
وداع نیمه تمام با سردار
اطالعیه ستاد برگزاری مراســم تشییع شهدای 
جبهه مقاومت در کرمان روز گذشــته اعالم کرد، 
حضور یکپارچه و میلیونی مردم در تشییع سرداران 
شهید باعث شد پس از اتمام تشییع و به منظور 
پیشــگیری از آسیب رسیدن بیشــتر به شرکت 
کنندگان عزیز ، برنامه تدفیــن به وقت دیگری 
موکول شود.ســردار شریف، ســخنگوی سپاه 
پاسداران در حاشیه مراســم تشییع پیکر شهید 
سردار سلیمانی گفت، برای اینکه آبرو و سرافرازی 
شهیدان دستمایه حوادث رخ داده نشود، برنامه 
مراســم تشــییع در تاریخ دیگری برگزار خواهد 
شد.وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم استان کرمان 
و شرکت کنندگان در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنــگاران گفت: مردم ایــران تکلیف و وظیفه 
خود را انجام داده و اقیانوس بیکران و جمعیت 
میلیونی شرکت کننده در مراسم تشییع مؤید این 
امر بود.مهدی صدفی، مسئول کمیته تشییع پیکر 
شهید سردار ســلیمانی در کرمان نیز اعالم کرد، 
با توجه به ازدحام جمعیت، امکان خاکســپاری 
پیکر شهدا وجود ندارد و زمان مراسم خاکسپاری 
متعاقبا اعالم می شود.تشییع پیکر سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی و همرزم شهیدش سردار 
پورجعفری، پس از ساعت ها و گذر از مسیرهای 
مختلف در کرمان و در میان خیل عظیم عزاداران 
به سمت گلزار شهدا در حال حرکت بود که ازدحام 
جمعیت سبب شد تعدادی از عزاداران مصدوم 

شده و برخی نیز جان باختند.
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 رییس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان می گوید، دستوری بودن قیمت خودرو این صنعت را 
 به سوی ورشکستگی و زیان انباشته سوق داده است؛
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فرار شاهزاده های سعودی به اروپا در پی تحوالت خاورمیانه
رسانه های یمنی از فرار برخی اعضای خانواده های تعدادی از شاهزاده های سعودی به اروپا در پی تشدید 
تنش در عراق و خاورمیانه پرده برداشتند.  سایت »یمنی پرس« فاش کرد که تعدادی از خانواده های 
شاهزاده های سعودی، عربستان را به مقصد کشورهای اروپایی ترک کرده اند. در همین راستا، چند منبع 
عربستانی آگاه به یمنی پرس گفتند که تعدادی از خانواده های شاهزادگان خاندان سلطنتی عربستان 
به صورت کامال محرمانه از طریق فرودگاه های ریاض، جده و مکه این کشور را به مقصد چند کشور اروپایی 
ترک کرده اند. طبق گفته این منابع، این خانواده ها در هراس از پاسخ ایران به حمله اخیر آمریکا به کاروان 
حشد الشعبی در بغداد و شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و ابومهدی 

المهندس، نایب رییس سازمان حشد الشعبی، از عربستان فرار کرده اند.

سخنگوی دولت انگلیس:

قصد تحریم عراق را نداریم
سخنگوی دولت انگلیس نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر اعمال 
»تحریم های شدید« علیه عراق واکنش نشان داد. بوریس جانسون در این باره گفت که انگلیس قصد 
اعمال تحریم بر عراق را ندارد. سخنگوی دولت انگلیس در ادامه از بغداد خواست که امکان تداوم فعالیت 
حیاتی ائتالف بین المللی به اصطالح »ضد داعش« را فراهم کند. جانسون  بعد از مالقات با وزیران ارشد 
در مورد مسائل خاورمیانه با نخست وزیر عراق صحبت  کرد. اظهارات سخنگوی دولت انگلیس پس از 
آن مطرح شد که دونالد ترامپ در پی تصویب قانون اخراج نظامیان آمریکا در پارلمان عراق، این کشور را 
تهدید به اعمال تحریم های شدید  کرد. پیش از این نیز وزارت خارجه چین مخالفت خود را با تهدید عراق 
به اعمال تحریم از سوی رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد. همچنین هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان این 

تحریم ها را  بی فایده خوانده بود.

آلمان نیروهای خود را از عراق به کویت و اردن منتقل می کند
بر اساس اعالم دولت آلمان، بخشی از نیروهای آلمانی مستقر در عراق به دلیل تنش های ایجاد شده بعد 
از ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا به اردن و کویت منتقل می شوند. بر این اساس به خصوص کمپ های 
بغداد و محلی که نیروهای آلمانی در آن مستقر هستند، تخلیه می شوند. آنگرت کرامپ- کارن بائر، وزیر 
دفاع آلمان و هایکو ماس، وزیر امور خارجه این کشور در نوشته ای که به پارلمان آلمان ارسال کردند تاکید 
کردند که مذاکرات برای پیشبرد عملیات در عراق با دولت این کشور ادامه خواهد داشت. همچنین در این 
نامه آمده است که مسلما ما هر تصمیم مستقل عراق را خواهیم پذیرفت. این دو مقام آلمانی تاکید کردند 
که ما آماده هستیم حمایت های تضمین شده خود را در چارچوب هماهنگی های بین المللی در صورت 

درخواست عراق و اگر شرایط اجازه دهد، ادامه دهیم.

ضرب االجل 3 روزه معترضان عراقی برای تعیین نخست وزیر
تحصن کنندگان در میدان التحریر بغداد با انتشــار بیانیه ای، به برهم صالح، رییس جمهور این کشور تا 
دهم ژانویه )جمعه ۲۰ دی( مهلت دادند نخست وزیری مطابق با شروط و ویژگی های تعیین شده از سوی 
تظاهرکنندگان تعیین کند تا بستر مناسب برای برگزاری انتخاباتی شفاف و زودهنگام با نظارت بین المللی 
در کمتر از شش ماه فراهم شود و در غیر این صورت انقالبی در پیش خواهد بود. آن ها در این بیانیه اعالم 
کردند: پارلمان که در جلسه روز یکشــنبه طرحی برای پایان ماموریت نیروهای خارجی در خاک عراق 
تصویب کرد، نماینده ما نیست زیرا پس از تحریم مردمی گسترده علیه انتخابات گذشته، این پارلمان 
»فاقد مشروعیتم است. تحصن کنندگان در ادامه تاکید کردند، در صورتی که به خواسته های آنها توجه 

نشود، کشور شاهد موج گسترده تظاهرات شدیدتر  خواهد بود.

گزینه های روی میز ایران برای انتقام سخت

»انتقام ســخت« کلید واژه این روزهای  علیرضا کریمیان
مردم و سیاستمداران ایران و حتی جهان 
است. همه چشم انتظارند تا ببینند ریخته شدن خون سردار سلیمانی 
چطور  پاسخ داده خواهد شد. همین هراس تمامی معادالت دیپلماتیک 
و نظامی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. رسانه ها، کارشناسان روابط 
بین الملل و سیاستمداران داخلی و خارجی هر کدام گمانه های خود را 
مطرح می کنند؛ اما تاکنون به جز خروج از برجام هیچ خبر رسمی از نوع 
و شیوه انتقام مخابره نشده اســت. برای اولین بار، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان از 13 ســناریوی مورد نظر این شورا برای انتقام 
سخن گفت. شمخانی درباه چگونگی »انتقام سخت« اعالم کرد: فعال 
براساس برخی مالحظات، نمی توانیم اطالعات بیشتری به رسانه ها ارائه 
کنیم؛ اما در همین حد به ملت قهرمان وعده بدهیم که عملیات انتقام 
خون قهرمان بزرگ ملت ایران قرار نیســت در قالب یک تک عملیات 

صورت بگیرد و تاکنون 13 سناریوی انتقام در شورا مطرح شده است. 
دریادار »علی شمخانی« که با تازه ترین شماره نشریه »حرم« وابسته 
به آســتان قدس رضوی گفت وگو کرده اســت، تصریح کرد: »در مقام 
تصمیم گیری اســتراتژیک نمی توان برپایه احساســات موضع گیری 
بین المللی یک کشــور را تعیین کنیم و صدها عامل دیگر در این حوزه 
نقش آفرین هستند«. وی گفت: »شورای عالی امنیت پیگیری مسئله را 
در دستورکار قرار داده و اگرچه تصمیم سازی مبتنی بر مالحظات امنیتی 
و بین المللی خواهد بود؛ اما رویکرد اصلی ما این است که احساسات 

پاک مردم نیز اطفا شود.«
 شمخانی خاطرنشان کرد: »در مجموع 19 پایگاه، شامل 11 هدبیس که 
پایگاه های فرماندهی آمریکایی ها در منطقه به شمار می روند و کمترین 
فاصله را با مرزهای شرقی و غربی کشور دارند، به همراه 8 پایگاه نظامی 
آمریکا در شــمال و جنوب کشــور در وضعیت آماده باش هستند که از 
آمار دقیق نفرات و تجهیزات نظامی شان مطلع هستیم و کوچک ترین 

تحوالت آنها را هم زیرنظر داریم.« 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی افزود: »آمریکایی ها دلخوش به این 
تغییر استراتژی نباشند، چون رویکرد ســناریوهای انتقام، اساسا این 
است که ملت آمریکا به گونه ای ملموس نسبت به هزینه های سنگین 
اقدامات تروریستی کشــور متبوع خود در منطقه ما آگاه شود بنابراین 
واکنش ما به هر ترتیب متوجه نیروهای آمریکایی در منطقه اســت و 
تاکید داریم که نیروها حذف شوند؛ حاال اگر نیروها بخواهند در پایگاه ها 
سنگر بگیرند، عالوه بر نیروها، پایگاه ها را هم نابود می کنیم.« در برابر 
این کلی گویی مقامات اما رســانه های جهــان از طرح های عینی تری 

صحبت می کنند از جمله ســردبیر رای الیوم 4 احتمال انتقامی برای 
ایران مطرح کرده است. 

به نوشــته رای الیوم،  گزینه اول ایران این اســت که یک شــخصیت 
سیاسی یا یک مقام ارشد نظامی آمریکا در داخل آمریکا یا بیرون آن 
ترور شــود. دوم پایگاه های نظامی آمریکا در عراق که شامل 15 پایگاه 
است و حدود 53۰۰ سرباز و بیش از یک هزار بازنشسته غیرنظامی در 
آنجا حضور دارند، هدف حمالت موشــکی قرار گیرد. سوم پایگاه های 
نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس نظیر پایگاه هوایی »العدید« در 
قطر یا پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریــکا در منامه یا پایگاه زمینی در 
کویت یا پایگاهش در ابوظبی هدف گرفته شود و چهارم اینکه اهدافی 
نظامی متعلق به رژیم اشغالگر اسراییل در عمق فلسطین اشغالی هدف 
گرفته شود. این گزینه آخر می تواند با توجه به مواضع ایران در نزدیکی 
اسراییل بسیار سخت و گسترده تر از موارد دیگر هم باشد. هر چند همه 
توجهات به برخورد نظامی با آمریکاســت؛ اما بولومبرگ ادعا کرده که 

ممکن است حمله ایران به آمریکا سایبری هم باشد.
 جیمی لوئیــز، معاون مرکز مطالعات اســتراتژیک و بیــن المللی در 

واشــنگتن که در زمینه امنیت ســایبری فعالیت می کند ،گفته است: 
»من اطمینان دارم که هکرهای ایرانی فهرستی از عملیات های سایبری 
را )علیه منافع آمریکا( آماده کرده اند. اگر آنها بتوانند اهداف درســت 
آمریکایی را شناسایی کنند، حمالت ســایبری می تواند وسوسه انگیز 

باشد.« 
حمالت ســایبری همچنین می تواند بر زندگــی میلیون ها آمریکایی 
تاثیر بگــذارد. در دنیای متکی بــه رایانه، هکرها می تواننــد به راحتی 
موجب بسته شدن بنادر، ایجاد اختالل در شبکه های حمل و نقل و باز 
شدن سدها شوند. برخی از گمانه ها هم از اســتفاده ایران از نیروهای 
نیابتی خود درمنطقه صحبت می کند. ضربه زدن به منافع هم پیمانان 
آمریکا در منطقه یکی از اصلی ترین مواردی اســت کــه می تواند مورد 
انتقام ایران باشــد. این مورد از جمله گزینه هایی است که اگر انتخاب 
ایران باشــد احتمال بروز جنگ گســترده در منطقه را افزایش خواهد 
داد؛ چرا که ممکن است کشــورهایی که قصدی برای درگیری نظامی 
 با ایران ندارند مانند عربســتان برای حفظ منافع خود پشــت آمریکا 

قرار بگیرند.

نماینــدگان مجلــس کلیــات و جزییــات طرح 
ســه فوریتی اصالح قانون اقدام متقابــل در برابر 
اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
توســط ایاالت متحده آمریکا برای انتقام سخت را 
به تصویب رســاندند. پس از ارجاع این مصوبه به 
شورای نگهبان، سخنگوی این شورا با اشاره به اصالح 
قانون اقدام متقابل در برابر تروریستی خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از ســوی ایاالت متحده 
آمریکا، گفت: این اصالحیه در قالب طرح با حضور 
اعضای شورای نگهبان به تصویب رسید. این اولین 
بار در تاریخ انقالب است که طرحی با سه فوریت در 
مجلس تصویب می شود. آیت ا... جنتی و اعضای 
شورای نگهبان با حضور در مجلس به تصویب این 

طرح سرعت بخشــیدند. در ادامه جلسه علنی روز 
گذشته مجلس شــورای اسالمی بررسی طرح سه 
فوریتی اصالح قانون اقدام متقابــل در برابر اعالم 
سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط 
ایاالت متحده آمریــکا در دســتور کار صحن قرار 
گرفت. نمایندگان مجلس ســرانجام کلیات طرح 
ســه فوریتی »اصالح قانون اقدام متقابل در برابر 
اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
توســط ایاالت متحده آمریکا« را با موافقت دولت 
و در راســتای زمینه ســازی برای »انتقام سخت« 
تصویب کردند. در همین حال عباسعلی کدخدایی، 
عضو حقوقدان و سخنگوی شــورای نگهبان که به 
همراه حضرت آیــت ا... جنتی، دبیر این شــورا در 

جلسه شرکت کرده بود، گفت: از نمایندگان محترم 
مجلس و هیئت رییســه و رییس مجلس تشکر 
می کنم که در کمترین فرصت اقدام مثبتی را مبنی 
بر تصویب طرح ســه فوریتی انتقام سخت انجام 
دادند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اعضای 
شورای نگهبان این طرح را در مجلس بحث و بررسی 
کردند و آن را به تایید رســاندند. طرح مذکور اولین 
طرح ســه فوریتی در طول دوران مجلس و پس از 

انقالب اسالمی ایران است. 

نیروهای نظامی آمریکا، تروریست اعالم شدند

وزیر امور خارجه:

عدم صدور  ویزا برای من، نشانه ورشکستگی دولت آمریکاست
وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرد که وزیر امور خارجه آمریکا به دبیر کل سازمان ملل گفته اســت که برای ظریف ویزا صادر نمی کنند. محمد جواد ظریف در 
حاشیه برگزاری مجمع گفت وگوی تهران درباره اخبار مربوط به صادر نشدن ویزای وی برای سفر به نیویورک و شرکت در اجالسی در شورای امنیت سازمان ملل 
گفت: آنچه ما خبر داریم این است که وزیر خارجه آمریکا در تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که ما فرصت نداشتیم برای محمد جواد ظریف ویزا 
صادر کنیم و ویزا صادر نخواهیم کرد و دبیر کل هم در پاسخ گفتند که این حق ایران است که در این اجالس شرکت کند. وی گفت: من تمایل زیادی برای شرکت 
در این اجالس در این شرایط نداشتم؛ اما اجالس ویژه شورای امنیت برای حفاظت از منشور فرصتی بود که جنایات آمریکا را در آن مطرح کنیم. وزیر امور خارجه 
کشورمان ادامه داد: دولتی که به تروریسم دولتی و اقتصادی و به جنایات جنگی و اقتصادی تهدید می کند خیلی برایش مهم نیست که مفاد موافقت نامه مقر 
سازمان ملل متحد را هم نقض کند؛ اما سوالی که همه باید از این دولت یاغی بپرسند این است که از چه چیز می ترسند؟ این نشانه ورشکستگی دولت آمریکا و 

رژیم ترامپ است و این ورشکستگی هم به خاطر تحلیل های غلط شان است.      

نماینده جبهه پایداری:

مجمع FATF را برای همیشه 
از دستور کار خارج کند

چهره روز

وز عکس ر

 نشست مجمع
 گفت و گوی 

منطقه ای تهران
مجمع گفت و گوی منطقه ای 
تهران روز  گذشته با سخنرانی 
محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجــه کشــورمان در دفتر 
مطالعات سیاسی وزارت امور 

خارجه برگزار شد. 

 افزایش 200 میلیون یورویی بودجه سپاه قدس
 در دو ماه پایان سال

رییس مجلس شورای اسالمی از افزایش ۲۰۰ میلیون یورویی بودجه سپاه قدس در دو ماه پایان سال 
خبر داد. علی الریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بیان کرد: برای دو ماه آخر سال 
جاری ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت 
مقاومت در سطح منطقه را برعهده دارد، تعلق گرفته و بودجه آن افزایش می یابد.وی افزود: اذن تخصیص 

این مبلغ از مقام معظم رهبری اخذ شده است.

ادعایی درباره کاهش کارکنان سفارت انگلیس در ایران
یک رسانه انگلیسی گزارش داده وزارت خارجه این کشــور به دلیل آنچه »نگرانی های امنیتی« خوانده 
شده، شمار کارکنانش در سفارتخانه های خود در ایران و عراق را کاهش داده است. اسکای نیوز گزارش 
داده بریتانیا، به دلیل نگرانی های امنیتی بعد از ترور ســردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شمار کارکنان ســفارتخانه های خودش در ایران و عراق را به پایین ترین 
سطح کاهش داده است. منابع دیپلماتیک در گفت وگو با این شبکه خبری گفته اند خروج دیپلمات های 
انگلیس از ایران و عراق یک گام احتیاطی است و تصمیمی نیست که بر اساس اطالعات خاص درباره 

وجود تهدید گرفته شده باشد.

