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 رونق کم جان خرید و فروش طال
   رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:  

در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بر  چشم انداز روشن این شرکت  تاکید شد :

تولید محصوالت صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور

ورکشاپ دو روزه نقاشی روی 
پارچه، شیشه و چرم

توسط خانم نفیسه مسائلی
97/9/8

آستیگمات
کارگردان:مجید رضا مصطفوی

پردیس سینمایی چهارباغ

3

3

جرائم دیرکرد عوارض 
نوسازی و عمران شهری 

بخشیده می شود

هدیه شهرداری به مناسبت میالد پیامبر 
اسالم)ص( و روز اصفهان؛ 

7
»جشنواره ملی حرکت« 
نماد اعتماد دانشجویان 
ایرانی به فناوری های 

داخل است

وزیر علوم در دانشگاه اصفهان:
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مردم اصفهان بیش از ۴۵ میلیارد تومان برای بازسازی عتبات 
کمک کردند؛

هوای حرم را داریم
اصفهانی ها همیشــه در راه ساخت و بازســازی قبور مطهر ائمه پیش قدم بوده 
اند. ارادت و شیفتگی بی حد و حصر و بی اندازه اهالی استان شهیدپرور اصفهان 
به خاندان مطهر رسول ا... سابقه ای دیرینه دارد؛ شــاید به اندازه هزار و اندی سال ؛ از همان روز 
 که جوانی از منطقه جی اصفهان به دنبال یافتن گمشــده خود، به پیامبر مهر و مهربانی رسید؛ به

صفحه   7 رحمت للعالمینی که بعدترها در وصف آن جوان...

آگهی مزایده مرحله سوم)نوبت اول(
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 
در نظر دارد ، تعداد ســه )3( قطعه زمین با کاربری مسکونی از امالک شهرک 
شهید مطهری )209( را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد 
، واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
چهارشــنبه مورخ 97/09/14 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به 
واحد امورمالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 
به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا 

تمامی پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

تئاتر کمدی عروسی
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان

۵ آذر الی ۵ دی ماه

برنامه »نما دو« دوربین شبکه دو در سراسر کشور 
است.دوربینی که با نگاهی تیزبین موضوعات به 
روز اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی، 
گردشگری و معضالت و مشکالت زندگی روزمره 

مردم را در سراسر کشور پوشش می دهد.

نمادو
یکشنبه تا جمعه ساعت ۱9:۲۵

کیک تولد »زاینده رود« 
هدیه شهرداری اصفهان

روز گذشته مسئوالن اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان به مناسبت سالگرد روزنامه 
زاینده رود بازدیــدی از روزنامه داشــتند و 

زحمت این کیک زیبا را کشیدند.

خبر آخر

پنجاه و یکمین 

سالگرد اتسیس

رشکت ذوب آهن اصفهان مبارک

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

تجربه را با فناوری در آمیخته ایم

با اطمینان بسازید

ذوب آهن دوستدار محیط زیست

روزنامه زاینده رود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/09/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/09/18

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/09/06

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود 97-3-215
1,269,000,000جاریدر اقطار: 200، 250، 300 و 400 میلیمتر جهت شهر اشترجان

97-3-216
خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار 
165,000,000جاریC   250   90 کیلوئی جهت شهر اشتر جان 

مزایده فروش منبع فلزی هوای آب محله 97-3-217
6,600,000جاریفودان درچه )منطقه خمینی شهر(
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 در حالی حمالت شــیمیایی بار دیگر مردم 
حلب را به درگیر خود کرد که گمانه زنی هادر 
مورد علت دوباره این رویداد در سوریه نشان 
از دست داشــتن آمریکا و معارضان سوری 
در ایــن حمله برای تحت فشــار قرار دادن 
ایران و روســیه برای خروج هر چه سریع تر 

نیروهایشان از خاک این کشور دارد. 
در حالی که شمار مصدومان حمله شیمیایی شنبه 
شب به شهر حلب رو به افزایش است، سوریه و ایران 
ضمن محکوم کردن این حمله از سکوت کشورهای 
غربی در برابر این حمله انتقاد کردند و روســیه نیز 
مواضع شورشیان را بمباران کرد.خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( گزارش داد، گروه های تروریستی مسلح 
عصر شنبه شهرک های »الخالدیه« و »شارع النیل« 
در شــهر حلب را با راکت های حاوی گاز سمی کلر 
هدف حمالت خود قــرار داد و مطابق اعالم مقامات 
وزارت بهداشت ســوریه، شــمار مصدومان حمله 
شیمیایی شنبه شب به منطقه ای مسکونی در شهر 
حلب، به ۱۰۷ نفر افزایش یافته است. دولت سوریه 
و وزارت دفاع روســیه، جبهه النصره را متهم اصلی 
این حمله اعالم کردند؛ اتهامی که تاکنون از ســوی 
این گروه شبه نظامی رد شده اســت. مقامات ارشد 
شورشیان اعالم کرده اند که حمله شیمیایی توطئه 
دولت بشــار اســد و حامیان خارجی او برای ایجاد 
بهانه الزم برای حمله به آنها بوده است.این حمله در 
شرایطی صورت گرفت که با توافق صورت گرفته میان 
روسیه و ترکیه و برقراری آتش بس میان شورشیان 
و ارتش ســوریه، روند مبادله زندانیــان آغاز و مقرر 
شده بود تا روند انتقال شورشیان از ادلب انجام شود. 
نامعلوم بودن منبع بمباران های شیمیایی در سوریه 
در حالی هنوز مبهم و نامشخص است که بارها سوریه 
تا آستانه یک لشکر کشی تمام عیار از سوی آمریکا 
و متحدانش پیش رفته اســت؛ اما با تکذیب قاطع 
دست داشــتن در بمباران ها و حمایت های روسیه 
از این جنگ رهایی یافته است؛ اما همچنان حمالت 
غیر انسانی شیمیایی در این کشور قربانی می  گیرد 
و در مقابل دست اتهام کشورهای حاضر در سوریه به 
سوی یکدیگر نشانه می رود. نشانه های تمایل آمریکا 
و اروپا برای حمله به سوریه با ایجاد تحرکات جدید 
در نزدیکی سوریه مشهود است.آمریکا و فرانسه در 
هفته گذشته دو ناو جاسوسی و نظامی بسیار مجهز را 

در نزدیکی آب های سوریه 
مستقر ساخته اند. رسانه 
صهیونیســتی دبکا فایل 
هفته گذشته در گزارشی 
از ورود نــاو هواپیمابــر 
»یواِس اِس  هری ترومن« 
به همراه پنج کشتی جنگی 

مجهز به موشک  های هدایت شونده به قصد استقرار 
در سواحل سوریه وارد دریای مدیترانه خبر داد.این 
کشتی همچنین مجهز به دستگاه های شنود مراکز 
فرماندهی، تلفن های همــراه و قابلیت پی بردن به 
کدهای رایانامه هاســت. این تحرکات نظامی شائبه 
تالش برای دســت یافتن به یک بهانــه برای حمله 
نظامی به سوریه را قوت بخشــیده است، به همین 
دلیل برخی از رســانه ها از تالش آمریکا برای متهم 
ساختن دولت سوریه به حمالت شیمیایی و دخالت 
نظامی سخن گفته اند. بی شک یکی از اصلی ترین 
اهداف آمریکا در سوریه بیرون راندن نیروهای ایرانی 
از این کشور است؛ اقدامی که تا کنون با هیچ یک از 
ترفندهای سیاسی و فشارهای اقتصادی نتوانسته اند 
در به دســت آوردن آن موفق شوند و به همین علت 

