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  بر تار و پود هنر اصفهان  
   نمایشگاه اصفهان، نمایشگر نقش های خیال انگیز فرش دستباف می شود  

 رییس شورای شهر در صحن علنی این شورا تاکید کرد که نگرانی بابت تامین  آب شرب نباید وجود داشته باشد؛  

در شأن مردم اصفهان نیست
روز جهانی حقوق بشر؛

امروز می خوایم قوانین حقوق 
 بشر رو  به همه یاد آوری کنیم

  اینکه همه ما انسانیم و 
 با هم برابریم! 
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تنها راهکار نجات صنعت 
 دستیابی به بازارهای

 جهانی است

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در 
پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو: 
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روند مهاجرت افغان ها از ایران در حالی 
شدت گرفته که استان اصفهان، سومین 
استان مهاجرپذیر در ایران است و افاغنه 

زیادی را در خود جای داده است؛

شهر خالی، کوچه خالی

کاهش ۲۰ درصدی 
هزینه های عمومی شهر

معاون مالی و اقتصادی شهردار خبر داد:
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تساوی سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان؛

شکست ناپذیرها بدون شکست باقی ماندند
حســاس ترین دیدار نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در 
شرایطی با نتیجه تساوی به پایان رسید که دو تیم سپاهان و پرسپولیس هم 
چنان بدون شکست باقی ماندند.  در جریان رقابت های لیگ برتر در دیدار معوقه هفته دوازدهم، 
دو تیم سپاهان و پرسپولیس از ســاعت 16:10 عصر دیروز در ورزشگاه نقش جهان به مصاف 

صفحه  1 یکدیگر رفتند.
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گالری اکنون
اقتباس

16 الی 21 آذر

میلیونر میامی  
کارگردان:مصطفی احمدی

پردیس سینمایی چهارباغ

حساس ترین دیدار نیم فصل اول هجدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر در شرایطی با نتیجه تساوی به پایان رسید که دو تیم سپاهان و 

پرسپولیس هم چنان بدون شکست باقی ماندند.
 در جریان رقابت های لیگ برتر در دیدار معوقه هفته دوازدهم، دو تیم ســپاهان و 
پرسپولیس از ساعت 16:10 عصر دیروز در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر 

رفتند.
 بالفاصله پس از به صدا در آمدن سوت آغاز بازی توسط علیرضا فغانی این شاگردان 
برانکو ایوانکوویچ بودند که با پرس از باالی خود فشار اولیه را روی دروازه تیم میزبان 
وارد کردند.پس از گذشــت چند دقیقه از بازی زرد پوشان اصفهانی کم کم به خود 
آمدند و بازی رفته به رفته به تعادل کشیده شد، بازی سرعتی دو تیم در نیمه نخست 

باعث شد تا دو تیم موقعیت های فراوانی را ایجاد کنند، اما نیمه نخست این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم این دیدار چندان تفاوتی با 45 دقیقه نخست نداشت  تا اینکه در 74 دقیقه بازی عزت اهلل پورقاز مدافع پیش تاخته زرد ها با شوتی سرکش  

قفل دروازه بیرانوند را شکست تا 15 دقیقه پایانی بازی با اضطراب ویژه ای پیگیری شود.
بالفاصله پس از به ثمر رسیدن گل او بازی بازیکنان ســپاهان یگ بار دیگر از روی ضربه سر کی روش استنلی به گل رسیدن اما با تصمیم داور ضربه 

زیبای مهاجم بلند باالیی اصفهانی ها مردود اعالم شد.
در پی حمالت پیاپی قرمزپوشان در 87 دقیقه بازی علیرضا فغانی با اعالم ضربه پنالتی شادمانی را به اردوگاه سرخ ها آورد؛ علی علیپور با ضربه ای دقیق 

بازی را به تساوی کشاند تا در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان برسد.

تساوی سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان؛

شکست ناپذیرها بدون شکست باقی ماندند
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از هر چهره سیاســی دربــاره برنامه اش برای 
انتخابات 1400 بپرسی، قطعا با این جمله کلیشه ای 
»کو تا انتخابات« روبه رو می شوی و در توضیح به 
جمالت تکراری از جمله اینکه »فعال مسائل مهم 
تری داریم« و »باید به مردم و مشکالت آنها فکر 
کرد« و » نباید از اکنون فضای کشور انتخاباتی 
شود« برخواهیم خورد. سیاسیونی که می کوشند 
خود را بی خبر از همه جا نشــان دهند و طوری 
وانمود کنند که تمام فکر و ذهن شان معطوف به 
حل مشکالت کشور است؛ اما شنیدن صحبت 
های درگوشی آنها حکایت از واقعیتی دیگر دارد.

در این میان دو جریان اصولگــرا و اصالح طلب قطعا 
برنامه های ویژه و تدارکاتی بــرای انتخابات مجلس و 
ریاســت جمهوری دارند. آن طور که از درون جریان 
اصولگرا خبر می رســد »جمنا«یی ها افراد مســتعد 
رای آوری را در هر حــوزه انتخابیه لیســت کردند و 
لیست تهران آنقدر بلند باال شده که نام 150 شخصیت 
 از گروه هــای مختلف در آن به چشــم مــی خورد.

 حجت االســالم ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی در 
همین رابطه به یکی از ســایت های خبری گفت که 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی کار را شروع 
کرده، بنابراین طبیعی است کاندیداهای مطرح جریان 
انقالبی را در استان های مختلف شناسایی کند تا بتواند 

مقدمات همگرایی و تهیه لیست را انجام دهد.
این فعال سیاســی اصولگرا درباره نحوه معیار غربال 

گری در فهرست نامزدهای هر حوزه انتخابیه هم گفت: 
شــاخص های کالن از جمله شایســتگی، توانمندی 
و رای آوری مدنظــر اســت. البته نظرســنجی ها در 
انتخابات مجلس همچون نظرســنجی های انتخابات 
ریاســت جمهوری نیســت که بتواند تعیین کننده 
باشد. نظرسنجی در بحث انتخابات مجلس در محافل 
تخصصی و مجموعه های مختلف صورت می گیرد، مثال 
اگر دو یا ســه نفر برای یک شهرستان مطرح هستند، 
ارزیابی های میدانی صورت می گیرد تا معلوم شود کدام 

فرد مقبولیت مردمی بیشتری دارد.
جمنایی ها در حالی از تدارکات برای انتخابات آتی در 

کشور سخن می گویند که برخی چهره های اصولگرا از 
تشتت آرا و اختالفات اساسی میان جمنایی ها خبر می 
دهند و گفته می شود آن قدر اختالف دارند که سخت 
است »جمعنا« شــوند. البته جمنا تنها مجموعه ای 
نیســت که به این حوزه ورود کرده، موتلفه اگر در این 
مسیر از جمنا جلوتر نباشد عقب تر نیست. سیدمصطفی 
میرسلیم، رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
اعالم کرد: »ما حتما لیست حزبی تهیه خواهیم کرد و به 
اطالع مردم خواهیم رساند. مشغول تدوین این لیست 
هستیم. من در حال حاضر نمی توانم از کسی نام ببرم. 
چون هنوز لیست کامل نشده  اســت. ما شبکه  خیلی 

دقیقی داریم. در تهــران حوزه های مختلفی داریم که 
با افرادی که در مناطق مختلف تهران هستند آشنایی 
دارند، در اســتان ها هم همینطور. ۲00 دفتری که در 
کشور داریم بیکار نیستند. اینها در طول سال مشغول 
بررسی افراد سرشناسی هستند که قابلیت های خوبی 
از لحاظ علمی، فنی و اجتماعی دارند و اینها را معرفی 
می کنند. بعد از اینکه آنها را معرفی کردند ما در دفتر 
مرکزی بــا مجموعه  نامزدهایی که معرفی می شــوند 
صحبت می کنیم. قابلیت های آنها را درنظر می گیریم؛ 
آن وقت اگر توافق الزم ایجاد شــد نام شــان را اعالم 

می کنیم.«
موتلفه ای ها نشــان داده اند راه و رسم ویژه سیاست 
ورزی خودشــان را دارند. عیار نیم قرن سیاست ورزی 
شاید این بار مشخص شود؛ اما به هرحال آن ها قدمی 
عقب نشــینی نمی کنند. در انتخابات قبلی پشــت 
سر میرســلیم بودند و دقیقه 90 از حمایت میرسلیم 
به حمایت از رییســی شــیفت کردند! ایــن بار هم 
نمی خواهند صبــر کنند تا وضعیت ســایر گروه های 
اصولگرا مشخص شــود.  »محمدنبی حبیبی«، عضو 
 حزب موتلفه در توضیح این اقــدام موتلفه می گوید:
 » در این دوره فهرست حزبی تهیه می کنیم؛ در بزنگاه 
انتخابات ممکن اســت دو اتفاق بیفتد، یا اصولگرایان 
و همفکران ما دســت به ائتالف می زنند و موتلفه هم 
خودش را عضو این ائتالف معرفی می کند یا اینکه اصال 
ائتالفی شکل نمی گیرد؛ سیاست ما چه در گذشته و 
چه حال این است که در هر شــکلی باید با دست پر به 

میدان برویم«

از ولیعهد سعودی خبری نیست؛
کجایی؟ دقیقا کجایی؟

»بن سلمان« غیب شده است! چندسالی هست 
خبر ناپدیدشــدن برخی چهره های سیاسی در 
عربستان توجه رسانه ها را به خود جلب کرده، این 
بار اما غیب شــدن ولیعهد خبرساز شده است. از 
چندروز پیش و دقیقا پس از آنکه محمد بن سلمان 
الجزایر را در تاریخ 4 دسامبر ترک کرد، هیچ کس 
نمی دانــد هواپیمای او پس از بــه تاخیر افتادن 
دیدارش با پادشــاه اردن، کجا فرود آمده است. 
قرار بود بن ســلمان پس از الجزایر، به اردن سفر 
کند، در حالی که در سفر به الجزایر نیز نتوانست 
با »بوتفلیقه« دیدار کند و علت این مسئله، مبتال 
شدن رییس جمهور این کشور به آنفلوانزا اعالم 
شد! اما در حقیقت شنیده شد که رییس جمهور 

الجزایر تمایلی به دیدن بن سلمان نداشته است.
به هرحال؛آخرین بار، بن سلمان در الجزایر دیده 
شــده و اینکه بعد از الجزایر به کجا رفته اســت، 
مشخص نیست. آیا شــاهزاده سعودی به صورت 
پنهانی به عربستان بازگشته یا اینکه هنوز خارج از 
کشورش به سر می برد و در حال انجام دیدارهای 
سری با دیگر دولت هاست؛ تا به این شکل از خشم 

افکار عمومی از این سفرها، در امان بماند.
مسئله عجیب این است که رســانه های رسمی 
ســعودی هم هیچ خبری مبنی بر فعالیت های 
ولیعهد ســعودی در خارج یا داخل این کشــور، 
منتشر نمی کنند؛ همین امر باعث تردید بیشتری 

در مورد مکان فعلی حضور بن سلمان می شود.
آخرین خبری که خبرگزاری رســمی سعودی 
»واس« در مورد محمد بن ســلمان منتشر کرد، 
مربوط به ترک الجزایر بود، بی آنکه مقصد بعدی 
اومشخص باشد. آنچه بیش از هر چیز باعث ایجاد 
سوال در مورد مکان ولیعهد سعودی شده است، 
حالت آماده باش کاملی است که ریاض در روزهای 
اخیر، به دلیل قتل خاشقجی در آن به سر می برد. 
طبیعتا »بن ســلمان«ی که ما می شناسیم، از 
ترس کودتا هم شده باید به ریاض برمی گشت؛ اما 
هنوز برنگشته و کماکان این سوال مطرح است که 

ولیعهد سعودی کجاست؟ دقیقا کجاست؟

خوانندگی سخنگوی ریاست 
جمهوری در جشنواره استانبول

ابراهیم کالن، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
در جشنواره استانبول در یک گروه موسیقی سنتی 
حضور یافت و عالوه بر نوازندگی، خوانندگی هم 
کرد. مردم ترکیه ابراهیم کالین را یک سیاستمدار 
هنرمند می دانند چرا که او روحیه حساسی دارد، 
می نویسد، می نوازد و می خواند. وی فارغ التحصیل 
دکترای انســان  شناسی از دانشــگاه جرج تاون 

آمریکاست.

 رفاقت پنهان داماد ترامپ
 با یک قاتل

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در افشاگری جدید 
نوشت: جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور 
ارشــد او در امور خاورمیانه همچنان بعد از قتل 
جمال خاشقجی نیز با ولیعهد ســعودی ارتباط 
خود را ادامه داده اســت. روزنامه نیویورک تایمز 
آمریکا در مقاله ای با عنوان» عاشــقانه های جارد 
کوشنر: چطور ســعودی ها دوستی در کاخ سفید 
پیدا کردند« از اسنادی پرده برمی دارد و به نقل از 
مقامات مطلع روابط ویژه بین جارد کوشنر، داماد 
دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا و محمد 
بن سلمان، ولیعهد ســعودی را افشا می کند. این 
روزنامه می افزاید، مسئوالن ارشد آمریکا از همان 
ابتدا نگران روابط کوشنر با بن سلمان به خصوص 
از همان ماه های اولیه روی کار آمدن دولت ترامپ 
بودند؛ چراکه کوشنر مذاکرات خاص و غیررسمی 

با ولیعهد سعودی داشت.

تکرار تجربه های تلخ؟  مدیرمسئول سایت دولت بهار 
به حبس محکوم شد

وکیل مدیرمســئول ســایت دولــت بهار از 
محکومیت سه سال حبس موکلش در دادگاه 

بدوی خبر داد.
حامد خاکی مجرد، وکیل مدافع محمد حسین 
حیدری گفت: موکلم در دادگاه بدوی که در 
شــعبه ۲٨ دادگاه انقالب اسالمی به ریاست 
قاضی محمد مقیســه با اتهام نشر اکاذیب و 
اقدام علیه امنیت ملی برگزار شد، به تحمل سه 
سال حبس محکوم شده است. وی ادامه داد: 
حکم »حیدری« به بنده ابالغ شده و نسبت به 

آن اعتراض کردیم.
خاکی مجرد، دربــاره وضعیت پرونده قبلی و 
حکم یک سال و نیم حبس موکلش در شعبه 
10٦0 دادگاه کیفری ۲ نیز گفت: به این حکم 
هم اعتراض کردیم و پرونده مربوطه در مرحله 

تجدیدنظر قرار دارد.

توافق مهم آلمان و فرانسه 
درباره ایران

یــک روزنامه آلمانی با اســتناد بــه محافل 
دیپلماتیک اروپایی از توافق کشورهای آلمان 
وفرانسه برای تاسیس یک نهاد مالی مستقر در 
فرانسه به منظور تسهیل تامین مالی مبادالت 

تجاری با ایران خبر داد.
به نقل از روزنامه آلمانی »ویرتشافتز ووخه«، 
اتحادیه اروپا تصمیم تصمیم دارد برای اینکه 
کانال های پرداختی با ایران را باز نگه دارد، یک 
نهاد مشخص و یک تشکل هدفمند را تاسیس 
کند. روزنامه »ویرتشــافتز ووخــه« آلمان با 
استناد به محافل دیپلماتیک در اتحادیه اروپا 
گزارش داد کــه آلمان و فرانســه دراین باره 
باهم توافــق کرده اند.بر این اســاس آلمان و 
فرانسه درباره یک جامعه هدف که تجارت بین 
اتحادیه اروپا و ایران را زنده نگه می دارد با هم 

توافق کردند.

 خبر خوش یک نماینده
 از مرزبانان ربوده شده

نماینده مردم شهرستان های خاش و میرجاوه 
و بخش های کورین و نصرت آباد سیستان و 
بلوچستان در مجلس شورای اسالمی گفت: به 
مردم ایران این نوید را می دهیم که مرزبانان 
ربوده شده در سالمت هســتند و به زودی به 

خاک وطن باز می گردند.
»علی کرد« در نشست اعضای شورای اداری 
و معتمدان و علمای شهرســتان خاش بیان 
کرد: برای آزاد کردن گروگان هایی که در مرز 
میرجاوه از ســوی گروهک تروریستی ربوده 
شده اند، نمایندگان مردم در مجلس، مسئوالن 
سیاسی، امنیتی، ســپاه، علما و معتمدان و 
اقشار مختلف مردم پای کار هستند. وی اظهار 
داشت: شماری از این مرزبانان ربوده شده در 
روزهای قبل آزاد شده اند که تالش می کنیم 
بقیه این افراد نیز به زودی به میهن و آغوش 

گرم خانواده شان بازگردند.

 الریجانی و جهانگیری
 به سفر می روند

استاندار هرمزگان از سفر اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری و علی الریجانی، 
رییس مجلس شورای اسالمی در هفته جاری 

به استان هرمزگان خبر داد.
فریــدون همتــی، در نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان هرمــزگان با 
بیان اینکه  اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهــوری و علــی الریجانی، رییس 
مجلس شــورای اســالمی در هفته جاری به 
استان هرمزگان ســفر می کنند، عنوان کرد: 
ســفر دکتر جهانگیری معــاون اول رییس 
 جمهوری به استان هرمزگان در هفته جاری 

انجام می شود.

سیدحسیننقویحسینی
عضوکمیسیونامنیتملی:

یک فعال سیاســی و اقتصــادی اصولگــرا گفت: 
بزرگ ترین خیانت و جنایت که براســاس اجتهاد 
شــخصی آقای احمدی نژاد بر کشــور وارد شــد، 
 پرداخت یارانه به صورت نقدی به قشــر آسیب پذیر 

بود.
احمد کریمی اصفهانی، در واکنش به سخنان محمود 
احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه نقدی و پرداخت 
مبلغ 900 هزار تومان به هر فرد با ذکر این موضوع که 
پیش از آنکه به شرایط فعلی اقتصادی کشور بپردازیم 
باید به همــان زمانی که آقای احمدی نژاد مســئله 
یارانه ها را مطرح کرد برگردیم تــا به اصل واقعیت 
برسیم، گفت: احمدی نژاد در این رابطه بزرگ ترین 
جنایت را انجام داد، کار را فشل کرد و باعث شد مردم 
به ویژه در روستاها به امید گرفتن یارانه بدون اینکه 
بدانند دولت چه خیانتی را علیه آنها انجام داده است، 
به این مبلغ وابسته شوند. این در حالی است که تنها 
مسئله مهم در این خصوص برای آقای احمدی نژاد 
عوام فریبی بود؛ پرداخت مبلغی برای عوام فریبی تا 

بتواند آرای مردم را به سمت خود جذب کند.