ماهاتیر محمد، خواستار اتحاد جهان اسالم شد
نخست وزیر مالزی از کشورهای مسلمان خواست در واکنش به شهادت سردار سلیمانی، برای حفاظت 
از خود در برابر تهدیدهای بیگانه متحد شــوند. وی در مقام کهنسال ترین نخســت وزیر جهان که طی 
ماه های گذشته نسبت به حوادث جهان اسالم لحنی صریح و بی پرده اتخاذ کرده است؛ حمله علیه سردار 
سلیمانی را نقض قوانین بین الملل تلقی کرد. ماهاتیر محمد در این باره گفت: زمان اتحاد مسلمانان فرا 
رسیده است، اکنون دیگر در امنیت نیستیم. اگر کســی چیزی بگوید که طرف مقابل دوست ندارد، آن 
شخص که در کشوری دیگر ساکن است به خود اجازه می دهد با پهپاد سراغش برود و یا حتی بخواهد 

به من شلیک کند.

 دموکرات ها خواستار علنی شدن اطالعات مربوط 
به ترور »سردار« شدند

پیامدهای اقدام جنون آمیز »دونالد ترامپ« برای ترور سردار سلیمانی، همچنان در داخل آمریکا ادامه 
دارد به طوری که دو سناتور ارشد حزب دموکرات خواســتار علنی شدن اطالعات مربوط به این عملیات 
شده اند. چاک شومر، رییس اقلیت دموکرات در سنای آمریکا همراه با باب منندز دیگر سناتور دموکرات با 
ارسال نامه ای به رییس جمهوری ایاالت متحده گفته اند که ترامپ برای محرمانه نگه داشتن این اطالعات 
توجیه قانونی ندارد. به گفته این سناتورها، »برای امنیت ملی آمریکا مهم است که چنین موضوع حساسی 

به اطالع مردم ایاالت متحده رسانده شود«.

دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان خبر کیهان را تکذیب کرد
دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان با صدور بیانیه ای خبر روزنامه کیهان مبنی بر تشکر 
وزیر خارجه آمریکا از وی، بابت همکاری در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را تکذیب کرد. در  قسمتی 
از این بیانیه آمده است: بر خالف خبر مذکور، مسرور بارزانی در گفت وگوی تلفنی با مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا نسبت به وضعیت کنونی منطقه ابراز نگرانی کرده و بر لزوم آرام شدن اوضاع تاکید داشته 
و به هیچ عنوان در خصوص موضوعی که روزنامه کیهان ادعا کرده، گفت وگویی صورت نگرفته است. 

کافه سیاست

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که »آمریکا علیه ما اعالم 
جنگ کرده است« گفت: آیا دولتی ها و کسانی 
که بر طبل الحاق ایران بــه FATF می کوبند 
می دانند بــا الحاق ایران به ایــن لوایح حاج 
قاسم در لیست ترور قرار می گرفت؟ مجمع 
تشخیص برای همیشه لوایح FATF و پالرمو 
را از دستور خارج کند. نصرا... پژمان فر افزود: 
تنزل این حادثه به عنوان ترور یک فرمانده از 
خیل فرماندهان نظامی ایــران و برابر کردن 
ایشان با یک ژنرال آمریکایی غیر قابل قبول 
اســت. باید توجه کرد که شهادت حاج قاسم 
ســلیمانی، یک ترور یا یک قتل نیست بلکه 
یک قتال و اعالم جنگ اســت. پاسخ قتال، 
قتال اســت. نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سند برجام 
خطاب به رییس جمهور ابراز عقیده کرد: شما 
گفتید مذاکره و برجام توانســت سایه جنگ 
را از سر کشــور دور کند، حاال می گویند که نه 
تنها سایه جنگ برطرف نشد بلکه امروز وارد 
جنگ شــدیم. چه کسی خســارات اعتراف 
دیرهنگام و بدون عذرخواهــی ملت ایران را 
می دهد؟ آیا دولتی ها و کســانی که بر طبل 
الحاق ایران بــه FATF و پالرمــو می کوبند 
می دانند که با الحاق ایران به این لوایح حاج 
قاسم سلیمانی در لیست ترور قرار می گرفت 
و باید او را تحویــل آمریکایی ها می دادیم؟ 
دولت باید در اســرع وقت این لوایح را پس 
بگیرد. مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز 
باید برای همیشــه این لوایح را از دستور کار 

خارج و بایگانی کند.

بین الملل

عکس: ایرنا
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تحریم ها با رونق تولید بی اثر  می شوند
مدیــرکل دفتر هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه فــروش واحدهای 
تولیدی اســتان اصفهان از رکود خارج شــد، گفت: رونق تولید نتیجه حمایــت از تولیدکنندگان بوده 

و بی تاثیری تحریم ها را بــه دنبال دارد.
ولــی ا... هادیان اظهار داشــت: تنها ارائه 
تسهیالت مشکالت واحدهای تولیدی را 
رفع نمی کند چراکه ممکن است پرداخت 
تســهیالت این واحدها را با مشــکالت 
بانکی رو به رو کند و بر همین اساس باید 
از وجود سرمایه گذاران و بخش خصوصی 
استفاده شود تا در اجرا با مشکالتی مواجه 
نشوند. وی ضمن تاکید بر تسهیل امور و 
رفع مشکالت تولیدکنندگان ابراز داشت: 

مجموع ستادی در سطح اســتان اصفهان باید با تدوین برنامه های ابالغی این برنامه ها را به صورت 
بومی سازی در محل ها و کارخانجات مختلف کاربردی کند. هادیان ضمن اشاره به تحریم های دشمن 
علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی تصریح کرد: تحریم ها باعث شده است تا مسئوالن در تهیه ابالغ ها 
و دســتورالعمل ها تجدید نظر کرده و کمی قوانین را به نفع مردم آماده و ابالغ کنند تا کارها با شــدت 
بیشتری به سرانجام برسد. وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی قبال با رکود فروش مواجه بودند، افزود: 
در حال حاضر با تمام تحریم ها و مشکالتی که وجود دارد این رکود فروش وجود ندارد و این نشان دهنده 

بی تاثیری تحریم هاست.

تولید ۵00 هزار تن سیب زمینی در استان اصفهان
مدیر زراعت اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استان اصفهان ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی 
را طی دو دوره کشت در ســال تولید می کند. محمودرضا افالکی با اعالم اینکه با همت متخصصان 
بیوتکنولوژی و تولیدکنندگان ۹۰ درصد از تولید بذر »مینی تیوبر« در کشور متعلق به استان اصفهان 
است، گفت: استان اصفهان در تولید بذر »مینی تیوبر« جایگاه نخست را در کشور دارد. وی با اشاره 
به ظرفیت دانشگاه های استان اصفهان و آزمایشگاه های کشاورزی در تولید و خدمات رسانی فنی 
به محصول سیب زمینی اظهار داشت: در بخش مکانیزاسیون محصول سیب زمینی هم از دو شرکت 
برتر کشور ادوات داشت و برداشت کننده سیب زمینی را بهره می گیریم. وی افزود: از ۱۰۰ نفر عضو 
کانون سیب زمینی در کشور ده نفر در استان اصفهان هستند و رییس کانون سیب زمینی کشور از 

کشاورزان اصفهانی است که از مزایای تولید سیب زمینی در استان محسوب می شود.

از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

اجرای 26 طرح بیان زدایی در اصفهان
26 طرح مبارزه با فرسایش خاک و گسترش بیابان ، در استان اصفهان اجرا شده است. رییس اداره 
امور بیابان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان اصفهان گفت: این طرح های بیابان زدایی  
با بیش از ۱۱7 میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، در شهرستان های آران و 
بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، خورو بیابانک ،کاشان ، نایین و نطنز اجرا شده است.حسینعلی 
نریمانی با بیان اینکه این طرح های بیابان زدایی شــامل نهالــکاری روی مالچ ، مراقبت وآبیاری 
سنواتی، بادشکن زنده، قرق مدیریت چرا و روان آب است، افزود: حفاظت از تاسیسات اقتصادی ، 
صنعتی کشاورزی، حفاظت از مراکز سکونتی و زیست محیطی وکاهش آلودگی ناشی از ایجاد گرد 
و غبار  از جمله مزایای اجرای این طرح است. استان اصفهان بیش از ۱۰ میلیون  و 7۰۰ هزار هکتار 

وسعت دارد که بیش از سه میلیون و 2۰۰ هکتار  آن اراضی بیابانی است.

رییس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان می گوید، دستوری بودن قیمت خودرو این صنعت را  به سوی ورشکستگی و 
زیان انباشته سوق داده است؛

راه بی سرانجام یک صنعت ملی

شــرایط در صنعت خودروسازی کشور به  مرضیه محب رسول
شــدت عجیب و پیچیده شــده اســت. 
درحالی که مردم و وزارت صمت به نوعی خودروســازان را متهم اصلی 
وضعیت نابه ســامان بازار خــودرو و قیمت های بــاالی آن می دانند، 
خودروسازان دولت را متهم به اجبار خودرو سازان به قیمت گذاری های 
دستوری و زیان انباشته برای این صنعت می دانند و در این میان مصرف 
کننده ها هم گرفتار دالل بازی ها و خلف وعده های خودروسازان نیمه 
ورشکسته در کشور هستند. با وجود اینکه سایر بازارهای پر تالطم مانند 
طال، ارز و حتی مســکن طی ماه های اخیر ترمز افزایش قیمت در آنها 
کشیده شــد؛ اما بازار خودرو همچنان بی سروسامان و صعودی باقی 
مانده است و مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار آن باشد. هر چند 
دید کلی نسبت به خودروســازان در جامعه خوب نیست و آنها همواره 
متهم به کم فروشــی اخالل در نظام توزیع بازار خودرو و ســودجویی 
هســتند؛ اما متولیان این صنعت از کارشکنی های دولتی و خطر زیان 

انباشته خودروسازان می گویند.
 ابراهیم احمدی، رییس هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان اصفهان 
از جمله افرادی است که معتقد است مشــکالت به وجود آمده نه تنها 
ریشه در مدیریت خودروســازان ندارد بلکه زیان انباشته و بدهکاری 

سنگین به قطعه ســازان و بانک ها اجازه حرکت خودروسازان را گرفته 
است. قیمت واقعی البته کلید واژه ای است که این روزها زیاد از سوی 
خودروسازان و فعاالن مدیریتی آن شنیده می شود اینکه دولت اجازه 
واقعی شدن قیمت ها را به خودروسازان نداده و زیان دهی آنها اختالل 
در سیستم تولید و توزیع را به دنبال داشته است. رییس هیئت مدیره 
انجمن قطعه ســازان اصفهان می گوید، مهم ترین راهــکار برای برون 
رفت از این مشــکالت عرضه خودرو با قیمت واقعی و باالتر از این رنج 
قیمتی بازار اســت. وی اضافه کرد: قیمت تمام شــده خودرو بیش از 
آنی بود کــه خودرویی ها هم اکنون به فروش می رســانند. برای تولید 
محصوالت خودرویی، خودروسازان زیان می دهند، یک بنگاه تولیدی 
باید سود داشــته باشــد در حالی که ســودی برای »خودرو« حاصل 
نمی شــود؛ خنده دار اســت که قیمت یک یخچال چهل میلیون است 
 و یک پراید نیز چهل میلیون و قیمت یک پراید با دو عدد  گوشــی اپل

 برابری می کند.
 احمدی در ادامه عنوان کرد: خودروسازان باید پلتفرم و روش های جدید 
طراحی می کردند و بی شــک تا به امروز موفق به ساخت خودروهای 
برقی و خــودروی خوب و با کیفیت نیز می شــدند؛ اما از روز نخســت 
اجــازه ندادیم قیمت خودرو واقعی باشــد، قیمت ها دســتوری بود و 

خودروســاز  یارای مقابله با دولت را ندارد. وی با اشاره به یک بام و دو 
هوایی بودن صنعت خودرو افزود: چرا باید پتروشیمی آنقدر سود برده 
و فوالد نیز همین طور؛ اما خودروسازی را مجبور کنند تا قیمتی پایین تر 
از قیمت تمام شــده به بازار ارائه کند. فشار مضاعف و ناعادالنه ای روی 
خودروســازی بوده و ادامه این روند به نفع خودروساز و مردم نیست. 
رییس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت 
خودرو امری اتفاقی نیســت و باید فناوری جدید به کار گرفته شــود، 
گفت: سی سال است  که این حرف ها تکرار می شود ولی ترتیب اثری 
داده نمی شود، راه حل کیفیت پایین خودرو این است  که در ابتدا قیمت 
خودرو واقعی باشــد و آن را آزاد کنند، وقتی ســایپا 2۳۰ میلیارد زیان 
انباشته دارد، چطور می تواند خودروی جدید بسازد و با چه سرمایه ای 
برای ساختن پلتفرم ها، قطعات جدید وکارهای جدید اقدام کند. همه 
اینها نیاز به ماشین، تجهیزات و ســرمایه گذاری و روابط دارد تا حاصل 
شود، خودروسازی کار ســنگین و تکنیکی است و باید روند اصولی آن 
طی شود. احمدی با اشاره بر آزاد بودن قیمت خودرو در دنیا و بهره وری 
باالی آنها افزود: دلیل پایین نگه داشتن قیمت خودرو و دستوری بودن 
آن، وجود مافیای واردات خودرو تبلیغاتی که علیه صنعت خودرو در رادیو 
و تلویزیون صورت می پذیرد و وجود دالل هایی است  که سود بسیاری 
به جیب شان ســرازیر می شــود. وی، در رابطه با عوامل تعیین کننده 
سودآوری خودروساز عنوان کرد: اولین عامل تعیین کننده در سودسازی، 
بهره وری اســت، اگر بهره وری در کارخانه باال باشــد، قیمت گذاری ها 
دستوری نباشد و خودرو با قیمت تمام شــده به بازار عرضه شود، تورم 
نباشد یا تک نرخی باشد در این صورت خودروساز می تواند عوامل تولید 

را کنترل و سود کسب کند.
 در این سوی ماجرا اما فعاالن بازار خرده فروشی همواره انگشت اتهام 
را به سوی خودروسازان و کمبود تولید عرضه آنها نشانه می روند و نبود 
ثبات و افزایش قیمت را حاصل بازی خودروسازان با عرضه کم و زیاد در 
بازار می دانند؛ اتهامی که طی ماه های اخیر از هر دو سر بازار دیده و شنیده 
می شود؛ اما در نهایت هیچ راهکار مشخصی برای این گره کور از سوی 
دولت یا وزارت صنعت ارائه نشده است. همین مسئله آینده این صنعت 
را که قرار بود ملی باشد و بخش بزرگی از بار تولیدات غیر نفتی ایران ر ا به 
دوش بکشد، بسیار مبهم و غیر قابل پیش بینی کرده است. این رد حالی 
است که در همه جای دنیا تولید خودرو یکی از سودآورترین و اشغال زا 
ترین صنایعی اســت که ســود دهی آن بخش زیــادی از درآمدهای 
ناخالص ملی را تامین می کند؛ اما در ایران خودروسازی بار مضاعفی بر 

شانه های دولت گذاشته است.

حمله هوایی آمریــکا در نزدیکی فــرودگاه بغداد که 
شهادت  سردار سرلشــکر قاسم ســلیمانی را در پی 
داشته، باعث شده اســت بازارهای جهانی تحت تاثیر 
آن قرار بگیرند. چنان که اقــدام خصمانه و نابخردانه 
ترامپ، شاخص دالر در بازارهای جهانی را به کف قیمت 
سه ماهه اخیر فرســتاد. در پی فرار سرمایه گذاران به 
سوی ارزها و دارایی های امن، ارز آمریکا در معامالت 
جهانی با کاهش ۰/۴ درصدی نســبت به آخرین روز 
کاری، در سطح ۹6/۵6 واحد بسته شد. هر اونس طال 

برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 
۱/7 درصد رشد کرد و به ۱۵77 دالر و ۹۸ سنت رسید که 
این رقم باالترین قیمت از ۱۰ آوریل سال 2۰۱۳ به بعد 
است. در این زمینه کارشناسان پیش بینی می کنند که 
قیمت هر اونس طال به زودی از ۱6۰۰ دالر هم عبور کند. 
همچنین عالوه بر ادامه ریزش شــاخص بورس های 
کشــورهای عربی، بازارهای ســرمایه شرق و جنوب 
آسیا هم در شوک افزایش تنش های خاورمیانه قرار 
داشتند و هیچ کدام نتوانســتند در مقابل افت سهام 
بایستند؛ اتفاقی که تا بورس استرالیا هم کشیده شد. 
در این زمینه حتی فایننشــال تایمز نگرانی هایی را در 
مورد کشــتیرانی در منطقه خلیج فارس مطرح کرده 
است که به طور مشــخص به بسته شدن تنگه هرمز از 
سوی ایران اشاره دارد. طبیعتا در صورت چنین اقدامی 

قیمت نفت اوج خواهد گرفت و بعید نیست رکوردهای 
تاریخی را پشت سر بگذارد. به دنبال همین پیش بینی 
طی روزهای گذشته تعرفه شرکت های بیمه کشتیرانی 
به حداکثر خود رسیده اســت. کره شمالی نیز آمریکا 
را تهدید کرده که خاورمیانه را به قبرســتان ســربازان 
آمریکایی تبدیل می کند. به دنبــال این اتفاقات دالر 
آمریکا از ابتدای هفته جاری جذابیت خود را از دست 
داد و در بازارهای جهانی به قعر ســه ماهه اخیر رسید. 
پیش بینی سقوط آزاد برای شاخص دالر هم دور از ذهن 
نیست. اکنون سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی 
خود به سمت بازار طال هجوم برده اند و در  بازار معامالت 
آتی آمریکا، بهای هر اونس طــال را به ۱۵۸۰ دالر و ۹۸ 
سنت رسانده اند تا این بازار خیزی بلند برای ثبت رکورد 

۱6۰۰ دالر بردارد.