چــاره را در حضور نظامی 
مســتقیم و نیز کمک به 
نیروهای مخالــف با ایران 
بــه خصــوص کردهای 
دموکرات دانســته اند. در 
همین زمینه روزنامه ینی 
شــفق ترکیه؛ روز جمعه 
گزارش داد، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
به مناطق تحــت کنترل ُکردهای وابســته به گروه 
»یگان های مدافع خلق« در شــمال شرقی سوریه 
نیروهای نظامی اعزام کرده اند.این روزنامه همچنین 
اعالم کرد، این نیروهای نظامــی در کنار نیروهای 
وابســته به ائتالف آمریکا مســتقر خواهند شد و با 
اقدامات نظامی گسترده و همچنین تسلیحات سبک 
و سنگین از ماموریت های ائتالف آمریکا در منطقه 
پشتیبانی می کنند.از سوی دیگر، روزنامه »الشرق 
االوسط« عربستان در گزارشی نوشت: آمریکا در حال 
آموزش سی هزار از نیروی های دموکراتیک سوریه 
)SDF( برای مهار ایران است.این روزنامه وابسته به 
سعودی عنوان کرد: در همین رابطه، آمریکا با ایجاد 
پنج پست دیدبانی در شمال سوریه و در مرز سوریه، 

ضمن توسعه حضور خود در شمال سوریه، در حال 
آموزش نیروهای مــورد حمایت خود در این منطقه 
است؛ نیروهایی که قرار است وظیفه مهار ایران را بر 
عهده گیرند. از سوی دیگر ایران نیز با محکوم کردن 
غرب صراحتا گفته اســت که چرا غرب این حمالت 
را محکوم نمی کند. محمدجــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه در توییتی  نوشت: »غرب کجاست که حمله 
شیمیایی حلب توسط تروریست ها را محکوم کند؟ 
روش غرب این اســت: سالح های شــیمیایی تنها 
زمانی محکوم می شوند که توسط دشمنان استفاده 
شــوند و نه متحدان. زمانی که صدام از ســالح های 
شیمیایی علیه ایران استفاده کرد، این اقدام نادیده 
گرفته شد اما زمانی که )صدام( به دشمن شان تبدیل 
شد، علیه وی جنگ راه انداختند.« به نظر می رسد 
این بار معارضان سوری راهی به جز تحریک نظامی 
کشورهای حامی شــان برای حمله به دولت »بشار 
اسد« ندارند و این در حالی است که آمریکا و سوریه 
در آستانه دستیابی به یک توافق همه جانبه در مورد 
سوریه بودند؛ اما این حمله شیمیایی اخیر می تواند 
 نقشــه توافقات را در آســتانه حل بحران در سوریه 

تغییر دهد.

المیادین خبر داد:
امارات ، جاسوس انگليس را 

آزاد کرد
امارات، دانشجوی انگلیســی بازداشت شده به 
اتهام جاسوســی را با حکم عفو فــوری امیر این 
کشــور آزاد کرد.امارات با بــه نمایش درآوردن 
اعترافات »متئو هگز«، دانشــجوی انگلیســی 
بازداشــت شــده، وی را با حکم عفو فوری که از 
سوی امیر این کشور صادر شــده بود آزاد کرد.
چند روز پیش  دادگاهی در امارات »متیو هجز« 
دانشجوی انگلیسی را به جرم جاسوسی به حبس 
ابد محکوم کرد. »هجز« دانشجوی مقطع دکترا 
از دانشگاه دورهام که به گفته اعضای خانواده اش 
به منظور یک ســفر مطالعاتــی دو هفته ای به 
امارات رفته بود، هنگام بازگشت در فرودگاه دبی 
بازداشت شد.دولت امارات قبال در بیانیه ای اعالم 
کرده بود که این شهروند انگلیسی به جاسوسی 
برای کشــور های بیگانه و بــه مخاطره انداختن 
امنیت نظامی، اقتصادی و سیاسی امارات متهم 

شده است.

دعوت از وزیر اقتصاد رژیم 
صهيونيستی برای سفر به بحرین

وزیر اقتصاد رژیم صهیونیســتی برای ســفر به 
بحرین در سال آینده میالدی دعوت نامه رسمی 
دریافت کرد.»ایلی کوهن« وزیــر اقتصاد رژیم 
صهیونیستی برای سفر به بحرین در اواسط آوریل 
آینده یک دعوت نامه رسمی دریافت کرده است. 
کوهن قرار است در کنفرانس بین المللی فناوری 
و ابتکار که به همت بانک جهانی برگزار می شود، 
شرکت کند.دفتر »بنیامین نتانیاهو« اعالم کرد 
او پس از سفر اخیرش به عمان این بار قرار است 
به بحرین ســفر کند. نتانیاهو و همسرش اواخر 
ماه اکتبر با »قابوس بن ســعید« پادشــاه عمان 

دیدار کردند.

لبنان کمک نظامی پنج ميليون 
دالری روسيه را رد کرد

چند روز قبل از عید اســتقالل لبنــان، بیروت 
مهمات اهدایی از ســوی وزارت دفاع روسیه را 
رد کرد که این هدایا شــامل چندین تن مهمات 
برای سالح های مختلف است و ارزش آن به پنج 
میلیون دالر می رســید. بهانه لبنان این بود که 
مهمات اهدایی با سالح هایی که ارتش لبنان در 
اختیار دارد، تناسبی ندارد. با علم بر این که ارتش 
لبنان ده ها هزار تفنگ کالشــینکوف و مسلسل 
PKS در اختیار دارد، در نتیجه به این مهمات نیاز 
دارد.اســراییل نیز به عنوان دشمن لبنان دارای 
بزرگ ترین زرادخانه تسلیحات غربی در منطقه 
اســت و مقدار معینی سالح های شــرقی نیز در 
انبارهای خود دارد که با حجم ذخایر تسلیحات 
برخی کشــورهای عربی برابر است.پس از موانع 
بسیاری که مانع رســیدن این کمک نظامی به 
لبنان در زمان مقرر یعنی ماه ژوئن شد، این توجیه 
فنی لبنان برای عــدم تحویل این هدیه از طریق 
پیامی رسمی به دست وابسته نظامی روسی در 

بیروت رسید.

محل هزینه ميليون ها دالر از 
بودجه افغانستان مشخص نيست

اداره عالی بررسی افغانستان، از صرف میلیون ها 
دالر از سوی ریاست جمهوری این کشور خبر داده 
که مدارکی برای توجیه آن ارائه نشده است. این 
اداره در گزارشی که موضوع آن نحوه به کارگیری 
بودجه سال ۲۰۱۷ است، از صرف پول در مواردی 
خبر داده که یــا با برنامه های دولت ســازگاری 
ندارند و یا جزئیاتی از نحوه مصرف آن در دست 
نیســت. بودجه عادی نزدیک به چهــار میلیارد 
و بودجه توســعه ای نزدیک به دو و نیم میلیارد 
دالر بوده است.براســاس این گزارش بیشــتر از 
۲۰۳ میلیون دالر )بیــش از ۱۴ میلیارد افغانی( 
به حساب بانکی موسوم به »کد احتیاط« منتقل 
و خالف اهداف این کد مصرف شــده است. این 
»کد« به رییس جمهوری اختیار می دهد که در 

موارد اضطراری صرف و هزینه شود.