اجتهاد شخصی احمدی نژاد 
بزرگ ترین خیانت بود

یک فعال سیاسی اصولگرا:

کافه سیاست

عکس  روز 

 آمادگی »مکرون«
 برای جنگ شهری

پلیس فرانســه برای مقابله بــا جلیقه زردها 
دوازده وســیله نقلیه زرهی خود را روانه مرکز 

شهر پاریس کرد.

ازدواج اصالح طلبان و »روحانی« ناموفق بود!

پیشنهاد سردبیر:

سیدحسین  نقوی حسینی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه به رغم پایبندی ایران 
به تعهدات برجامی خود، اتحادیه اروپا به قول  
و قرارهایی که برای باقی ماندن کشورمان در 
این توافق داده عمل نمی کند، گفت: در صحنه 
عمل، اروپایی ها به شدت کند عمل می کنند 
و به قول هایی که دادند، عمــل نکردند. وی 
با تاکید بــر اینکه خانم موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، بارها اعالم 
کرده که این اتحادیه به تعهدات برجامی خود 
پایبند است؛ اما در مقام عمل حرکت مثبتی 
از آنها دیده نمی شود، ادامه داد: اروپایی ها در 
برخی مواقع موضع گیری های شفاهی دارند؛ 

اما سیاست عملی ندارند. 
وی تاکید کرد: برقراری کانال مالی میان ایران 

و اروپا همچنان در هاله ای از ابهام است. 

 »SPV«ثبت 
در هاله ای از ابهام است

حجتاالسالماحمدسالک
عضوجامعهروحانیتمبارز:

ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: چطور ممکن اســت که ما امروز در 
کشور از نظر تهیه اقالم و کاالهای مختلف حتی دارو 
مشکل داشته باشیم ولی عده ای در این مملکت طرح 

سازش با آمریکا را پیشنهاد دهند.
حجت االسالم احد آزادیخواه ادامه داد: آنچه در روابط 
سیاسی آمریکا و ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
وجود دارد به خوبی نشان دهنده این است که هیچ 
بستری برای برقراری روابط بین دو کشور با توجه به 

دشمنی های آمریکا وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: چطور ممکن است عده ای در 
این مملکت خواهان مذاکره با آمریکایی باشند که 
از هرگونه ظلم و ستمی در قبال ایران کم نگذاشته 
 اســت. ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: این دوستان بهتر 
است به جای اعاده ســخن در باب موضوعاتی چون 
طرح مذاکره با آمریکا در جهت حل مشکالت امروز 
کشور که آمریکا مسبب اصلی آن است، راهکار جدی 

اتخاذ کنند.

هیچ بستری برای مذاکره 
وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

 عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد: ملت 
ایران سالیان سال با عزت و اقتدار در مقابله با 
دشــمنان خود به خصوص آمریکا وارد عمل 
شدند از این رو قطعا اجازه نخواهند داد عده ای 
در داخل و یا بیرون از مرزهای این کشــور به 

فکر سازش با دشمنان نظام باشند.
حجت االسالم احمد سالک خاطرنشان کرد: 
همواره عده ای اقلیــت در این مملکت بودند 
که برخالف نظر و رویه ملت، حاکمیت و نظام 
مباحثی را مطرح کردند؛ امــا طرح اینگونه 
مسائل هیچ چیز جدیدی را عائد این جریان 
نخواهد کرد و ما به مسیر خودمان ادامه می 
دهیم.وی  تصریح کرد: دولتمردان آمریکایی 
خودشان به خوبی متوجه شدند که اقدامات 
ظالمانه آنها در قبال مــردم ایران راه هرگونه 
ســازش و مذاکره ای را با ایران ناهموار کرده 

است. 

هیچ وقت با آمریکا سازش 
نمی کنیم

پیشخوان

ذره بین

بین الملل

روزنامه آمریکایی »میامی هرالد« از عملی شــدن تصمیم ایران 
مبنی بر اعزام کشتی های جنگی نسل جدید به ونزوئال به عنوان 
»مادر تمام اقدامات تحریک آمیز« یــاد کرده و آن را باعث بر هم 
خوردن تعادل منطقه خواند. میامی هرالد، در مقاله ای اعالم کرد 
که تصمیم ایران برای اعزام ناوهای نسل جدید خود به آب های 
ونزوئال از نظر تحلیلگران به عنوان مادر همه اقدامات تحریک آمیز 

یاد می شــود، چرا که ایــن حرکت باعث بر هم خــوردن تعادل 
ژئوپولیتیک منطقه شده و قطعا دولت آمریکا را آزار خواهد داد.

این گزارش از قول »روســیو ســان میگوئل« مدیر یک سازمان 
غیردولتی که تحوالت نظامی ونزوئال را رصد می کند، نوشــت: 
»ورود این کشتی های ایرانی نظم منطقه را بر هم خواهد زد. این 
اقدام باعث آشفتگی تمام 14 کشوری خواهد شد که با ونزوئال مرز 

مشترک دارند و اوضاع نامساعدی را رقم خواهد زد«.
این گزارش با اشاره به رونمایی ایران از ناوشکن سهند که قابلیت 
رادارگریزی و حمل بالگــرد دارد، اظهــارات »مارتین رودیل« 
کارشناس روابط ایران و ونزوئال را نیز منعکس کرده نوشت: این 
دیوانگی خواهد بود اگر ایران سه کشتی جنگی به حیاط خلوت 

آمریکا بفرستد.

هراس ایاالت متحده از قدرت ایران؛
روزنامه آمریکایی: اعزام ناوگروه ایران به ونزوئال، مادر همه تحریکات  خواهد بود

  اصولگرایان استارت زده اند؛  

هشدار روحانی به اروپا

ازدواج اصالح طلبان و »روحانی« ناموفق بود!
صادق زیباکالم، فعال سیاســی اصالح طلب ضمن اینکه گفته روحانی امــروز ۲ میلیون رای هم ندارد، 
اعتقاد دارد اصالح طلبان و روحانی ازدواج ناموفقی داشته اند! زیباکالم گفته: برخی گمان می کنند سر 
اصالح طلبان در حمایت از حســن روحانی کاله رفته اســت. با این وجود بنده اسم این را کاله گذاشتن 
نمی گذارم. به نظــر من پیوند اصالح طلبان با حســن روحانی ناموفق بوده اســت. در شــرایط کنونی 
اصالح طلبان به نقطه ای رســیده اند که احســاس می کنند نباید در انتخابات از حسن روحانی حمایت 
می کردند. این در حالی اســت که هزینه ناکامی های دولت روحانی در نهایــت به نام اصالح طلبان تمام 
خواهد شد. شرایط اصالح طلبان و حسن روحانی مانند ازدواج بوده است. اصالح طلبان به امید اینکه قرار 
است با زندگی مشترک با حسن روحانی به خوشبختی دست پیدا کنند، وارد زندگی مشترک با او شدند؛ 

با این وجود این ازدواج به دالیلی، ناموفق از آب درآمده است. 

واکنش پیامکی »حناچی« به انتقاد اینستاگرامی »کرباسچی«
شهردار تهران که به کمپین سه شنبه های بدون خودرو پیوسته است، هفته گذشته با دوچرخه به محل کار خود 
رفت که با واکنش های مختلفی همراه شد. یکی از واکنش ها به دوچرخه سواری حناچی، پست اینستاگرامی 
و انتقادی غالمحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران بود.حناچی، پس از این پست به کرباسچی پیام داد که 
»پیشکسوت عزیز جناب آقای کرباسچی، با سالم و عرض ادب، طی مسیر منزل تا محل کار با دوچرخه زمان 
بیشتری نمی گیرد. از تذکر شما سپاسگزارم و امیدوارم از راهنمایی بیشتر بهره مند گردم.« کرباسچی نیز در 
پاسخ نوشت: »برادر عزیز جناب آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران، سالم علیکم، سابقه خوبی از شما 
در ذهن من زنده است. حیف است امروز که بعد این همه فراز و فرود موقعیت خدمت در زمینه گسترده تری 
فراهم شده، خدای ناکرده شبهه ای از حاشیه های شباهت ساز به کسانی که می دانند در این سال ها از فرصت 

حضور شهرداری برای تبلیغات و خودنمایی استفاده کردند، ایجاد شود.«

چهره ها

مبارزه نابرابر با فساد

جزئیــات تــازه نامــه 
جهانگیری به رهبری

این گربه شیر است

امیرعلی مرآتی

زینب ذاکر 
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۵میلیاردتومانهیچگرهایازمشکلآباصفهانبازنمیکند
اخبارپیشنهاد سردبیر:

اهدای جوایز برندگان 
 قرعه کشی جام جهانی

 در چهارمحال و بختیاری
جوایز 14 تــن از برندگان قرعه کشــی جام 
جهانی در استان چهارمحال و بختیاری طی 
برگزاری مراسمی در سالن تئاتر سازمان فنی 
و حرفه ای شهرکرد اهدا شــد. مسئول اداره 
مشتریان تلفن همراه این استان با اعالم این 
خبر گفت: در این مراسم که با استقبال خوب 
مردم همراه شــد،جوایز یکصد میلیونی  هر 
کدام از برندگان طی یک فقره  چک  با حضور 
تنی چند از مسئوالن مخابرات استان و صدا 
و سیما  ودیگر مســئوالن اهدا گردید.پایدار 
افزود:این افــراد از طریق اپلیکیشــن تلفن  
همراه خود در مسابقات جام جهانی شرکت 

کرده و برندگان استان ما بودند.

 سکه ۲۱۰ هزار تومان 
گران شد

رییس کمیســیون تخصصی طــال و جواهر  
در خصوص وضعیت بازار طال و ســکه اظهار 
داشت: قیمت سکه نســبت به آخرین قیمت 
هفته قبل، حدود 70 هزار تومان و طالی 18 
عیار نیز 12 هزار تومان افزایش یافته اســت. 
محمد کشــتی آرای علت افزایش قیمت طال 
و ســکه در بازار را افزایش قیمت جهانی طال 
و افزایش قیمت ارز اعالم کــرد و افزود: داد و 
ستدها در بازار عادی اســت.وی با بیان اینکه 
حباب سکه با توجه به تقاضای خرید 450 هزار 
تومان است، تصریح کرد: قیمت سکه نسبت 
به هفته قبل که 3 میلیــون 760 هزار تومان 
 بود،  210 هزار تومان افزایش داشــته است.

کشتی آرای در پاسخ به این سوال که آیا دالل ها 
نقشــی در افزایش قیمت طال   و سکه در بازار 
نداشته اند؟ گفت: هیچ داللی برای سکه و ارز 
دیگر در بازار نیست و داد و ستدها براساس روال 

بازار انجام می شود.

بازار

دستگاه

10Lit کپسول اکسیژن مدل

 580,000
تومان

کپسول اکسیژن 
2Lit فوالدی مدل

 850,000
تومان

کپسول اکسیژن آلومینیومی 
2Lit وکتو مدل

 895,000
تومان

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: در بودجه سال 
آینده، پنج میلیارد تومان برای تکمیل طرح های آبرســانی و احیای زاینده رود در 
نظر گرفته شده اســت؛ اما با این میزان اعتبار هیچ گره ای از مشکل آب اصفهان باز 

نمی شود.
حسین محمدرضایی اظهار کرد: اینکه می توانند برای آبرسانی به سمنان از دریای 
خزر برنامه ریزی کنند، بــرای دریاچه ارومیه و برای تاالب های جنوب کشــور نیز 

بودجه در نظر بگیرند؛ اما برای زاینده رود، تاالب بین المللی گاوخونی و حقابه داران 
3000 ساله آن نه...، جای سوال و تعجب دارد.

وی تاکید کرد: برای جایگزین کردن آب هایی که از ســهم حقابه داران زاینده رود 
برای شرب، صنعت و توسعه کشاورزی در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری 
و استان یزد و همچنین برای احداث باغات در مناطق شیب دار در استان اصفهان و 
چهارمحال برداشت شد، برای عملیاتی شدن تونل بهشت آباد و تونل و سد تونل سوم 

کوهرنگ باید بودجه اختصاص می یافت.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افزود:  این مقدار اعتبار 
در نظر گرفته شده، یک هزارم هزینه ای است که باید برای احیای کامل زاینده رود، 
احیای تاالب بین المللی گاوخونی و محیط زیست صرف شــود و این مبلغ ناچیز 
توهین به مردم و کشــاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی استان 

اصفهان است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:
۵ میلیارد تومان هیچ گره ای از مشکل آب اصفهان باز نمی کند

ساالنه 400هزار متر مربع فرش دستباف در استان 
اصفهان با 290 هزار بافنده تولید می شود که 12و 
هشت دهم درصد تولید فرش دستباف کشور مربوط به این استان 

است.
وقتی این آمار با یک دهه قبل یعنی سال 1385 مقایسه شود افت 
این هنر صنعت بیش از پیش مشخص می شود. در سال85، هزار 
و 700 بافنده در اســتان 730 هزار متر مربع فرش می بافتند و با 
تولید 18و دو دهم درصد تولید فرش کشــور، برترین استان در 

این زمینه بودند.
فرش دســتباف اصفهــان بــا بیش از هفــت ســبک تولیدی 
از جملــه کــرک وابریشــم اصفهان،پشــم و نــخ نایین،فرش 
کاشان،شهرضا،خوانسار و گلپایگان و مناطق فریدن و فریدونشهر 

از محبوب ترین فرش های دستباف کشور است.
تراکم باالی فرش مقاومت و ماندگاری فرش را باال می برد، ماده 
ماندگار فــرش از جمله ابریشــم و کرک از شــاخص های فرش 

دستباف اصفهان است.

نمایشگاه اصفهان، بیستم آذرماه امسال میزبان نقش های خیال 
انگیز فرش دستباف می شود.

بیســت و یکمین نمایشــگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف 
اصفهان در نمایشــگاه بیم المللی اصفهــان  در جوار پل تاریخی 

شهرستان به مدت 6 روز تا 25 آذرماه برپا خواهد بود.
این نمایشــگاه در بیش از 9 هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی، 
دســتاوردها و توانمندی های فعاالن عرصه فرش دســتباف از 
اســتان های اصفهان، تهران، قم، خراســان رضوی، گلســتان، 
کردســتان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان را به نمایش 

می گذارد.در بیســت و یکمین نمایشــگاه تخصصــی صادراتی 
فرش دســتباف اصفهــان، 150 تولیدکننده و فعــال این هنرـ 
صنعت، نفیس ترین فرش های دستباف کرک و ابریشم اصفهان 
و نایین، فرش های تمام ابریشم قم، گبه، گلیم فرش، چرم فرش، 
فرش بیجار، قالی های روســتایی و عشــایری با رنگ های 100 
درصد گیاهی و گلیم و گبه بختیاری را بــه نمایش می گذارند و 

عالقه مندان به این عرصه را با هنر دســت قالی بافان ایرانی آشنا 
خواهند کــرد. تولیدات فرش اصفهان صیرفیــان، فرش خانواده 
صفدرزاده حقیقی، اصفهان مهدی ئی، فــرش محقق، تولیدات 
فرش عصاچی، تولیدات فرش حســن دردشتی، اصفهان حبیب 
الهی، فرش زجاجی، اصفهان فرش مکاری، علی دردشتی، عباس 
دردشــتی، فرش اصفهان شهشــهان، تولیدات فــرش قزوینی، 

فرش نقیــب زاده نایینی، فرش فروزان، فــرش الجوردی، فرش 
تبریز فتحی و فرش قشقایی باف از جمله مهم ترین و معتبرترین 
برندهای صنعت فرش دســتباف به شــمار می روند که در این 

نمایشگاه حضور خواهند یافت.
آنچه باعث اهمیت بیش از پیش نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش 
دستباف اصفهان می شود، برگزاری مستمر 20 دوره این نمایشگاه 
با بهترین و باالترین کیفیت ممکن بوده است به طوری که توانسته 
جایگاه اصفهان را در برگزاری رویداد نمایشگاهی فرش دستباف 

در سطح کشور تثبیت کند.
توجه به موضوع صــادرات، یکی از اصلی تریــن اهداف برگزاری 
بیســت و یکمین نمایشــگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف 
اصفهان اســت.  از جمله اهداف دیگر برگزاری این نمایشــگاه، 
توسعه فروش داخلی، معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های این بخش 
اقتصادی، برنامه ریزی برای حل مشــکالت، بررسی موانع و نقاط 
ضعف موجود این صنعت، ایجاد بســترهای مناسب برای سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد زمینه اشتغال و کارآفرینی، 
آشنایی دست اندرکاران با محصوالت، نوآوری ها و ظرفیت های 
موجود، ایجاد فضای رقابتی ســالم میان تولیدکنندگان داخلی 
برای ارتقای کیفیت تولید، ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
این نمایشگاه فردا با حضور مسئوالن عالی رتبه کشوری و استانی 
از جمله استاندار اصفهان افتتاح خواهد شد و بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شده، عالقه مندان به بازدید از نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان می توانند در روزهای 20 تا 25 آذرماه و از ساعت 15 تا 
22 به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

برتاروپودهنراصفهان
 نمایشگاه اصفهان، نمایشگر نقش های خیال انگیز فرش دستباف می شود

ایوا، یک اپلیکیشــن پرداخت 
متفاوت است وتفاوتی ظریف برای 
ذوق های ظریــف عرضه می کند. 
خدمات متنوعی نظیـــر خـرید 
شـــارژ و اینترنــت، پرداخت 
قبض هـای شهـــری، کارت به 
کارت، استعـالم و پرداخت خالفی 
خودرو و نیز خدمات ویژه ای مانند 
پرداخت عوارض خروج از کشور و 
پرداخت های دولتی و سـازمانی 
در این اپلیکیشن مهیا شـده است. 