بازارهای بین المللی در شوک تنش های خاورمیانه

نظم دهنده کیف 

بازار

 ارگانایزر کیف مدل 1037 
قیمت: 1۵،000 تومان

 نظم دهنده کیف و 
 BN۵۵19 لباس کد
قیمت: 13،000 تومان

 ارگانایزر کیف مدل 1036 
قیمت: 14،000 تومان

لزوم ارتقای فرهنگ مالیاتی
در کشور ما صورت معامالت فصلی یکی از مهم ترین اسناد مالی محسوب می شود که برای ایجاد 
عدالت در اخذ مالیات های مستقیم ســازمان امور مالیاتی ملزم به دریافت کردن اسناد و مدارک 
معتبر از جانب مودیان مالیاتی است. سامانه ارسال صورت معامالت )۱6۹ مکرر( و گزارش خرید 
و فروش الکترونیکی، در راســتای ارائه خدمات الکترونیکی دســتورالعمل اجرایی موضوع ماده 
۱6۹ قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده و توسط آن، مؤدیان مالیاتی می توانند نسبت به ثبت و 
ارسال اطالعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها اقدام کنند. همچنین از طریق 
این سیستم می توان نسبت به ثبت و ارسال اطالعات مؤدیانی که از ارائه شناسه ملی )برای اشخاص 
حقوقی( و کد ملی )برای اشخاص حقیقی( به فروشــنده در زمان خرید کاالها و خدمات امتناع 
ورزیده اند، نیز اقدام کرد. دو روش برای ثبت و ارسال اطالعات معامالت در سامانه پیش بینی شده 

است:
1- روش برخط )online(: این روش برای آن دسته از مؤدیانی اســت که در سامانه الکترونیکی 
ثبت نام مؤدیان، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار ســنجی مربوطه را پشــت سر گذاشته و کد 
کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکت ها پستی مخصوص مربوطه دریافت کرده اند. برای 
این دسته از مؤدیان با ورود به ســامانه، امکان ثبت هر یک از برگه های زیر برحسب نوع اطالعات 

فراهم است.
ثبت گزارش خرید،ثبت گــزارش فروش،ثبت اطالعات پرداخت قراردادهــا، ثبت گزارش دریافت 
قراردادها، ثبت گزارش امتناع، ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی،ثبت گزارش واردات، ثبت 
گزارش صادرات، ثبت گزارش حق العمل کاری و مدیریــت پیمان،ثبت گزارش اجاره، ثبت گزارش 
پیش فروش پس از تکمیل اطالعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطالعات در سیستم ثبت و تنها 

یک بار مجوز ویرایش پس از ثبت نهایی به ازای هر رکورد اطالعاتی امکان پذیر  است.
2- روش غیر برخــط )offline(: مؤدیانی که از دســتگاه های رایانه ای خریدوفروش اســتفاده 
می کنند، می توانند در ســامانه اینترنتی ســازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این ســازمان را با 
هماهنگی متخصصیــن مربوطه به ویــژه تولیدکنندگان این گونــه نرم افزارها به طور مســتقیم از 
سیســتم کامپیوتری خود دریافت و در قالب یاد شده وارد کرده و با اســتفاده از نرم افزار کنترلی و 
 ارسال اطالعات بااتصال به شــبکه اینترنت مبادرت به ارســال اطالعات به طور یکجا کرده و رسید

 دریافت کنند.

مالیات امالک اجاری
مالیات بر امالک اجاری، یکی از انواع مالیات های مســتقیم اســت که بر اساس آن، درآمدی که 
شــخص حقیقی یا حقوقی از طریق واگذاری حقوق خود نســبت به امالک واقع در ایران از قبیل 
زمین و ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و اداری تحصیل کند، پس از کسر معافیت ها، هزینه ها و 

استهالک، مشمول این نوع مالیات است.
درآمد مشــمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می شود عبارت اســت از کل مال االجاره اعم از 
نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 2۵ درصد بابت هزینه ها و استهالک و تعهدات مالک به مورد اجاره. 
اگر موجر مالک نباشد، یعنی خودش هم مستأجر باشد، درآمدها مشمول مالیات وی عبارت اند از 

مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ملک مورد اجاره.
محل سکونت، محل سکونت پدر، مادر، همسر یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل 
مالک، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به استناد اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می  
شود. درصورتی که چند واحد مسکونی، محل ســکونت مالک یا افراد مذکور باشد، یک واحد برای 
سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات 

بر درآمد اجاره امالک خارج خواهد بود.

کافه اقتصاد

مالیات

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به پیشرفت 7۵ درصدی پروژه های آبخیزداری استان طی ۱۰ ماهه گذشته، گفت: 
26 طرح آبخیزداری استان تا پایان سال مالی به نتیجه می رسد. ابوطالب امینی با بیان اینکه 2۸ پروژه آبخیزداری و ۵۰ پروژه مرتع، جنگل و کاداستر در سال ۹۸ 
تعریف شد، اظهار کرد: طرح هایی که در جنوب و غرب استان اصفهان از جمله شهرستان های سمیرم و فریدون شهر در دست اجرا بود، به دلیل بارش برف تعطیل 
شده اند؛ اما پروژه های دیگر هم اکنون فعال هستند و در مجموع 7۰ تا 7۵ درصد پیشرفت داشته است. وی افزود: تاکنون دو طرح آبخیزداری از 2۸ پروژه تعریف 
شده به بهره برداری رسیده است؛ این دو طرح در قمصر کاشان و جبل شهرستان اصفهان بوده است. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح های آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش خاک و خسارت سیالب است، گفت: 26 طرح آبخیزداری دیگر استان در 

دست اجراست و تا پایان سال مالی به نتیجه می رسد.
امسال ۵۵ میلیارد تومان به 2۸ طرح آبخیزداری در ۱۸ شهرستان استان اصفهان اختصاص یافت که 2۵ درصد از ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از جنگل ها 

و مراتع و 7۵ درصد آن نیز برای اجرای طرح های آبخیزداری در نظر گرفته شده است.

26 پروژه آبخیزداری اصفهان تا پایان سال مالی به نتیجه می رسد

واحد 320 مگاواتی 
نیروگاه حرارتی اصفهان 

وارد مدار تولید شد
واحد ۳2۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی اصفهان 
پس از اصــالح و بازســازی موفقیت آمیز 
توربین، دوباره وارد مدار تولید و به شــبکه 
سراسری برق کشور متصل شد. در ساعات 
اوج مصرف، میــزان برق مــورد نیاز کالن 
شــهر اصفهان حدود ۹۰۰ مگاوات اســت و 
این واحد ۳2۰ مگاواتی از این جهت دارای 
اهمیت است که قادر به تامین بیش از یک 

سوم این میزان مصرف برق است.

وز عکس ر

ادامه دارد...
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با این روش ها دیگر جوش نمی زنید

آکنه یا جوش، مشکل شایعی است که افراد در هر سنی ممکن است با آن مواجه شوند. معموال 

کسانی که با بروز آکنه، به ویژه در صورت شان مواجه می شوند به دنبال راهی برای بهبود سریع آن 

هستند. هرچند شاید بهبود کامل آکنه در یک روز امکان پذیر نباشد؛ اما استفاده از بعضی روش ها 

می تواند در کوچک شدن و کاهش قرمزی آن نقش موثری داشته باشد. روش های زیر می توانند 

در این زمینه کمک کننده باشند.

لیمو: در طول روز، آب لیموی تازه را هر یک ســاعت به یک ســاعت روی جوش ها بمالید. این 
کار تاثیر بســیار خوبی بر بهبود آکنه خواهد داشــت زیرا آب لیمو حاوی اسید سیتریک است و 

به تغییر PH پوست کمک می کند. افزون بر این سرشــار از ویتامین C است که ماده موثری در 

 مبارزه با آکنه اســت. آب لیمو همچنین خاصیت خشــک کنندگی دارد که بــه بهبود آکنه کمک

 می کند.

چای ســبز: ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکســیدانی چای ســبز نقش موثــری در بهبود آکنه 
دارد. برای بهره بردن از فواید چای ســبز در بهبود آکنه، از یک فنجان چای سبز خنک شده برای 

شست وشوی صورت استفاده کنید یا کیسه های چای سبز ســرد را روی جوش های صورت تان 

قرار دهید.

روغن درخت چای: روغن درخت چای یک روغن معطر است که از درخت چای به دست می آید و 
ماده بسیار موثری برای درمان آکنه اســت. روغن درخت چای با از بین بردن باکتری های ایجاد 

کننده آکنه در بهبود آن جادو می کند.

خمیر آسپیرین: اســتفاده از خمیر آسپیرین، روشی است که توســط متخصصان پوست توصیه 
می شود. آســپیرین حاوی اســید سالیســیلیک اســت که از هر نظر ماده موثری در مقابله با 

آکنه به شمار می آید. خمیر آســپیرین بالفاصله روغن اضافی و پوســت مرده را از بین می برد. 

به عبارت دیگر، آســپیرین به باز شــدن جوش ها و خشــک شدن شــان کمــک می کند و درد، 

تورم و قرمــزی را نیز کاهش می دهد. برای تهیه خمیر آســپیرین، یک آســپیرین را با قاشــق 

 خــرد و چند قطــره آب به آن اضافــه کنید. خمیر به دســت آمــده را مســتقیما روی جوش ها 

قرار دهید.

سرکه سیب:شما می توانید در دو نوبت صبح و شب از سرکه سیب به عنوان مایع پاک کننده صورت 
استفاده کنید. سرکه ســیب به دلیل دارا بودن اسید اســتیک می تواند باکتری های ایجاد کننده 

آکنه را از بین ببرد. یک پارچه پنبه ای را به ســرکه آغشــته کنید و آن را به آرامی روی جوش های 

فعال و مناطق مستعد آکنه بمالید.

آلوئه ورا: هرچند آلوئه ورا معموال به عنوان داروی ضد آفتاب سوختگی شناخته می شود؛ اما این 
ماده به دلیل دارا بودن ترکیبات ضد التهابی در درمان آکنه نیزموثر است. بعد از تمیز کردن صورت، 

ژل آلوئه ورا را روی جوش ها بمالید.

راه های سالم ماندن در زمان استرس
ما برای تحمل طوالنی مدت و شدید استرس ساخته نشده ایم. به وزرا 
و رؤســای جمهور  قبل و بعد از گرفتن مســئولیت نگاه کنید، پیر شدن 
آن ها چنان شــتابی دارد که اســترس را به یادمان می آورد. ما در دوران 
استرس زایی زندگی می کنیم. از شــغل های بدون بیمه یا بدون امنیت 
شغلی و مرخصی تا فاجعه های آب وهوایی که اتفاق می افتند، همه و همه 
استرسی روزافزون به ما وارد می کند. استرسی که تحمل می کنیم باعث 
بیماری های قلبی، افسردگی و دیابت هم می شود؛ اما چطور می توانیم 
وقتی استرس داریم سالم بمانیم؟ راه هایی وجود دارد که در عین وجود 

استرس،  بتوانید سالمت خود را حفظ کنید.

1- به درستی غذا بخورید
شــیرینی و میان وعده های پرشــکر همیشــه پناهگاهی برای فرار از 
استرس روزمره هستند. وقتی استرس داریم به سرعت مواد غذایی و 
نوشیدنی های شیرین می خوریم که برای ما با افزایش سروتونین، شادی 
می آورند؛ اما این احساس دوامی ندارد و با افزایش قند خون حال خوبی 
داریم و اما با افت ناگهانی بعدش، ناراحت تر و پراسترس تر می شویم. 
در عوض بهتر اســت کربوهیدرات پیچیده ای را انتخاب کنیم؛ به عنوان 
مثال فرنی یا نان سبوس دار انرژی خوبی برای ادامه روز به ما می دهد. 
برای صبحانه، نهار و شام از میز کار خود ده دقیقه فاصله بگیریم. انجمن 
روان شناسی آمریکا می گوید یک سوم آمریکایی ها وقتی استرس دارند 
سراغ غذاهای پرکالری می روند. پس ما تنها نیســتیم. اینکه در طول 
دوره استرسی زندگی غذای خودمان را حاضر کنیم خیلی ممکن نیست، 
اما انتخاب های ســاده مثل خوردن اوت میل، فرنی و انو اع توت برای 
صبحانه، ساندویچ سبوس دار با هر پروتئین دلخواه برای نهار و ماهی و 

سیب زمینی، کلم بروکلی و سبزیجات برای شام خیلی سخت نیست.

2- ورزش به شما کمک می کند
چــرا زمانی کــه ورزش می کنید احســاس 

شــادابی و نشــاط می کنید؟ 
این احســاس تا حد زیادی 

مربوط به اندورفین است 
که هنــگام ورزش 

ترشح می شود. 
اندورفین باعث 

تســکین 
دردها و ایجاد 
آرامــش در 
بدن می شود 

و به مسکن طبیعی بدن معروف است. اندورفین احساس گرسنگی را 
هم از بین می برد. اگر نمی توانید به باشگاه بروید، تمرین های موثر چند 
دقیقه ای در خانه به شما کمک می کند. در مورد وقت گذاشتن برای ورزش 
کردن احساس گناه نکنید. به خودتان بگویید من یک برنامه از سه شنبه 

خودم را حذف می کنم و برای خودم زمان می گذارم.

3- از کمک گرفتن تخصصی نترسید
اینکه همیشه استرس داشته باشید شما را فرسوده می کند. انسان برای 
این میزان استرس ساخته نشده اســت. وقتی چنین احساسی دارید 
اگر به یک پزشــک عمومی مراجعه کنید، احتماال شما را کمک خواهد 
کرد. دکتر زوی نوریس، پزشــک عمومی، می گوید: »همه ما در زندگی 
خود استرس داریم؛ اما تعریف اضطراب به عنوان یک بیماری متفاوت 
از استرس اســت.« داشــتن تپش قلب، حمله های هراسی یا اختالل 
خواب طوالنی مدت، این مسائل نشان می دهد که فرد با اختالل اضطراب 
دست وپنجه نرم می کند. بعضی از استرس ها اجتناب ناپذیرهستند؛ به 
عنوان مثال مرگ را در نظر بگیرید. اما اگر استرس شما به کارتان مربوط 
است؛ نوریس بیماران خود را تشویق می کند که با رییس خود صحبت 
کنند.ممکن است کارفرما قبول نکند و در آخر به این نتیجه هم برسید که 

کار خود را عوض کنید!

4- سعی کنید خواب کافی داشته باشید
وقتی استرس دارید بدخواب و بی خواب می شوید. کارهای شما خیلی 
معوق مانده و فکر می کنید بیدار ماندن به شما کمک می کند. دکتر گای 

لشزینر، متخصص مغز و اعصاب، می گوید: »اگر خواب شما بی کیفیت 
و کمیت باشد، استرس شــما هم بیشتر می شــود. خوابیدن در زمان 
ناراحتی به شما کمک می کند استرس خودتان را مدیریت کنید.« قرص 
خواب چطور؟ قرص خواب شمشیر دو لبه ای است که به عنوان راه حل 
کوتاه مدت برای افرادی که استرس حاد دارند، مفید است. این قرص ها 
تا دو هفته می توانند مفید باشــند و به عنوان راه بلند مدت به قرص ها 
اطمینان نکنید. بهتر است مسائل مربوط به خواب را با توجه به منبع اصلی 
استرس برطرف کنید. درمان  رفتاری هم برای رفع اضطراب و بهبود کیفیت 

خواب به شما کمک می کند.

5- درباره نحوه مقابله با شرایط استرسی هوشمند شوید
همه ما در جامعه پشتیبانی هایی داریم که به زبان ساده روابط ما هستند 
که به عنوان مثال می توانند خانواده و یا دوســتان ما باشــند. هرچقدر 
پشتیبانی روابط بیشتر باشد، استرس را به شدت کاهش می دهد. یکی 
از راه های دیگر تغییر دادن نگاه ما به مسائل است. اگر نگران بدهی خود 
هستید با ســر و صدا آن را به خود بگویید و با خودتان مذاکره کنید. این 
به شما امید بیشــتری می دهد تا وقتی که فقط نگاه کنید و در ناراحتی 

خود فرو بروید.

6- به یاد داشته باشید: شغل شما، شما را تعریف نمی کند
 ما در جامعه ای زندگــی می کنیم که کارمان ما را تــا حد زیادی تعریف 
می کند و گاهی بیش از حــد از خودمان کار می کشــیم. حجم کارهای 
افراد اگر مدیریت نشوند، بار اضافی روی آن ها تلنبار می کند که استرس 
زیادی را به آن ها وارد می کند. برای جلوگیری از فرسودگی، یادتان باشد 
که الزم نیست هر ساعت را در کار مثمر ثمر باشید. بعضی اوقات، بهتر 
است اصال کاری انجام ندهید. ابعاد دیگری از زندگی و 
خودخواهی وجود دارد که باید به آن ها اعتقاد 
داشته باشید. اگر در دراز مدت بیش از 
حد از خودمان کار بکشیم فقط 
خشمگین تر می شویم. 
بنابرایــن حدی از 
هــی  ا خو د خو
خــود  و 
قبتــی  ا مر
برای سالمت 
خودمان الزم 

است.

تقریبا همه مــا اضطراب را به عنــوان یک واکنش 
طبیعی به موقعیت های خاص احساس کرده ایم. 
اگر با اســترس یا اضطراب مزمن زندگی می کنید، 
ممکن است بخش اعظم زندگی روزمره خود را در 
مدیریت آن با ابزارهایی مانند درمان، ذهن آگاهی، 
ورزش و راهکارهای ضد اضطراب سپری کنید؛ اما 
آیا می دانید برخی غذاهایی که می خوریم، ممکن 
اســت اضطراب ایجاد کند، البته نه به این معنا که 
برای مقابله با اضطراب باید آنها را حذف کنیم ولی  
اگر اضطراب هنوز روی زندگی شما تاثیر می گذارد، 

این چند مواد خوراکی را کمتر مصرف کنید.

کافئین
مقادیر زیــاد کافئین نــه تنها می توانــد اضطراب و 
خشــونت را افزایش دهد، بلکه باعث کاهش تولید 
سروتونین شیمیایی خوب در بدن و ایجاد افسردگی 
می شود. به طور معمول، کافئین در دوزهای کم خوب 
است؛ اما دوزهای زیاد می تواند اثرات ناخوشایندی 
مانند اضطــراب و عصبانیت ایجاد کنــد. مطالعات 
نشــان داده افرادی که روزانه ۳۰۰ میلی گرم کافئین 
می نوشــند، تقریبا دو برابر استرس دارند. یک قهوه 
کامل حاوی حدود ۳۳۰ میلی گرم کافئین است البته 
مکمل ها و داروهای حاوی کافئینی وجود دارند که در 
درمان برخی بیماری ها یا تسکین سردرد موثر باشند.