حمالت شیمیایی همچنان قربانی می گیرد

نماینده مجلس: 
استيضاح ظریف، سياسی است

نماینده پاکدشــت درباره تــالش برخی از 
نمایندگان جهت استیضاح وزیر امور خارجه 
گفت: استیضاح آقای ظریف سیاسی است و 
صنفی و عملکردی نیســت.  ظریف برگزیده 
مجلس است و آقای روحانی هم او را معرفی 
کرده اســت به این جهت برخی که از آقای 
روحانی دلخوری دارند به نحوی می خواهند 
بگویند که ما هم هستیم.محمد قمی تصریح 
کرد: آقای ظریف هم بــه هرجهت کارهای 
خوبی برای کشــور انجام داده است حال اگر 
فرض کنیم اشــتباهی هم در یک مصاحبه 
داشته باشد، این منجر به استیضاح نمی شود. 
از این گذشته همین مجلس قانون پولشویی 
را هم تصویب کرده و به نظر می آید که این ها 

بازی های سیاسی است.

تکذیب دخالت نهاد 
ریاست جمهوری در انتصابات 

نهادها
و  شــایعات  برخــی  انتشــار  پــی  در 
گمانه زنی هــا پیرامــون دخالــت مقامات 
نهاد ریاســت جمهوری در انتصابات منطقه 
آزاد کیش، یک منبــع آگاه نزدیک به دفتر 
رییس جمهور ضمن تکذیب مطالب منتشره 
در این خصوص تاکید کرد: »کلیه انتصابات 
در منطقه آزاد کیش همانند سایر نهادها، در 
چارچوب ســاز و کارهای قانونی و بر اساس 

صالحدید نهاد مربوطه انجام می شود.«
به گفتــه وی، هیچ یــک از مقامــات نهاد 
ریاست جمهوری مجاز به دخالت در انتصابات 

نیستند. 
رییس جمهــور و رییس دفتر ایشــان نیز به 
رعایت اصل عدم مداخله در انتصابات نهادها، 
حساسیت ویژه ای دارند و خود نیز به این اصل 
مدیریتی پایبند هســتند.این مقــام آگاه به 
رسانه ها توصیه کرد در انتشار ادعاهای حاکی 
از دخالــت مقامات نهاد ریاســت جمهوری 
در انتصابات نهادها، هوشــیاری و دقت الزم 
را اعمــال کنند زیــرا انگیــزه اغلب چنین 
فضاسازی هایی، دستیابی مدعیان به اهداف 

خاص گروهی یا فردی است.

جلسه کميسيون امنيت ملی 
CFT مجلس برای بررسی

رییس کمیســیون امنیت ملــی مجلس از 
برگزاری نشســت ویژه این کمیسیون برای 
بررســی الیحه الحاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه با تامین مالی تروریســم)CFT( خبر 
داد.حشمت ا...فالحت پیشه، رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به آخرین اخبار از بررسی 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با 
تامیــن مالی تروریســم)CFT( در مجلس، 
گفت: شــورای نگهبان، ایراداتــی را در ۲۲ 
مورد به مصوبه مجلس دربــاره الحاق ایران 
به کنوانســیون )CFT( وارد کــرده بود که 
عمده ترین ایرادات شامل حق شرط ها بوده 

است.
وی با بیان اینکه عجله ای در تصویب الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین 
مالی تروریســم نداریم، اظهار داشت: به طور 
قطع در مجلس، منافــع ملی را در تصویب و 
بررسی الیحه )CFT( مدنظر قرار می دهیم 
و معتقدیم منافع کشــور و مردم باید رعایت 

شود.
رییــس کمیســیون امنیت ملــی مجلس 
با تاکیــد بــر اینکــه اختالف نظرهایی در 
موضــوع الیحــه )CFT( در بیــن اعضای 
کمیســیون وجود دارد، گفت: همین مسئله 
موجب شــد،کمیته ای مشــورتی متشکل 
از نمایندگانــی از اعضــای کمیســیون 
امنیت، شــورای نگهبــان، دولــت و وزیر 
 امورخارجه برای بررسی دقیق تر این الیحه 

تشکیل شود.

علیرضا بیگی
نماینده مردم تبریز در مجلس:

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: 
امروز اقتدار ایران به حدی است که رییس جمهور 
آمریکا از حرفی که قبال زده بود مبنی بر اینکه اجازه 
نمی دهیم ایــران حتی یک قطــره از نفت خود را 
صادر کند، پا پس کشــیده و می داند که توان این 

کار را ندارد.
 کاویانی افــزود: اگر مــا روزی در دفــاع مقدس 
به لحاظ خرید ســیم خاردار مشــکل داشتیم؛ اما 
امروز پیشــرفته ترین تجهیزات مثل زیردریایی ها، 
نــواع موشــک ها را خودمــان   شــناورها و ا
 می ســازیم. وی تصریح کــرد: طبیعتــا برقراری

 امنیت و حفاظت از آب های ســرزمینی، نیازمند 
رصد و اشراف اطالعاتی کامل بر دشمن است.امروز 
همه شناورهای قدیمی ما در هر کجا که به آنها نیاز 
باشد، در دریا حضور دارند و این مدیون تالش هایی 
است که فرزندان ایران اسالمی در حوزه صنعتی و 
نظامی انجام داده اند و از تجهیزاتی استفاده کرده اند 

که همه آنها در داخل ساخته می شود.

 برگ برنده ما 
زیر دریاست

معاون نیروی دریایی ارتش:

کافه سیاست

عکس  روز 

فرمانده نیروی دریایی سپاه با 
سردار غیب پرور دیدار کرد

 تمام پس گردنی ها را به دولتی ها می زنند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: »نصیری 
احمدآبــادی« در ادامه افــرادی مثل»دری 
اصفهانی« اســت و وجود افرادی این چنینی 
نشان می دهد که نفوذی هایی با دسترسی باال 
در دولت النه کرده اند.احمد علیرضا بیگی گفت:  
کســانی که امروز از FATF حمایت می کنند 
فکری به حال خودشان بکنند. چرا که اگر بدنه 
کارشناسی و قوه عاقله آنها افرادی مثل نصیری 
احمدآبادی هســتند که اینگونه برای کشور 
نسخه می پیچند، دیگر همه تکلیف شان معلوم 
است.وی افزود:  احمدآبادی در مذاکرات حضور 
 FATF داشــته و بعد خود را تئوریسین بحث
می داند، بعد معلوم می شود که دارای ارتباطات 
خاص و دلبستگی به غرب است؛ چنین فردی 
در مجلس حاضر شده و تحلیل های کارشناسی 
به نمایندگان ارائه می دهد و به نمایندگان  می 

گوید که FATF را بپذیرند. 