 )iva( ایوا

شن مالی
معرفی اپلیکی

پانزدهمیــن نمایشــگاه 
ایــران متافــو از 11 تا 14 
آذرماه 97 در محل دائمی 
نمایشــگاه های تهران و با 
حضور 250 شرکت داخلی 

و خارجی در زمینه فوالد و صنایع وابســته، برای معرفی 
دستاوردها و پتانسیل های موجود برگزار شد. شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد هرمــزگان، ورق خودروی چهارمحال 
و بختیاری، امیرکبیر کاشــان، فوالد سنگان، فوالد سنگ 
مبارکــه، گروه فوالد متیل، گــروه توکا فــوالد و... در این 
نمایشگاه حضور پرقدرتی داشتند. در جریان برگزاری این 
نمایشگاه، جمشید مالرحمان، سرپرست سازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و عباس 
قبادی، معاون امور اقتصادی و بازرگانــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ضمن حضور در غرفه گروه فوالد مبارکه با 
مدیران گروه فوالد مبارکه دیدار و گفت وگو کردند. مدیر 
روابط عمومی فوالد مبارکه در حاشــیه این نمایشگاه در 
جمع خبرنگاران گفت: کارشــکنی های اقتصادی آمریکا 
علیه کشورمان وارد مرحله تازه ای شــده است و عالوه بر 
صنعت نفت، فوالدسازی ایران نیز تحت تاثیر این شرایط 
قرار گرفته است. محمد ناظمی هرندی اظهار داشت: با توجه 
به برآوردهایی که از کارشــکنی آمریکا داشتیم، تمهیدات 
الزم اندیشــیده شــده و در صنعت فوالد نگرانی عمده ای 
نداریم و یقیــن داریم صنعت فوالد تاثیــر قابل توجهی از 
این کارشــکنی نخواهد گرفت. وی در ادامه افزود: اگرچه 
به دلیل کارشکنی های آمریکا تامین برخی نیازمندی ها و 
صادرات دچار مشکالتی شده اند، اما مشکل آنچنان بزرگ 
نیست که بخواهیم آینده سیاهی برای صنعت فوالد متصور 
باشیم و باید همچنان به توســعه صنعت بیندیشیم. وی 
تصریح کرد: البته برخی از موارد مثل تامین ماشــین آالت 
و مواد قابــل پیش بینی بود و تالش کردیــم حداقل برای 
یک بازه زمانی مشخص، نیازهای کارخانه را ذخیره سازی 
کنیم تا در صورت عدم دسترسی به این نیازها روند تولید 
با چالش روبه رو نشود. ناظمی هرندی با اشاره به مشکالت 
احتمالی در زمینه صادرات فــوالد نیز افزود: همکاران ما با 
استفاده از سیاست های پیچیده و کارآمد در بخش صادرات، 
خرید و مالی به نحوی مدیریت و برنامه ریزی می کنند که 

صادرات با کمترین ریسک 
انجام شود و منابع مالی آن 
هم جذب شــرکت شــود. 
وی درباره برخی اظهارات 
مبنی بر کمبــود فوالد در 
بازار داخل برای صنایع پایین دستی نیز گفت: به طورکلی 
فوالد مبارکه در کنار ســایر تولیدکنندگان تامین کننده 
نیاز داخلی اســت، بنابراین تمام تولیدکنندگان در بخش 
تامین نیاز داخلی کوشا هستند و بر اساس منافع ملی تالش 
می کنند آنچه بــازار داخلی نیــاز دارد را تامین کنند. وی 
تاکید کرد: بخش ساخت وساز و عمرانی ایران که در واقع 
خریدار بخشی از محصوالت فوالد مبارکه هستند اکنون در 
رکود به ســر می برند و صنایع پایین دستی در بخش های 
مختلف به دلیل کارشکنی آمریکا نیز درگیر مشکالت رکود 
هستند، به همین دلیل کامال طبیعی است که صنایع مادر 
مثل فوالدسازی نیز دستخوش مشکالتی باشد و برای رفع 
مشکالت خود راهکارهایی را استفاده کند که اصلی ترین آن 
صادرات است. ناظمی هرندی افزود: وقتی تعادل تولید فوالد 
و تقاضای داخلی نامناسب باشد چالشی ایجاد می شود که 
ظرفیت فوالد کشور را هدف گرفته است. به این دلیل که در 
گذشته تولید فوالد کشور با هدف صادرات مازاد نیاز داخل 
گسترش یافته است؛ اما امروز مازاد فوالد در بازار وجود دارد 
و صادرات دچار موانع داخلی و بیرونی است. وی افزود: در 
شرایطی که کارشکنی آمریکا روند صادرات را با مشکالتی 
مواجه کرده است نباید خودمان نیز مشکالتی برای صادرات 
فوالد ایجاد کنیم، چون تنها راهکار نجات صنعت دستیابی 
به بازارهای جهانی است. مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
تصریح کرد: امیدواریم دولت و دستگاه های سیاست گذار 
در این شرایط کمک کنند ولی ما هیچ وقت از دولت ها این 
انتظار را نداریم که به جای ما کار کنند. وی با اشاره به اینکه 
صنعت فوالد به تنهایی پتانسیل باالیی در خود دارد، افزود: 
یکی از چالش های ما این است که بعضی از سیاست گذاری ها 
به صنعت آسیب می رساند یا چرخه صنعتی را کند می کند، 
امیدواریم که این دولت که دولت تدبیر و امیداست، تصمیم 
گیری ها و مشورت با صنایع و متولیان صنعت را در شرایط 
خاص و بحرانــی مدنظر قرار دهد تــا زمینه خروج صنایع 

کشوراز شرایط دشوار کنونی فراهم شود.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو: 

تنها راهکار نجات صنعت، دستیابی به بازارهای جهانی است

برنــد آشــنای ذوب آهن 
اصفهان در تولید محصوالت 
فــوالدی اســتاندارد بــا 
بهره گیــری از مــواد اولیه 
مرغوب و همچنین فرآیند 

تولید ذوب مطلــوب، آوازه کیفیت محصــوالت را تا آن 
سوی مرزها طنین انداز کرده است و این مهم ثمره تالش 
و کوشش شبانه روزی تالشــگران ذوب آهن اصفهان در 

بخش های گوناگون کارخانه است. 
 مهندس خســرو جــوادی، مدیــر بخش فوالدســازی
  ذوب آهن اصفهان با توجه بــه اهمیت دو پروژه کلیدی
  VD   ) گاز زدایــی ( و همچنیــن  گوگردزدایــی اظهار

  کرد : یکــی از موضوعــات اساســی در تولیــد فوالد 
کیفی به ویژه فوالد ریل ، کاهش میزان گازهای هیدروژن 
 و اکســیژن در فوالد اســت زیرا مقادیر باالی هیدروژن
  و اکســیژن ، تاثیر مخربی بر خصوصیــات فوالد مانند

  )ترک خوردگــی هیدروژنــی و کثیفــی ذوب( ایجاد 
می کند.

وی افزود: در راستای کاهش این گازها به ویژه هیدروژن، 
عملیات ذوب در خأل ضروری است تا به رغم کاهش گاز، 
اصالح آخال های غیر فلزی در ذوب به وجود آید. بدین 
منظور مدیریت فوالدســازی پــروژه VD ) گاز زدایی( 
را با هماهنگی معاونــت بهره برداری و امــور قراردادها 
 و همچنین همکاری شــرکت های تام ایــران خودرو و

  Inteco کشــور اتریــش در ســال 93 آغــاز کرده و 
بهره برداری از این پروژه با موفقیت در اول آذرماه محقق 

شد.
مدیر بخش فوالدســازی ذوب آهن ادامه داد : هیدروژن 
 PPM 1/1 بــه مقدار PPM 8/4 اولیه مذاب از حدود
کاهش یافت و تولید فوالد کیفی به خصوص فوالد ریل در 

بخش فوالدسازی هموار شد.
مهندس جوادی اضافه کرد: تاکنــون حدود 2000 تن 
ذوب در ایستگاه VD عملیات گاززدایی انجام گرفته است 
 PPM2 که میزان هیدروژن ذوب هــای فوق به پایین تر
رسیده و حدود 1000 تن فوالد ریل با مارک R260 در 
ایستگاه 3 با مقطع 250×320 به صورت تمام زیر سطح 
به روش اســالید گیت ریخته گری شــده و آماده تولید 

پروفیل ریــل R260 در 
نورد 650 است.  

این مقام مســئول گفت: 
سیستم گاززدایی تحت 
خأل موجــود از نوع تانک 
خأل اســت که یکی از مکانیزم های متــداول در تولید 
فوالدهای کیفی به شــمار می رود و در آن پاتیل حاوی 
فوالد مذاب در یک تانک خأل قرار گرفته و درپوش خأل با 
درزبندی مطمئن روی آن قــرار می گیرد . ایجاد خأل در 
محفظه باالی پاتیل فوالد در تانک خأل تا فشــار کمتر از 
0/5 تور توسط 7 پمپ از نوع اجکتور بخار که 3 اجکتور به 
صورت سری و 4 اجکتور دیگر به شکل A4 و B4 و A5 و 

B5 و به صورت موازی انجام می گیرد .
وی اظهار کرد: در حین عملیات ایجاد خأل ، گاز آرگون از 
طریق نازل کف پاتیل فوالد به ذوب دمیده می شود و در 
این هنگام به علت کاهش فشار ، گازهای محلول از جمله 
هیدروژن و تالطم مذاب گاززدایی می شود . مدت زمان 
عملیات گاززدایی بســته به مقدار اولیه گاز هیدروژن از 
15 الی 23 دقیقه زمان نیاز دارد. این سیستم قادر است 
 PPM1 به مقدار PPM4 مقدار هیدروژن اولیه را حدود

کاهش دهد.
مدیر بخش فوالدسازی مزایای عملیات گاززدایی را چنین 
مطرح کرد: کاهش گازهای هیدروژن و اکسیژن به مقادیر 
کم، کاهش مقدار گوگرد با استفاده از سرباره بازی باال ، 
هموژن بودن حمام مذاب ، بهبود در پاکیزگی فوالد مذاب 

و  بهبود در عملکرد فروآلیاژها.
وی با اشــاره به اینکه حدود 90 درصــد تجهیزات این 
پروژه در داخل کشــور ساخته شده اســت ، در تشریح 
عملیــات صورت گرفته گفــت : اجرای مهندســی پایه 
، اجــرای مهندســی تفصیلی،اجرای عملیــات دمونتاژ 
تجهیزات موجود و حمل تجهیزات دمونتاژ شده، تامین 
و تحویــل تجهیزات،قطعات و مصالــح موجود،عملیات 
مونتــاژ  و  نصــب  عملیــات  ســاختمانی،اجرای 
تجهیزات،آموزش پرســنل کارفرما، انجام تســت های 
کارآیی )ســرد و گرم( و نظارت کارشناســی مربوط به 
هر مرحله از جمله عملیات صــورت گرفته در این پروژه 

محسوب می شوند.  

با اجرای پروژه های VD  و گوگرد زدایی محقق شد؛

 گام بزرگ ذوب آهن اصفهان برای تولید محصوالت صنعتی  
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اگر می خواهید کلسترول  خود را تنظیم کنید، بادام بخورید

زردچوبه نمی گذارد پای تان به مطب دکتر قلب برسد!

پیشنهاد سردبیر:

این روزها تبلیغات زیادی در شبکه های ماهواره ای 
در مورد انواع جراحی متابولیــک و ادعای درمان 
صددر صدی آن در شبکه های مجازی و کانال های 
ماهواره ای دیده می شــود. به رغــم مطالب ادعا 
شــده در این تبلیغــات که به صورت گســترده و 
برای کشــور ترکیه اقدام به جذب بیمار می کند، 
پزشکان معتقدند که درمان نهایی و بدون بازگشتی 
برای بیماری دیابت وجود ندارد. چیزی در حدود 
415 میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتال هســتند، 
همچنین 8/8 درصد جمعیت بزرگسال دنیا به این 
بیماری گرفتار هستند و پیش بینی می شود که تا 
سال 1419 تعداد مبتالیان به این بیماری به 642 
میلیون نفر برســد. بیماری دیابت در ایران نیز به 
سرعت در حال رشد است و تا سال 1419 بیش از 
9 میلیون ایرانی به این بیماری مبتال خواهند بود. 
نکته نگران کننده این است که درصد بسیار زیادی 
از این افراد نمــی دانند که به ایــن بیماری مبتال 
هستند و تنها زمانی به پزشــک مراجعه می کنند 
که بخش جدی از ســالمتی آنها در معرض خطر 
قرار گرفته است و باید راه های دارویی و تزریقی را 

شروع کنند.تشخیص دیر هنگام قند اضافی خون 
باعث افزایش ریسک بیماری های قلبی ، 

از دســت رفتن بینایی ، در گیری 
عصب ها و آســیب مغزی و سایر 

بیماری های جدی می شود.
جراحی متابولیک خوب 

یا بد؟
 از جمله درمان هایی کــه جدیدا در 

محافل علمی معتبر دنیا مطرح اســت، 
جراحی متابولیک برای درمان قطعی دیابت است؛ 
اگر چه هنوز این راه حل قطعی نیست؛ اما در برخی 
از موارد این جراحی می تواند چاره ساز باشد. شاید 
هنوز برای گفتن این مطلب اندکی زود باشد ولی 
می توان  به کمک جراحــی متابولیک که به روش 

الپاراسکوپی انجام می شود، برای همیشه با دیابت 
تیپ دو خداحافظی کــرده و حتی زمینه ژنتیک و 
انتقال ارثی آن را ریشــه کن کرد. از آنجا که ثابت 
شــده درمان طبی در مقایسه با جراحی متابولیک 
دارای عوارض بیشتر در دراز مدت و کنترل ضعیف 

تر قند خون است، 
امــروزه جراحی 
به  متابولیــک 
عنــوان یکی از 

درمان هــای قطعی 
دیابــت تیــپ دو مطرح 
اســت. باید توجه داشت که 
جراحی متابولیــک روش های 
مختلفی دارد و بسته به شرایط 
و وضعیت بیمار به طرق مختلف 
انجام می شود و میزان موفقیت آن 
در درمان قطعی دیابت تیپ دو از 5٧ تا 
93 ٪ بسته به نوع عمل و شــرایط بیمار متفاوت 
اســت. به عنوان مثال افرادی که از شــروع دیابت 
آن ها کمتر از 10 ســال می گــذرد و افرادی که 

انسولین مصرف نمی کنند، پاسخ بهتری به جراحی 
متابولیک می دهنــد. باید توجه داشــت که این 
بیماری تنها برای افراد الغر و با داشتن توده بدنی 
بین 25 تا 30 موثر خواهد بود؛ اما تبلیغاتی که در 
ماهواره تحت عنوان جراحی های متابولیسم 
انجــام می شــود، در واقــع نوعی 
جراحــی برای رفــع چاقی 
مفرط است. بی تردید 
جراحــی  ایــن 
درمــان قطعی 

دیابــت نیســت و هزینه 
140میلیونی این عمل در کشور 

ترکیه در ایران مــی تواند حتی کمتر 
از 15میلیون باشــد. در همیــن زمینه فوق 

تخصص غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اشاره به تبلیغات دروغین درمان قطعی دیابت از 
طریق جراحی متابولیک در شبکه های ماهواره ای 
گفت: بر اساس مطالعات 12 ساله بین المللی، فقط 
30 درصد مبتالیان به دیابت که جراحی متابولیک 
انجام داده اند، بهبود یافته و بیماری ٧0 درصد سایر 
افراد همچنان باقی است.دکتر علیرضا استقامتی 
گفت: جراحی متابولیک یکی از روش های علمی 
دنیاست که ســال هاست اســتفاده می شود و در 
ایران نیز جراحان زبده ای ایــن عمل را انجام می 
دهند.استقامتی اضافه کرد: جراحی متابولیک به 
پنج شکل انجام می شــود که در شایع ترین شکل 
آن بخشــی از معده را برمی دارنــد و بیماران بعد 

از جراحی به زندگی عــادی بازنمی گردند؛ چراکه 
محدودیت هایی در تغذیه خواهند داشــت و چون 
حجم معده کم می شــود بیمار حتمــا باید تحت 
نظارت پزشــک باشــد. عضو هیئت مدیره انجمن 
غدد درون ریز ایران اظهار داشت: بیماران دیابتی 
بعد از جراحی متابولیک باید به اندازه کافی امالح 
و ویتامین دریافت کنند و مراقب باشــند که دچار 
افت قند نشــوند. بعد از جراحی متابولیک ممکن 
است مصرف انسولین و داروی بیماران کم یا قطع 
شود.اســتقامتی افزود: جراحــی متابولیک مانند 
همه جراحی هــای دیگر، عوارضــی دارد و انجام 
آن را به همــه بیماران دیابتــی توصیه نمی کنیم 
هرچند که درصد موفقیت این جراحی در کشــور 
باالست. هر بیمار شرایط خاص خود را دارد 
و این جراحی باید از ســوی پزشک 

متخصص تجویز شود.
چه کسانی نمی توانند جراحی 

متابولیک انجام دهند
کســانی که مبتال به دیابت نوع یک هستند 
هرگز نباید تحــت جراحــی متابولیک قرار 
بگیرند و به گفته این جراح عمومی، این دسته از 
بیماران نباید فریب ادعاهای تبلیغاتی ماهواره ای 
را بخورند. البته پیوند پانکراس شاید بتواند در مورد 
این دسته از بیماران با اثرات درمانی خوبی همراه 
باشد. همچنین مبتالیان به دیابت نوع دو که وزن 
خیلی باالیی ندارند و بارژیم غذایی و مصرف دارو 
می توانند قند خود را کنترل کنند نیز به هیچ عنوان 
کاندیدای مناســبی برای این نوع جراحی به شمار 
نمی روند .البته افراد چاقی که توده بدنی پایین 35 
دارند، ولی قندشــان با دارو و رژیم غذایی کنترل 
نمی شود نیز می توانند با تایید کمیسیون پزشکی 
برای جلوگیری از بروز عــوارض خطرناک بیماری 
قند، تحت جراحی متابولیک قرار بگیرند. افرادی 
که مبتال به بیماری های قلب و عروق پیشــرفته یا 
بیماری های تنفسی جدی هستند نیز از انجام این 

نوع جراحی منع شده اند .