غذاهای بیات، تخمیر شده و فرآورده
غذاهای کامل مانند گوشت گاو، شیر و انگور هنگام 

تهیــه، تخمیر و کشــت آن به بهتریــن وجه پخت 
و اســتفاده می شــوند اما طی فرآیند، باکتری ها 
پروتئین های غذایــی را به آمین هــای بیوژنیکی 
تجزیه می کنند که یکی از آن ها هیســتامین است. 
هیستامین، یک انتقال دهنده عصبی است که هضم، 
هورمون ها و سیستم های قلبی عروقی و عصبی را 
تشــدید می کند. در افراد مســتعد، می تواند باعث 

اضطراب و بی خوابی شود.

شکر افزوده
هیچ راهی بــرای جلوگیری از حــذف ۱۰۰ درصدی 
شــکر وجود ندارد، زیرا به طور طبیعی در بســیاری 
از غذاهایی که دوســت داریم از آن ها بخوریم مانند 
میوه وجود دارد؛ اما شــکر اضافه شده در اضطراب 
نقش دارد. قندهای افزوده باعث می شوند قند خون 
شما به دنبال چرخش سنبله ها و تصادفات برود و 
با آن انرژی شما دچار نوســان می شود. وقتی قند 
خون افت پیدا می کند، میزان خستگی و اضطراب 
شما زیاد می شود. بدن انسولین را آزاد می کند تا به 
جذب گلوکز اضافی و تثبیت قند خون کمک کند؛ اما 
افت قند باعث می شود بدن بیش از حد سخت کار 
کند تا به حالت عادی برگردد و باعث نوسان انرژی 
می شــود. مصرف مقادیر زیادی قند فرآوری شده 
می تواند احساس نگرانی، تحریک پذیری و ناراحتی 
را به وجود آورد. از خوردن غذاهایی که در گروه قند 
افزوده قرار می گیرند اجتناب کنیــد یا مصرف آن 
را به حداقل برسانید. چاشــنی هایی مانند کچاپ، 

سس ســاالد، پاســتا و نان ســفید همگی حاوی 
مقادیر زیادی قند افزوده هستند. اگر از مصرف قند 
فرآوری شده خودداری کنید، می توانید بشقاب خود 
را با میوه و سبزیجات طبیعی شیرین مانند سیب 

زمینی شیرین پر کنید.

کرم خامه ای غیر متعارف معمولی
ممکن اســت شــما همزمان با حذف قهوه از رژیم 
غذایی خود، کــرم خامه ای را حذف یــا جایگزین 
کنید. در این شرایط جایگزینی یک خامه معمولی 
ممکن است به عنوان یک راه حل به نظر برسد؛ اما 
این جایگزین منبع روغن های هیدروژنه و به عنوان 
 LDL چربی ترانس معروف اســت که با کلسترول
بسته بندی می شــود و می تواند کلسترول HDL را 
کاهش دهد. این چربی ها با افســردگی، اضطراب 
و کاهش اعتماد به نفس و ســایر موارد مربوط به 
سالمت روان مرتبط هســتند. اگر در حال خوردن 
مواد ناخوشــایند هســتید و هنوز چلــپ چلوپ را 
دوست دارید، غذاهای کامل همیشه انتخاب بهتری 
هستند. شــیر و خامه بهتر از کرم های غیر رژیمی 
معمولی هستند. اگر لبنیات را قطع می کنید، شیر 

بادام یا شیر سویا را در نظر بگیرید.

خوراکی هایی که شما را عصبانی می کند

جراحی کاهش وزن، خطر سرطان پوست را کاهش می دهد
نتایج مطالعه اخیر نشــان می دهد افراد چاقی که تحت جراحی کاهــش وزن قرار می گیرند با 
کاهش ریسک ابتال به سرطان پوست از جمله مالنوما مواجه هستند. مطالعه اخیر نشان می دهد 
چاقی، ریسک ابتال  به مالنوما )نوعی ســرطان پوست( را در افراد چاق افزایش می دهد. مالنوما 
تنها یک درصد از موارد سرطان پوست را تشــکیل می دهد؛ اما عامل اکثریت مرگ های ناشی از 

این نوع بیماری است. 
 محققــان در مطالعه اخیر خــود داده های مربوط بــه ۲۰۰۷ فرد چاق که تحــت جراحی کاهش
  وزن قرار گرفته بودند را با ۲۰۴۰ شــرکت کننده چاقی که تحــت درمان های متعارف کاهش وزن
  نظیر تغییــر ســبک زندگــی بودند، بررســی کردنــد. در طــول ۱۵ ســال بررســی وضعیت
  این افــراد، محققــان دریافتنــد در گــروه جراحی الغــری احتمال ابتــال به مالنومــا بدخیم
  ۵۷ درصد کاهش یافته بود. یکی از مکانیســم های وجود رابطه بین چاقی و ســرطان پوســت

  این اســت که چاقی منجــر به التهــاب مزمن سیســتماتیک می شــود و می توانــد محیطی 
 را برای رشــد تومور ایجاد کنــد. همچنین چاقی ناشــی از ســبک زندگی بی تحرک اســت که

  به خودی خود با افزایش ریســک ســرطان و مرگ و میر مرتبط اســت. با انجام عمل جراحی 
کاهش وزن، احتماال میزان فعالیت فیزیکی افراد افزایش یافته و در نتیجه ریســک ســرطان 
 کاهش می یابــد. از ایــن رو محققان، جراحــی کاهش وزن را یکــی از راه های پیشــگیری از 
 ســرطان پوســت در افراد عنــوان می کننــد؛ البتــه انجــام تحقیقات بیشــتر در ایــن زمینه

 ضروری است.

»ورزش« موجب حفظ سالمت مغز می شود
یک تحقیق جدید نشان می دهد که ورزش عالوه بر مقاوم کردن بدن موجب حفظ سالمت مغز هم 
می شود. به گفته محققان آلمانی، ورزش به حفظ ماده خاکستری مغز که با مهارت های گوناگون 
و توانایی های فکری مرتبط است، کمک می کند. از این رو سالم نگه داشتن ماده خاکستری مغز 

می تواند از زوال فکری پیشگیری کند. 
 نتایج این مطالعه نشــان می دهد که ورزش هــوازی می تواند تاثیر مثبت بر عملکرد شــناختی 
عالوه بر ســالمت فیزیکی داشــته باشــد. در این تحقیق، بیش از ۲۰۰۰ فرد بزرگســال آلمانی 
از ســال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ مورد بررســی قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه، تناســب اندام شرکت 
 کنندگان ارزیابی شــد و افراد تحت اســکن مغزی قرار گرفتند. محققان دریافتند تناسب اندام

 بهتر با عملکرد بهتر مغز در همه ســنین مرتبط است و حفظ تناســب اندام موجب حفظ عملکرد 
 مغز در دوره سالمندی می شود. محققان، ورزش با شدت متوسط و منظم را در حدود ۱۵۰ دقیقه

 در هفته توصیه می کنند. تناســب بدنی خوب شــامل عدم استعمال ســیگار، پیروی از عادات 
تغذیه ای ســالم، حفظ وزن ســالم، حفظ فشــارخون پایین، کنترل میزان کلسترول و کاهش 

قندخون می شود.

آلودگی هوا به سالمت استخوان ها آسیب می رساند
مطالعه جدیدی در موسســه ســالمت عمومی بارســلونای اســپانیا در هند و بر اساس بررسی 
بیــش از ۳۷۰۰ نفر در منطقــه حیدرآباد هند انجام شــده اســت. به گفته محققــان، ذرات ریز 
در این منطقه به مراتب بیش از حداکثر توصیه شــده از ســوی سازمان بهداشــت جهانی بود. 
 محققــان اطالعات مربوط به میــزان آلودگی در منطقه و تراکم اســتخوانی شــرکت کنندگان را

 بررسی کردند. نتایج نشان داد قرارگیری در معرض میزان باالی ذرات ریز آلودگی هوا با کاهش 
تراکم استخوان مرتبط اســت. »اوتاویو رانزانی«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»استنشاق ذرات آالینده می تواند منجر به از بین رفتن تراکم استخوان به واسطه فشار اکسایشی 

و التهاب ناشی از آلودگی هوا شود.«

سلامتدانستنی ها

 ز�با�یی

شیر غنی شده با ویتامین D را 
در سبد غذایی خود بگنجانید

توصیه روز

شیــر، یک غذای کامل است و به دلیل دارا 
بودن انواع امالح و بســیاری از ویتامین ها 
نقش مهمی در رشــد و حفظ سالمت انسان 
دارد. شــیر و فرآورده های لبنــی مهم ترین 
منبع تامین کلسیم هســتند و مصرف آنها 
برای حفظ سالمت و استحکام استخوان ها، 
دندان ها و پوست توصیه می شود. تعادل و 
تنوع اجزای غذایی در شیر باعث شده که با 
مصرف یک لیوان از آن در روز بتوان بخش 
عمده ای از مواد ضروری مــورد نیاز بدن را 
تامین کرد، آب ۸۷ درصد بخش عمده شیر 
را تشکیل می دهد، ۳/۵ درصد مواد شیر از 
چربی، ۳/۵ درصد پروتئیــن، ۴/۷ درصد 
الکتوز یا قند شــیر و هشــت درصد امالح و 
ویتامین ها تشکیل شده است. چربی شیر 
به دلیل دارا بودن ۱۰ تا ۱۵ درصد اسیدهای 
چرب زنجیــره قابلیت هضــم باالیی دارد، 
همچنین چربی شیر حاوی اسیدهای چرب 
ضروری مورد نیاز بدن است، پروتئین های 
شــیر منبع مهمی در تامیــن پروتئین مورد 
نیازروزانه بــدن هســتند، نیم لیتر شــیر 
۲۰ تا ۲۵ درصــد از کل پروتئیــن مورد نیاز 
روزانه افراد بالغ را تامیــن می کند و حاوی 
مقادیر قابل توجهی از تمام اسیدهای آمینه 
ضروری بدن اســت، با مصرف سه تا چهار 
درصد واحد شیر و فرآورده های لبنی حدود 
صد درصد از کل نیاز روزانه افراد به کلســیم 
برآورده می شود و دریافت کافی کلسیم در 
برنامه غذایی روزانه برای پیشگیری از پوکی 

استخوان ضروی است.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتــر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این زمینه می گوید: در هر کشوری بسته به 
نوع کمبودهایی که در مردم وجود دارد، نوع 
و مقدار ویتامین ها یا امالح اضافه شــده به 
شیر تعیین می شود، در کشور ما غنی سازی 
شــیر با ویتامین D انجام شده و با مصرف 
یک لیوان شیر غنی شــده با این ویتامین 
۳۰ درصد نیاز روزانه افــراد به این ویتامین 

برآورده می شود.

گیاهی که زایمان طبیعی را راحت تر می کند
یک محقق و پژوهشگر طب سنتی اظهار کرد: مریم گلی یا کلپوره،  گیاهی است که خاصیت های فراوانی برای پوست، مو و سالمتی دارد.حاج محمد خانی گفت: 
بانوانی که می خواهند زایمان طبیعی و راحتی داشته باشــند می توانند چهار روز قبل از از زایمان، روزانه یک فنجان دمنوش مریم گلی را میل کنند.این محقق و 
پژوهشگر طب سنتی افزود: افراد برای درمان اختالالت کبدی، تب و سرماخوردگی، پایین آمدن قند خون و تصفیه خون پس از جوشاندن ۲۵ گرم گل و برگ گیاه 
مریم گلی در یک لیتر آب آن را صاف کرده روزانه دو فنجان میل کنند. وی تصریح کرد: افراد برای درمان زخم ها و آفت های مزمن دهان می توانند آب جوشانده 
غلیظ گیاه مریم گلی را با نصف مقدار آن گیاه مازو مخلوط کنند و دهان خود را با آن شست وشو دهند.وی ادامه داد: برای تقویت موی 
سر ۱۰ گرم گیاه مریم گلی را در یک لیتر آب بجوشانید و موها را با آن شست وشو دهید؛ این کار باعث کاهش چربی سر می شود و 

برای تقویت پوست و مو هم مفید است.
حاج محمد خانی بیان کرد: ۲۰ گرم کلپوره را با ۱۰ گرم اســطوخودوس  ترکیب و در یک لیتر آب بجوشــانید. این دمنوش برای 
درمان صرع، تشنج و آرامش اعصاب بسیار مفید است. همچنین این دمنوش شادی آور است و هضم غذا را آسان می کند.این 
متخصص و پژوهشگر طب سنتی افزود: افرادی که افت شــدید قند خون دارند و از زخم معده رنج می برند می توانند ۱۰ گرم 
مریم گلی را در یک لیوان سرکه کهنه انگور به مدت ۲۴ ســاعت بخیسانند و پس از صاف کردن سرکه را میل کنند.حاج محمد 
 خانی یادآوری کرد: افراد برای ضدعفونی کردن محیط به ویژه در زمان شیوع ســرماخوردگی می توانند از بخورگیاه مریم گلی 

استفاده کنند.
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انتقاد امام جمعه اصفهان از برخورد با اتباع افغانستان
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه دولتمردان از ظرفیت مدیران جوان برای برطرف 
کردن مشــکالت مردم اســتفاده کنند، گفت: کســانی که به دنبال احیای امر به معروف و نهی از 
منکر هستند باید از ظرفیت و استعداد جوانان بهره بگیرند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در 
گردهمایی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مناطق پانزده گانه اصفهان گفت: احیای امر 
به معروف فقط این نیست که همه بدانند امر به معروف و نهی از منکر یک واجب دینی است، بلکه 
به نظر بنده احیای آن به اجرای این دستور الهی است و فقط دانستن و باور داشتن لزوم این واجب 
الهی کفایت نمی کند. وی با انتقاد از رفتارهای نامناســب برخی از مردم نسبت به افغانستانی های 
مقیم ایران تصریح کرد: متاسفانه برخی نسبت به افغان ها با رفتار نامناسب برخورد می کنند که باید 
اصالح شود؛ بسیاری از شهدای مدافع حرم از افغان ها هستند، آنان مسلمان هستند و نباید تفاوتی 
میان برادران دینی وجود داشته باشد. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه رسیدگی به فقرا و نیازمندان 
در شرایط بد اقتصادی بر همه افراد توانمند الزم است، گفت: رسیدگی به فقرا در زمان کنونی یکی از 

وظایف روحانیت است؛ البته روحانیون این رسیدگی را با کمک خیران باید انجام دهند.

ساخت مدارس سبز در شهر اصفهان کلید خورد
رییس اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان از ارائه تسهیالت الزم جهت ساخت مدارس سبز 
در سطح شهر اصفهان در سال جاری خبرداد. ســید مهدی میربد اظهار داشت: با توجه به برگزاری 
جلسات متعدد در خصوص اجرای ساخت مدارس سبز یا مدارس انرژی پالس در استان اصفهان 
مقرر شد تسهیالت الزم جهت اجرای ساخت این مدارس در سطح شهر اصفهان ارائه شود.وی افزود: 
در حال حاضر توانستیم فاز ۲ مدرســه را در مناطقی همچون خیابان نظر و خیابان هشت و بهشت 
غربی اجرایی کنیم. رییس اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان تاکید کرد: در تالشیم تا بتوانیم 
فاز بعدی ساخت این مدارس مهم را در تمامی سطح شهر اصفهان اجرایی کنیم. میربد ادامه داد: 
در حال حاضر اصلی ترین مشکل طرح عملیات اجرایی ساخت مدارس سبز درسطح شهر اصفهان 
کمبود بودجه است که باتصویب و ارائه بودجه ۹۹ توســط دولت به مجلس این مشکل نیز تا پایان 
سال برطرف خواهد شد.وی اضافه کرد: مدرسه سبز جزو مدارسی پایدار است که مصرف انرژی برق، 
گاز و آب در این مدارس به صفر می رسد و همچنین از حمل و نقل، جذب انرژی خورشیدی توسط 
پنل های خورشیدی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مناسب و هوشمندی برخوردار است. رییس 
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان یادآور شد: همچنین در این مدارس عالوه بر آموزش های 
علمی مباحث محیط زیســتی هم آموزش داده می شــود. میر بد گفت: در سال آینده پیش بینی 

می شود اجرای ساخت این مدارس در سطح شهر اصفهان ۳۰ درصد توسعه یابد.

سامانه بارشی جدید وارد استان اصفهان می شود
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشــاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان، 
گفت: فعالیت این ســامانه به صورت بارش برف و باران در نیمه غربی و جنوبی استان اصفهان پیش 
بینی می شود.ویکتوریا عزتیان با اشاره به تداوم پایداری هوا تا اواسط امروز  اظهار کرد: وضعیت جوی 
بسیاری از مناطق استان به صورت صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد خواهد بود؛ همچنین افزایش 
غلظت آالینده ها و غبار محلی در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کالن شــهر اصفهان پیش بینی می 
شود.وی افزود: امروز با ورود سامانه ناپایدار از غرب استان، بارش برف و باران و وزش باد نسبتا شدید 
را در مناطق غربی و جنوبی شاهد خواهیم بود؛ این ســامانه تا روز شنبه در استان اصفهان فعال است.
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به افزایش یک تا دو درجه ای دما ، افزود: 
بویین میاندشت با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد زیر صفر و چوپانان با دمای ۱۵ درجه سانتی گراد باالی 
صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین مناطق استان پیش بینی می شود. عزتیان اضافه کرد: بیشینه دما در 
کالن شهر اصفهان به ۱۱ درجه سانتی گراد باالی صفر و کمینه آن به دو درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد.