نفوذی هایی با دسترسی باال 
در دولت النه کرده اند

سیدحسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت:

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران 
با بیان اینکه باید کارنامه اشخاصی که قصد قبول 
مسئولیتی را دارند مورد بررســی قرار داد، گفت: 
متاسفانه ما نتیجه محور عمل نمی  کنیم، سوئیسی 

حرف می  زنیم ولی آفریقایی عمل می  کنیم.
»سید رضا اکرمی« گفت: دستگاه عریض و طویل 
دولتی روزانه ۲۰ دقیقــه کار مفید انجام می دهد. 
این مختــص کارکنان دولت نیســت بلکه در بازار 
آزاد و مشــاغل غیردولتی کار مفید روزانه به یک 

ساعت می رسد.
 وی ادامــه د اد: بایــد کارنامه افراد قبــل از قبول 
مسئولیت بررسی شود تا نشان دهد در کجا موفق 
بوده و چه عملکردی در پســت های قبلی داشته 
اســت. متاســفانه ما نتیجه محورعمل نمی کنیم، 
سوئیســی حرف می زنیــم ولــی آفریقایی عمل 
می کنیم. اکرمی با بیان اینکه به انقالب بدهکاریم 
و همه باید مسئولیت کارهایشان را بپذیرند، گفت: 
متاسفانه همه فقط قوه مجریه را پاسخگو می دانند.

سوئيسی حرف می زنيم  
آفریقایی عمل می کنيم

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز: 

وزیر بهداشــت گفت: این روزهــا تمام پس 
گردنی ها را به دولتی ها می زنند و دولت شبیه 
بچه زن بابا شده است و به دیگران هیچ دردی 
وارد نمی شــود. قاضی زاده هاشمی  تصریح 
کرد: مدیریت کردن کشور طی ماه ها و سال 
آینده بســیار سخت اســت و چه بخواهیم و 
چه نخواهیم دنیا از آمریکا می ترســد و اروپا 
در مقابل آمریکا اصال عددی نیست. چین به 
این بزرگی می گوید ابتدا رییس جمهورمان از 
ترامپ خل و چل باید اجازه بگیرد تا بتوانیم با 
ایران همکاری کنیم. وی افزود: دولت و تمام 
نظام درگیر یک جنگ اقتصادی اســت و اگر 
کسی بگوید هیچ آســیبی نمی بینیم دروغ 
می گوید. مگر می شود در جنگ و دعوا انسان 
آســیب نبیند؟ اما باید تدبیــر کنیم که این 
آسیب ها به حداقل برســد و بهانه نیز دست 

آن ها ندهیم.

 تمام پس گردنی ها را به 
دولتی ها می زنند

پیشخوان

بین الملل

 آیا هدف از حمالت شیمیایی در سوریه خروج ایران از این کشور بوده است؟
دست دوســتی به سمت 

همه مسلمانان دراز می کنیم

کرمانشاه لرزید

»زلزله غــرب« دل ها را 
خالی کرد 

نشانه های تمایل آمریکا و 
اروپا برای حمله به سوریه با 

ایجاد تحرکات جدید در نزدیکی 
سوریه مشهود است

 ادعای ورود مواد مخدر توسط ایران به عراق
 رسما تکذیب شد

معاون سفیر ایران در عراق گفت: دست داشتن تهران در ورود مواد مخدر به عراق به اندازه زدن اتهامی 
همچون حمایت  ایران از تروریست و داعش مضحک است.ســید موسی علیزاده طباطبایی در پاسخ به 
برخی مطالب منتشر شــده در مورد پخش مواد مخدر در عراق و نقش ایران در این زمینه تصریح کرد : 
منبع پخش مواد مخدر در عراق و منطقه همان کشورهایی هستند  که طی چند سال گذشته برای لطمه 
زدن به عراق و تخریب زیر ساخت های این کشور اقدام به حمایت از تروریست ها و ارسال تروریست های 
انتحاری به این کشور می کردند . این دیپلمات ارشد ایرانی در عراق ادامه داد:  بدون شک پشت انتشار مواد 
مخدر در کشورهای منطقه، ســرویس های امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند تا با به انحراف 

کشیدن جوانان مسلمان موجب عقب افتادن این جوامع شوند.

انتصاب پسر وزیر کشور جنجالی شد؛
 اوج گيری دعوای ژن خوب ها

»جواد امام«، فعال اصالح طلب، رییس بنیاد باران و از نزدیکان لیدر اصالح طلبان، به تازگی در توییتر خود و 
در اعتراض به انتصاب فرزند وزیر کشور به عنوان مشــاور وزیر اقتصاد نوشت: »جناب آقای روحانی! انتصاب 
فرزند وزیر کشور توسط وزیر اقتصاد به عنوان مشاور در راستای همان شایسته ساالری است که جنابعالی و 
دولتمردانت از آن دم می زنند!؟« قسمت جالب تر ماجرا اما آنجاست که جواد امام در حالی معترض هم جبهه ای 
خود در دولت شده که داماد خود او چند هفته قبل به عنوان معاون شهرداری منطقه ۱۷ تهران منصوب شده 
است. فرهاد دژپسند هم در واکنش به این خبر گفته است اینکه هادی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور است، 
کامال درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی فضلی نیست؛ بلکه آشنایی 

شخص خودم از توانمندی های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده است.

چهره ها

علیرضا کریمی
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رونق کم جان  خرید و فروش طال
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

آبفا

معاون آب و آبفای وزارت نیرو:
 اختصاص آب به کشاورزان 

باید در عمل صورت گیرد
معــاون آب و آب و فاضــاب وزارت نیــرو 
گفت: حل مشــکات آب به تنهایی از ســوی 
این وزارتخانه امکان پذیر نیســت و مشــارکت 
 و همــکاری وزارتخانه ها و نهادهــای مرتبط را 

می طلبد.
»عباس سروش« در جلسه رسیدگی به وضعیت 
حقابه کشاورزان اســتان در استانداری اصفهان 
افزود : حل مشکات آب، جلوگیری از برداشت 
های بی رویــه و تخصیص حقابه هــا نیازمند 
همکاری و مشارکت بیشــتر نهادهای مرتبط از 

جمله قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه حل مشــکات کشــاورزان و 
تخصیص حقابــه ها از جملــه رویکردهای این 
نهاد است، تصریح کرد: اختصاص آب به مردم و 
کشاورزان باید در عمل صورت گیرد و سعی می 
کنیم در اولین فرصت ممکــن این امر را محقق 
سازیم. معاون آب و آبفای وزارت نیرو تاکید کرد 
که حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از برداشت 
های بی رویه در باالدست زاینده رود و در تمامی 

استان ها به طور جدی دنبال شود. 
مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوســته منابع آب 
حوضه آبریز فات مرکزی، نیز میزان آب ذخیره 
شده در سد زاینده رود را 128 میلیون متر مکعب 
اعام کرد و گفت: این میزان در زمان حاضر اجازه 
افزایش خروجی سد برای کشــت کشاورزان را 
 نمی دهد. »مهرزاد احسانی« ادامه داد : بازگشایی 
زاینده رود نیازمند افزایش ذخیره ســد است تا 
ریسک اختصاص آب برای کشاورزی به حداقل 
خود برسد.وی تاکید کرد که اجرای طرح و برنامه 
خارج از مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز 

زاینده رود مفید نیست.