جراحی متابولیک از درمان قطعی تا راه حل موقتی
 فریب تبلیغات درمان قطعی دیابت را نخورید؛

محوری///////////////////
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دانستنی ها
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الهه زین الدین

اشتباهاتی که به موهایتان آسیب می زنند
خیلی ها عقیده دارند چشــمگیرترین بخش از زیبایی یک زن، موهای اوســت. موهای شما زیبایی 
ظاهرتان را چند برابر جلوه می دهد و تاثیرش غیرقابل تصور است.همانطور که شب ها قبل از رفتن به 
رختخواب کارهای روتینی برای مراقبت از پوست تان انجام می دهید، موهای تان نیز نیاز به مراقبت قبل 
از خواب دارند تا شرایط خوب خود را حفظ کنند. خیلی از افراد حتی نمی دانند بعضی از عادت هایشان 

قبل از خواب چگونه به موهایشان آسیب می زند.
1- خوابیدن با موهای خیس

اغلب ترجیح می دهیم شب پیش از خواب دوش بگیریم یا موهای  خود را بشوییم، چون انجام این کار 
در صبح زمان زیادی می برد.شستن موها در شب کار بدی نیست؛ اما با موهای خیس به رختخواب رفتن 
اشتباهی است که باید از آن اجتناب کنید.موی خیس، شکننده تر از موی خشک است و خوابیدن با 
موی خیس می تواند موجب ریزش آن شود.ضمنا موهای خیس شما بالش تان را هم خیس می کنند 

و موجب عفونت قارچی و یا حتی شوره سر می شود.
2- دوش آب داغ

بعد از یک روز سخت کاری، دوش آب داغ می تواند بسیار آرام بخش و مطبوع باشد؛ اما دوش آب گرم 
یا داغ برای مو واقعا مضر است.گرمای بخار داغ می تواند چربی طبیعی مو را از بین ببرد و به ریشه ها 
آسیب برساند.موها بدون چربی طبیعی، خشک و شکننده می شوند که در نهایت منجر به ریزش مو 
خواهد شد.اگر نیاز دارید دوش بگیرید از آب ولرم استفاده کنید. هنگام آبکشی نیز از آب تقریبا سرد 
استفاده کنید تا رطوبت موهای تان حفظ شود.با این ترفند ساده می توانید جلوه ای درخشان و شاداب 
به موهای تان بدهید. بعد از حمام نیز با حوله ای نرم موها را با مالیمت خشک کنید و به شدت آنها را 

نسابید. در صورت امکان اجازه دهید موهایتان به طور طبیعی خشک شوند.
3- استفاده از روبالشتی نخی و ناهموار

جنس روبالشتی، نقش بزرگی در سالمت موهایتان دارد. مثال خوابیدن روی روبالشتی کتان یا نخی، 
وقتی که در خواب غلت می زنید و سرتان را این طرف و آن طرف می چرخانید، می تواند موهایتان را 
بِکشد یا گره بیندازد.افرادی که موهای خشــک و شکننده دارند نباید از روبالشتی های نخی با بافت 
ناهموار استفاده کنند.کارشناسان توصیه می کنند برای حفظ سالمت موها از روبالشتی های ابریشمی 
یا ساتن استفاده کنید. این جنس پارچه ها اصطکاک بسیار کمتری با موها ایجاد کرده و در موهایتان 
گره نمی اندازند.ضمنا ابریشم و ساتن کمک می کنند موها خنک بمانند و چربی طبیعی شان حفظ 

شود که مخصوصا برای آنهایی که موهای خشک و مجعد دارند، مهم است.
4- عوض نکردن مرتب روبالشتی

رعایت بهداشت برای حفظ ســالمت موها اهمیت دارد. اگر روبالشــتی تان را به طور مرتب عوض 
نمی کنید، اشتباه می کنید. هم روبالشتی و هم ملحفه و روتختی تان بعد از مدتی به راحتی می توانند 
چربی و آلودگی و باکتری جمع کنند.خوابیدن روی پارچه های کثیف می تواند موجب مسدود شدن 
فولیکول های مو و در نهایت ریزش مو شود. کارشناسان توصیه می کنند هفته ای یک یا دو بار، مالفه ها 

و روبالشتی تان را عوض کنید و بشویید، مخصوصا اگر موهای تان به طور طبیعی چرب است.
5- بازی کردن با موها

خیلی ها عادت دارند وقتی هنوز خواب شان نگرفته به رختخواب بروند. در رختخواب تلویزیون تماشا 
می کنند، با گوشی همراه شان مشغول می شوند و  یا با موهای شان بازی می کنند.بازی کردن با موها 
باعث آسیب به ساقه های مو می شود. مدام کشیدن و پیچ و تاب دادن و بازی کردن با موها، فشار زیادی 

به ریشه و ساقه وارد می کند که منجر به شکسته شدن ساقه  مو و کنده شدن آن خواهد شد.

خواص شگفت انگیز لیمو ترش؛

10 معجزه  لیموترش که نباید آن ها را نادیده گرفت

سالمت ناخن ها
اگر ناخن های خشک و شکننده ای دارید، در ظرفی آب 
لیموترش را با روغن زیتون مخلوط کنید و سرانگشتان 
خود را در آن قرار دهید و مدتی صبــر کنید. بعد از اینکه ناخن ها 
کامال در آن خیس خورد، بسیار بهتر و محکم تر از قبل خواهند شد.

  التیام بخش مشکالت تنفسی 
آب لیموهنگام سرماخوردگی و گلو درد به دفع اخالط جمع شده 
درمجرای تنفســی و کاهش آنها کمک می کند، زیرا سرشار از 
ویتامین سی است. نوشیدن یک لیوان شربت آب لیمو وعسل از شدت گلودرد 

هنگام سرماخوردگی کم می کند.

  درخشان کردن دندان ها 
جوش شیرین و آب لیمو را با هم مخلوط کنید تا خمیری رقیق به دست آید، سپس با یک 
مســواک آن را روی دندان هایتان بمالید. فقط توجه داشته باشید این ترکیب نباید برای 
مدت زمان زیادی روی دندان ها باقی بماند و بعد از یک دقیقه باید آن را شســت زیرا ممکن است به 
خاطر حالت اســیدی که دارد به مینای دندان آسیب برســاند. این کار را انجام دهید و اثر درخشان 

کنندگی آن را ببینید .

  نگهدارنده مواد غذایی 
لیمو، مانند یک آنتی اکسیدان عمل کرده و در نگهداری غذاها به صورت تازه 
و به مدت طوالنی تر کمک می کند. اسید سیتریک موجود در لیموعواملی 
را که باعث تغییر رنگ میوه ها می شود، کاهش می دهد و آنها را برای مدت طوالنی تری 

تازه نگه می دارد.

  فراری دهنده گربه ها 
گربه ها از بوی لیمو بیزارند. بنابراین اگر از دست آنها 
کالفه شده اید کافی است کمی آب لیمو را نزدیک محل 

زندگی آنها اسپری کنید و مطمئن باشید که دیگر هرگز به آن محل 
باز نخواهند گشت.

 مراقبت از پوست 
برای داشتن پوستی شفاف و درخشان، عسل و لیمو را با هم ترکیب 
کنید و روی پوســت تان بمالید. ویتامین سی موجود در لیمو در 

ترکیب با خواص ضد عفونی کننده عسل به عنوان یک ماسک عالی در داشتن 
پوستی صاف و درخشان به شما کمک خواهد کرد.

  یک دئودورانت طبیعی 
اگر یک روز صبح قبل از بیرون رفتن از منزل متوجه شــدید که اسپری شما تمام شده 
است، نگران نشوید، آب لیمو به خوبی جای آن را خواهد گرفت. نصف یک لیمو را با خود 

به حمام ببرید، پس از شست وشوی بدن تان آن را به محل های ترشح عرق بمالید و بگذارید برای پنج 
دقیقه بماند تا جذب پوست تان شود. سپس آب کشــی کنید و مطمئن باشید که در طول مدت روز، 

مانند یک دئودورانت ضد عرق برای شما عمل خواهد کرد.

  یک دهانشویه طبیعی 
بوی بد دهان به دلیل باکتری های موجود در آن اســت. اســید سیتریک 
موجود در لیمو یک از بین برنده قوی این باکتری هاست. مطمئن باشید که 

با قرقره کردن آب لیمو در دهان و کامال گرداندن آن در فضای بین دندان ها و زبان تان 
کلیه باکتری هایی را که برای دهان و دندان مضرند از بین خواهد رفت.

 ضد یبوست 
اسید ســیتریک موجود در لیمو به ترشح اسید معده 
کمک می کند و در نتیجه برای هضم غذا و تســکین 

دردهای شکمی و پیشگیری از یبوست موثر است. کمی آب لیمو 
ترش پس از غذا میل کنید و اثر شگرف آن را ببینید.

 تسکین دهنده درد مفاصل و آرتریت 
آب لیمو را روی مفاصــل دردناک بدن تــان بمالید تا 
تسکین یابند. این کار اســید اوریک را که باعث شدت 
عالیم آرتریت می شــود از بین خواهد برد و درد ناشــی از آن را 

تسکین می دهد.

لیمو ترش از جمله میوه هایی است که خواص فراوان و بی نظیری برای آن ذکر شده است، بخشی از 
این خاصیت ها را در ادامه می خوانید:

به گفته محققان، مصرف منظم بادام به تقویت میزان کلسترول 
HDL کمک کرده و همزمان شــیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود 
می بخشــد.در این مطالعه، محققان میزان و عملکرد کلسترول 
HDL )لیپوپروتئین با چگالی بــاال( را در افرادی که هر روز بادام 
مصرف می کردند با میزان و عملکرد HDL همان گروه از افراد که 
به جای بادام، کیک مافین می خوردند مقایسه کردند. محققان 
دریافتند در شرکت کنندگان رژیم غذایی بادام، میزان و عملکرد 
HDL بهبود یافت.»پنی کریس اترتون«، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در این باره می گوید: »مطالعات زیادی 

 LDL نشان داده اند که مصرف بادام موجب کاهش کلسترول بد
که فاکتور پرخطر اصلی بیماری قلبی است، می شود؛ اما تاکنون 
مطالعه ای در مورد تاثیر بادام بر کلســترول HDL که کلسترول 
خوب محسوب شده و به کاهش ریسک بیماری قلبی کمک می 
کند، انجام نشده بود.«محققان مشــاهده کردند بادام می تواند 
میزان این کلسترول را افزایش داده و عملکرد کلسترول HDL را 
بهبود بخشد که عملکرد آن از طریق جمع آوری کلسترول از بافت 

ها مانند شریان ها و کمک به دفع آن از بدن است.
به گفته کریس اترتون، »HDL زمانــی که وارد جریان خون می 

شود بسیار کوچک است. همانند یک کیسه زباله است که به تدریج 
بزرگ و گردتر می شود؛ چراکه قبل از رسوب کلسترول در کبد، آن 
را از سلول ها و بافت ها جمع آوری می کند.«در این مطالعه به 48 
مرد و زن دارای کلسترول LDL باال به مدت 6 هفته روزی 43 گرم 
بادام داده شد. بعد از این مدت، در یک دوره کنترل6 هفته دیگر 
به این افراد مافین موز داده شد.در پایان هر دوره محققان میزان و 

کیفیت کلسترول HDL شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند.
بعد از مقایسه نتایج این دو دوره، آنها دریافتند رژیم غذایی بادام 

موجب بهبود میزان و عملکرد کلسترول HDLشان شده بود.

زردچوبه نمی گذارد پای تان به مطب دکتر قلب برسد!

یــک مطالعه، روی 32 خانــم درباره فوایــد زردچوبه 
برای قلب نشــان داد که مصرف یک قاشق چای خوری 
زردچوبه به صورت روزانه به اندازه  یک ساعت ورزش در 
سالمت و قدرت قلب موثر است. زردچوبه به لطف وجود 
ترکیبی به نام کورکومین به مقابله با التهاب و آسیب های 
ناشی از استرس اکســیداتیو  کمک می کند. عالوه بر 
این زردچوبه به خاطر اثر آرام بخش آن بر عروق خونی 
می تواند مانع لخته شــدن خون  شود و احتمال سکته 

مغزی و بیماری های قلبی را کاهش دهد.

یکــی از ادویه جات مهــم در غذاهای هنــدی، یعنی 
زردچوبه، به ســبب توانایی خود در بهبــود زندگی از 
درمان آکنه گرفته تا پیشــگیری از رشــد سلول های 
ســرطانی و حتی درمان افســردگی، تمامــی مردم 
جهان را بــه خــود عالقه مند کــرده اســت. مطابق 
تحقیقات دربــاره فواید زردچوبه بــرای قلب ، مصرف 
مقدار اندکی زردچوبــه در روز می توانــد برابر با یک 
 ســاعت ورزش کاردیو باشــد و قلب شــما را سالم تر 

کند.
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نیازمند »شبکه ملی خیرین ازدواج« هستیم

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

اخبار

فراخوان عضویت در باشگاه 
داوطلبان جشنواره شیخ بهایی

فراخــوان عضویــت در باشــگاه داوطلبــان 
چهاردهمین جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایــی در اصفهان منتشــر شــد. بنابر اعالم 
دبیرخانه این جشــنواره علمی، عالقه مندان 
به مشــارکت و فعالیــت هــای داوطلبانه در 
حوزه فن آفرینــی می توانند بــرای عضویت 
 در ایــن باشــگاه بــه آدرس الکترونیکــی 
Volunteer@shtf.ir مراجعه و نام نویسی 
کنند.آخرین فرصــت نام نویســی همکاری 

داوطلبانه 20آذر)فردا( اعالم شده است.
عالقه مندان مــی تواننــد برای دسترســی 
 به فــرم نــام نویســی بــه آدرس اینترنتی
 http://www.shtf.ir مراجعــه کننــد.

چهاردهمین جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی به منظور ترویج و توســعه فن آفرینی، 
خالقیت و نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان 
موتور حرکت و توســعه اقتصاد دانش بنیان و 
ایجاد فضای تعامل در میان فعاالن عرصه های 
مختلــف فن آفرینی با حمایــت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری 6و7 دی در اصفهان برگزار 

می شود.

 آزمون فراگیر ارشد پیام نور 
۲۳ آذر برگزار می شود

آزمون دوره های فراگیر کارشناســی ارشــد 
دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹7 ، صبح 
روز جمعه 2۳ آذر ۹7 برگــزار و کارت آزمون 
از سه شنبه توزیع می شــود.کارت  شرکت در 
آزمون دوره هــای فراگیر مقطع کارشناســی 
ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹7، 
نوبت نوزدهم از فردا برای مشاهده و پرینت روی 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار 

می گیرد.
تمامی داوطلبان  متقاضی شــرکت  در آزمون ، 
برای شرکت در جلســه امتحان باید در تاریخ 
تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه 
و بــا وارد کردن اطالعات شناســنامه ای )نام، 
نام خانوادگی، شماره ملی، ســال تولد و ...( و 
یا اطالعــات ثبت نامی )شــماره پرونده و کد 
رهگیری و ...( از کارت شرکت در آزمون خود 
یک نسخه پرینت تهیه کنند.داوطلبان باید بر 
اســاس آدرس و زمان تعیین شده روی کارت 
شــرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط 

مراجعه کنند.
 برای شرکت در جلســه آزمون همراه داشتن 
پرینت کارت شــرکت در آزمــون و همچنین 
اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و 
ارائه آن الزامی است.در صورتی که داوطلب در 
کارت آزمون خود مغایرتی مشــاهده کرد باید 

برای رفع آن اقدام کند.
با توجه به اینکه ســازمان ســنجش آموزش 
کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های 
برگزاری آزمون، نیــاز به نظــرات داوطلبان 
 دارد، داوطلبان در روزهــای 2۳ تا ۳0 آذر ۹7 
می توانند پرسشــنامه ارزیابی حوزه امتحانی 
خود در آزمون ورودی دوره های فراگیر مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹7 
را به صورت اینترنتی از طریق ســایت سازمان 

سنجش تکمیل کنند.

انتخاب شعاردومین جشنواره 
ملی طراحی لباس کودک

شعار »ازکودکی خوب بپوشید« پس از بحث 
و بررسی شعارهای پیشــنهاد شده درجلسه 
شــورای سیاست گذاری جشــنواره کودک و 
نوجوان امســال، با هدف فرهنگ ســازی در 
حوزه پوشــاک کودک و نوجــوان  و توجه به 
خوب پوشــیدن از دوران کودکی، ســاختار و 
زیبایی لباس، بهداشت جسمی و روحی کودک 
و شخصیت و روان شناســی کودک، به عنوان 
شعار دومین جشــنواره ملی طراحی پارچه و 
لباس کودک و نوجوان انتخاب شــد. هفتمین 
جلسه شورای سیاست گذاری دومین جشنواره 
ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با 
ریاست حمید قبادی، دبیرکارگروه ساماندهی 
مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، روز 
شنبه ،۱7آذرماه  در ســالن جلسات معاونت 

هنری برگزار شد. 
حمید قبادی دبیرکارگروه ســاماندهی مد و 
لباس وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، مینو 
پدرام دبیرجشــنواره، کیاوش نماینده بخش 
علمی دانشگاهی جشنواره کودک از دانشگاه 
علم و فرهنــگ، عظیمی عضــو هیئت مدیره 
انجمن صنایع پوشاک، ســید مهدی جعفری 
مدیر روابط عمومی کارگروه ســاماندهی مد و 
لباس وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی حضور 

داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
بهره برداری پایدار از جاذبه های 
اکوتوریسمی نیازمند همکاری 

بین بخشی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در همایــش گردشــگری محور توســعه پایدار 
اســتان ا صفهان گفت: الزمه بهره برداری پایدار 
از جاذبه های اکوتوریســمی در استان همکاری 
بین بخشی موثراســت.وی افزود: خسارت عدم 
توجه به مباحث محیط زیست در کشور ساالنه 
۳0 میلیارد دالر است. ســید رحمان دانیالی با 
بیان اینکه از ۱۴ تا 7۵ درصد از درآمد کشورهای 
جهان مبتنی بر اکوتورسیم است، گفت: ۵ صدم 
درصد از درآمدهای ایــران متکی بر درآمدهای 

توریستی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه طبق برآوردهای کارشناسی در زمینه 
اکوتورســیم از هر هکتار مناطق طبیعی بکر می 
توان ۵ شغل اصلی و تبعی ایجاد کرد، افزود: این 
درحالی اســت که در حدود دو میلیون هکتار از 
زیستگاه های طبیعی اســتان تحت حفاظت و 
مدیریت محیط زیست اســت.وی اظهار داشت: 
یک و ســه دهم تریلیون دالر در آمد گردشگری 
از تاالب های جهان است که متاسفانه تنها تاالب 
بین المللی استان اصفهان وضعیت وخیمی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: الزمه بهره برداری پایــدار از جاذبه های 
اکوتوریسمی در استان همکاری بین بخشی موثر، 
همیاری جوامع محلی و مشارکت فعال سازمان 
های مردم نهاد محیط زیستی محیط زیستی و 

گردشگری در این زمینه است.

صدور بیش از ۱۲۰۰ اخطاریه 
برای واحدهای آالینده استان

معاون فنــی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طی 6 ماه نخست 
امسال، کارشناســان اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان و ادارات تابعه بیش از سه هزار 
بازدید کارشناسی و پایش از واحدهای صنعتی 
و خدماتی اســتان داشــته اند، اظهار کرد: این 
پایش هــا منجر بــه صــدور بیــش از ۱200 
اخطاریه و تشــکیل بیــش از صــد پرونده در 
 محاکم قضائی برای واحدهای آالینده اســتان 

شده است. 
»مهدی ریاحی« ادامه داد: از این شــمار پرونده 
قضائی، برای ۴0 پرونده رای صادر شد که در میان 
آرای صــادره حکم پلمپ هشــت واحد صنعتی 
وجود دارد. وی با بیان اینکه بر اساس قانون همه 
واحدهای صنعتی حتــی واحدهای صنعتی غیر 
آالینده، موظف هســتند که هر ســه ماه یک بار 
وضعیت زیست محیطی خود را به آزمایشگاه های 
معتمد و ادارات کل اســتانی اعالم کنند، گفت: 
آزمایشــگاه های معتمــد اداره حفاظت محیط 
زیست نیز هر سه ماه یک بار به واحدهای صنعتی 
مراجعه می کنند و همه خروجی های آنها مانند 
دودکش، فاضالب، صوت و پسماند را اندازه گیری 
می کنند.معاون فنــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان افزود: کارشناسان این 
اداره عالوه بر پایش روزانــه واحدهای صنعتی، 
شب هنگام و نامحســوس نیز فعالیت واحدهای 
صنعتی را رصــد می کننــد؛ بنابراین بیشــتر 
اخطاریه ها ناشی از شناسایی واحدهای آالینده 
از سوی خود کارشناسان بوده و سهم گزارشات 
 مردمــی از کل اخطاریه هــای صــادره کمتر از 

۱2 درصد است.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت در مراسم 
تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان حج 
و زیارت، ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جدید 
حج و زیارت بیان کرد: از سال ۵۹ در این مسیر قرار 
گرفته و شرایط سختی برای اعزام حجاج داشتیم 
و همه عزیزانی که در ســمت رییس حج و زیارت 
منســوب شــدند زحمات زیادی متحمل شدند.