آیا کمیته امداد موفق می شود با تمهیدات به کار گرفته شده، سرقت  از صندوق های صدقات در اصفهان را به صفر برساند؟

دستدزدانصدقه،کوتاهمیشود

حتما شــما هم با صحنه های ســرقت از  پریسا سعادت
صندوق های صدقات مواجه شــده اید یا 
فیلم و عکس های آن که اتفاقا کم هم نیست را در شبکه های اجتماعی 
دیده اید. البته بسیاری از ما معموال بی تفاوت از کنار این صحنه هاعبور 
می کنیم تا شــاهد تالش و جــدال افراد اغلب معتاد بــا صندوق های 
صدقات نباشیم؛ اما آمارها از سرقت صندوق های صدقات در کل کشور 
اعداد عجیب و شوکه کننده ای به همراه دارد. در تنها آمار رسمی که البته 
مربوط به سال ۹4 است، گفته شده که چیزی بیش از ۳۰ میلیارد تومان 
در سال از صندوق ها ســرقت می شــود. هر چند پس از ارائه این آمار 
موضع گیر ی ها و انتقادهای زیادی متوجه سازمان کمیته امداد شد و از 
آن پس تمهیدات ویژه ای بــرای جلوگیری از هــدر رفت این صدقات 
اندیشــیده شــد؛ اما همچنان کم و بیش این مســئله به خصوص در 

کالن شهرها دیده می شود.
 بر اساس اعالم مسئوالن کمیته امداد، اغلب سرقت ها در استان تهران 
انجام شده است البته پس از تهران، اصفهانی ها بیشترین صدقه را در 
صندوق ها می اندازند، پس سهم اصفهان هم قابل توجه خواهد بود . در 
حالی که در سال ۹4 اعالم شد بیش از ده درصد از صدقات صندوق ها 
سرقت می شود، تابستان امســال کمیته امداد اعالم کرد این مقدار به 
کمتر از ۵ درصد رسیده است و حاال مسئوالن کمیته امداد اصفهان می 
گویند ســرقت ها از صندوق صدقات در اصفهان به صفر رسیده است؛ 

ادعایی که باور کردن آن البته اندکی دشــوار خواهد بود. طی سال های 
اخیر کمیته امداد جلوی رشد و نصب بی رویه صندوق های صدقات را 
گرفت، آنها را تجمیع و محل های پر تردد را برای نصب آنها انتخاب کرد. 
این کار سطح ایمنی این صندوق ها را افزایش داد؛ اما مانع سرقت ها به 
خصوص در شب نشد، پس از آن مدل و طراحی صندوق ها هم ایمن تر 
شد. به گفته مسئوالن کمیته امداد، مقاوم سازی صندوق ها در دستور 
کار قرار گرفت به این معنا که صندوق ها به گونه ای تعبیه شد که امکان 
سرقت و دزدی از آنها کاهش پیدا کند و  مقاوم سازی در خصوص تمام 
صندوق های صدقات در سطح شهرها در کشور انجام شد. این اقدام بنابر 
گفته معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان، 

موجب به صفر رسیدن سرقت صدقات شد. 
حمیدرضا طاهری، اظهار کرد: سه نوع صندوق صدقات داریم که شامل 
صندوق های بزرگ معابر عمومی، صندوق های متوســط سازمان ها و 
اماکن عمومی سرپوشــیده و دیگری صندوق هــای صدقات خانگی 

است. 
وی با بیان اینکه سیاســت کمیته امداد بر ترویج الکترونیکی شــدن 
پرداخت صدقات اســت، افزود: این روش هم امنیت بیشتری دارد و 
هم با سبک زندگی امروز تطابق بیشتری دارد و تمرکز امداد بر توسعه 
این شــکل از دریافت صدقات اســت تا به زودی زمینــه جمع آوری 
صندوق های صدقات مهیا شود. پرداخت های الکترونیک اقدام خوبی 

است که در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است، هر چند هنوز مردم 
ترجیح می دهند همان صندوق های معروف زرد و آبی را برای پرداخت 
انتخاب کنند؛ اما با کمتر شدن پول در دست مردم و سرعت پرداخت های 
الکترونیک این کار در آینده می تواند امنیت پرداخت صدقات را تضمین 
کند. کمیته امداد اصفهان اعالم کرده اســت مردم می توانند به شبکه 
نیکوکاری وصل شوند و موارد صدقه، زکات یا دیگر عناوین نیکوکاری را 
انتخاب کنند و حتی امکان انتخاب شــهر یا استان موردنظر برای کاربر 
وجود دارد. همچنین شماره ۰۹۶۸۸۷۷ شماره ملی نیکوکاری است که 
می توانند با این شــماره تماس برقرار کنند تا اطالعات الزم به آنها داده 
شود و یا با ارسال عدد ۱ به ۸۸۷۷ هم می توانند صدقات خود را پرداخت 
کنند. موضوع ســرقت از صندوق ها یکی از چند چالشی بوده که کمیته 
 امداد طی سال های اخیر با آن مواجه شده، مسئله ای که به نوعی جو 
بی اعتمادی به این نهاد را ایجاد کرده است. تالش برای ایجاد روش های 
نوین و به روز پرداخت صدقات و همچنین شــفاف سازی در مخارج و 
هزینه کرد صدقات از جمله راه هایی است که این نهاد می تواند به وسیله 
آن اعتماد دوباره مردم را جلب کند. هر چند وفور خیریه ها در کنار این نهاد 
حجم کمک ها و صدقات را بسیار کمتر از گذشته کرده است؛ اما همچنان 
کمیته امداد به عنوان اولین و بزرگ ترین سازمان خیریه ای ایران وابسته 
به کمک های مردمی است و ناچار است برای ادامه، راه اعتماد مردم به 

امنیت صدقات پرداختی را تامین کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در نشســت ها، وضعیت بزرگراه های شهید وحید 
دستجردی، شــهید اقارب پرســت، صفه و شهید 
کشــوری و پل های شهید ســتاری، دفاع مقدس 
و ۲ طبقه امام خمینی )ره( بررســی و مقرر شد که 
گلوگاه هــای حادثه خیز و تصادف خیز مشــخص 
شــود. منصور شیشــه فروش با بیــان اینکه الزم 

است تمهیدات و امکانات الزم در این محورها برای 
اقدامات فوری در شرایط اضطرار فراهم شود، افزود: 
اتوبان شهید دســتجردی و صفه دارای شیب های 
تندی هســتند که مقرر شد شــهرداری با همکاری 
پلیس راهور نسبت به اصالح این شیب ها اقدام کند. 
شیشه فروش با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه 
مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز مورد تاکید 
قرار گرفت، اضافه کرد: همچنین مقرر شــد کیفیت 
آسفالت این محورها از نظر فنی بررسی و مشخص 
شود که چه مشکلی به هنگام بارندگی پیش می آید 

که خودروها دچار حادثه می شوند. 
وی، بزرگراه هــای شــهید اقارب پرســت، شــهید 
دستجردی و شــهدای صفه را از مقاطع پر خطر در 

کالن شــهر اصفهان برشــمرد و تصریح کرد: مقرر 
اســت نیوجرســی )حفاظ بتنی( بین ۲ باند این 
محورها بــرای جلوگیــری از ورود خودروها به باند 
مخالف، هنگام حوادث و تصادف ها ایجاد شــود. 
شیشه فروش، آشکارسازی مقاطع پرخطر و نصب 
تابلوهای هشــدار را از دیگر اقدامــات مورد تاکید، 
عنوان و اضافه کرد: باید راه و شهرســازی نیز برای 
تکمیل جاده باغ ابریشــم و پشــت سپاهان شهر و 
نصب نیوجرسی در آن هرچه ســریع تر اقدام کند. 
به گفته وی، موضوع ممنوعیت تــردد کامیون ها و 
تریلی ها در ایــن محورها باید در شــورای ترافیک 
استان بررسی شود و در صورت تصویب در این شورا، 

اجرا خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 ممنوعیت تردد کامیون ها در محورهای پر خطر
 بایددر شورای ترافیک استان بررسی شود

صندوق ها به گونه ای تعبیه شد که امکان سرقت و دزدی 
از آنها کاهش پیدا کند و  مقاوم سازی در خصوص تمام 

صندوق های صدقات در سطح شهرها در کشور انجام شد

آتش سوزی کارگاه 
مبل سازی خیابان 

بسیج اطفا شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری 
اصفهان از اطفای حریق کارگاه 
مبل ســازی در خیابان بسیج 
خبر داد. فرهــاد کاوه آهنگران 
ادامه داد: علت وقوع این حادثه 
توســط کارشناســان در دست 

بررسی است.

کشف 107 کیلوگرم تریاک در سه عملیات پلیس استان اصفهان
در سه عملیات ویژه ماموران پلیس شهرســتان های اصفهان، خوروبیابانک و شهرضا ۱۰۷ کیلوگرم 
تریاک کشف شد. سرهنگ نعمت خلیلی، فرمانده انتظامی خوروبیابانک گفت: ماموران مستقر در 
ایستگاه بازرسی این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه پراید ۳4 کیلو و ۲۶۰ گرم تریاک جاساز 
شده در ۹۰ بطری شامپوی کودک کشف 
کردند. ســرهنگ غالمحسین صفری 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهــان هم گفــت: از مامــوران یگان 
تکاوری اصفهان حین کنترل خودروهای 
عبوری در محور »تــاالب گاوخونی« به 
یک ســواری جک با پوشش مسافرت 
خانوادگی مشکوک شدند و در بازرسی 
از این خودرو 4۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک 
کشف کردند. سرهنگ صادق کاظم زاد، 
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا نیز اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی 
شهید امامی حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون ولوو مشکوک شدند و در بازرسی از این 

خودرو، ۳۰ کیلو تریاک که در اتاق بار خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

تغییر دریافتی فرهنگیان با رتبه بندی جدید
مدیر کل امور اداری و تشــکیالتی وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگی افزایش حقوق معلمان بر 
اساس اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: رتبه بندی معلمان برای رتبه های اول تا پنجم انجام 
شــد که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از همکاران مان را شامل می شــود.وی ادامه داد: برای رتبه های ۲ تا ۵ کار 
 تطبیق رتبه های جدید انجام شده است که متناسب با این رتبه جدید دریافتی فرهنگیان تغییر می کند.

»حسین بر « به موضوع رتبه بندی فرهنگیان برای رتبه یک هم اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی 
که هیئت وزیران برای کسب رتبه یک در شیوه نامه اجرای رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفته است بررسی 
شرایط نیاز به زمان دارد، بر همین اساس برای ســایر رتبه ها تغییرات دریافتی در حقوق این ماه و برای 
فرهنگیان شامل رتبه یک در بهمن ماه اعمال خواهد شد.وی درباره میزان افزایش حقوق هر رتبه بیان 
کرد: این میزان مطابق با رتبه بندی دوره قبل برای هر شخص متفاوت است؛ چرا که تابع عوامل مختلف 
از قبیل مدرک تحصیلی و سنوات است در نتیجه نمی توان عدد ثابتی را برای هر رتبه اعالم کرد، اما به طور 

میانگین مبالغ افزایش حقوق مطابق شیوه نامه در نظر گرفته شده است.

اعالم آمار  ازدواج و طالق طی7 سال
سازمان ثبت احوال اعالم کرد که ۱۲.۲ درصد ازدواج زنان از سال ۹۱ تا ۹۷ منجر به طالق شده که ۲.۸ درصد 
این ازدواج ها یک سال بعد به طالق منجر شده است.بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال از تعداد ۷۸۸ 
هزار و ۸۶ ازدواج ضبط شده در سال ۹۱ برای زنان تنها ۱۲.۲ درصد یعنی حدود ۹۵ هزار و ۷۸۰ رویداد ازدواج 
تا انتهای سال ۹۷ به منجر طالق شده است.از این تعداد ۱.۳ درصد ازدواج ها در همان سال با فاصله کمتر 
از یک سال از ازدواج، ۲.۸ درصد در سال بعد با گذشت یک سال از زندگی مشترک، ۲.۲ درصد ازدواج ها در 
سال ۹۳ یعنی با گذشت ۲ سال از زندگی مشترک، ۱.۸ درصد پس از گذشت سه سال از زندگی مشترک، 
۱.۵ درصد در چهارمین سال زندگی مشترک، ۱.۳ درصد پس از ۵ سال از زندگی و ۱.۱ درصد نیز در ششمین 
سال زندگی مشترک منجر به طالق شده است.همچنین مشاهده این موضوع که ۱.۳ درصد ازدواج ها 
ضبط شده در سال ۹۱ در همان سال اول به طالق منجر شده اند در حالی است که با توجه به اینکه سهم 
این طالق ها نسبت به کل طالق های ثبت شده در آن ســال ۱4 درصد بوده که گاه از این نسبت به اشتباه 

تعبیر می شود که ۱4 درصد ازدواج در سال اول به طالق منجر می شود در حالی که درست نیست.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

چهره روزاخبار
معاون اجتماعی بهزیستی استان:

38 خانه کودک و نوجوان در 
اصفهان فعالیت می کنند

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: ۳۸ خانه کودک و نوجوان در اســتان 
اصفهان وجود دارد که به شکل شبانه روزی با 
داشتن حدود 4۸۰ مددجوی تحت پوشش 
در سراسر اســتان زیرنظر بهزیستی فعالیت 
دارنــد. مجتبی ناجــی در خصــوص مراکز 
نگهداری کودک و نوجوان بهزیســتی، اظهار 
کرد: این مراکز مختص کــودکان و نوجوانان 
زیر ۱۸ سال هستند که نگهداری از آنها به دلیل 
بی سرپرســتی یا بدسرپرستی به بهزیستی 
واگذار شــده اســت. وی افزود: تنها در شهر 
اصفهــان ۱۶ خانه کــودک و نوجــوان وجود 
دارد که این مراکز به شــکل شــبانه روزی با 
داشتن حدود 4۸۰ کودک و نوجوان در سراسر 
استان زیرنظر بهزیســتی فعالیت دارند که 
خدمات روزمره مانند تحصیل، مسائل رشدی 
و فرهنگی و بــه طور کل امور زندگــی آنها در 
این مراکز دنبال می شــود. معاون اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان با اشــاره به وجود 
این مراکز در ۱۸ شهرســتان استان اصفهان، 
تصریح کرد: دختران تا سن ازدواج و پسران تا 
سن ۱۸ سالگی و بعد از دوره سربازی در این 
مراکز زندگی می کنند که با رسیدن به این سن 
به مراکز اشتغال معرفی شــده و با پرداخت 
هزینه ترخیص معموال توان زندگی مستقل در 
آنها ایجاد می شود. وی اظهار کرد: مدت حضور 
کودکان بدسرپرست با تعیین وضعیت شدن 
والدین شان مشخص است؛ اما کودکانی که به 
دلیل مهجوریت، بیماری روانی یا دیگر موارد 
با رای دادگاه سلب حضانت شده اند، معموال 
تا سن ۱۸ سالگی یا دوره توانمندی که بتوانند 
زندگی مستقلی داشته باشند در این خانه ها 
ســکونت خواهند داشــت. ناجی با اشاره به 
اینکه ســرانه کمک بهزیســتی به خانه های 
کودک و نوجوان 4۰۰ هزار تومان است، اظهار 
کرد: کودکان ساکن در این مراکز به طور موقت 
به فرزندخواندگــی واگذار می شــوند و اگر 
خانواده ای داوطلبانه عالقه مند به سرپرستی 
موقت این کودکان هستند می توانند این امر را 

به شکل امین موقت انجام دهند.

ثابتراسخ-شهردارچرمهینمالف:718958

آگهیمزایدهنوبتدوم
شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره ۵/۲۸۳/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای محترم 
اسالمی شهر و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری 
مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک خود واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم 
)ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( 
ماهیانه به مبلغ ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی انعقاد قرارداد نمایند. لذا متقاضیان می 

توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به واحد درآمد شهرداری 
مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز 
پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به 
ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه فرمایند 

و یا با شماره ۵۲۵۵۲444-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

چاپدوم



 باشــگاه اصفهانــی در گیــر و دار انتخــاب ســرمربی جدید بــرای پوشــش ضعف هــای خــود درون دروازه بــار دیگر بــه ســراغ بازیکنان لبنانــی رفت.
 ذوب آهن را می تــوان رکورددار عقد قــرارداد با بازیکنــان لبنانی دانســت. دو فصل بعد از این که باشــگاه اصفهانــی در مقطعی از علی حمــام و ربیع عطایا 
به صورت هــم زمــان در ترکیب بهره می بــرد حاال ســومین لبنانی یک دهه گذشــته این باشــگاه اصفهانی در پســت 
دروازه بان به جمع ســبزهای بدون مربی اضافه خواهد شــد. بنا بر اعالم رســانه های لبنانی و تایید دروازه بان باشــگاه 
العهد بیروت، مهــدی خلیل پس از توافــق نهایی با ذوب آهــن اعالم کرد با قــراردادی قرضی تا انتهــای فصل پیراهن 
باشــگاه اصفهانی را بر تن خواهد کــرد تا دوران تــازه ای را در فوتبالش را تجربه کنــد. این دروازه بان که با العهد ســابقه 
 درخشــش در ای اف ســی کاپ را دارد در شــرایطی با ذوبی ها به توافق رســیده که هنوز این باشگاه ســرمربی خود را

 معرفی نکرده است.

خریدجدیدذوبآهنازلبنانمیآید

چهارشنبه18دی12/1398جمادیاالول8/1441ژانویه2020/شماره2884

قهرمانالمپیکعصاراکنارمیگذارد
حسن یزدانی که در یکی از تمرینات پیش از آغاز مسابقات باشــگاه های جهان از ناحیه مینیسک زانو 
دچار پارگی شده بود و بالفاصله بعد از بازگشت از بجنورد، پایش را زیر نظر دکتر کیهانی جراحی کرد، در 
اولین تمرین اردوی دوم تیم اعزامی به مسابقات رنکینگ ایتالیا حضور پیدا کرد. او که این روزها با عصا 
راه می رود، عصا را کنار خواهد گذاشت تا بتواند رفته رفته و زیر نظر پزشک روال درمانی و تمرینی اش را 
دنبال کند. گفته شده قهرمان المپیک 2016 ریو از بهمن ماه اجازه کشتی گرفتن را پیدا خواهد کرد. این 
درحالی است که سهمیه وزن 86 کیلوگرم را خود این کشتی گیر با طالی جهانش در نورسلطان به دست 
آورد و در این وزن دغدغه حضور در مسابقات گزینشی المپیک را نداریم. ضمن اینکه نفر دوم این وزن 
کامران قاسمپور دیگر جویباری تیم ملی است که با دو طالی امیدهای جهان نفر مطمئنی برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می شود. او نیز از ناحیه زانو آسیب دیده بود که کمیته پزشکی فدراسیون 

بعد از بررسی وضعیت آسیب دیدگی این کشتی گیر، اعالم کرد کامران قاسمپور به جراحی نیاز ندارد.

سهمیهسومدوومیدانیایراندرالمپیکتقریباقطعیاست
ایرج عرب، سرپرست فدراسیون دو ومیدانی در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک 
گزارشی از فرآیند آماده سازی احسان حدادی و حسن تفتیان که کسب سهمیه المپیک کرده اند، 
ارائه داد و تاکید کرد که احسان حدادی و حســن تفتیان مورد حمایت کامل فدراسیون قرار دارند 
و برنامه های آنها به منظور حضور پرقدرت در المپیک مورد پشــتیبانی کامــل قرار می گیرد. عرب 
حمایت های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک را دراســتای حضور پرقدرت در المپیک 
توکیو ستایش کرد و گفت: سهمیه سوم ایران توسط پیرجهان در ماده ۴00 متر تقریبا قطعی به نظر 
می رسد و این ورزشکار از طریق رنکینک می تواند در المپیک 2020 حضور یابد. وی ابراز امیدواری 

کرد تا با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته باز هم تعداد سهمیه ها افزایش باید.