بازار

چتر

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان
 مطرح کرد:

  رونق کم جان
 خرید و فروش طال

رییس اتحادیه طا و جواهر اصفهان با هشدار نسبت 
به خطرات معامات پاپله ای و رد این نوع معامله از 
ســوی اتحادیه، گفت: باکاهش قیمت ها و آرامش 
در بازار، رونق کم جانی در بازار ایجاد شــده است. 
»هوشنگ شیشــه بران« درباره حال و هوای بازار 
طا و جواهر اصفهان در روزهای اخیر، اظهار داشت: 
با نوسان قیمت ارز طی چند ماه گذشته، بازار طا 
و ســکه تحت تاثیر قرار گرفت که شاهد افزایش 
و جهش قیمت طا از گرمــی 1۰۰ هزار تومان به 
۴۰۰ هزار تومان بودیم.رییس اتحادیه طا و جواهر 
اصفهان، به متقاضیان طا توصیه کرد: تمام کسانی 
که عاقه مند به خرید و فروش طا هستند به هیچ 
عنوان معامات کاغذی در سطح بازار انجام ندهند، 
زیرا داد و ستد در این بازارها به هیچ وجه به صورت 
فیزیکی انجام نمی شــود و معموال تنها با تعیین 

نرخی، خرید و فروش انجام می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان:

 بازگشایی زاینده رود
 بررسی می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به تاثیر مثبت بارش ها در بهبود 
شــرایط ســد زاینده رود گفت: در حــال حاضر 
تدابیری در اصفهان برای توزیع حجمی آب برای 
کشاورزان اصفهان در سال آبی جاری اندیشیده 
شده و در صورت تایید وزارت نیرو این اتفاق خواهد 
افتاد.»حسن ساسانی« در پاسخ به این سوال که در 
صورت تحویل آب به کشاورزان مشکلی در تامین 
آب شرب اصفهان ایجاد می شــود یا خیر، تاکید 
کرد: اولویت نخست وزارت نیرو، تامین آب شرب 
اصفهان و بعــد از آن تامین آب برای کشــاورزی 
است. وی افزود: مقرر شده در تاریخ 15 آذر امسال 
کارگروهی متشکل از شرکت آب منطقه ای، شرکت 
آب و فاضاب ، جهاد کشــاورزی، نماینده صنف 
کشــاورزان وضعیت ورودی، خروجــی و ذخیره 
ســد زاینده رود را برای توزیع آب برای کشاورزان 

اصفهان در زمستان امسال بررسی کنند. 

 طالی سرخ اصفهانی ها 
در مسیر صادرات

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
با بیان اینکه میانگین برداشت هر هکتار زعفران 
اســتان اصفهان پنج کیلو و 7۰۰گرم است گفت: 
این درحالی است که میانگین کشوری سه کیلو و 
سیصدگرم است.»احمدرضا رییس زاده« با اشاره 
به اینکه این استان رتبه چهارم تولید زعفران را بعد 
از سه استان خراسان شمالی،جنوبی ورضوی دارد 
گفت: ساالنه از ســطح هزار و 2۰۰هکتار از مزارع 
استان بیش از پنج تن زعفران برداشت می شود.

وی با بیان اینکه صادرات فلــه ای زعفران ایران 
باعث شده شهد شــیرین این طای سرخ به کام 
دیگران شــود،گفت: زعفران کاران اصفهان نبض 

بازار صادراتی  را در دست گرفته اند.

FASHION TS147 چتر مدل

 72,000
تومان

چتر دسته عصایی دوالیه 
مدل رنگین کمان

 68,000
تومان

TR GREEN چتر مدل

 83,300
تومان

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان از کارکنان 
این شرکت به سبب موفقیت در برگزاری میز حضوری خدمت و اخذ 
لوح تقدیر از سوی استاندار اصفهان تقدیر کرد.»محمد جواد بگی« 
درجلسه شورای معاونین این شــرکت، با اشاره به تقدیر استانداری 
اصفهان از این شــرکت به ســبب اهتمام درانجام بهینه فرآیندها و 
الزامات میز خدمت حضوری، از همــه کارکنانی که در این موفقیت 
نقش آفرینی داشــتند تقدیر کرد و گفت: بدون شک ارائه خدمات 
مطلوب و خدمت رسانی به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و تسهیل 
فضای کسب و کار شهرک ها و نواحی صنعتی استان رسالت اصلی 
این شرکت بوده و همه کارکنان شرکت باید جلب رضایتمندی ارباب 
رجوع محترم شرکت را که عمدتا سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

استان هستند در ســرلوحه کار خود قرار دهند. مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان، کارآفرینان و صنعتگران را تامین 
کنندگان بخش مهمی از اشتغال و ارزش افزوده در استان عنوان کرد 
و بر تاش بیشتر جهت کسب رضایتمندی حداکثری سرمایه گذاران 
و تسهیل فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان اصفهان تاکید کرد. وی در ادامه پرسنل این 
شرکت را یکی از توانمند ترین و متعهدترین  نیروهای مستقر در ادارات 
استان دانست و از جدیت و تاش آنها تقدیر کرد.محمد جواد بگی، 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را محلی برای استقرار و شکوفایی 
بخش های تولیدی و صنعتی کشــور ذکر کرد و افزود: شهرک های 
صنعتی استان اصفهان تاکنون با ایجاد بیش از 12۰ هزار شغل و ارزش 
افزوده مناسب، سهم ویژه ای از اقتصاد صنعتی ترین استان کشور را 
برخوردار بوده و با حمایت مناسب ازصنایع کوچک و متوسط استان 
می توان شاهد افزایش چشمگیر این اشــتغال زایی و ایجاد ارزش 
افزوده در استان و کشور باشــیم.وی در ادامه از توافق این شرکت با 
سازمان محیط زیست اســتان جهت اجرایی شدن شهرک صنعتی 
گیاهان دارویی در7۰۰ هکتار از زمین های روبه روی شهرک صنعتی 
رنگسازان در شهرستان شهرضا خبر داد و گفت : طبق این توافق مقرر 
شد با انتقال پساب شهرستان شهرضا به تصفیه خانه فاضاب شهرک 
صنعتی رنگســازان، بخش عمده آب مورد نیاز فضای سبز شهرک 

صنعتی رنگسازان تامین شود.

تقدیر مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از کارکنان به دلیل 
موفقیت در برگزاری میز حضوری خدمت

رییس واحد احیای مســتقیم 2 فوالد مبارکه از تعمیرات 
اساسی مگامدول A و بارگذاری موفقیت آمیز کاتالیست های 
»ریفورمر« با کاتالیست بومی سازی شــده ساخت داخل 
در مگامدول های شــهید خرازی خبــر داد. »محمدرضا 
فتحی« افزود: در این تعمیرات ساالنه که زمان برنامه ریزی 
شــده آن ۳۰ روز بود و با همت و همدلی تمامی واحدها در 
27 روز به پایان رســید، 75 هزار نفر ساعت با رعایت کامل 
دستورالعمل های ایمنی مشارکت داشتند.وی از تعمیرات 
اساســی ریفورمر، تعویض کاتالیست، تعویض فیدلگ های 
کوره و بازسازی مجدد نسوز داگلگ ها به عنوان بخشی از این 
فعالیت ها یاد کرد و افزود: بارگذاری کاتالیست های ریفورمر 
با کاتالیست بومی سازی شده ســاخت داخل در مگامدول 
های شهید خرازی دستاورد بزرگی برای صنعت فوالدسازی 
کشور است.»فتحی« با تاکید بر اینکه پس از اجرای این کار 
تعمیراتی بزرگ، مجددا واحد به ظرفیت تولید اصلی خود 
رسیده است، گفت: بدون شک مشارکت واحدهای خرید، 
خدمات فنی پشتیبانی، نسوز، بهره برداری ناحیه آهن سازی 
و پیمانکاران مجری، اجرای تعمیرات را میســر ساخت که 
از تاش کارکنان این واحدها قدردانی می کنیم.در همین 
خصوص، »نادر اروج نژاد« سرپرست تعمیرات احیای مستقیم 