حجت السالم و المسلمین سید علی قاضی عسکر در 
ادامه بیان کرد: زائران ما با مشکالت زیادی رو به رو 
بودند، ولی امروز کشور ما به الگو برای اعزام حجاج 
تبدیل شده اســت. وی درادامه بیان کرد: سال 66 
سال خطرناک و حساسی بود و با مشکالت زیادی 
مواجه بودیم. خوشبختانه هم اکنون در اعزام حجاج 
رضایت  مقام معظم رهبری را کسب کرده ایم. قاضی 
عسکر افزود: غیرجناحی عمل کردن آقای رشیدیان 
از ویژگی های بارز ایشان است. امیدواریم اینجا هم 
فراجناحی عمل کنند و در خدمت مردم باشند.وی 
درادامه گفت: درهیچ دوره ای تا این اندازه روابط دو 
کشــور تیره نبوده، در حال حاضر عمره ما تعطیل 

اســت و 6 میلیون مطالبه گر داریم که سال هاست 
سپرده گذاشته اند. نماینده ولی فقیه در سازمان حج 
و زیارت ادامه داد: در عتبات مشکالت جدی داریم 
که باید ساماندهی شود. گرانی ارز امسال وضعیت 
پیش روی ما را خطرناک جلوه می دهد.قاضی عسکر 
بیان داشت: پیگیری وضعیت شــهدای منا ،جزو 
اولویت های ماست و امیدوارم بتوانیم در این حوزه 

به موفقیت برسیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت :

پیگیری وضعیت شهدای منا جزو اولویت های ماست
مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نسبت 
به نوع جدید کالهبرداری از مردم با عنوان »ارائه کارت 
هوشمند سالمت ســازمان تامین اجتماعی« هشدار 
داد. امیرعبــاس تقی پور، مشــاور مدیرعامل و مدیر 
کل روابط عمومی این ســازمان نسبت به نوع جدید 
کالهبرداری از مردم با عنوان ارائه کارت هوشــمند 
سالمت سازمان تامین اجتماعی هشدار داد و از مردم 
خواست هر گونه تماس یا مراجعه به بیمه شدگان و 
مستمری بگیران در این خصوص را با تماس با شماره 
تلفن ۱۴20 )مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین 
اجتماعی( گزارش دهند. تقی پــور، با تاکید بر اینکه 
ســازمان تامین اجتماعی هیچ گونه کارت هوشمند 
سالمتی ارائه نکرده است و برنامه ای هم در این زمینه 
ندارد، گفت: نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان 
و مستمری بگیران در مراکز درمانی ملکی، دولتی و 
دانشگاهی مشخص است. بیمه شدگان در مراجعه به 
مراکز ملکی فقط با ارائه کد ملی و بدون نیاز به دفترچه، 
خدمات را دریافت می کنند و مراکز درمانی دانشگاهی 
و دولتی، خدمات را به بیمه شدگان با ارائه دفترچه بیمه 

این سازمان ارائه می کنند و کارت هوشمند سالمت 
مطرح نیست. تقی پور تصریح کرد: این موضوع توسط 
نهاد های قانونی سازمان تامین اجتماعی نیز در حال 
پیگیری است. مشــاور مدیرعامل و مدیر کل روابط 
عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: هر گونه اخبار 
و اطالعیه های مرتبط با این ســازمان توسط سایت 
سازمان تامین اجتماعی و رسانه های گروهی به اطالع 

بیمه شدگان و مستمری بگیران رسانده می شود.

سازمان تامین اجتماعی هشدار داد؛

کالهبرداری از مردم با عنوان ارائه کارت هوشمند سالمت

 تامین اجتماعیحج

همزمان با افزایش بی ســابقه نــرخ دالر در برابر 
تومــان در ایران بود که خبر رســید موج ســفر 
مهاجران افغانســتانی از ایران آغاز شــده است. 
افغان هایی که می گفتنــد زندگی در ایران دیگر 

برایشان صرفه اقتصادی ندارد. 
بر اساس آخرین آماری که از سوی وزیر مهاجرین 
و بازگشت کنندگان افغانستان اعالم شد، تعداد 2 
میلیون و ۴۵0 هزار مهاجر افغانســتانی در ایران 
زندگی می کنند و از این میــان یک میلیون نفر 
فاقد مدارک اقامتی در ایران هستند. این در حالی 
است که ســعید بیات، مدیرکل اداره امور اتباع و 
مهاجرین خارجی تعداد مهاجرین افغانســتانی 

ساکن ایران را ۳ میلیون نفر اعالم کرده بود. 
موج گرانی ها که آغاز شــد،  اعالم شد روزانه دو 
هزار تبعه افغانســتانی از مرزهــای ایران خارج 
می شــوند و آن طور که رســانه های منطقه ای 
گزارش داده اند مرزهای ایران با کشورهای ترکیه 
و افغانســتان، این روزها به محل هــای پرتردد 
مهاجران افغانستانی تبدیل شده ، در واقع ترکیه، 

مقصد جدید مهاجران افغان شده است. 
روز گذشته یکی از سایت های خبری اعالم کرد 
که بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، 
بیش از 700 هزار افغانستانی در سال جاری ایران 
را ترک کرده اند. این سازمان در گزارشی که اخیرا 
منتشر کرده است، اعالم کرده که در مجموع 7۵2 
هزار و ۳2۵ افغانی از ایران و پاکســتان مهاجرت 
کردند که از این تعداد 72۱ هــزار و 6۳۳ نفر از 
افغان ها ایــران را ترک کردنــد. دلیل اصلی این 
مهاجرت، کاهش رونق اقتصادی و افت اقتصاد در 
ایران است. این موضوع سبب شده تا تقاضا برای 
نیروهای افغان در اقتصاد ایران به شدت کاهش 
یابد. در صورتی که در گذشــته افغان ها نیروی 
کار اصلی اقتصاد غیررسمی ایران بودند و همین 
موضوع با واکنش جوانان ایرانی هم روبه رو شده 

بود که اعتقاد داشتند در شرایطی که آمار بیکاری 
در جامعه ایران باالست و جوانان در به در به دنبال 
کار می گردند، چرا این ظرفیت در اختیار افاغنه 

قرار می گیرد؟
»جان اگلند«، مشــاور امور بشردوستانه سازمان 
ملل، به خبرگزاری رویترز گفته که افزایش فشار 
ایاالت متحده بر ایــران باعث مشــکالتی برای 
افغانستان خواهد شد. تحریم های ترامپ اقتصاد 
ایران را پوچ می کند و مردمی که به شــدت تحت 
تاثیر قرار می گیرند اتباع افغان ســاکن در ایران 

هستند.
»توبی لنزر« سرپرســت معاونت ســازمان ملل 
در افغانســتان هم به خبرنگاران در ژنو گفت که 
ســازمان ملل انتظار داشت تا ســال جاری 700 
هزار افغانی از پاکستان خارج شوند؛ اما تنها تعداد 
اندکی از مهاجران افغان پاکستان را ترک کردند 
در حالی که آمار سرسام آور مهاجرت افغان ها از 

ایران برای سازمان ملل تعجب آور بود.
یک مهاجر افغان ساکن ایران به خبرگزاری رویترز 
گفته : »تا  یک ماه قبل، دســتمزد یک کارگر در 

ایران ۵ برابر دســتمزد کارگر در افغانستان بود و 
من به خاطر تامین هزینه خانواده شش نفری ام 
به ایران آمده ام. ولی با گرانی، بیکاری هم افزایش 
یافته اســت و دســتمزد من، فقط کرایه اتاق و 
هزینه های زندگــی مرا تامین می کنــد و دو ماه 
است که پولی ندارم برای خانواده ام در افغانستان 
بفرستم. اگر شرایط گرانی به این شکل پیش برود، 

به افغانستان برمی گردم.« 
در حال حاضر مهاجران افغانستانی ساکن ایران در 
کالن شهرهای ایران، عمدتا به تولید کیف، کفش، 

پوشاک و ساختمان مشغول هستند. 
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران سال گذشته 
منتشر کرد و از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج 
شده اســت ، حدود ۵۱۵ هزار و ۵67 شهروند با 
تابعیت افغــان در تهران، 2۱۹ هــزار و ۴۴2 نفر 
شهروند با تابعیت افغان در استان خراسان رضوی 
و ۱۸۳ هزار و ۱2۴ نفر شــهروند با تابعیت افغان 
در اســتان اصفهــان زندگی می کننــد، درواقع 
 اصفهان یکی از مهاجرپذیرترین استان های ایران

 است. 

شهر خالی، کوچه خالی

روند مهاجرت افغان ها از ایران در حالی شدت گرفته که استان اصفهان، سومین استان 
مهاجرپذیر در ایران است و افاغنه زیادی را در خود جای داده است؛

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در صدودهمین جلســه شورای 
اجتماعی کشور ضمن تقدیر از توجهات رهبر معظم انقالب و سران سه 
قوه به آسیب های اجتماعی گفت: هفتمین جلسه گزارش از آسیب های 
اجتماعی را خدمت رهبر معظم انقالب بودیم و گزارش هایی از طالق و 
اعتیاد به ایشان ارائه کردیم.وی با بیان اینکه توقع از همه دستگاه ها این 
است گه گزارشات خود را به صورت سه ماهه به ما بدهند، اظهار داشت: 
نماینده فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی در این جلسه توضیح 
دادند که قانون تسهیل ازدواج تصویب شده و ظرفیت های خوبی دارد؛ 
اما در عمل اتفاق ویژه ای رخ نداده است.وزیر کشور خاطر نشان کرد: یک 

گزارش از اقدامات دستگاه ها در این زمینه ارائه شود و اگر نیاز به اصالح 
داشت، این کار صورت گیرد.وی در مورد آسیب اجتماعی ازدواج سفید 
نیز تصریح کرد: شورای اجتماعی باید دستگاه ها را موظف کند روی این 
موضوع مطالعه دقیقی صورت گیرد و تصمیماتی که می خواهیم بگیریم 

بر اساس یک مطالعه علمی باشد. 
رحمانی فضلی بیان داشــت: کار شورا و ســتاد اجتماعی هماهنگی و 
هم افزایی بین دستگاه هاست و در جلسات اول هم ما یک طرح بحث برای 
آسیب های مختلف اجتماعی انجام دادیم و دستگاه های اصلی، معین و 
همراه مشخص شدند. توقع این است دستگاه های مسئول در زمینه جلب 

همکاری و افزایش کارایی اقدام کنند.وی در مورد مشاوره قبل از ازدواج 
گفت: برای خود ما هم ابهام است که این مشاوره اجباری است یا خیر. در 
عمل این موضوع با جدیت پیگیری نمی شود.وزیر کشور در مورد بحث 
خیرین ازدواج اظهار داشت: اگر بتوانیم یک شبکه ملی خیرین ازدواج و 
خانواده داشته باشیم قطعا برای حل مشکالت موثر خواهد بود، ما مدیون 
پیگیری های رهبری هستیم که با دقت روند را پیگیری می کنند. موضوع 
آسیب های اجتماع تبدیل به یک منظومه در کشور شده که اهداف و اجزا 
و راه آن مشخص است و گام های خوبی برداشته شده؛ اما با نقطه مطلوب 

ایشان فاصله داریم.

قائم مقام ســازمان دانش آمــوزی، جزییــات تفاهم نامه جدید ســازمان 
دانش آموزی با انجمن اولیا و مربیان را تشریح و اظهار کرد: این طرح که مربوط 
به سرویس مدارس است همه ساله صورت می گرفته؛ اما امسال میان سازمان 
دانش آموزی انجمن اولیا و مربیان تفاهم نامه ای منعقد و بخش نظارت و امور 
فرهنگی بر سرویس ها به مدت یک سال به ما واگذار شد که اکنون در حال 
انجام است. محمد روشنی افزود: کمیته های استانی را تشکیل می دهیم و 

چاپ بروشور و سایر محتوای آموزشی و تهیه بسته های فرهنگی در قالب این 
طرح صورت می گیرد.قائم مقام سازمان دانش آموزی از تالش برای اختصاص 
یک موج رادیو به زمان رفت و برگشت و حضور بچه ها در سرویس مدارس خبر 
داد و گفت: پخش موسیقی های محلی و بومی در رادیو را پیش بینی کردیم 
و محتوای کلی این شبکه رادیویی شــاد، فرهنگی، آموزشی و بر اساس سن 

دانش آموزان خواهد بود.

خبر

راه اندازی رادیو ویژه 
سرویس مدارس

قائم مقام سازمان دانش آموزی 
خبر داد:

وزیر کشور در  صد و دهمین جلسه شورای اجتماعی:
نیازمند »شبکه ملی خیرین ازدواج« هستیم

عکس روز

شکار با شاهین؛ تفریح لوکس 
اماراتی ها

در بیابان المرزوم که در ۱00 کیلومتری ابوظبی 
امارات قرار دارد یکی از تفریحات لوکس و منحصر 
بفرد اماراتی ها صورت می گیرد. شکار با شاهین در 
امارات با استفاده از شاهین هایی که بیش از ۱00 

هزار دالر قیمت دارند، انجام می شود.

ایرانی! مرا ببخش
چندســال قبل، روزنامه مردم ســاالری در 
ســرمقاله خود، نامه ای از یک دختر افغان 
به نام »ساره گل« منتشــر کرد که بازتاب 
فراوانی هم داشــت. به بهانه همین گزارش 
بد ندیدیم قسمت هایی از آن نامه را بازنشر 
دهیــم با تاکید بــر این موضوع کــه افغان 
ها، این ملت همیشه دردکشــیده روزگار، 
میهمانانی عزیز برای ایران ما بوده و هستند. 
»فاطمیون« در کنار شهدای مدافع ایرانی در 

سوریه، جان پناه ایران و ایرانی شدند. 
ساره گل در این نامه نوشته بود: »ایرانی عزیز 
مرا ببخش اگر با مهاجرت اجباری، از دست 
جنگ، از دست بنیادگراهای مذهبی)طالبان 
زن خفه کن(، پــا به خاکت گذاشــتم. مرا 
ببخش اگر از نانت اســتفاده کردم، نانی که 
حق بچه هایت بود. مرا ببخش برای تمام آب 
و برق و گازی که- هرچند با پرداخت پول- 
اســتفاده کردم. مرا ببخش اگر از صفحات 
وبت برای درددل شــخصی استفاده کردم. 
مرا ببخش اگر در کوچه هــا و خیابان هایت 
راه رفتم و قدم زدم. مرا ببخــش اگر پدر و 
برادر کارگرم روی ساختمان هایت و زمین 
کشاورزی ات کار کردند و یک فرصت شغلی 
را شاید از پدر و برادرت گرفتند. مرا برای همه 
چیز ببخش. می دانم با همه پوزش خواهی، 
باز بدهکارم، بقیه بدهکاری هایم را ببخش. 

ایرانی عزیــز، ازت ممنونم که بــه من جا و 
پناه دادی تا به این ســن برسم. سپاسگزارم 
که گذاشتی از هوای اکسیژن پاک خاکت، 
نفس بکشم. تشکر که گذاشتی چند سالی 
بر نیمکت های کالس درســت بنشینم و از 
گچ و تخته ات اســتفاده کنــم. البته من در 
مدرسه خودگردان افغانی درس می خواندم، 
ممنونم که اجازه دادی چند سالی در مدرسه 
خاک تو و پیش معلم هــای ایرانی نیز درس 
بخوانم.معلم ایرانی از تــو هم ممنونم که به 
من خواندن و نوشتن یاد دادی...شاید برای 
همین از این که گاهی مرا به گناه فقط افغانی 

بودن، تحقیر کرده ای، بخشیدمت...«

سما  مطیعی
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 نیمکت نشینی میلیاردی در تهران؛

»پوچیتینو« 40 میلیون پوند 
برای منچستر آب می خورد

باشگاه منچســتریونایتد به جذب مائوریسیو 
پوچتینــو، ســرمربی 
تاتنهــام فکر کرده 
است و تمایل دارد 
که بعــد از قطع 
همکاری بــا ژوزه 
مورینیو او را روی کار 
بیاورد؛ اما اســتخدام 
این ســرمربی آرژانتینی برای شیاطین سرخ 
نزدیک به 40 میلیون پوند هزینه خواهد داشت.
طبق گزارش نشریه سان، مسئوالن اولدترافورد 
به این نتیجه رسیده اند که تنها گزینه  شایسته ای 
که آنها امکان اســتخدامش را بعد از کنار رفتن 
مورینیو خواهند داشــت، پوچتینو اســت؛ اما 
وجود یک بند در قراردادشــان با آقای خاص، 
محقق کردن این سناریو را بسیار سخت جلوه 
می دهد. البته بند دیگری هــم در این قرارداد 
وجود دارد که این هزینه را کاهش می دهد و آن 
ناکامی منچستریونایتد برای کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان فصل آینده است.

هزینه های مسی برای سفرهای 
هوایی خود و خانواده اش

رســانه آرژانتینی Doble Amarilla مدعی 
شده است، لیونل مسی برای رفاه شرایط سفر 
خود و خانــواده اش از 
اروپا بــه آمریکای 
جنوبی و بالعکس، 
یک جت شخصی 
خریــداری کرده 
کــه ارزش ایــن 
هواپیمــا 15 میلیون 

ر  ال اســت.این جــت در آمریــکا د
خریداری شده ولی در آرژانتین ثبت می شود. 
مدل این جت »گلف اســتریم وی« اســت و 
16 صندلی ویژه دارد. این جــت مجهز به دو 
دستشویی )همراه با یک حمام( و دو آشپزخانه 
است.مســی این جت را شــخصی سازی هم 
کرده، روی دم این جت شــماره 10 حکاکی 
شده و روی پله های آن نیز نام اعضای خانواده 
 مسی دیده می شود. گفتنی است، این هواپیما 
 روز جمعــه در بوینــس آیــرس فــرود 

آمده است.

»عمر خربین« در الهالل 
ماندنی شد

عمر خربین، یکــی از بهتریــن و آماده ترین 
فوتبــال  مهاجمــان 
آسیاســت کــه در 
الهالل عربســتان 
بــازی می کنــد.