پیشنهاد بازیکن راگبی آمریکا به ایران: 

کاخسفیدرابزنید
آلبرت هاینسورت، ستاره سابق تیم راگبی در آمریکا در صفحه اجتماعی خود حمله ایران به کاخ سفید 
را خواستار شد. او در اینستاگرام خود عکسی از کاخ ســفید منتشر کرد که خط قرمزی روی آن کشیده 
شده بود و زیر آن نوشــت: »ایران، اگر قصد حمله به آمریکا را داری، این عکس برای شما. فقط سعی 
کنید ما را نجات دهید. مردم نمی توانند جنگ را شروع کنند«. کاربران مختلف در این پست های مختلف 
در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی به این ورزشکار داشته اند و بعضی ها این پیام او را تمجید 
و بعضی ها نیز حتی خواستار زندانی شدن این ورزشکار شــده اند. پس از ترور سپهبد سیلمانی توسط 
آمریکایی ها اختالف نظرهای زیادی در شبکه های اجتماعی در آمریکا پیرامون این موضوع مطرح شده 

است و بسیاری از چهره های ورزشی آمریکا به نکوهش این اقدام خبیثانه پرداخته اند.

قهرماندارتجهانمدالهایشرابهخانوادهشهیدسلیمانی
اهداکرد

»مهشاد عوض زاده« قهرمان دارت جوانان جهان طی مراســمی مدال هایش را به خانواده معظم 
سردار رشید اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهدا کرد. در این مراسم که با حضور سرهنگ مجید 
ناظریه فرمانده سپاه پاسداران گرمسار، میثم محســنی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
گرمسار، محمدحسین فاضلی دبیر انجمن دارت کشور، خانواده شهدای گرمسار و در گلزار شهدای 
شهرستان گرمسار برگزار شــد، مهشــاد عوض زاده به پاس قدردانی و ارج نهادن به شهدای حاثه 
تروریستی عراق و سردار دل ها ســپهبد شهید قاسم ســلیمانی مدال هایش را به خانواده ایشان 

تقدیم کرد.

شروع طوفانی شاگردان »کوالکوویچ« در مسابقات انتخابی المپیک 2020؛

 خوان اول به سالمت طی شد

شــاگردان کوالکوویچ در اولیــن گام از  سمیهمصور
مسابقات انتخابی المپیک 2020 شروع 

طوفانی داشته و تیم چین تایپه را با نتیجه سه بر صفر از میان برداشتند 

تا با کسب این پیروزی دلچسب و با روحیه بهتر آماده ادامه مسابقات 

شــوند. مســابقات انتخابی المپیک 2020 که صبح دیروز به میزبانی 

چین آغاز شد آخرین شــانس تیم ملی والیبال ایران برای المپیکی 

شدن است و با توجه به این که فقط تیم قهرمان سهمیه حضور در توکیو 

را کسب می کند، معروف و یارانش راهی جز قهرمانی ندارند.

شــاگردان کوالکوویچ در ابتدای ســال ۹8 و پس از رقابت های لیگ 

ملت های والیبال به روسیه رفتند تا برای رسیدن به المپیک به مصاف 

حریفان بروند، قرار بود از میان تیم های والیبال روســیه، ایران، کوبا 

و مکزیک یک تیم ســهمیه المپیک بگیرد، بنابراین این مسابقات که 

قرار بود میان همین ۴ تیم به میزبانی ســن پترزبورگ برگزار شود، از 

حساسیت باالیی برخوردار بود. شاگردان کوالکوویچ که در رقابت های 

لیگ ملت های 201۹ فشــار نســبتا زیادی را تحمل کــرده بودند، در 

نخستین دیدارشان به مصاف کوبا رفتند و به آســانی از سد این تیم 

گذشتند، آن ها در ادامه مکزیک را شکســت دادند؛اما در گام پایانی 

با نتیجه ۳ - 0 مغلوب روســیه قدرتمند که چنــدی پیش تر به عنوان 

قهرمانی لیگ ملت های والیبال 201۹ رسیده بود، باختند تا در جایگاه 

دومی این گروه قرار بگیرند و شانس المپیکی شدن را از دست بدهند.

تیم ملی کشورمان اگرچه در آن مسابقات نتوانست سهمیه بگیرد، اما 

نمایش خوبی داشــت و بازی پایانی را مقابل حریفی واگذار کرد که 

پر افتخارترین تیم جهان است. ســرو قامتان پس از آن مسابقات به 

تهران آمدند و آماده رقابت های قهرمانی آسیا شدند، این مسابقات به 

میزبانی تهران برگزار می شد و 8 تیم اول آن جواز حضور در مسابقات 

انتخابــی المپیک آســیا را می گرفتند. شــاگردان کوالکوویچ در این 

رقابت ها به آسانی قهرمان شــدند و جواز حضور در این مسابقات که 

قرار است به میزبانی چین برگزار شود را  کســب کردند. آن ها در این 

مرحلــه تیم های چین تایپه، قزاقســتان و چین را پیــش رو دارند و 

پس از آن هم باید به مصاف دیگــر تیم ها در مرحله حذفی بروند و در 

نهایت پس از کسب عنوان قهرمانی المپیکی شــوند. این راه اگرچه 

به دلیل قدرت این روزهــای والیبال ایران خیلی ســخت و ناهموار 

 نیســت؛ اما یک لغزش کوچک می تواند ما را از رســیدن به المپیک

 ناکام بگذارد.

شــاگردان کوالکوویچ در اولین گام از رقابت هــای انتخابی المپیک 

2020 صبح دیروز به مصاف تیم چین تایپه رفتنــد. تیم ملی والیبال 

در این دیدار که با یک ســاعت تاخیر برگزار شــد با ارائه یک نمایش 

مقتدرانه موفق شــد این تیم را با نتیجه ســه بر صفر از میان بردارد. 

والیبالیســت های کشورمان در ادامه این مســابقات صبح امروز و از 

ساعت 11:۳0 به مصاف قزاقستان می روند.

 ســرو قامتان ایرانی اگر بتوانند در این دوره بــه المپیک بروند برای 

دومین مرتبه این اتفاق بــزرگ را در تاریخ رقم زده انــد. بلند قامتان 

ایرانی در المپیک ریو برای نخســتین مرتبه در این مسابقات حاضر 

شدند و در پایان هم به عنوان پنجمی رسیدند، در آن سال ها صحبت از 

آن بود که والیبال ایران در المپیک توکیو حتی روی سکو برود، اتفاقی 

که حاال شاید با شرایط نبود ثبات در چند سال گذشته تا حدودی دور 

از واقعیت باشد و نتوان تحقق چنین مسئله ای را در المپیک پیش رو 

قطعی دانست.

ســپاهان که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این 
فصل لیگ برتر به حساب می آید، در نقل و انتقاالت 

نیم فصل بسیار فعال بود. 
زردپوشــان با توجه به نیــاز خود در خــط دفاعی 
محمــد طیبــی و مهــدی ترکمــان را از تیم های 
نفــت مسجدســلیمان و پــارس جنوبــی جم به 
خدمــت گرفتنــد و قرار اســت یکــی، دو بازیکن 
 دیگر هم به ترکیــب زردپوشــان اصفهانی اضافه 

شوند.
 امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان بعد 
از جذب طیبی و ترکمــان، خواهان به 
خدمت گرفت دانیال اســماعیلی فر و 

آیاندا پاتوسی شــد و به مدیران این تیم اعالم کرد 
هر طور شده این دو بازیکن را جذب کنند. مسئوالن 
سپاهان هم بعد از درخواســت رسمی برای خرید 
اسماعیلی فر، متوجه شدند رقیب همشهری ستاره 
خود را به آن هــا نمی دهد و ذوبی هــا اعالم کردند 
دانیال، فروشی نیست؛اما ماجرای پاتوسی متفاوت 

است. ستاره اهل آفریقای جنوبی که فصل گذشته 
نمایش بســیار خوبی در ترکیب استقالل داشت، 
مدتی است قرارداد خود را با بنی یاس امارات فسخ 

کرده و مشکلی برای پیوستن به تیمی دیگر ندارد.
 به غیر از ســپاهان، دو تیم پرسپولیس و استقالل 

پاتوسی هستند، هم بــه دنبــال خرید 
برخالف دو تیم ولــی ســپاهانی ها 

پایتخت  فعال نمی توانند مطــرح 

پاتوسی را جذب کنند. تیم سپاهان در ترکیب خود 
ســه بازیکن خارجی به نام های جــورج ولژیانی، 
والدیمیر کومان و کی روش اســتنلی در اختیار دارد 
که هیچ کدام از آن ها آسیایی نیســتند. براساس 
قوانین AFC هر تیم می توانــد ۴ بازیکن خارجی 
در اختیار داشــته باشــد که حتما یکی از آن ها باید 
آسیایی باشد. به همین دلیل سپاهانی ها نمی توانند 
پاتوســی را جذب کنند مگر آنکــه یکی از 
بازیکنان خارجی خود را از لیست 
خارج کنند.از اصفهان خبر رسیده 
مسئوالن ســپاهان قصد داشــتند نام والدیمیر 
کومان مجارستانی را از فهرســت خود خارج کنند، 
ولی مبلغ فســخ بــاال و غرامت ســنگینی که باید 
باشگاه سپاهان بعد از خارج کردن نام کومان، به او 
بپردازد، باعث شد سپاهانی ها قید این کار را بزنند 
و کومان را تا پایان فصــل در ترکیب خود نگه دارند. 
به این ترتیب غرامت ســنگین بابت فسخ قرارداد 

کومان، پاتوسی را از سپاهان دور کرده است.

چهره روزیکخارجی،»پاتوسی«راازسپاهاندورکرد

رقیبجدیداینتربرایخرید»ویدال«
تیم فوتبال بارســلونا به تازگی اعالم کرده که تصمیــم به فروش آرتورو ویدال نــدارد و این در حالی 
اســت که تیم فوتبال اینتر میالن ایتالیا یکی از بهترین مشتریان این بازیکن اهل شیلی است. طبق 
ادعای مطبوعات شیلی، اخیرا اینتر برای 
جذب ویــدال رقیبی سرســخت به نام 
منچســتریونایتد پیدا کرده است و گفته 
می شود این تیم پیشنهادی به مراتب بهتر 
از پیشنهاد اینتر ارائه کرده که البته بارسا 
آن را رد کرده است. کونته، هرگز تصمیم و 
عالقه اش برای همکاری دوباره با ویدال 
را رد و پنهان نکرده اســت و دوست دارد 
دوران موفقی که با او در یووه دارد دوباره و 
در تیمی دیگر تکرار شود؛ اما تیم ایتالیایی 
در تالش است تا ویدال را با قراردادی قرضی با بند قطعی کردن آن در ازای 1۵ میلیون یورو به خدمت 
گیرد و بارسلونا 20 میلیون یورو می خواهد. اما  تلویزیون شیلی، مدعی شده منچستریونایتد ناگهان 
برای خرید او اقدام کرده و پیشنهادی وسوسه کننده برای بازیکن ۳2 ساله دارد. سولسشیر به راحتی 
بیش از 20 میلیون رقم درخواستی بارسا را پیشــنهاد کرده و به دنبال این است تا ویدال را جانشین 
اسکات مک تومینای و پل پوگبا کند. البته که بعد از پیشنهاد یونایتد، بارسا این پیشنهاد را رد کرده؛ اما 
والورده تصمیمی برای استفاده از ویدال ندارد و شــاید این موضوع باعث شود باشگاه اسپانیایی به 

زودی نظرش درباره بازیکن اهل شیلی را عوض کند.

بنزینسبزدرلباسسرخلیورپول
لیورپول با بازیکنان جوان خود هم تیمی با صالبت نشان داد و در شهرآورد حساس مرسی ساید موفق 
شود اورتون را در جام حذفی شکست دهد. برای اولین بار از سال 2012 بود که سه بازیکن نوجوان در 
ترکیب لیورپول قرار می گرفتند، در آن سال چنین اتفاقی با بازی دادن به رحیم استرلینگ، سوسو و 
آندره ویزدم رخ داد و این بار یورگن کلوپ همان ریسک را کرد، هرچند که خودش بعد از بازی گفت 
که باید از بازیکنان جوانش عذرخواهی کند بابت اینکه فکر می کــرده بازی دادن به آن ها در ترکیب 
اصلی، یک نوع ریسک است. این بار نوبت هاروی الیوت، نکو ویلیامز و کورتیس جونز بود که در کنار 
بازیکنانی مثل پدرو چیریوال، ناتانیل فیلیپس و یاسر الروچی و رایان بروستر )که این دو نفر آخر به 
عنوان بازیکن جانشین به زمین آمدند( برای لیورپول در یک بازی مهم به میدان بروند و و این تیم را 
به برد 1-0 مقابل دشمن قدیمی شان اورتون برسانند. اورتون با کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی خود 
در این بازی تقریبا ترکیب ثابت و همیشگی خود را داشت؛ اما باز هم حریف لیورپول نشد تا ثابت شود 
تیمی که یورگن کلوپ ساخته در همه زمینه ها در فوتبال انگلیس تبدیل به تیمی بی رقیب شده است.

NBAبهبودبیماریکودک9سالهباتماشایستاره
پسر بچه ۹ ساله اهل کانزاس در بازی داالس مورریکز در لیگ NBA یک فرصت شگفت انگیز را به دست 
آورد. بریدن ویتلی گفت: »یکی از مربیان داالس مرا بلند کرد و پیش دونچیچ برد تا او را مالقات کنم. من 
مدام فکر می کردم آیا قصد مالقات با لوکا را دارم؟ آیا من قصد مالقات با لوکا را دارم؟« در پایان بازی 
یک مالقات ویژه پیش آمد و ویتلی توانست دونچیچ را مالقات کند. او در این باره گفت: »لوکا دونچیچ 
آمد، کفش هایش را درآورد و هر دو را امضا کرد و به من داد.« خانواده ویتلی که پسرشان از بیماری تشنج 
رنج می برد،  می گویند دونچیچ قبال هدایای ویژه ای به پسرشان داده بود. ویتلی بعد از این مالقات گفت: 
پزشک من می گوید تماشای بازی های لوکا دونچیچ به بیماری من کمک می کند، ۹ ماه بدون تشنج. 

مادرش هم گفته است: در ۹ ماه گذشت وضعیت بریدن بسیار خوب بوده است.

فوتبال جهان

 جزییاتی از مذاکره ذوبی ها 
با سرمربی ایتالیایی؛

»چیرو«بهاصفهاننمیآید
چیرو فرارا، سرمربی ایتالیایی مدنظر باشگاه 
ذوب آهن ایران قرار داشــت، ولی با اتفاقاتی 
که رخ داده و رقم پیشــنهادی این مربی، باید 
حضــورش را در ایــران منتفی دانســت. تیم 
ذوب آهن اصفهان بعد از کنــاره گیری علیرضا 
منصوریان از ســرمربیگری این تیم، همچنان 
بدون ســرمربی اســت و مذاکرات مسئوالن 
باشــگاه با گزینه های مختلف تا امروز ثمری 
نداشته است. بعضی از مربیان داخلی همانند 
علی دایی و مهــدی تارتــار و نفراتی همچون 
دراگان اســکوچیچ، ســرمربی صنعت نفت 
آبادان از جمله افرادی بودنــد که ذوبی ها بعد 
از کناره گیــری منصوریان با آن هــا مذاکراتی 
داشتند. به موازات مذاکره با گزینه های داخلی، 
مذاکره با چیرو فرارا سرمربی ایتالیایی هم در 
جریان بوده اســت. ذوبی ها از طریق دو عضو 
هیئت مدیره خــود مذاکراتی را بــا این مربی 
انجام داده و پیشــنهاد ۵00 هــزار یورویی را به 
مدت 1.۵ سال به این مربی ارائه داده اند. فرارا، 
در پاسخ به درخواســت مذاکره ذوبی ها ابتدا 
شرط مذاکره با محسن ابراهیمی، مدیربرنامه 
ایرانی را پیش می کشــد و از مسئوالن باشگاه 
می خواهد پیشنهادات شــان را بــه ابراهیمی 
بدهند. باشگاه ذوب آهن هم که قصد داشت از 
طریق مسئوالن خودش این مذاکره را به نتیجه 
برساند، حاضر بود حتی مبلغ 2۵۹ هزار یورو را به 
صورت یکجا در قسط اول به این مربی بپردازد که 
حتی این شرط هم از سوی سرمربی ایتالیایی 
مورد پذیرش واقع نشــد. فــرارا در واکنش به 
اصرار ذوبی ها پیشــنهاد 2 میلیــون یورویی را 
پیش کشید که به نظر می رسد با شرایط مالی 
باشگاه، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگیرد. 