افزود: تعمیرات مذکور یکی از بزرگ ترین تعمیرات ساالنه به 
لحاظ نفر ساعت، حجم فعالیت های مکانیک، برق، ابزار دقیق 
و نسوز بوده اســت.»حمیدرضا بذار«، سرپرست پشتیبانی 
تعمیرات مکانیک نیز تصریح کرد: ایــن اولین بار در فوالد 
مبارکه است که توقف تعمیراتی ساالنه یک مگامدول احیای 
مستقیم با این حجم نیروی انسانی و انجام فعالیت های بزرگ 
صورت می گیرد. برای اجرای باکیفیــت و ایمن این توقف 
ساالنه باید اقدامات موثری در مدیریت، مهندسی، ارزیابی 
ریسک فعالیت ها و عملکرد و ســازماندهی نیروی انسانی 
انجام پذیرد. بخش دیگری از فعالیت های انجام شده عبارتند 

از: شارژ کاتالیســت به تعداد ۴8۰ عدد تیوپ )25۹2۰ نفر 
ساعت(، کوره، تاپگس، کولینگ گس، کمپرسورها، پمپخانه 
و رکلدر. پس از آن مگا مــدول A به موقع برای بهره برداری 
تحویل واحد تولید احیای مستقیم 2 شد.وی ادامه داد: این 
دستاورد بزرگ و عظیم مرهون همت و تاش تمامی همکاران 
بوده است که با غیرت و تاش فراوان خود چرخه تولید فوالد 
مبارکه را به حرکت درمی آورند و شایسته است از همه این 
بلندهمتان تشکر و قدردانی کنیم.»محسن زمانی«، رییس 
تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
گفت: با توجه به گذشت ۶ سال از راه اندازی و تولید مدول 
فوق و تشخیص واحد تولید جهت تعویض کاتالیست تیوب ها 
و به سبب آن سرد کردن ریفورمر و دمونتاژ و تعویض کلیه 
قطعاتی که نسوزکاری بوده مانند شعله پخش کن، اینسرکن، 
شیپوری سیستم تعلیق، داگلگ ها و محل اتصال الینهدر 
به داگلگ ها این امکان فراهم شــد تا تعمیرات نسوز از این 
فرصت استفاده کند و با برنامه ریزی دقیق و مشترک با واحد 
تولید و تعمیرات واحد احیای مســتقیم خرازی و تعمیرات 
مرکزی با نسوزکاری داخل و خارج ریفورمر و اصاح و ترمیم 
بانکت های سقف و دیواره جانبی و عرضی داخل ریفورمر 

ایفای نقش کند.

در جریان اجرای تعمیرات ساالنه صورت گرفت؛ 
بارگذاری کاتالیست های بومی سازی شده در مگامدول A شهید خرازی

نشســت خبری مهندس »منصور یزدی زاده« مدیر عامل شرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان 5 آذر ماه با حضور اصحاب رســانه و 
همچنین دکتر سبحانی، رییس هیئت مدیره این شرکت و تعدادی 
دیگر از مسئوالن ذوب آهن در محل شرکت ملی فوالد ایران برگزار 

شد.
مهندس یزدی زاده، در این نشســت خبری در جمع خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با اشــاره به جایگاه ملی ذوب آهن اصفهان به عنوان 
»مادر صنعت فوالد کشور« گفت : این شرکت که سال گذشته به 5۰ 
سالگی رســید ، عاوه بر پایه گذاری صنعت فوالد کشور ، در شکل 

گیری سایر صنایع  مهم کشور نیز نقش  آفرین بود .
وی افزود :  هرچند ســهام این شــرکت واگذار شــده و خصوصی 
محسوب می شود؛ اما همواره نگاه ملی خود را حفظ کرده و همچون 
دوران دفاع مقدس که در تامین نیاز های دفاعی کشــور حضوری 
فعال داشت ،  امروز نیز نقش خود را با تربیت نیروهای متخصص و 
مدیران سرآمد و همچنین حفظ اشتغال در معادن و دیگر مسئولیت 

های اجتماعی به خوبی ایفا می کند. 
وی ادامه داد: روز پنجشــنبه، مجمع افزایش سرمایه را داشتیم و 
سرمایه این شرکت از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و 15۰ 
میلیارد تومان افزایش یافت و شرکت از شمولیت ماده 1۴1 خارج 
شد که دســتاوردهای بسیار خوبی داشــت از جمله اینکه موجب  
تغییر در ساختار مالی شرکت شده و استفاده از تمامی ظرفیت ها و 
منابع بیرونی را فراهم می سازد تا شرکت بتواند در فضای مناسبی 

سرمایه گذاری کند.  
مهندس یزدی زاده تصریح کرد : ظرفیت اسمی تولید ساالنه ذوب 
آهن اصفهان ، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن چدن است؛ اما این شرکت 
با امکانات خود قادر به تولید ۴ میلیون تن چدن در سال می باشد و 
همچنین با اجرای پروژه LF قادر به تولید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
فوالد است که در نتیجه 7۰۰ هزار تن چدن مازاد خواهد داشت که 

صادرات یا فروش آن به فوالد مبارکه امکان پذیر است. 
وی افزود : متاسفانه به دلیل عدم پایداری در تامین مواد اولیه به ویژه 
 سنگ آهن ، هم اکنون این شــرکت با 55 درصد ظرفیت خود کار
 می کند و تولید آن حدود 2 میلیون و 2۰۰ هزار تن در سال است . 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، دلیل این معضل را واگذاری معادن 
بدون در نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت تامین مواد اولیه صنایع 
فوالدی کشور ذکر کرد و افزود : این امر موجب شده ، معادن کشور به 
راه اندازی صنایع فوالدی جدید مبادرت ورزند و به صورت عمودی 
رشد کنند و صنایع فوالدی بزرگ کشور مانند ذوب آهن را با چالش 

مواد اولیه مواجه سازند . 
وی با اشاره به قول مساعد وزارت خانه های صمت و تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن اصفهان گفت: 
با تامین مواد اولیه ، ۹۰ درصد مشــکات این شرکت برای رسیدن 
به ظرفیت کامل تولید حل می شــود که در حفظ اشتغال 1۴ هزار 

پرسنل این شــرکت ، 17 هزار معدن کار معادن زغال سنگ و یک 
میلیون نفر به طور غیر مستقیم موثر است . 