باشگاه پرامدیز که 
در رده دوم جدول 
رده بندی لیگ مصر 

ی  دارد سخت به جذب عمر خربین جــا
عالقه داشــت و تا آســتانه جذب این بازیکن 
سوری پیش رفت.سرانجام این باشگاه مصری 
رسما اعالم کرد که بی خیال جذب عمر خربین 
شــده و به دنبال جذب یــک مهاجم خارجی 
سرشناس تر است. به این ترتیب عمر خربین، 
در الهالل ماندنی شد و به احتمال خیلی زیاد 
در دیدار برابر تیم فوتبال اســتقالل شــاهد 
 حضور او خواهیم بود.الهــالل در فصل جدید 
 لیــگ قهرمانــان آســیا بــا تیــم هــای

 فوتبال اســتقالل، العین و الدحیل هم گروه 
است.

 هدیه جالب »جیدون سانچو«
 به مادربزرگش

تیم فوتبال بورسیادورتموند موفق شد در دربی 
وست فالن، شالکه را با 
نتیجه 2-1 شکست 
دهد و همچنان به 
یکه تازی خود در 
صدر جدول ادامه 
دهد.ایــن پیروزی 
در حالی به دست آمد 
که زنبورها، ســتاره ای به نام جیدون سانچو 
انگلیسی را در اختیار داشــتند و این بازیکن 
به ماننــد بازی هــای قبلی خــود فوق العاده 
ظاهر شد و توانســت بار دیگر موجب پیروزی 
تیمش شود. در دقایق پایانی بازی و در حالی 
که تنهــا 16 دقیقه باقی مانده بود ســانچو با 
گل پیروزی بخش خود توانســت ســه امتیاز 
 شیرین را نصیب زنبورها کند .حرکت جالب و

 احساســی این بازی تقدیــم گل جیدون به 
 مادربزرگــش بود کــه هــواداران حاضر در 

ورزشگاه را به وجد آورد. 

آب تنی کیانوش رستمی در حوضچه حاشیه!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کنایه آذری به سهامداران 
ذوب آهن

عصر روز پنجشــنبه، حمیدرضا عظیمیان مدیر 
عامل کارخانه فوالد مبارکه با حضور در تمرین تیم 
فوتبال سپاهان با کادر فنی، بازیکنان و هواداران 
دیدار و گفت وگو کــرد و طی صحبت هایی اظهار 
کرد که مجموعه فوالد مبارکه از هیچ تالشی برای 
سربلندی و موفقیت باشــگاه پر افتخار سپاهان 
کوتاهی نخواهد کرد و ابراز امیدواری کرد، در آینده 
باشگاه سپاهان بتواند به همراه هواداران پرشورش، 
جشن قهرمانی آسیایی را درنقش جهان برپا کند.
اما سعید آذری، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن پس 
از صحبت های عظیمیان پســتی در اینستاگرام 
خود منتشر کرد و با کنایه به ســهامداران ذوب 
آهن نوشت:»سهامداران یک مجتمع صنعتی از 
مدیرعامل شــان می خواهند تیم شان را  قهرمان 
آسیا کند و سهامداران یک مجتمع صنعتی دیگر 
هم می گویند اول یا هشتم شویم تفاوتی ندارد و به 
مدیر عامل شان نامه می زنند که اگر بودجه الزمه 
را که مستلزم قهرمانی است بخواهید باید مازادش 

را از جیب تان بدهید، فرق کار اینجاست.«

فراموش نکنید »گوچی« 
پرسپولیسی است

بعد از انتشار خبر احتمال به خدمت گرفتن رضا 
قوچا ن نژاد توسط اســتقاللی ها،  معاون باشگاه 
آبی ها این خبــر را نه تنها تکذیــب نکرد که در 
گفت وگویی در واکنش بــه این خبر، اعالم کرد؛ 
»رسانه ها اجازه بدهند اســتقالل در آرامش در 
فصل نقل و انتقاالت فعالیت کنــد.« این یعنی 
بر خالف گزینه های قبلی، جذب گوچی تکذیب 
نشــده و هر احتمالی وجــود دارد؛ اما نکته مهم 
این اتفاق که مانع آن شــده، این اســت که رضا 
قوچان نژاد اصوال پرسپولیسی است و خانوادگی 
طرفدار تیم قرمزپوش پایتخت هستند و همین 
مســئله، اتخاذ تصمیم نهایی او بین استقالل و 
پرسپولیس را سخت کرده است. در همین ارتباط 
گفته می شود او پالس هایی را هم برای مدیران 
پرسپولیس فرســتاده تا در صورت فراهم شدن 

شرایط، باب مذاکره با تیم محبوبش را باز کند.

مظفر و ناظم الشریعه، نامزد 
بهترین مربیان جهان شدند

دو  مربی ملی بانوان و مردان فوتســال ایران در 
بین 10 نامزد بهترین مربیان جهان قرار گرفتند. 
بعد از معرفــی نامزدهای بهتریــن بازیکنان و 
تیم های فوتسال جهان، ســایت فوتسال پلنت، 
10 نامزد برتر مربیان جهان و تیم های باشگاهی 
را اعالم کرد.براین اســاس مس سونگون در بین 
نامزدهای برترین تیم های جهــان قرار گرفت.

در بین نامزدهــای مربیان برتر جهــان نیز نام 
شهرزاد مظفر و ســیدمحمد ناظم الشریعه دیده 
می شــود.پیش از ایــن در بخش بانــوان فرزانه 
توســلی، نامزد بهترین گلــر و فاطمه اعتدادی، 
نامزد بهترین بازیکن جهان شدند.گفتنی است، 

اسامی برترین ها 31 دسامبر اعالم می شود.

در حاشیه

پیشخوان

پاتک امیر به اســتراتژی 
برانکو؛ استنلی هم مامور مهار 

شجاع شد

»کیانوش رستمی« که اخیرا نشان داده عالقه عجیبی به حاشیه 
دارد، بعد از حضور ماموران وادا، برای نمونه گیری از وزنه برداران 
ملی پوش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش باز هم خبرساز 

شد.
رستمی نوشــت :»ارزش واقعی مدال ها در این لحظات مشخص 
میشه، چه کسانی حاضر هستن به انجام آزمایش و چه کسانی... 

خدا رو شکر که من خارج از کشــورم نبودم، گر چه در هر جایی 
باشم آماده ام برای انجام آزمایش!«

تشخیص اینکه کنایه های کیانوش رســتمی به چه کسی است 
چندان سخت نیست؛ اما شاید خودش بهتر از هر کسی بتواند به 
این سوال پاســخ دهد. موضوع مهم تر این است که در این فاصله 
کوتاه باقی مانده تا المپیک بهتر است رستمی تمرکزش را روی 

تمرینات و افزایش رکوردهایش بگــذارد تا آب تنی در حوضچه 
حاشــیه، چون تجربه ثابت کرده که نمدی از کاله حاشیه، برای 
هیچ ورزشکاری به دست نیامده که نیامده؛ همانطور که کیانوش 
در این سال ها به دلیل فرورفتن در مرداب حاشیه، روندی نزولی 
در پیش گرفته و از یک قهرمان المپیک به یک اوتی در بازی های 

آسیایی تبدیل شده است که دیگر خواهانی ندارد.

آب تنی کیانوش رستمی در حوضچه حاشیه!

 

با نزدیک شدن زمان شروع بازار نقل و انتقاالت نیم 
فصل هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، شایعه 
بازگشت »مرتضی تبریزی« به تیم سابقش بر سر 
زبان افتاده اســت؛ شــایعه ای که به نظر می رسد 
طبق آیین نامه نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال 
ایران برای مهاجم فعلی آبی پوشان تهرانی به وقوع 

نمی پیوندد. 
مرتضی تبریزی که در چند ســال گذشته همواره 
به عنوان یکی از بهترین مهاجمــان فوتبال ایران 
شناخته می شد و در تیم ذوب آهن اصفهان روزهای 
درخشانی را پشت سر گذاشته بود، بعد از گذشت 
چندین ماه از حضورش در استقالل هنوز نتوانسته 
در تیم جدیدش  به انتظارات پاســخ دهد.تبریزی 
در حالی که چند ســالی صحبت از حضــور او در 
تیم های بزرگ پایتخت مثل استقالل و پرسپولیس 
بود سرانجام در این فصل در یک انتقال پرحاشیه، 
لباس اســتقالل را به تن کرد تا در این تیم تهرانی 
به آرزوهای بزرگش در مســتطیل سبز دست یابد؛ 
اما این خرید جنجالی آبی پوشان تهرانی برای این 
باشگاه خوش یمن نبود و این بازیکن  نتوانست طی 
مدتی که در تهران به سر می برد به بازیکنی ثابت 
برای آبی های تهــران بدل شــود و از برنامه های 

تاکتیکی مربی آلمانی این تیم هم خارج شد.
 نیمکت نشــینی تبریزی در استقالل و تک کردن 

کردن چند بازیکن ذوب آهن توســط او درصفحه 
اینستاگرامش سبب شد تا شــایعه جدایی مهاجم 
آبی پوشان به گوش برسد؛ شــایعه ای که البته با 
تکذیب تبریزی  همراه شــد ولی تــداوم نیمکت 
نشــینی این بازیکن باعث شــد تا این شایعه رنگ 
قوت بگیرد بــه طوری کــه مدیر عامل باشــگاه 
ذوب آهن نیز در این باره واکنش نشان داد و صحبت 
 درباره این موضوع را به مســئوالن استقالل واگذار 

کرد.
»سعید آذری« در این گفت و گو با اشاره به این که 
تبریزی یکی از بهتریــن بازیکنان تاریخ ذوب آهن 
محسوب می شــد، گفت:»من به خودم اجازه نمی 
دهم تحت هیچ شــرایطی درباره تبریزی صحبت 
کنم چون او بازیکن استقالل است و نباید شرایطی 
را فراهم کنیم تا به این نتیجه برســد که می تواند 
استقالل را ترک کند. مدیران استقالل و سرمربی 
این تیم که بــرکار مرتضی نظارت مــی کنند باید 
نظر بدهنــد و درباره تبریزی همه چیز در دســت  

استقالل است.«
به نظرمی رسد هرچند مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
باشگاه اســتقالل را همه کاره موضوع جدایی و یا 
ماندن تبریزی در این تیم تهرانی می داند ولی آذری 
چندان هم نسبت به این موضوع بی میل نیست به 
خصوص اینکه تیم ذوب آهن پس از جدایی تبریزی 
از سبزپوشان از نبود یک مهاجم شش دانگ در نیم 
فصل اول این دوره از رقابت های لیگ ضربه خورد و  

حضور تبریزی در اردوی ذوب آهن می تواند کمک 
بسیاری به بازگشت این تیم به دوران خوش گذشته 
باشد؛ اما ظاهرا این نقل و انتقاالت طبق آیین نامه 
ســازمان لیگ قانونی نخواهد بود،  زیرا هر بازیکن 
در یک فصل می تواند برای دو باشــگاه بازی کند 

و با 3 باشــگاه قرارداد امضا کنــد. اکنون مرتضی 
تبریزی بعد از فســخ قرارداد بــا ذوب آهن راهی 
باشگاه دوم یعنی استقالل شده و برای این تیم هم 
بازی کرده است. اگر تبریزی بخواهد به ذوب آهن 
برگردد طبق این آیین نامه باشــگاه ذوب آهن تیم 
سوم محسوب می شــود و امکان بازگشت نخواهد 
داشــت.هرچند برخی معتقدند ذوب آهن همان 

باشگاه اولیه تبریزی بوده و تیم 
سوم محسوب نمی شود؛ 

امــا از نظــر حقوقی 
بازگشــت تبریزی به 
ذوب آهن یا حضورش 
در هــر تیمــی دیگر از 
لیــگ برتر، تیم ســوم 

محسوب می شــود و در واقع از نظر آیین نامه نقل 
و انتقاالتی جدایی تبریزی از اســتقالل 
تا پایــان فصــل و حضــور در تیم 
 دیگری در لیگ ایران امکان پذیر

 نیست.

ژنرال- پرفسور؛ معارفه 
آقای رییس

ســپاهان- پرسپولیس؛ 
رقابت مدعیان در نصف جهان

ســپاهان- پرسپولیس ؛ 
شبه دربی شکست ناپذیرها

هیجان درمالقات تهران- 
اصفهان؛ شکست ناپذیران در 

نقش جهان

ســپاهان- پرسپولیس و 
فوتبالی که تکرار نمی شــود، 

باالتر از نبرد

پیشنهاد نیم میلیاردی تیم لیگ یکی به بازیکن مد نظر سرخ پوشان
مهاجم مد نظر سرخ پوشان، از یک باشگاه لیگ دسته اولی پیشنهاد چشمگیری دریافت کرده است.بابک 
مرادی، مهاجم نیم فصل اول تیم ملوان بندرانزلی که پس از پایان خدمت سربازی اش اکنون بازیکن آزاد 
محسوب می شود، نظر مثبت باشگاه های زیادی را به خود جلب کرده است که در این بین، یکی از تیم های 
لیگ یکی به مرادی پیشنهاد 500 میلیون تومانی داده که با آپشن، این پیشنهاد به 600 میلیون برای نیم 
فصل نیز می رسد. این پیشنهاد لیگ یکی درحالی به دست مرادی رسیده که او توسط باشگاه سپیدرود و 
علی کریمی نیز زیر نظر گرفته شده است و سرخ پوشان رشتی عالقه مند به جذب مرادی هستند. به هر 
حال باید دید سرنوشت بمب نقل و انتقاالت لیگ دسته اول چه خواهد شد و مرادی در لیگ یک می ماند 

یا کارش را در لیگ برتر استارت خواهد زد.

»پیروانی« به پست قبلی خود باز می گردد؟
افشین پیروانی با پایان محرومیتش حاال آماده کســب یک جایگاه جدید در باشگاه پرسپولیس است. در این 
مورد شنیده می شود به زودی قرار است پیروانی به پست قبلی خود برگردد و به عنوان مدیر تیم، در کنار برانکو 
ایوانکوویچ فعالیت کند. پیروانی رابطه صمیمانه ای با بازیکنان و اعضای کادر فنی داشت و هنگامی که محروم 
شد نیز، مدیر تیم یا همان سرپرست پرسپولیس بود. حاال هم اطرافیان باشگاه می خواهند او را به پست قبلی اش 
برگردانند؛ پستی که حاال مدتی است در اختیار مصطفی قنبرپور قرار گرفته و او به عنوان سرپرست و مدیر تیم 
در باشگاه فعالیت می کند.گفته می شد پیروانی شانس زیادی دارد تا مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و جانشین 
حمیدرضا گرشاسبی شود؛ اما نزدیکان باشگاه خبر داده اند که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و وزارت ورزش به دنبال 

حفظ گرشاسبی یا آوردن مدیری باتجربه به جای اوست و از این رو، شانس را به پیروانی نمی دهد. 

استقالل ســه بازی اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته 
و شاگردان شفر موفق شــدند 9 گل به ثمر برسانند.این تیم در 
چهاردهمین بازی این فصل خود در لیگ برتر با نتیجه پرگل 0-5 

از سد میزبانش سپیدرود گذشت و با 24 امتیاز در رده پنجم جای 
گرفت. استقالل در حالی به این برد ارزشمند دست یافت که فصل 
قبل تا پایان بازی چهاردهم، فقط 17 امتیاز دشت کرده بود و از 

زمان کنونی خود 7 امتیاز کمتر داشت.
 آبی پوشــان در آن برهه 8 گل زده بودند و 9 بار دروازه شان باز 
شده بود و 7 کلین شیت داشتند. حاال اما اوضاع به گونه ای است 
که آبی پوشان به 18 گل زده و 6 گل خورده رسیده اند، یعنی از 

تفاضل گل منفی یک به مثبــت 12. میانگین امتیاز گیری هم از 
 21/1 به 71/1 رسیده است و پیشرفت تیم شفر را به وضوح نشان 

می دهد.
 این روند صعودی می تواند نوید دهنده نیم فصل دوم فوق العاده ای 
برای تیم آبی پوش پایتخت باشد؛ تیمی که روی دور برد افتاده و 
برای اولین بار در این فصل به سه برد پیاپی در لیگ دست یافته  

است.

 پیشرفت 7 امتیازی استقالل
 شفر نسبت به فصل پیش

پایان فاز اول احداث اولین زورخانه شهر فالورجان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، در راستای ادامه عملیات عمرانی ساخت اولین زورخانه شهر، باهمت مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر 
فالورجان در راستای ترویج فرهنگ و منش  پهلوانی جهت برگزاری برنامه های ویژه فرهنگی و ورزشی، فاز اول احداث)سفتکاری( زورخانه  با اجرای  اسکلت فلزی و آجرچینی گنبد 
پایان یافت. با تکمیل و بهره برداری از این طرح یکی از خواسته های دیرینه ورزشکاران باستانی کار این شهرســتان در برخورداری از مکانی مناسب برای انجام تمرینات ورزشی و 

برگزاری مسابقات تحقق خواهد یافت .

سمیه مصور

جاده دو طرفه »تبریزی« و ذوب آهن
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کاهش ۲۰ درصدی هزینه های عمومی شهر
اخبارپیشنهاد سردبیر:

بررسی آیین نامه داخلی 
شورای راهبری برنامه توسعه 

شهر
در دومین جلسه شــورای راهبری برنامه توسعه 
شــهر- منطقه اصفهان که در شهرداری مرکزی 
اصفهان برگزار شــد، آیین نامه داخلی شــورا و 
پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری اداره 
کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در این باره 
گفت : ارزیابی روند امور، نشان می دهد که تصمیم 
ســازی و تصمیم گیری درباره امور چند وجهی 
و میان بخشــی چون برنامه های توسعه شهری 
مستلزم تشکیل گروهی از افراد است که مسئولیت 
توسعه ، مدیریت و پایش کلی برنامه را عهده دار 
بوده و اکثریت گروه های بازیگــر )ذی نفع ، ذی 
نفــوذ و ذی مداخله ( را در بر گیــرد و با توجه به 
مقیاس عملکردی آیین نامه داخلی شــورا در دو 
ســطح راهبردی و اجرایی پیشنهاد می  شود. در 
ادامه جلسه ساختار کلی آیین نامه داخلی شورای 
راهبری شهر- منطقه اصفهان که شامل شورای 
راهبری وکمیته اجرایی بــود و همچنین اعضا و 
وظایف شورا ، محل و نحوه تشکیل جلسات شورا 
، اعضا و شرح وظایف کمیته اجرایی گزارش ارائه 
شده توسط شرکت مشاور برنامه جامع در خصوص 

پیشرفت فیزیکی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دوره مهارت افزایی 
مدیران مدارس خواهران 

مدیر حوزه علمیه خواهــران اصفهان از برگزاری 
آیین افتتاحیه دوره آموزشی، مهارت افزایی ویژه 
مدیران مدارس استان خبر داد.حجت االسالم و 
المســلمین ابطحی با اعالم این خبر گفت: آیین 
افتتاحیه دوره آموزشــی، مهارت افزایی )ضمن 
خدمت(، ویــژه مدیران مدارس علمیه اســتان 
اصفهان، امروز   در سالن اجتماعات این مدیریت 
برگزار می شــود.وی ادامــه داد: مدیریت حوزه  
علمیه خواهران اصفهان با مشارکت دفتر تبلیغات 
اســالمی اســتان و بنیاد فرهنگی بقیه ا... )عج( 
دوره ضمن خدمت ویــژه مدیران مدارس علمیه 
اســتان اصفهان برگزار می کنــد.وی افزود: این 
دوره به منظور مهــارت افزایی مدیران مدارس با 
سرفصل های اصول و مدیریت برنامه ریزی، آینده 
پژوهی در حوزه های علمیه، ارتباط موثر با طالب 
نســل جدید، خالقیت و نوآوری، سازماندهی و 
تشکیالت، مهارت های حوزه مجازی و ... به مدت 
52 ساعت آموزشی با بهره مندی از محضر اساتید 

مجرب برگزار می شود.