ل  لیبا گرچه به دلیل قدرت این روزهای وا این راه ا
یک  ما  ا ؛  نیست ر  ا همو نا و  سخت  خیلی  ن  یرا ا
لمپیک ا به  رسیدن  از  را  ما  ند   لغزش کوچک می توا

 ناکام بگذارد

در حاشیه

شهرداریمجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹8/۴7۳ مورخ 1۳۹8/08/21 شورای 
اسالمی شهر مجلسی، پارکینگ عمومی شهر را با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 102/000/000 
ریال برای مدت یکسال شمســی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشــخاص مذکور دعوت می گردد، حداکثر ظرف 
مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار آگهی، جهت اخذ اســناد مزایده به امور مالی و اداری 

شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایطشرکتدرمزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ ۵1/000/000 ریال معادل ۵ درصد کل مبلغ 
کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110۳0۹6۵100۹ شهرداری 

نزد بانک ملی ایران شعبه مجلســی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه 
نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها 
به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

۴- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی بــه نشــانی

 www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن ۵2۴728۵2-0۳1 )امور قراردادهای 
شهرداری( تماس حاصل نمائید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شــهر مجلسی- میدان امام )ره(- شهرداری 
مجلسی

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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پایان عملیات عمرانی احداث پارک الهیه در منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه توجه به متناسب ســازی فضاهای شهری، 
طراحی محیط و منظر شــهری جهت ارتقای زیرســاخت های فعالیت های فیزیکی و پیاده روی 

و در نتیجه حفظ ســامت شهروندان، 
مقوله ای بسیار مهم به شمار می رود که 
در این میان توجه بــه نقش پارک های 
شهری به عنوان فضاهایی جهت ارتقای 
فعالیت های اجتماعی و فیزیکی حائز 
اهمیت است. مســعود قاسمی افزود: 
پارک های شــهری عامل مهمی جهت 
شــکل دهی بــه پایــداری اجتماعی و 
همبستگی فضاهای شــهری است که 
مواردی مانند مشکات زندگی شهری، 

ایمنی پارک و فضای سبز، امنیت و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه های مختلف سنی 
و جنســی در این مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شــهروندان برای استفاده از این عرصه ها 
است. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با محدود شــدن و تقلیل فضاهای طبیعی 
داخل شهرها و کاهش تماس شــهروندان با عناصر طبیعی، احیای ارتباط انسان با طبیعت باید به 
عنوان یکی از عناوین اصلی طرح ها و برنامه ریزی شهری مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد. وی 
اظهار کرد: پارک ها و فضاهای سبز شهری بخشــی از زیرساخت های عمومی شهر به شمار می رود 
که کارکردهای مفیدی برای محیط شهری، از جمله بهبود کیفیت هوا، انجام فعالیت های تفریحی، 
ثبات عاطفی و حفظ سامت جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی شهری 

داشته و نقش مهمی در پایداری شهرها ایفا می کند. 
قاسمی خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت خدمت رسانی به شــهروندان و تامین اسباب رفاه و 
آسایش آنها، منطقه ۱۵ احداث پارک الهیه واقع در خیابان ارغوانیه را با وسعت ۱۵ هزار مترمربع و با 
اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار داد. در این پارک مفیدترین و مقاوم ترین گونه های 
گیاهی کاشته می شود و کارهایی چون نصب مبلمان، ایجاد محوطه بازی کودکان و امکانات جدید 
برای فضای تفریح کودکان و بزرگساالن، ساخت سکوی نماز و آالچیق، مسیر دوچرخه و سرویس 
بهداشتی صورت می گیرد که هم اکنون عملیات عمرانی آن به اتمام رسیده و درخصوص عملیات 

زیباسازی و فضای سبز به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است.

افزایش آمار مسافران اتوبوس در شهر اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: آمار جابه جایی مسافران به وسیله 
اتوبوس های شهر به روزانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده که حکایت از افزایش ۱۵ درصدی استفاده 
کنندگان از اتوبوس های شهر دارد. قدرت افتخاری افزود: به شرط راه اندازی دو پایانه صفه و قدس 
تعداد مسافران اتوبوســرانی را در روز به ۱۰۰ هزارنفر خواهیم رساند. وی تصریح کرد: بهره برداری از 
فاز دوم سیستم یکپارچه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی در دستور کار قرار گرفته که همراه با سیستم 
AVL نوید بخش ارتقای شــاخص های حمل ونقل اتوبوسرانی اســت. وی با بیان اینکه دو پایانه 
مهم شهر با سیستم های جدید حمل ونقلی در اختیار شهروندان قرار می گیرد، تاکید کرد: مدیران 
شهرداری های مناطق پنج و ۱۲ باید برای راه اندازی پایانه های قدس و صفه همکاری بیشتری داشته 
باشند تا شاهد افزایش کیفیت سرویس دهی و آمار مسافران باشیم. افتخاری گفت: در حال حاضر 
امکان افزایش ناوگان اتوبوسرانی را نداریم؛ اما تا پایان سال جاری به واسطه بازسازی اتوبوس ها 
تعداد ناوگان افزایش پیدا خواهد کرد. وی با اشــاره به بازسازی اتوبوس ها گفت: پروسه بازسازی 
اتوبوس ها از سال ۹۶ آغاز شد و تا پایان امسال ۱۵۰ اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اضافه می شود.

وقتینیازهایشهروندانموردتوجهقرارمیگیرد؛

احترام به خاطرات شهروندان در طرح مبلمان چهارباغ

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای  نرگس طلوعی
شــهر اصفهان خواســتار توجه به حفظ 

خاطرات مردم و احساس نوستالژیک شهروندان در طراحی مبلمان 

شهری چهار باغ شد.

مبلمان شهری، اصطاحی اســت که در صنعت شهرسازی به کار برده 

می شود و الزم است هر شــهر برای رفاه ساکنانش مجهز به تجهیزات 

مناســب شــود؛ موضوعی که به رغم پتانســیل های زیاد اصفهان در 

محات مختلف کمتر شاهد آن هستیم و اصفهان از دید مردم شهر و 

نیز گردشگران نیاز به سرمایه گذاری فکری و مالی بیشتری در حوزه 

مبلمان شــهری و طراحی دارد. مبلمان شــهری یکــی از مؤلفه های 

مهم و اثر بخش در جذب گردشــگران داخلــی و خارجی و نیز عاملی 

موثر در ایجاد آرامش در شهر به شــمار می رود، از این رو طی سالیان 

اخیر توجه به طراحی مبلمان شهری در دســتور کار مدیریت شهری 

قرار گرفته و تاش شده تا در قســمت های مختلف با توجه به سابقه 

تاریخی و فرهنگی طراحی ویژه ای متناسب با آنها در نظر گرفته شود. 

محدوده تاریخی چهارباغ یکی از مناطق اســت که بــا توجه به تردد 

فراوان شهروندان و گردشگران طراحی مبلمان آن حائز اهمیت بوده 

به خصوص با اجرای طرح پیاده رو ســازی چهارباغ ، هنوز طرح های 

خاصی در مبلمان این قســمت از شهر دیده نمی شــود و در شرایطی 

که انتظار می رفت نیمکت های قدیمی میانــه چهارباغ نیز جای خود 

را به نیمکت های جدید متناســب با فضای تاریخــی چهارباغ دهند؛ 

اما همچنان شــاهد نیمکت های فرســوده در محور تاریخی چهارباغ 

هستیم؛ نیمکت های دایره ای شکلی که جایگاه مناسبی برای دورهم 

نشســتن خانواده نبوده و تنها فضای زیادی را اشغال کرده است. در 

مبلمان فضای شهری عاوه بر نشیمن های انفرادی به نشیمن های 

خانوادگی نیز نیاز است و چهارباغ بستر مناسبی است تا طرح هایی از 

لحاظ روان شناسی محیطی و زیبا شناسی بصری را مطرح کند. یکی 

از ویژگی های مهم اجزای مبلمان شهری، وابســتگی آنها به فرهنگ 

است که از فرهنگ و هویت شهر که متاثر از فرهنگ و هویت شهروندان 

است، نشأت می گیرند. از این رو به نظر می رسد قرار است در فازهای 

بعدی پروژه چهارباغ، هماهنگی مبلمان شهری این خیابان ۵۰۰ ساله 

با کالبد آن اجرایی شود و بساط ناهمگونی مبلمان با بافت احیا شده، 

بر چیده شود.

در همین راستا رییس کمیســیون فرهنگی ورزشی شورای اسامی 

شــهر اصفهان درخصوص آخرین جزییات مربوط به مبلمان شهری 

گذر چهاربــاغ، اظهار کرد: طــرح اولیه برای اجــرای مبلمان چهارباغ 

توسط سازمان زیباسازی شــهرداری به کمیته راهوری چهارباغ ارائه 

شده است.

مهدی مزروعی با اشــاره به اینکه این طرح مفهومی و اولیه بوده و به 

همین دلیل مقرر شد طرح با جزییات بیشــتر در جلسات آینده ارائه 

شــود، افزود: باید به خاطرات مردم و احساس نوستالژیکی که برای 

چند نسل اخیر از شهروندان نســبت به چهارباغ شکل گرفته، احترام 

گذاشته شــود که در کمیته راهبری چهارباغ نیز بر این موضوع تاکید 

شده است.

وی تصریح کرد: هرگونه طرحی که برای چهارباغ درنظر گرفته می شود، 

نباید باعث روبه رو شدن یکباره مردم با فضایی جدید باشد و الزم است 

خط ســیر ذهنی و خاطرات مردم در این طراحی لحاظ شود؛ در این 

خصوص نظرسنجی از شهروندان را نیز فراموش نخواهیم کرد.

این عضو شــورای شــهر اظهار امیدواری کرد که برنامــه ریزی برای 

مبلمان شهری چهارباغ به گونه ای صورت گیرد که نیازهای شهروندان 

را برطرف کند.

مدیر کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان با اشــاره به انتشار توییت 
رییس جمهور آمریکا مبنی بر تهدید مراکز فرهنگی 
ایران عنوان کرد: هرگونه تهدید و یا حمله مسلحانه 
به مراکز فرهنگی و تاریخی کشورهای دیگر برخاف 
تمامــی قوانین جهانی اســت که تا کنــون در اکثر 
ســازمان های بین المللی در خصــوص حفاظت 
از این آثار به تصویب رســیده و بیشــتر کشــورها 
 از جملــه نمایندگان ایــاالت متحده آمریــکا آن را 

امضا کرده اند.
فریدون اللهیاری بااشاره به ریشه تاریخی تصویب 
قوانین بین المللی بیان کرد: اندیشه حفاظت از آثار 
تاریخی پس از پایان جنگ خانمان سوز جهانی اول 
و ســپس در پایان جنگ عالم گیــر دوم جهانی در 
سال ۱۹۴۵ رخ داد که بر اســاس آن ۴ قاره جهان 
به طور مســتقیم درگیر این جنگ شده و تبعات آن 
کشته شــدن بیش از ۷۰ میلیون نفر انسان بی گناه 
و نابودی بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی کشورها 
بود. اللهیاری ادامه داد: با تدوین منشور ملل متحد 
در سال ۱۹۴۵ میادی با موضوع ممنوعیت توسل 
به زور و دخالت دولت ها به صورت مستقل، سازمان 
ملل متحد در اعامیه جهانی سال ۱۹۴۸ و سپس 
کنوانســیون ژنو در ســال ۱۹۴۹ میادی، شرایط 
مناسبی در سطح جهان جهت تدوین اصول کلی در 
زمینه حمایت از اموال فرهنگی کشــورها در هنگام 
بروز مخاصمات مســلحانه را فراهــم آورد. مدیر 

کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان اصفهان اظهارکرد: با تشکیل سازمان علمی 
و تحقیقاتی ملل متحد )یونســکو( به عنوان یک 
سازمان جهانی در حوزه فرهنگ )به عنوان بخشی 
از ســازمان ملل( عما تاش ها در این زمینه بسط 
یافت، به گونــه ای که انعقــاد و توافق نامه »الهه« 
در ســال ۱۹۵۴ میادی گام ارزشمندی در راستای 

حفاظت از آثار تاریخی بود. 
الهیاری با بیان اینکه انتشــار این توییت از ســوی 
رییس جمهور آمریکا جای بســی شگفتی است، 
گفــت: آمریــکا درحالی اقــدام به تهدیــد حمله 
مســلحانه به آثار فرهنگی ایران می کند که خود را 

کشوری حامی دموکراسی و آزادی خواهی دانسته 
و مقر اصلی سازمان ملل در این کشور بوده و در عین 
حال این کشور در انعقاد تمامی معاهدات فرهنگی 
از جمله انعقاد کنوانســیون ۱۹۷۲ میادی سازمان 
یونسکو در راســتای حفاظت از آثار تاریخی و ثبت 
جهانی این آثار نقش داشــته است. گفتنی است؛ 
باوجودچنیــن معاهدات بیــن المللی طی جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران، بســیاری از آثار تاریخی 
اصفهان همچون مســجد جامع عتیق و مســجد 
تاریخی آقا نور اصفهان آماج حمات هواپیماهای 
 نظامی عراق قــرار گرفت و آســیب های فراوانی را

 متحمل  شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

هرگونه تهدید علیه میراث فرهنگی کشورها، بر خالف تمامی معاهدات بین المللی است

هرگونهطرحیکهبرایچهارباغدرنطرگرفتهمیشود،نبایدباعث
روبهروشدنیکبارهمردمبافضاییجدیدباشدوالزماستخط
سیرذهنیوخاطراتمردمدراینطراحیلحاظشود؛دراین
خصوصنظرسنجیازشهروندانرانیزفراموشنخواهیمکرد

فراخوان ثبت نام دوره تخصصی تربیت معلم صوت و لحن
دوره تخصصی تربیت معلم صوت و لحن از سوی اداره امور قرآنی تبلیغات اسامی استان اصفهان 
و با همکاری برخی از موسسات قرآنی از اواخر دی ماه برگزار می شود. احمد زینلی، کارشناس اداره 
امور قرآنی تبلیغات اسامی گفت: تمامی آقایان و بانوان شرکت کننده باید در آزمون ورودی حضور 
داشته و حد نصاب الزم را دریافت کنند. برخی از ضوابط این دوره دارا بودن حداقل ۱۸ و حداکثر ۴۵ 
سال سن و تسلط بر روخوانی و روان خوانی قرآن است. همچنین رتبه داران مراحل استانی و کشوری 
مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه می توانند در این دوره ثبت نام کنند. غامرضا شاه میوه، 
داور مسابقات بین المللی قرآن، تدریس مباحث مختلف این دوره را برعهده خواهد داشت. افرادی 
که در این دوره شرکت می کنند، پس از پایان دوره و موفقیت در آزمون پایانی، مدرک معتبر از سوی 
دارالقرآن الکریم دریافت کرده و می توانند به عنوان مربی در رشته صوت و لحن فعالیت کنند. این 
دوره آموزشــی، اواخر دی ماه و طی سه روز چهارشــنبه تا جمعه به مدت ۵۲ ساعت آموزشی و ۷۰ 
ساعت غیر حضوری برپا می شود. برخی از موسسات قرآنی استان اصفهان مانند بینه و ثامن االئمه 
)ع( در تبلیغ و اطاع رســانی برای نام نویسی همکاری داشتند. گفتنی اســت؛ عاقه مندان برای 
دریافت اطاعات بیشتر از چگونگی ثبت نام و برگزاری دوره می توانند با شماره ۳۳۳۶۸۰۸۲ ۰۳۱ 

تماس حاصل کنند.

از  فردا درگالری سعدی اصفهان بر پا می شود؛

نمایشگاه عکس هنرجویان استاد حسین شجاعی منش
نمایشــگاه عکس هنرجویان استاد حسین شــجاعی منش و همســفران تورهای عکاسی ایران 
در گالری ســعدی حوزه هنری اصفهان به نمایش گذاشــته می شــود. در این نمایشــگاه بیش 
از ۱۵۰ قطعه عکس در ابعاد ۶۰ در ۴۰ به صورت رنگی و ســیاه و ســفید با موضوعــات آزاد )پرتره، 
اجتماعی، معماری، طبیعت و...( ارائه شده اســت. این عکس ها با هدف دیده شدن جاذبه های 
فرهنگی و معماری و گردشگری ایران، تورهای تخصصی عکاسی از آداب و رسوم، آیین های ملی 
و مذهبی، قومیت ها، اقلیم های مختلف، بناها و معماری از کویر و شهرهای مختلف ایران از جمله 
یزد، قشم، هرمز در این نمایشــگاه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشــگاه از ۱۹ تا ۳۰ دی از 
ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری شماره یک و دو ســعدی واقع در خیابان استانداری، گذرسعدی، عمارت 
سعدی برای بازدید عموم دایر است. حسین شــجاعی منش، عکاسی حرفه ای را از سال ۷۷ آغاز 
 کرد و از ســال ۸۶ تاکنون به آموزش عکاسی و اصول آن در رشته های نقاشــی، سینما و عکاسی 

پرداخته است.

 فراخوان ثبت نام اهالی رسانه 
در دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

فراخوان ثبت نام اهالی رسانه در دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان اعام شد. اصحاب رسانه برای 
حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر و دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان می توانند از ۱۷ تا 
۲۴ دی ماه برای ثبت نام اقدام کنند. مقررات صدور کارت جشنواره به شرح زیر است: عاقه مندان 
https:// با مراجعه به سامانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان به آدرس اینترنتی

isfahan.farhang.gov.ir/fa/filmfajr/formfajr۱ ثبــت نام و مدارک الزم را بارگذاری کنند. 
این زمان غیر قابل تمدید اســت و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال شود؛ ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. الزم به ذکر است معرفی نامه از رســانه هایی پذیرش می شود که دارای مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی باشد، همچنین معرفی نامه رسانه های دارای مجوز فعالیت در اصفهان باید 
با امضای مدیرمسئول باشد و برای رسانه های اینترنتی و دفاتر سرپرستی معرفی نامه با امضای 

مدیر رسانه الزامی است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار
استاندار اصفهان:

آزادراه شرق اصفهان به 
نام سردار سلیمانی مزین 

می شود
اســتاندار اصفهان از نام گذاری آزادراه شــرق 
اصفهان به نام ســردار شــهید ســپهبد قاسم 
سلیمانی تا پایان ســال جاری خبرداد. عباس 
رضایی افزود: آزادراه شرق اصفهان که تا پایان 
سال جاری عملیات ساخت آن به پایان رسیده 
و آماده بهره برداری می شود با نام شهید سردار 
سلیمانی مزین می شود. وی همچنین ادامه 
داد: دو موسسه آموزشی ویژه و در خورشأن و 
جایگاه سردار شهید قاســم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس از سوی آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با نام این شــهدا نام گذاری 
خواهد شد. استاندار اصفهان یادآورشد: در سایر 
شهرستان های اســتان نیز قرار است چندین 
مراکز آموزشی به نام ســردار شهید سلیمانی 
مزین شود. وی تاکیدکرد: گرچه روح شهدای 
واالمقام نیازی به ایــن نام گذاری ها ندارد؛ اما 
به نشــانه ادای احترام به روح این شــهدا این 
نام گذاری ها صورت می گیرد. رضایی، شهادت را 
ارزنده ترین پاداش برای شهید قاسم سلیمانی 
دانست و اظهارداشــت: این واالترین پاداش 
الهی برای مردی مجاهد در راه خدا و خالص در 
امر دفاع از اسام و مسلمانان بود که سرانجام 
نصیب این شــهید شد. وی با اشــاره به اینکه 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، غم بزرگی برای 
همه مردم ایران و منطقه اســت تصریح کرد: 
در نخستین روز شهادت سردار سلیمانی چهار 
میلیارد هشــتک قاسم ســلیمانی در فضای 
مجازی به ثبت رســید که حاکی از محبوبیت 
و مقبولیت این شــهید در میان مردم اســت. 
استاندار اصفهان عنوان کرد: این سردار شهید، 
دارای دیدی باز در سیاست بود و نقش بسیار 
مثبت و موثــری در اعتای ایران و شکســت 
داعش در منطقه و نابودی آن داشت. وی با بیان 
اینکه شخصیت سردار شهید قاسم سلیمانی 
را نمی توان با زبان بیان کــرد گفت: محبوبیت 
و شخصیت این شــهید بزرگوار را باید از درون 
دل های پاک مردم ایران و جهان جست وجو 

کرد. 