 مدیر عامل  ذوب آهن اصفهان، در خصوص صادرات این شــرکت 
گفت: ما به دنبال حفظ ســهم خود در بازار های جهانی هستیم ، تا 
نقش خود را در این بازار ها حفظ کنیم. توافق شــده که به عراق و 
افغانستان ریالی صادرات داشته باشــیم. البته ارزی هم می توانیم 
صادر کنیم. صادرات به عراق و افغانستان هم برای شرکت سود ده 

است و ما هیچ زمان به زیان نمی فروشیم.
مهندس یزدی زاده گفت : صادرات ذوب آهن اصفهان به کشورهای 
آسیای دور نیز رسیده و محصول این شرکت به خوبی در بازارهای 

جهانی جای خود را پیدا کرده است . 
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به عنوان تولید کننده مقاطع 
ساختمانی پی ریزی شده است ، افزود : این شرکت  در حال تبدیل 
شدن به تولید کننده مقاطع صنعتی همچون ریل و تیرآهن H است . 
وی در مورد تولید ریل گفت: در تولیــد ریل دو موضوع مهم مطرح 
است؛ یکی مربوط به نورد ریل است که در کارگاه نورد ۶5۰ ذوب آهن 
انجام می شود . موضوع دوم مربوط به شمش ریل است که در گذشته 
خریداری می شد؛ اما خوشبختانه با راه اندازی پروژه VD موفق به 
تولید شمش ریل شدیم . عاوه بر آن با اجرای این پروژه ، امکان تولید 
تمام مقاطع صنعتی فراهم شد و هم اکنون 5۰ درصد کل تولید ات 

این شرکت را مقاطع صنعتی تشکیل می دهد . 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت: این شــرکت قــادر به تولید 
انواع ریل اســت و ریل مورد نیاز جهت مترو کشــور نیز تامین می 
شــود که اولین محموله آن به زودی جهت متروی اصفهان تحویل 
داده می شــود . مهندس یزدی زاده تولید تیرآهن H300 را یکی از 
مهم ترین دستاوردهای اخیر این شرکت عنوان کرد و گفت : در تاش 
هستیم تا سه سال آینده کل بازار یک میلیون تنی این محصول در 
داخل کشور را به دست آوریم . بدین ترتیب دیگر استفاده از تیرورق 
که محصولی غیر استاندارد برای ساختمان است ، نیاز نخواهد بود  . 

 ، H300 وی افزود : جهت ریخته گری شــمش مورد نیاز تیرآهن
شمش بیم بانک تولید شد که به همت تاشگران ذوب آهن صورت 
گرفت در حالی که پیشنهاد شرکت های خارجی برای احداث ریخته 
گری مذکور ، ۳ و نیم میلیون یورو بود که این رقم صرفه جویی شد .  
مهندس یزدی زاده ،پروژه PCI ) تزریق پــودر زغال در کوره بلند 
به جای کک ( را یکی از پروژه های مهم این شــرکت جهت کاهش 
قیمت تمام شده عنوان کرد و  گفت: این پروژه که 8۰درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و تا اواخر بهمن ماه راه اندازی می شــود ، مصرف 
 کک را کاهش می دهد و15۰میلیارد تومــان نتیجه اقتصادی آن 
خواهد بود. وی افزود : ذوب آهن اصفهان در گذشته یک برج خاموش 
کننده برای کک سازی داشــته؛ اما اخیرا با راه اندازی برج خاموش 
کننده  دیگر به دست تاشگران این شرکت ،  مشکلی بابت اورهال 

واحد کک سازی نخواهد داشت .

مدیرعامل ذوب آهن در خصوص تامین آب این شرکت در شرایط 
بحران خشکسالی کنونی گفت: پروژه پساب تا یک ماه آینده تعیین 
تکلیف می شود و 8۰۰متر مکعب در ساعت انواع پساب های زرین 
 شــهر و خود ذوب آهن را  تصفیــه کرده و در خط تولید اســتفاده 

می کنیم.
وی در مورد تهاتر بدهی های این شرکت ) بند واو تبصره 5( گفت: 
از مجموعه بدهی های بانکی ذوب آهن کــه ۳8۰۰میلیارد تومان 
است، توافق الزم با بانک های ملی ۴5۳ میلیارد تومان، صادرات ۳۰7 
میلیارد تومان، ملت 58۹ میلیارد تومان و کشــاورزی 1۶1میلیارد 
تومان در مجموعه 151۰ میلیارد تومان صورت گرفته که بدهی ها 
تهاتر می شود و توافق با بانک پاسارگاد به میزان ۹۰5 میلیارد تومان 
در حال انجام اســت، فرم بانکی ۴ بانک اول پر شده و به وزارتخانه 

داده شده است.
وی در  مــورد دارایی ها ی غیر مولد گفت:  برخــی زمین های غیر 
مولد را از طریق بورس کاال و ســایر موارد به فروش می رســانیم. 
 ارزش دفتری ۶2میلیــارد تومان بــوده که 215میلیــارد تومان 

می فروشیم .
وی با اشــاره به تامین مواد اولیه گفت: »میدکو« مجموعه بزرگی 
است که طی ۶ سال گذشته  بازدهی خوبی داشته و به عنوان یکی از 
بخش های مهم صنعت فوالد کشور محسوب می شود و امیدواریم 
ارتباط خوبی برای تامین مواد اولیه به ویژه کک با این شرکت داشته 
باشیم.هفته گذشــته بازدیدی از واحد کک زرند داشتیم و صحبت 
های خوبی شد تا خرید کک خارجی را با باتری کک زرند جایگزین 

کنیم تا شاهد تامین پایدار مواد اولیه باشیم.
مهندس یزدی زاده، یکی دیگــر از پروژه های مهــم ذوب آهن را 
احداث خط انتقال تیرآهن بال پهن H300 عنوان کرد  و گفت : کلیه 
خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی این پروژه در حوزه های 
مکانیک، تاسیسات، سیویل، برق، اتوماسیون و برنامه نویسی توسط 
کارشناسان ذوب آهن انجام شد که ۳5۰ هزار یورو صرفه جویی ارزی 

به دنبال داشت . 
دکترسبحانی، رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز در جمع 
خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت: واقعیت این اســت که کاالی 
صادراتی از کشور منابع ملی محسوب می شود و باید ارز آن به کشور 
بازگردد.باید این ورود ارز مدیریت شده و نیازهای کشور از طریق این 
ارز تامین شود. وی افزود :  فوالدسازان انتظار دارند در قبال صادرات 
و ورود ارز به ســامانه نیما، نیاز ارزی آنها نیز تامین شود. هر شرکت 
فوالدی 1۰۰ تا 12۰ دالر برای هر تن تولید نیاز ارزی دارد و در نتیجه 

صادرات آن باید جوابگوی نیاز ارزی آنها باشد.
رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : مهم این است 
که ارز عرضه شده از سوی فوالدسازان صادرکننده ،  در سامانه نیما 
برای تامین نیاز خود فوالدســازان و با اولویت نخست به خودشان 

تخصیص یابد. 