 فراخوان مسابقه مقاله نویسی
 به مناسبت 9 دی

فراخوان مسابقه مقاله نویسی و ارسال آثار هنری 
با موضوع حماســه ۹دی در اصفهان اعالم شد. 
معاون قضائی و سرپرســت معاونــت فرهنگی 
دادگستری استان، هدف از برگزاری این مسابقه 
را گرامیداشت هفته بصیرت و سالروز حماسه ۹دی 
در راستای ارتقای سطح بصیرت دینی و انقالبی 
کارکنان دستگاه قضائی و خانواده آنها بیان کرد و 
گفت: عالقه مندان تا پایان آذر فرصت دارند آثار 
خود را به دفتر معاونت فرهنگی)اطاق 127( واقع 
در طبقه اول ساختمان دادگستری مرکز استان 
ارسال کنند.حجت االسالم ســیدعلی موسوی 
نژاد افزود: این مسابقات در دو بخش ارسال مقاله 
با موضوع نهم دی مــاه روز بصیرت و میثاق امت 
با والیت و ارســال آثار در بخش هنری شــامل 
خوشنویسی، نقاشی، طراحی، عکاسی، گرافیک 

و صنایع دستی برگزار خواهد شد.

 حلقه حفاظتی؛ ابر پروژه ای
 به نفع شهر و شهروندان

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: روز پنجشنبه هفته گذشته شاهد آیین 
آغاز عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکی شهر 
اصفهان و تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 
اردســتانی بودیم، پروژه ای که کمک ویژه ای به 
رفع مباحث ترافیکی به خصوص تردد خودروهای 
سنگین در شهر می کند.سید احمد حسینی نیا 
افزود: در ایــن دوره مدیریت شــهری، احداث 
رینگ در مناطق 15، 1۴، 1۰ و چهار شهرداری 
اصفهان در دستور کار قرار گرفته است تا ترافیک 
شــرق اصفهان روان تر باشــد. وی ادامه داد: در 
منطقه 1۴ شهرداری اصفهان شهرک هایی قرار 
دارد که گاهی دسترسی به آنها منجر به تصادف 
می شد، اما با احداث این پروژه و بهره برداری از آن 
شاهد کاهش خسارات و تصادفات خواهیم بود.  
حســینی نیا گفت: حلقه حفاظتی از پروژه های 
مهم شــهرداری در برنامه اصفهان 1۴۰۰ است 
که به منظــور حفاظت از حریم شــهر و اراضی 
کشاورزی، جلوگیری از توســعه ناموزون شهر 
همچنین تکمیل حلقه هــای ترافیکی اصفهان 

احداث می شود.

رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهــان در نطق پیش از 
دستور پنجاه و هشــتمین جلسه علنی 
شــورای شــهر اصفهان در واکنش به 
استعفای دسته جمعی نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، اظهار 
کرد: استعفای نمایندگان استان اصفهان 
برای تامین حداقل آب آشامیدنی و سامانه 
انتقال آب به فــالت مرکزی و تخصیص 
ردیف بودجه برای آن هــا بود؛ اما دولت 
بدون هیچ دلیلی این ردیف بودجه را حذف 
کرده اســت در حالی که بایــد به مردم 

اصفهان احترام بگذارند.
قول هایی که رنــگ واقعیت به خود 

نگرفت
»فتح اله معین« با اشاره به دستور رهبر معظم 
انقالب مبنی بر تامین آب مورد نیاز زاینده رود 
و تامین آب اصفهان، بیان کرد: رییس  جمهور 
در دو ســفر که به اصفهان داشــت قول تامین 
آب اصفهان را داد، جهانگیری نیز در ســفری 
که به اصفهان داشــت اجرایی شدن تونل سوم 

کوهرنگ را خواستار شد.
وی با بیان این که زاینده رود و تامین آب اصفهان 
طی سال ها مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان 
کرد: امروز شــاهد پیامدهای وحشتناکی برای 
استان اصفهان هستیم، اگر آب اصفهان تامین 
نشود و سامانه دوم راه اندازی نشود، پدافند غیر 
عامل و اقدامات همه نمایندگان شــورای شهر 
در همه ادوار و همچنیــن نمایندگان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی بی ثمر خواهد شد. 
معین، بی تدبیری و بالتکلیفــی در انجام امور 
را موجب خدشه دار شــدن همبستگی منطقه 
مرکزی کشور دانست و تصریح کرد: نگاه منفی 
که بین مردم به وجود آمده خارج از سیاست های 
جمهوری اسالمی است. خواسته مردم اصفهان 
که از سوی نمایندگان استان مطرح شده و باید 
شنیده شود تا از همین طریق امید در 3 استان 
کشور بیشتر شــود. آب شــرب و حقابه مردم 

اصفهان باید در اولویت امور قرار بگیرد، نگرانی 
بابت آب شرب در تابستانی که گذشت در شأن 

مردم اصفهان نبود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
شروع عملیات بخشــی از حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان، مطرح کرد: اجرای این طرح در راستای 
حفظ محیط زیســت ضروری بــوده و طرحی 
است که اجرای آن نیازمند 8۰ میلیارد تومان 

اعتبار است.
وی با بیان این کــه منطقه ای که اجرای رینگ 
حفاظتی اصفهان در آن آغاز شده است از نظر 
مقابله با آلودگی هوا بــا محرومیت های زیادی 
همراه بوده اســت، تاکید کرد: مدیریت شهری 
اصفهان وعده داده که در مدت 1۰ ماه آینده این 
طرح مورد بهره برداری قرار گیرد، بخش اصلی 
این پروژه به زودی از محل کارخانه قند اصفهان 
آغاز می شــود که این حلقه مســیر کوتاه تری 
خواهد شد که بخش های شمال شرقی اصفهان 
را از ترافیک رها می کند. یکی از لوایح این جلسه 
شیوه نامه پیشــنهادی در تاســیس و فعالیت 
شرکت های تاکسی اینترنتی بود که با اکثریت 

آرا به تصویب صحن علنی رسید.
»فریده روشــن«، در نطق میان دستور خود با 
اشاره به روز دانشجو، اظهار داشت: از آن روز که 

نظامیان دانشگاه را به خاک و خون کشیده و 3 
دانشجو را شهید کردند، دانشگاه آغازگر حرکات 
عدالت طلبی و آزادی خواهی بوده است که حتی 
پس از انقالب و در زمان جنگ نیز به حیات خود 
ادامه داد؛ اما در سال های متمادی تالش شد تا 
دانشــگاه در حصار قرار گیرد و هرگونه حرکت 

مدنی سرکوب شود.
رییــس کمیســیون اجتماعــی، فرهنگی و 
ورزشــی ادامه داد: با توجه به اهمیت دانشگاه 
در مســائل فرهنگی بر مطالبات دانشــجویی 
تاکید کــرده و تعلیق انجمن هــا و کانون های 
فرهنگی، توقیف نشریات دانشجویی و بازداشت 
دانشــجویان، بی کیفیت شــدن پایان نامه ها، 
عدم حمایت اقتصادی از طرح های دانشجویی 
و مشــکالت خوابگاه غیر قابل تحمل است که 
از اســتاندار اصفهان می خواهم در جهت رفع 
 مشکالت دانشگاه و حفاظت از حرمت دانشگاه

 تالش کند.
»امیراحمد زندآور« با اشــاره به آغاز عملیات 
اجرای رینگ حفاظتی اصفهان، کاهش مصرف 
ســوخت، جلوگیری از توســعه بی رویه شهر، 
حفاظت و حراســت از جان مــردم و کاهش 
هزینه هــا را از جملــه مزایای آن دانســت و 
اظهار کرد: حس مفید واقع شــدن برای همه 

لذت بخش است و روز جهانی داوطلب از تقویت 
انعطاف پذیــری جامعه در برابر شــوک های 
سیاسی، مشکالت اقتصادی و حوادث طبیعی 

تقدیر می کند.
حمایت شــورای شــهر اصفهان از 

استعفای نمایندگان اصفهان
»پورمحمد شــریعتی نیا« نیز در نطق خود با 
اشــاره به روز دانشجو اظهار داشــت: استاندار 
ســابق طرح های 7 گانــه را تنهــا راه احیای 
زاینده رود می داند در حالی که کارشناسان نظر 
دیگری دارند و هنوز هم مصوبات شورای عالی 
آب اجرا نشده اســت. زاینده رود تنها محدود 
به شهر اصفهان نیســت، ضمن حمایت از همه 
کشاورزان اســتان اصفهان و اقدام نمایندگان 
اســتان بر اجرای پروژه های انتقال آب تاکید 
می کنم، برخی از شــوراهای اســالمی شهرها 
و روســتاهای شهرســتان اصفهان خواستار 
استعفای دسته جمعی بودند که دولت باید به 

احیای زاینده رود توجه کند.
رییس شــورای اسالمی شهرســتان اصفهان 
ادامه داد: اولین تبعــات عدم احیای زاینده رود 
بروز بیماری ســالک در شرق اصفهان است که 
پدیده ریزگردهای آن نیز کل کشور را فرا خواهد 
گرفت. خسارت عدم کشــت باید به کشاورزان 
پرداخت شــود این بدهی دولت به کشاورزان 
اســت نه اقدامی از ســر لطف، حکومت در هر 

جامعه با عدالت مستحکم می شود.
عصارخانه ای با وضعیت اسف بار

شیرین طغیانی نیز در تذکر روز گذشته  خود 
اظهار داشت: در بازدید از منطقه 3 شهرداری 
اصفهان بــا یک بافت تاریخی بــاارزش مواجه 
بودیم که به دلیــل مدیریت هــای چندگانه، 
اتفاقات اســف باری در آن در حال وقوع است؛ 
عصارخانه ای در این منطقــه مربوط به دوران 
صفویه اســت که بزرگ تــر از عصارخانه بازار 
قیصریه اســت؛ اما به علت بــی توجهی به آن، 
سقف آن هم دچار ریزش شــده بود، مدیریت 

شهری باید فکری به حال این ساختمان کند.

در شأن مردم اصفهان نیست
رییس شورای شهر در صحن علنی این شورا تاکید کرد که نگرانی بابت تامین  آب شرب نباید وجود داشته باشد؛ وقتی حاشیه مقدم بر متن می شود؛

 دل پردرد مدیر کل حفاظت از 
محیط زیست استان از بی توجهی مسئوالن

در حالی که طی روزهای اخیر 
با افزایش آلودگی هوا، نفس نرگس طلوعی 

شهروندان به شماره افتاده  و آلودگی هایی که بر تمام مناطق شهر 
سایه افکنده  با چشم غیر مســلح نیز به خوبی قابل مشاهده است، 
بررسی ایستگاه های پایش کیفیت هوا در برخی روزها چیزی غیر از 
این را نشــان می دهد، مسئله ای که شایعه دســتکاری کردن این  
دستگاه ها  توسط اداره  محیط زیست را به میان آورده است؛ شایعه 
ای که البته با واکنش ســخت مدیر کل حفاظت از محیط زیســت 
اصفهان روبه رو شد. سید رحمان دانیالی که برای پاسخگویی درباره 
این موضوع صبح دیروز به جلسه شــورای شهر رفته بود با رد کامل 
دستکاری دســتگاه های پایش کیفیت هوای شهر توسط سازمان 
محیط زیست  می گوید: این سازمان حاضر است همه ایستگاه های 
پایش کیفیت هوا را در اختیار شورای شهر قراردهد تا این ذهنیت که 

سازمان محیط زیست اعداد را دستکاری می کند، بر طرف شود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان البته این مسئله را 
قبول می کند که برخی از نمایشگرهای پایش کیفیت هوا قطع است 

و دلیل آن را کمبود اعتبارات می داند.
دانیالی با اشاره به این که نگهداری ایستگاه ها برای شهرداری هزینه 
چندانی به دنبال ندارد پیشنهاد می دهد که این ایستگاه ها در اختیار 
شهرداری قرار بگیرد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان که دل 
پردردی از بی توجهی دستگاه های اجرایی به مطالعات محیط زیستی 
دارد در ادامه این جلسه کنایه ای هم به مدیر کل بحران استانداری 
می زند و  می گوید: »شیشه فروش فقط خوب نامه نگاری می کند«.
  دانیالی همچنین گریزی به استفاده پساب در کشاورزی می زند و

 می گوید: تنها برای مبارزه با گرد و غبار، استفاده در صنعت و آبیاری 
فضای سبز غیرمثمر برون شهری مجوز استفاده از پساب صادر شده 
است و متولی جلوگیری از استفاده غیر مجاز پساب، دانشگاه علوم 

پزشکی و جهادکشاورزی هستند.
جلسه دیروز شورای شهر با حاشیه های دیگری نیز همراه بود، مهدی 
مقدری عضو شورای شهر  در این جلسه هم برای چندین بار اعالم کرد 
از دادن تذکر خودداری می کنم؛ چرا که به من گفته شده است این 
تذکرها به برخی از مدیران برمی خورد. نصیر ملت، هم در حالی که در 
چند روز گذشته بیشتر اخبار شهرداری حول احداث رینگ حفاظتی 
شــهر بود ،گفت : باید از پروژهای نیمه تمام شهر اطالعات درستی 
داشته باشیم تا در برنامه ریزی و بودجه بندی بتوانیم تصمیم درست 
بگیریم، با توجه به شروع عملیات رینگ چهارم حفاظتی باید بگویم 
در خصوص این پروژه طراحی های انجام شده برای پل ها خیلی علمی 

نیست و بیشتر بر اساس مسابقات دانشجویی بوده است. 

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97/35/ ز 
و مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97/41/ ز الی 97/43 / ز

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به اجاره یا فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده به اداره پیمان و رسیدگی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و ادارات شهرستان و تا روز دوشنبه مورخ ۹7/۰۹/26 به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 1397/10/09
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/10/10

نشانی: اصفهان خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

م الف: 311796روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شهردار خبر داد:
کاهش ۲۰ درصدی هزینه های عمومی شهر

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: با اقدامات انجام شده در سال جاری به طور میانگین 2۰ درصد در هزینه های عمومی 
شهر صرفه جویی شده است.»مرتضی طهرانی« اظهار کرد: برای اداره ارزان شهر راهکارهای متعددی وجود دارد، اما آنچه مورد توجه 
است، اینکه هزینه ها به نحو مطلوب کاهش داده شود تا اســتانداردهای ارائه خدمات به هم نخورد.وی تاکید کرد: اگر در سطح شهر 
زباله ها جمع آوری  یا به فضای سبز رسیدگی و آبیاری  شود و خدمات متنوعی به شهروندان ارائه  کنیم، این خدمات باید با استانداردهای 
تعریف شده، اما با هزینه کمتر ادامه پیدا کند؛ با ورود تکنولوژی، بســیاری از امور را می توان ارزان اداره کرد و با بهره گیری از نیروی 
انسانی کمتر، همان کار را انجام داد؛ الکترونیکی کردن انجام فعالیت ها در کاهش هزینه ها بسیار تاثیرگذار است، در واقع با به کارگیری 

روش های جدیدی در انجام خدمات شهری می توان در راستای کاهش هزینه ها گام برداشت.

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری:
1۰۰ کیلومتر مسیر عبور دوچرخه در اصفهان احداث می شود

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر برای رســیدن به هوای پاک باید از شعار دادن بپرهیزیم و با 
الگوسازی مناسب شهروندان را به اســتفاده از حمل و نقل پاک و همگانی دعوت کنیم.»محمد پورابوطالب« با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای استفاده هر چه بیشــتر از دوچرخه در اصفهان خاطرنشان کرد: برای توســعه حمل و نقل پاک، شهرداری اصفهان گام های 
مثبت برداشته است که از مهم ترین این اقدامات می توان به ایجاد مسیرهای ویژه عبور دوچرخه اشاره کرد، در آینده نیز پس از تصویب 
طرحی از سوی شورای عالی ترافیک بیش از 1۰۰ کیلومتر مسیر عبور دوچرخه در شهر اصفهان احداث خواهد شد.مدیر توسعه حمل و 
نقل پاک شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 15 ایستگاه دوچرخه در شهر اصفهان فعال است، تصریح کرد: در این 15 ایستگاه 

دوچرخه های جدید برقی و غیربرقی وجود دارد و به اشتراک شهروندان گذاشته می شود.