حسن حجتی- شهردار دولت آبادم الف:717785

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به عملیات اجرایی تکمیل تندرو باند 
غربی بلوار جانبازان شهر دولت آباد برخوار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱ 
گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ 

 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتــی
 www.dolatabadcity.ir 

تلفن : ۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۱۰ 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

سید علی مرتضوی- شهردارم الف:725744

آگهی مزایده عمومی مرحله یازدهم
شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه ۶ صورتجلسه شماره ۸۴ مورخ ۹۸/۲/۱۶ 
شورای اســامی شــهر منظریه تعدادی از پاکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع 
کارگاهی شیخ بهائی و زمین های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری به امور 

مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۵ 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۵ ساعت ۱۸ 

www.manzarie.ir                  031۵3282131 – 031۵3282028 : تلفن

نوبت  دوم

نوبت  اول
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مهسا احمدی آیا تا به حال شــده اســت با 

خودتان فکر کنید راز موفقیت در زندگی یک فرد چیســت و 

چرا عده ای راحت تر از سایرین به موفقیت و کامیابی دست 

می یابند؟ در گذر سال ها، توصیه های موفقیت متعددی را 

دنبال کرده ام که کمکم کرده اند موفق باشم و به موفقیتی که 

انتظارش را داشتم دســت یابم. فکر می کردم از همان ابتدا 

می دانم رسیدن به موفقیت مستلزم چه چیزهایی 

است؛ اما درک کامل وقتی حاصل شد که متوجه 

شــدم موفقیت برای هر یک از ما متفاوت است. 

این چیزی است که با رشد ما نیز تغییر می کند و به 

چیزهایی بیشــتر از صرفا هدف گــذاری مربوط 

می شود. همین که درباره تعریف مان از موفقیت به 

یک شــفافیت و درک درست می رســیم، نحوه 

نگرش مان به زندگی تغییر می کند. با این نگرش 

متفاوت، اهداف مان می توانند جهت دارتر باشند و 

سطح انگیزه و دســتاوردها افزایش پیدا کند. آنچه در ادامه 

فهرست می شود، رازهای موفقیت در زندگی است که کمک 

می کنند نگرشی موفقیت طلب ایجاد کنید. به کار بستن این 

موارد به صورت مــداوم بهترین فرصــت را برای تان فراهم 

خواهد آورد تا به آنچه در زندگی می خواهید، دست پیدا کنید.

1. درباره نوع موفقیتی که می خواهید 
درکی شفاف داشته باشید

شفافیت و درک درســت از این مورد بر ذهنیت شما تاثیری 

مثبت خواهد گذاشــت. موفق بودن و احســاس موفقیت 

کردن بسیار حیاتی است. همه تا حدودی می دانیم موفقیت 

برای مان چه معنی دارد؛ اما مســئله این است که ما معموال 

آگاهی مان از این موضوع در ســطح ناخودآگاه است و این 

می تواند دســتیابی مان به ذات حقیقی  خود را دشوار سازد. 

یعنی به ارتباط برقرار کردن با خودمان به نوعی نیاز داریم تا 

پاســخ های مورد نظر را بیابیم. یک جای ساکت و آرام پیدا 

کنید و در حالی که یک دفترچه یادداشــت و قلم در دست 

دارید، بنشینید. 

حتی شــاید بتوانید چند نفس عمیق بکشید یا مراقبه کنید 

تا بتوانید وضعیــت روحی ذهنی تان را تغییــر دهید. وقتی 

احساس کردید ذهن تان آرام شده است، از خودتان 

ســوال های زیر را بپرســید و حتی آن ها را در باالی 

صفحه تان بنویســید:– »موفقیت بــرای من به چه 

معنی اســت؟«– »موفقیت چه شکلی است و چه 

احساســی دارد؟« و منتظر بمانید. صبور باشــید و 

اجازه دهید روال با سرعت خاص خودش ادامه پیدا 

کند. پاسخ ممکن است بالفاصله حاصل نشود و این 

مسئله ای ندارد. نسخه شخصی شما از موفقیت به 

احتمال فراوان با آنچه برای تان از همه مهم تر است، 

ارتباط دارد. ممکن است در اعماق دفن شده باشد و 

این یعنی برای آنکه رو شود و به ســطح بیاید زمان می برد؛ 

اما وقتی سوال را پرسیدید، در نهایت پاسخ را خواهید شنید؛ 

گاهی همان زمانی که  اصال انتظارش را ندارید.

آشپزی

قلیه میگو
مواد الزم: میگو 500 گرم، سیر خرد شــده 4 عدد، گشنیز 200 

گرم، شنبلیله 40 گرم، پیاز 2 عدد متوسط، تمبرهندی یک پیمانه، آب 4 
لیوان، رب گوجه فرنگی 2 قاشــق چای خوری، نمک به میزان الزم، زردچوبه به 

میزان الزم، فلفل به میزان الزم
طرزتهیه:ابتدا سبزی شنبلیله و گشنیز را پاک کرده و تمیز می شوییم. بعد از خشک شدن 

سبزی ها، آن ها را ریز خرد کرده و در ظرفی می ریزیم. سپس سیرها و  یک عدد پیاز را پوست 
کنده و می شوییم و نگینی خرد می کنیم. در یک قابلمه کمی روغن می ریزیم و بعد از داغ شدن 
روغن، سیرها و پیاز را به آن اضافه و ســرخ می کنیم. سبزی های خرد شده شنبلیله و گشنیز را 
به همراه کمی نمک و زردچوبه به پیاز و سیر اضافه می کنیم و تفت می دهیم. بعد از سرخ شدن 

مواد داخل قابلمه و تیره شدن رنگ سبزی ها، تمبرهندی صاف شده و رب 
گوجه فرنگی را اضافه می کنیم. سپس 4 لیوان آب داخل قابلمه می ریزیم 
و درب آن را می گذاریــم. پیاز باقی مانده را نیــز نگینی خرد می کنیم و 
در یک ماهی تابه جدا ســرخ می کنیم. میگوها را پــاک می کنیم و 
می شوییم و به ماهی تابه اضافه می کنیم تا کمی سرخ شود. کمی 
زردچوبه نیز  روی آن می ریزیم. مواد قلیه را به مدت 30 دقیقه 
می گذاریم تا کامال بپزد و مخلــوط میگوها را نیز 5 دقیقه 

آخر به مواد قلیه اضافه می کنیم.

رازهای موفقیت در  زندگی برای رسیدن به آرزوها

 پایان تصویربرداری فصل سومخبر
 »از سرنوشت« تا یک ماه دیگر

 پوستر نمایش حسن معجونی
 منتشر شد

تصویربرداری فصل ســه مجموعه تلویزیونی »از سرنوشت« 
به کارگردانی محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان تا یک 
ماه دیگر ادامه دارد و این سریال این شب ها از شبکه دو سیما 
پخش می شود. علی اکبر تحویلیان، تهیه کنندگی این سریال را 
به عهده دارد که پیش از این سریال »از یادها رفته« را تهیه کرده 
است. گروه تولید در لوکیشــن ثابتی که کارگاهی حوالی شرق 

تهران است، مشغول تصویربرداری هستند. 

نمایش »آشپزخانه« نسخه چهارم با دراماتورژی مهدی چاکری 
و کارگردانی حسن معجونی از روز شــنبه 21 دی در پردیس تئاتر 
شهرزاد، اجرای عمومی خود را آغاز می کند. پوستر »آشپزخانه« که 
توسط اشکان فروتن طراحی شده در آستانه آغاز اجرای عمومی 
این اثر منتشر شــد. مهدی ابوحمزه، آناهیتا آذرپیوند، اورانوس 
افشاریان، مهشــید آقاخانی، سیاوش البخشــی نایینی و... 

بازیگران حاضر در آشپزخانه هستند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: توان و ظرفیت باالیی در شرکت 
گاز استان اصفهان برای حضور در جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی 

گاز وجود دارد.
ســید مصطفی علوی در آیین افتتاحیه پیش ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز که با حضور مدیران و رؤسای شرکت گاز استان اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی 
سازمانی و بهره گیری سازمان ها برای حرکت به سمت سرآمدی، این شرکت 
پس از اخذ تندیس بلورین وزارت نفت، اقدام به ادامه روند تعالی و به موازات آن 
تعمیق مفاهیم مدل تعالی در تمام سطوح سازمان برای حضور در سومین دوره 

جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران کرده است. 
وی، افزود: شرکت گاز استان اصفهان از سال 87 حرکت در مسیر تعالی را در 
برنامه کاری خود قرار داد و توانست در این سال گواهینامه تعهد به تعالی مدل 
EFQM، درسال 90 تقدیرنامه دو ســتاره EFQM، درسال 92 تقدیرنامه سه 
ستاره اشتهار به کیفیت، در ســال 93 تقدیر نامه چهارستاره INQA، سال 95 
تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت ایران و سال 96 نیز تندیس بلورین جایزه 
سرآمدی و بهبود مســتمرصنعت نفت را از آن خود کند. مهندس علوی، گفت: 
برنامه ریزی سال جاری نیز برای حضور این شرکت در سطح تندیس سیمین 
جایزه تعالی اســت که اطمینان داریم توان و ظرفیت باالیــی در بین کارکنان 
شرکت گاز استان برای کســب این تندیس وجود دارد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، با بیان این مطلب که شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی 
از شرکت های برند در سطح شرکت های گاز اســتانی کشور شناخته می شود، 
تصریح کرد: این شرکت با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات به مشترکین و در 
راستای انجام بهتر ماموریت سازمانی در مسیر تعالی حرکت می کند و مطمئن 
هستیم با ویژگی های یک سازمان متعالی و اقدامات برجسته آن در سال جاری 

بتوانیم در سطح تندیس شــرکت کنیم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
تصریح کرد: مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها 
هستند. با به کارگیری این مدل بین المللی، سازمان می تواند عملکرد خود را با 
سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند که 
برتری سازمان یک برداشت نظری نبوده، بلکه در تمامی موارد قابلیت به دست 
آوردن نتایج عملی و کمی وجود دارد و با شواهد و شاخص های قابل سنجش 
ارائه می شــود. در این نشست ســر ارزیاب مربوطه ضمن ارائه گزارش خود و 
اشاره به بخشی از نقاط قوت و قابل بهبود شرکت، از تالش، همدلی، مسئولیت 
 پذیری و اهتمام جدی کارکنان شــرکت گاز اســتان اصفهان در ارائه شواهد، 
مدارک و مستندات موجود در راستای تحقق اهداف تعالی سازمانی قدردانی 

کرد.

احداث کمربندی جنوب غرب شــهر اصفهان به عنوان بخشی از رینگ چهارم 
استان که در تعهدات اداره کل راه وشهرسازی است در ایجاد ارتباط بین استان ها 
و شهرهای جنوبی و غربی کشور بسیار با اهمیت است. کمربندی جنوب غرب 
اصفهان در جنوب غرب شــهر اصفهان قرار دارد که این محــور به عنوان تنها راه 
ارتباطی مناطق جنوبی استان مانند شهرضا، ســمیرم به مناطق غربی استان 
مانند مبارکه، زرین شهر و دسترسی این نقاط به استان های جنوبی مانند فارس 
و کهگیلویه و بویر احمد و استان های غربی و شمالی شناخته می شود. علیرضا 
قاری قرآن، مدیرکل راه وشهرسازی اســتان در این باره گفت: محور اصفهان-

شهرضا، ارتباط شهر اصفهان با مناطق جنوبی کشور از قبیل شیراز ویاسوج و محور 
آزادراه ذوب آهن، ارتباط اصفهان با مناطق جنوب غرب کشور مثل زرین شهر و 
شهرکرد را برقرار می کند که احداث کمربندی جنوب غرب شهر اصفهان در تسهیل 
ارتباط بین این دو منطقه بسیار نقش مهمی دارد. وی افزود: طول این محور که 
محور اصفهان- شهرضا وکمربندی شرقی اصفهان را به آزادراه ذوب آهن متصل 
می کند جمعا 17 کیلومتر است که از محل پل راهداران )تقاطع غیرهمسطح( 
در محور اصفهان-شیراز و در حد واسط مجتمع مسکونی شهرک سپاهان شهر 
و منطقه پادگان نظامی سپاه شــروع و پس از تقاطع با محور ابریشم-آبنیل 
به محور آزادراه ذوب آهن در محل تقاطع کلیشــاد ختم می  شود. قاری قرآن 
تصریح کرد: این پازل بزرگ به چهار قطعه تقسیم بندی شده که قطعه نخست 
آن در حال حاضر از کیلومتر صفر الی 12 )محل تقاطع با جاده ابریشم – آبنیل- 
مبارکه( محور به صورت رفت وبرگشت 4 خطه طی سال های گذشته پایان یافته 
و مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. قطعه دوم آن، پل آبنیل در محل تقاطع 
محور شهر ابریشم به گردنه آبنیل واقع در کیلومتر 12 به همراه ترانشه برداری 
عظیم منصوب به ترانشه آبنیل است که در حال حاضر پروژه ای با همین نام با 
پیشرفت فیزیکی 80 درصد و با مبلغ 45 میلیارد ریال درحال اجراست. قطعه 
سوم حد فاصل پل آبنیل واقع در کیلومتر 12 الی 17 بوده که در سنوات گذشته با 
مبلغی بالغ بر 35 میلیارد ریال انجام شده و ادامه مسیر، نیازمند تامین اعتبار 

به میزان 60 میلیارد ریال و انجام عملیات آزادســازی اراضی کشاورزی جهت 
تکمیل است. مدیرکل راه وشهرســازی در خصوص ادامه مسیر اظهار داشت: 
قطعه آخر محل تالقی کمربنــدی جنوبی اصفهان بــا آزادراه ذوب آهن یعنی 
تقاطع غیرهمسطح کلیشاد است که در حال حاضر پیمانکار این قطعه مطابق 
با برنامه زمان بندی پیشرفت بسیار مناسبی در احداث مسیر داشته و تاکنون 
25 میلیارد ریال جهت تکمیل پل هزینه شده است. گفتنی است؛ با توجه به دو 
موضوع حجم باالی ترافیک این محور در سال های اخیر و اینکه این راه، مسیر 
دسترســی صنایع بزرگ همچون ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه به 
استان های جنوبی از طریق بزرگراه اصفهان- شیراز و سایر استان ها و مناطق 
جنوبی اصفهان است، می توان به جرأت اذعان داشت احداث این مسیر ضمن 
اینکه مسافت سفر را در بسیاری از سفرهای خارج شهر اصفهان در محدوده این 
محور کوتاه کرده و باعث کاهش زمان سفر می شود، به دلیل اتصال به بزرگراه 
اصفهان- شیراز مسیر بسیار مناســب و مطمئنی را برای دسترسی مناطق به 

استان های همجوار ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان به متقاضیان گاز مایع 
وعده داد مشکل کمبود این فرآورده در استان اصفهان برطرف می شود. حسین 
صادقیان گفت: در پی افزایش قیمت بنزین وســهمیه بندی آن از آبان، برخی از 
رانندگان خودروهای فرسوده که کارت بنزین برای آنان صادر نشده با روی آوردن 
به استفاده از گاز LPG موجب کمیاب شدن این فرآورده در این استان شده اند. 
وی، سهمیه گاز مایع این استان را هشت هزار تن در ماه برشمرد و افزود: درحالی 
که ماهانه حدود 14 هزار تن از این فرآورده در استان توزیع می شود؛ اما تقاضای 
رانندگان بیش از سهمیه این استان است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان در خصوص چاره اندیشــی برای رفع مشــکل متقاضیان 
واقعی گاز مایع در این اســتان گفت: ســهمیه گاز مایع این اســتان را افزایش 
می دهیم تا دیگر شــاهد صف های طوالنی در 11 ایســتگاه توزیع این محصول 
نباشیم. حسین صادقیان، مصرف گاز مایع در خودروهای رانندگان را غیرقانونی 
دانســت و افزود: این نوع فرآورده برای اصناف، تولیدکنندگان و مصارف خانگی 

 تامین می شود درحالی که 70 درصد این نوع گاز برای مصرف سوخت خودروها 
تزریق خواهد شد.

شرکت گاز استان اصفهان برای حضور در سطح تندیس جایزه تعالی مصمم است

 پازلی بزرگ با عنوان کمربندی جنوب غرب اصفهان

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در خصوص کمتر شدن قیمت سهام ذوب گفت: قیمت سهام شرکت تابعی از عملکرد و میزان 
عرضه و تقاضا در بازار است. وی ادامه داد: عملکرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی دو سال اخیر از رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده به طوری که میزان 
سود خالص شرکت از مبلغ 120 میلیون تومان در سال 96 به مبلغ 451 میلیارد تومان طی 6 ماهه 98 رسیده است. یزدی زاده تصریح کرد: طی مدت ذکر شده 
)از 98/12/28 الی 98/10/10( ارزش بازار شرکت نیز 2787 میلیارد تومان به 13242 میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به اینکه در مقطع سال 98 رشد 
قیمت سهام این شرکت متناسب با رشد شاخص و بازار سرمایه نبوده ، خاطر نشــان کرد: علت این امر را می توان گرایش بازار سرمایه به سهم های کوچک و 
شرکت هایی دانست که طی سال ذکر شده پروسه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را طی می کنند. یزدی زاده در ادامه افزود: انتظار می رود با 

انتشار گزارش های ساالنه، مجددا گرایش بازار به سمت سهام هایی پیش برود که رشد، سودآوری و عملکردی مناسب داشته باشند.

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

سود 4۵1 میلیارد تومانی »ذوب« طی ۶ ماه

با وعده مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان صورت می گیرد؛

خداحافظی متقاضیان گاز مایع از صف های طوالنی
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