مفاد آراء)اصالحیه(
9/116 آگهی موضوع ماده ســه قانون ومــاده 13آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر درمنطقه ثبت 
جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2431 مورخ 97/04/30 و رای اصالحی شــماره 
2706 مــورخ 97/05/15 و رای اصالحــی شــماره 4613 مورخ 
97/09/10 هیات اول آقاي غالمعلي قاســمي به شناسنامه شماره 
9 كدملي 1170910963 صادره لنجان فرزند حســن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت16/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 17 
فرعي از 3310 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
 2- رای شــماره 8733 مــورخ 95/06/27 و رای اصالحــی 
 شــماره 4288 مورخ 97/08/21 و رای اصالحی شــماره 4644 
 مــورخ 97/09/12 هیــات اول آقاي حســن كریمــي انداني به 
 شناســنامه شــماره 14141 كدملــي 1140514792 صــادره
  خمیني شــهر فرزنــد عبدالرحمن بــر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 131/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي از 
4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/04

م الف: 311805  اعظــم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و 
امالك جنوب اصفهان

مقدار تقریبیپالک ثبتیموضوعشماره مزایده
)مترمربع(

قیمت کل کارشناسی
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده
)ریال(

تجدید 
97/35/ز

واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری و 
صرفاً جهت احداث نانوائی واقع در مسکن مهر 

شاهین شهر
409/8333622/325/000/000116/250/000

مقدار تقریبیپالک ثبتیموضوع شماره مزایده
)متر مربع(

مبلغ اجاره کارشناسی 
زمین برای سه سال 

)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده
)ریال(

97/41/ ز
اجاره سه ساله یک قطعه زمین با کاربری مجتمع 

خدمات رفاهی و بین راهی واقع در شهرستان 
دهاقان

351 فرعی
3376000150/000/0007/500/000 اصلی

مقدار تقریبیپالک ثبتیموضوعشماره مزایده
)متر مربع(

قیمت کل کارشناسی
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده 
)ریال(

واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 97/42/ ز
واقع در شهر زرین شهر، شهرستان لنجان

3092 فرعی
658/2208/873/350/000/000167/500/000 اصلی

مقدار تقریبیپالک ثبتیموضوعشماره مزایده
)مترمربع(

اجاره بهای پنج سال 
)کارشناسی(

)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده
)ریال(

97/43/ز
اجاره پنج ساله یک قطعه زمین با کاربری 

خدمات بین راهی واقع در منظریه شهرضا به 
شرط تملیک

118/330004/537/500/000226/875/000

نوبت دوم
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 اعتراف به اشتباه؛ یکی از سخت ترین کارهایی است که همه  ما 
شــاید در طول عمرمان تجربه کرده باشیم و همین سخت بودن 
باعث می شود که بسیاری از ما در پی راهی باشیم تا به اشتباه خود 
اعتراف نکنیم، درحالی که اگر هرکس مسئولیت کار خود را بپذیرد 
راحت تر می تواند از عواقب آن  در زندگی اش بکاهد.پذیرش عواقب 
کارتان می تواند راه حلی برای برون رفت از این اشتباهات باشد. در 

این مطلب به نکاتی در این باره اشاره می کنیم .
خودتان را سرزنش نکنید: هر گاه اشــتباهی مرتکب شدید، 
خودتان را سرزنش نکنید. شاید کم کاری شخص و یا گروهی دیگر 
نیز در این اشتباه دخیل باشد؛ اما همه کوتاهی ها را به گردن شما 
می اندازند، شاید این امر هم به خاطر آن باشد که شما اشتباه خود 
را گردن گرفته اید. به یاد داشــته باشید، پذیرش اشتباه نشانه آن 
نیست که با شما هیچ گونه برخوردی نباید بشود. پذیرش اشتباه 

شجاعت می خواهد که هر کس از عهده آن بر نمی آید.
اشتباه خود را بپذیرید :شاید همین پذیرفتن اشتباه باعث شود 
دقت تان را در انجام اموراتی که به شما محول شده، باال ببرید. شما 
می توانید از اشــتباه خود، درس عبرت بزرگی بگیرید تا در آینده 
دوباره آن را تکرار نکنید.به عنوان مثال، اگر پروژه ای در زمان معین 
به پایان نرسید و شما هم از پرسنل این پروژه باشید، می توانید کم 
کاری هایی که از خودتان ســر زده را لحاظ کنید. به فکر محکوم 
کردن دیگران نباشید، حتی اگر آنها بخشی از این مشکل به وجود 

آمده باشند.
کار را به بعد موکول نکنید:سعی کنید به محض اینکه اشتباهی 
از شما سر زد همکار و یا همکاران خود را در جریان بگذارید. چرا 
که ممکن است، به زودی اتفاق ناخوشایندتری به خاطر اشتباهی 
که از شما ســر زده، به وجود آید.در چنین شرایطی شما و دیگر 
همکاران تان باید زودتر اقداماتی را صورت دهید تا به مشــکالت 
اضافه نشود. یادتان باشد هر چقدر شناسایی مشکل زودتر صورت 
گیرد، حل آن نیز کــم هزینه تر خواهد بود؛ اما اگر مشــکالت و 
اشتباهات روی هم انبار شوند، شــاید دیگر وقتی برای جبران در 

اختیار نداشته باشید.
شما با یک اقدام فوری می توانید از بروز انواع مشکالت پیشگیری 
کنید. نگذارید یک اشتباه باعث شود تا کل سیستم به هم بریزد. 
پذیرش و رفع اشتباه در چنین شرایطی بسیار حیاتی است. یادتان 
نرود باید در مورد اشتباهی که از شما سر زده است، جوابگو باشید. 
هر چقدر مشکالت به وجود آمده از اشتباهات تان کمتر باشد، به 

نفع تان خواهد بود.
با این تفاســیر پذیرش اشــتباه و عنوان کردن آن کامال به نفع 
شماست. البته ممکن اســت، اشتباهی که از شــما سر زده، آن 
چنان حیاتی نباشد. در چنین شرایطی اگر می توانید بدون آنکه 
به مجموعه کاری خود ضرر بزنید، مشکل را برطرف کنید. نیازی 
نیست دیگران را از هر اشتباهی که از شما سر می زند، باخبر سازید.

اعتراف کنید که اشتباه کرده اید:پذیرش اشتباهی که انجام 
داده اید، نشانه آن است که شما قبول دارید که در انجام کار خود 
قصور کرده و دچار اشکال هســتید. پذیرش چنین امری گرچه 
دشوار است؛ اما نمونه ای از مسئولیت پذیری شما را نشان می دهد. 

چرا که هر شخصی چنین مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.
احساسات شــخص مقابل را درک کنید:وقتی که اعتراف 
می کنید، در انجام دادن کاری که به شما محول شده بود، اشتباه 
کرده اید، ممکن است مدیر و یا سر کارگر شما عصبی و یا ناراحت 
شود.در چنین شرایطی با توجه به خلقیات طرف مقابل بگویید که 
درک می کنم، عصبی و ناراحت باشید. در حد امکان می توانم برای 
جبران این اشــتباه، تالش کنم.چنین حرف هایی باعث می شود، 
شخص مقابل کمی آرام شود. البته این کار ممکن است، روی همه 
افراد تاثیرگذار نباشد. در چنین شــرایطی حتما موقعیت خود و 

طرف مقابل خود را بسنجید و سپس ابراز ندامت کنید.

از اعتراف به اشتباه نترسید

 مهسا احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

بایــد در اطرافــش رشــد 
کنی؛مثــل ریشــه هــای 
درخــت کــه از اطــراف 
ســیمان بیــرون مــی زنند؛ 
بایــد خــودت را از ال به الی 

شیارها بیرون بکشی.

»دختری در قطار«
پائوال هاوکینز

حفره های زندگی ات 
همیشگی هستند

به این باور رســیده ام که 
چیزی را نمی توانی جبران 
کنــی و دوبــاره درســت 
بگــذاری اش ســرجایش. 
حفــره هــای زندگــی ات 
همیشــگی هســتند. تــو 

بافت تاریخی گرگان با مساحت ۱۵۶ هکتار در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۱ به عنوان 
»اولین بافت تاریخی کشور« در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.این بافت دارای 
ویژگی های شاخص کالبدی و میراث ناملموس است که بیانگر غنای فرهنگی 
و تاریخی این منطقه به شــمار می رود.بافت تاریخی گرگان دارای سه محله 
قدیمی به نام های »سبزه مشهد«، »نعلبندان« و »میدان« است که هر کدام از 
این محله ها دارای محالت فرعی هستند.آنچه اکنون آن را بافت تاریخی گرگان 
می نامیم، بازمانده مجموعه ای از شهر استرآباد و عناصر آن و فضاهای شهری 
همچون مســاجد، آب انبارها، قنات ها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند 

طبقه است.

قدیمی ترین بافت تاریخی ثبت شده کشور

درست است که بلوک های اســباب بازی یا همان »لگو« محبوبیت بسیار 
باالیی در میان کودکان دارند و با اســتفاده از آن ها می توان اشیای زیادی 
ساخت؛ اما به تازگی مشخص شده که این لگوها در میان افراد بزرگسال هم 
محبوبیت زیادی دارد. چندی پیش یک گروه موفق شده بود که با استفاده 
از این لگوها یک بوگاتی شیرون را بسازد که قابل رانندگی است و به تازگی 
یک کاربر فضای مجازی که با نام SleepyCow شــناخته می شود و نام 
واقعی او دانی چن، از قطعات لگو اســتفاده کرده و یک پیانو ســاخته که 

می توان با آن آهنگ های زیادی را نواخت.

این پیانوی ساخته شده با لگو، آهنگ می نوازد 

مشهورترین مدیرانی که دانشگاه را ترک کردند!
رهبران بزرگ ترین شرکت های تجاری و تکنولوژیکی جهان، در چه دانشگاه هایی درس خوانده اند؟ شاید بهتر باشد بچه ها از این موضوع چیزی 
ندانند؛ اما واقعیت این است که برخی از برترین مدیران نه تنها از هیچ مرکزی فارغ التحصیل نشده اند بلکه برای ثبت نام در دانشگاه نیز به خود 

زحمت نداده اند.
آلفرد تابمن:  این فرد به عنوان بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق مرکز »تابمن« حرفه خود را از سن ۱۱ سالگی و به عنوان یک خرده فروش آغاز 
کرد و در دوران دبیرستان نیز به کار خود ادامه داد. پس از دبیرستان در دانشگاه میشیگان ثبت نام کرد و کمتر از یک سال در این دانشگاه به 
تحصیل پرداخت؛ اما برای حضور در جنگ جهانی دوم دانشگاه را ترک کرد.پس از بازگشت از خدمت در ارتش، دوباره به دانشگاه بازگشت؛ اما 
کمی بعد خود را به دانشگاه شبانه ای منتقل کرد.  تحصیل در این دانشگاه را هم نیمه کاره رها کرد و وارد تجارت امالک و مستقالت شد. وی 
طی ۵۰ سال به گسترش و توسعه شرکت خود پرداخت؛ شرکتی که امروز به ریاست پسرش »رابرت تابمن« ارزش سهامی برابر ۳/۳میلیارد 

دالر دارد. 
ریچارد شولتز:بنیانگذار سابق شرکتی به نام BestBuy حرفه خود را به عنوان روزنامه فروش از سن ۱۱ سالگی آغاز کرد و تا رسیدن به دوران 
دبیرستان، کارهای متعددی را تجربه کرد. شولتز در نظر داشت که در دانشگاه سنت توماس تحصیل کند؛ اما خدمت در ارتش او را از این کار 
بازداشت.پس از اتمام خدمت، شرکتی ویژه فروش تجهیزات مرتبط با موسیقی را راه اندازی کرد؛ اما پس از مدتی دوباره به شرکت سابق خود 
روی آورد و با ایجاد شیوه ای جدید در نحوه ارائه کاال تحول بزرگی در ارزش شرکت خود ایجاد کرد تا جایی که امروز BestBuy ارزش سهامی 
برابر ۱۰/۱میلیارد دالر دارد. وی هرگز در دانشگاه تحصیل نکرد؛ اما مدرک دکترای افتخاری حقوق دانشگاه سنت توماس به او  اهدا شده است.

رالف الرن:مدیر عامل یکی از بزرگ ترین شرکت های طراحی مد و صنعت لباس،  شرکت خود را در سال ۱۹۷۶ تاسیس کرد و کمی بعد به 
امپراتوری بزرگی در صنعت لباس تبدیل شد. با این همه او هرگز در زمینه طراحی مد تحصیل نکرده و به گفته خودش، تنها از هوش و استعداد 
طبیعی که در اختیار داشت برای موفقیت خود استفاده کرده است. او  تنها مدرک دیپلم دبیرستانش را در اختیار دارد؛ اما در عین حال مدیریت 

یکی از موفق ترین شرکت های مد جهان با ارزش ۱۱/۹میلیارد دالری به عهده او است.

وب گردی

»ناسا« با انتشــار یک کلیپ صوتی اعالم کرد برای نخســتین بار موفق به 
ضبط صدای باد در مریخ شده است. صدای وزش باد در سیاره سرخ توسط 
کاوشگر »اینسایت« )InSight( ناسا که چندی پیش موفق به فرود آن روی 
مریخ شده بود، ضبط شده اســت.این صدا به وسیله حسگرهای فشار هوا و 
دستگاه های سنجش نصب شده روی اینسایت به ثبت رسیده است. همچنین 
دستگاه های سنجش لرزش هایی را ثبت کردند که به وسیله بادهای مریخی 

که در سراسر پنل های خورشیدی اینسایت می وزیدند، ایجاد شده بود.

اولین صدای ضبط شده از مریخ! 

علیرضا قزوه:
مردم باید هنرمندان واقعی را بشناسند

علیرضا قزوه، شاعر معاصر ایرانی که در برنامه شب های هنر حضور 
به هم رسانیده بود درباره سلبریتی های امروزی گفت:

با این سلبریتی ها چه کار کنیم؟ گیر کردیم و شومن هایمان زیاد 
شدند چه کنیم؟ آیا اینها باید همچنان هنرمند باشند؟ رقاصه ها  آیا 
باید هنوز هنرمند باشند؟ آدم هایی که هیچ مایه ای از هنر ندارند؛ 
چرا تعریف ها را عوض کردیم؟اگر قرار است که بفروش باشند چرا 
نمی مانند؟ فردوسی مانده، حافظ و سعدی همینطور. سلبریتی ها 
دوره حافظ هم بودند؛ اما نام شــان ملیجک بــود. من با درد این 
حرف را می زنم، ملیجک ها هنرمندان را کنار گذاشتند. هنرمند 
تعریفش غلط است. باید هوشیار باشیم ، هنرمند باید نبض جامعه 
را بگوید و مشکالت را بگوید. هزاران آدم مثل یوسفعلی میرشکاک 
و ابوالفضل زرویی داریم و جامعه دارد به آن ها بی توجهی  می کند. 
می خواهم به مردم بگویم فریب این ها را نخورید و هنرمندان واقعی 
را بشناسید. چرا باید بهاءالدین خرمشاهی بیاید در خیابان و کسی 
او را نشناســد؟ اینقدر از این افراد بزرگ داریم. چرا باید یک بچه 
چشم خوشگل بیاید همه اطراف او حضور پیدا کنند؟ این هنرمند 
نیست، این هوس مند است. برای جامعه الگو نیست، هیچی برای 

ارائه ندارند. جامعه امروز باید تغییر درستی کند.

 »رهش« بهترین رمان جایزه ادبی 
جالل آل احمد

»رهش« رضــا امیرخانی، جایزه بخــش رمان و داســتان بلند 
یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد را از آن خود کرد. در بخش 
جنبی آتیه داستان ایرانی از محمدعلی رکنی ، محمدرضا شرفی 
خبوشان، الهام فالح و سید میثم موسویان که با رای مردم به عنوان 
»آتیه داران داستان ایرانی « انتخاب شده بودند، تقدیر شد .در بخش 
رمان و داستان بلند »رهش« نوشــته رضا امیرخانی برنده جایزه 
ادبی جالل آل احمد  و ۳۰ سکه شد .تقدیر از احمد مدقق، نویسنده 
افغانستانی کتاب آواز های روسی و رونمایی از کتاب داستان نویسی 
با کالس به قلم ابراهیم زاهدی از دیگر بخش های آیین اختتامیه 
یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد بود.در این مراسم از سایت 
ویکی ادبیات رونمایی شد. این کار به همت معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد. پیش از این رونمایی، محسن 
جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
سخن جالل آل احمد گفت: جالل آل احمد می گوید اصیل ترین 
اسناد هر ملتی، ادبیات اســت و باقی جعل است؛ چرا دست روی 
دست می گذارید و اجازه می دهید تاریخ تان تحریف شود. امیدوارم 
از این لحظه که ســایت ویکی ادبیات آغاز به کار می کند، راه را بر 

تحریف تاریخ ادبیات که دغدغه جالل آل احمد بود، ببندیم.

کاش همه تو دانشگاه آدرس اینستاگرام شون رو میزدن به 
لباسشون... نابود شــدیم از بس از تو پیج این و اون دنبال بقیه 

گشتیم! 
کافیه نصف شب بخوای بی سر و صدا بری از یخچال چیزی 
برداری،یعنی همون لحظه که پات رو مــی ذاری روی فرش، 
صدای خش خش برگ های پاییزی و اره برقی و دریل از زمین 

در میاد!
یعنی اگر صاعقــه بهم بزنه بابام میــاد میگه این همه بهت 
 گفتــم درســت رو بخــون بــرای این بــود که ایــن جوری

 نشه! 
این دربی هنرمندان  استقالل و پرسپولیس از دربی که این 
فصل خود استقالل و پرسپولیس تو لیگ بازی کردن، سرگرم 

کننده تر و هیجان انگیزتر بود!
دقت کردین بعد دعــوای خانوادگی، همــه زل میزنن به 

تلویزیون خاموش؟! 
پسرداییم زنگ زده که ســعید، »نقطه قوت« داری بیاری 
واسم نصب کنی؟ هی دارم میگم نقطه قوت چیه دیگه... تهش 

فهمیدم »پاورپوینت« منظورشه! 
آقا من دقت کردم اگر روی دیوار کنار مهتابی بخوابم باز هم 
مادرم صبح جمعه با جاروبرقی میاد میگه بلند شــو می خوام 

اونجا رو جارو بکشم!

خندوانهدیدگاهخبر

مهاجرت قوهای 
سیبری به مازندران

تاالب »ســرخرود« در 
منطقه »وزرامحله« استان 
مازندران میزبان زمستانی 
هزاران قوی مهاجر است. 
این پرنــدگان مهاجر با 
پیمودن بیــش از 5 هزار 
کیلومتر از نواحی سردسیر 
برای گذراندن زمستانی 
آرام به این منطقه می آیند.

اینستاگردی

تبریک »بهروز شعیبی« برای تولد صداپیشه جناب خان

طناز طباطبایی در کنار داریوش مهرجویی

 تولد دو سالگی
 دختر »هدایت هاشمی«

احسان خواجه امیری و همسرش 
در حال موتور سواری!

بهروز شــعیبی، با انتشــار این 
عکــس در صفحه اش نوشــت: 
»با محمد بحرانــی عزیز ، رفیق 
دوست داشــتنی... محمد جان 
تولــدت مبارک...براتون آرزوی 

سالمتی و طول عمر دارم.«

طنــاز طباطبایی نوشــت: نمایش )درس( 
اولین تجربه داریــوش مهرجویی در تئاتر 
)اســفند ٨۹ و فروردین ۹۰(چه سعادتمند 
بودیم ما، تولدتون مبارک جناب مهرجویی 
استاد بزرگوارو نازنین، خوشا به حالمون که 
شما رو داریم و چه خوشبختیم که در زمان 
شما زیستیم هزاران بار مبارک ، سایه تون 

مستدام.

هدایــت هاشــمی، با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت: چه خوب شــد که خدا تو را 
به ما داد جانا . دو ساله شدی و من هرلحظه با تو 
عشق می کنم. سالمت و کامران باشی عشق بابا.

احســان خواجه امیری با انتشار 
این عکس در صفحه اش نوشت: 
موتور سوار کی بودم من، امیدوارم 

دوست داشته باشین این کارو.
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