تولید محصوالت صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور
   در نشست خبری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بر  چشم انداز روشن این شرکت  تاکید شد :  
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بین الملل
اوکراین و روسیه به حالت آماده باش درآمدند

پیشنهاد سردبیر:

سیاست محو مخالفان، ظاهرا برنامه ای است 
که پادشاه و ولیعهد تازه کار عربستان برای آرام 
کردن جو پیرامون سیاست های اجرایی خود 
اتخاذ کرده اند. این موضوع اگر چه در آخرین 
طرحی که اجرا شد به شدت جنجال به پا کرد و 
به یک رسوایی تمام عیار برای »بن سلمان« بدل 
شد؛ اما به نظر نمی رسد از دستور کار خاندان 
آل سعود کنار رفته باشد به خصوص آنکه در 
آخرین اقدام  هم رییــس جمهور گابن در این 
کشور ناپدید شده و نزدیک به یک ماه است که 

از سرنوشت او خبری در دست نیست.
 علی بونگو، رییس جمهوری گابن که برای ســفری 
یک روزه جهت شــرکت در نشســت داووس صحرا 
وارد عربستان شده بود نه تنها در این مراسم شرکت 
نکرده  که هنوز به کشورش نیز بازنگشته است. گفته 
می شود که او ســکته کرده و به دلیل عارضه قلبی 
در بیمارستانی در ریاض بســتری است؛ اما تا کنون 
هیچ خبر و تصویری از رسانه ها مخابره نشده است. 
رییس جمهور گابن قرار بود به همراه ســایر رهبران 
آفریقایی در این جلسه ســخنرانی داشته باشد؛ اما 
این اتفاق نیفتاد. براساس گزارش ها، او به بیمارستان 
ملک فیصل در ریاض منتقل شده ولی  دیگر خبری از 
او منتشر نشد. تصاویری که وزارت خارجه عربستان 
در ۲۴ اکتبر منتشر کرد، نشان می دهد بونگوی خندان 
با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان دیدار کرده 
است. این سردرگمی و عدم شفافیت درباره وضعیت 
جسمانی بونگو موجب شده است تا گابن در میان خأل 
قدرت قرار بگیرد و احزاب اپوزیسیون و فعاالن نگران 
شوند که خانواده و نزدیکان بونگو کنترل کشور را به 
دســت بگیرند. پیش تر مجله فرانسوی جون آفریک 
گزارش داد، بونگو احتماال برای ادامه درمان به لندن 
منتقل شده؛ اما دولت گابن آن را تایید نکرد. سفارت 
عربســتان در واشــنگتن هم به درخواست ها برای 

اطالع رسانی پاسخی نداده است.
استراتژی محو مخالفان از جوخه ببر تا وعده 

ثروت

پس از فاش شدن قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 
کشته شده در ترکیه برخی از افراد از جمله مخالفان 
و یا برخی از داخل بدنه خاندان سلطنتی ترفندهای 
این رژیم برای حذف مخالفان را فاش کردند که نشان 
می دهد چطور در این سال ها برخی از مخالفان این 
رژیم در داخل و یــا خارج از خاک عربســتان برای 
همیشه ناپدید شده اند. یک منبع سعودی اعالم کرد 
که گروهی به نام »فرقه النمر« یا »جوخه ببر« تحت 
رهبری و هدایت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
مخالفان از جمله جمــال خاشــقجی روزنامه نگار 
واشنگتن پســت را برای همیشه ســاکت می کند. 
گروه جوخه ببر، ماموریت ترور مخالفان سعودی چه 
در داخل پادشــاهی و چه در خاک کشورهای دیگر 
به صورت مخفیانه را انجام می دهــد به گونه ای که 
رسانه ها، جامعه بین الملل و سیاستمداران اطالعی از 
آن نداشته باشند. اخیرا یکی از روزنامه نگاران مخالف 
آل ســعود به نام عمر عبدالعزیز که به کانادا پناهنده 

شده است فاش کرد که برخی از افراد تالش داشتند تا 
به بهانه رایزنی وی را به کنسولگری این کشور در کانادا 
بکشانند ولی او از این کار اجتناب کرده است. ظاهرا 

این فرد در حال همکاری با خاشــقجی روی پروژه 
ای ویژه برای ایجاد یک شــبکه مقابله ای با حکومت 

عربستان بوده است.
همه قتل های سر به مهر عربستان از هتل 

ریتز تا فاجعه منا
طی ســال های اخیر بســیاری از برنامــه های ترور 
مخالفان عربســتانی به نوعی به رســانه ها درز پیدا 
کرد، هرچند که هیچ کدام از آنها مانند قتل اخیر در 
ترکیه جنجالی نشد. یکی از مهم ترین این طرح های 
ترور مربوط به قتل »رکن آبادی«، دیپلمات ســابق 
کشــورمان در لبنان بود که اگر چه به نظر حادثه ای 
در جریان کشتار در روز منا می رسید؛ اما با پیگیری 
های صورت گرفته مشخص شــد او به قتل رسیده 
است. همچنین پروژه نگه داشتن »سعد حریری« در 
لبنان که عمال با دخالت و تهدید رؤسای کشورهای 
اروپایی خاتمه یافت پس از آن مســئله بازداشت و 
کشته شــدن برخی از مخالفان داخلی آل سعود در 

هتل ریتز پیش آمد؛ اما مشهورترین حادثه در تاریخ 
»دیپلماسی  آدم ربایی« عربســتان سعودی ربودن 
سه شــاهزاده بین ســپتامبر ســال ۲۰۱۵ تا فوریه 
ســال ۲۰۱۶ بود به طوری که وادار به بازگشــت به 
 عربستان سعودی شدند.بر اساس یک فیلم مستند که 
بی بی سی آن را پخش کرد، اولین شاهزاده »سلطان 
بن ترکی« بود که اوایل فوریه ســال ۲۰۱۶ به همراه 
۲۰ تن از همراهانش که ملیت غربی داشتند، ربوده 
شدند.دو شاهزاده همراه این شــاهزاده  که در  یک 
هواپیما بودند مطرح کردند که هواپیمای حامل آنها  و 
این شاهزاده به سمت قاهره در پرواز بود؛ اما مسیر آن 
تغییر کرد و همه خود را در ریاض دیدند. این شاهزاده 
ها تاکید کردند که شاهزاده به سادگی تسلیم نشد و 
داد و فریاد کرده و با میهمانداران هواپیما درگیر شد؛ 
اما بعدا مشخص شد که آنها سالح مخفی کرده اند تا 

وی و دیگر مسافران را وادار به تسلیم کنند.
روزنامه گاردین انگلیس نوشــت که پس از آن دیگر 
این شاهزاده در مأل عام دیده نشد.این عملیات ربودن 
اولین عملیات ربایش شاهزاده سلطان نبود. صبح روز 
۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۳ شاهزاده به کاخ ملک فهد،عموی 
در گذشته اش در حومه شهر ژنو در سوئیس به دعوت 
شاهزاده » عبدالعزیز« پسر مورد عالقه پادشاه رفت) 
جالب این جاست که این شاهزاده اکنون در ریاض در 

بازداشت به سر می برد(.
عبدالعزیز به سلطان پیشــنهاد داد که به عربستان 
بازگردد و به وی وعده داد که نزاع ناشی از انتقادش از 
رهبران عربستان را حل کند؛ اما سلطان این پیشنهاد 
را رد کرد. زمانی که شاهزاده عزیز و شیخ»صالح آل 
شیخ« وزیر امور اسالمی که همراهش بود اتاق را ترک 
کردند مردان نقاب پوش وارد اتاق شــدند و شروع به 
ضرب و شتم شاهزاده سلطان کردند و پس از بستن 
دســت و پایش آمپولی در گردنش زدند. ســپس به 
سرعت و در حالی که سلطان بی هوش بود به فرودگاه 
ژنو رفته و به یک هواپیمای پزشکی که در باند فرود 

منتظرشان بود، منتقلش کردند.

مزایده اموال غیرمنقول
9/24 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 970715 ج/ دوم له خانم شــیال کبیری و علیه آقای سید اصغر 
رئیس زاده مبنی بر مطالبه مبلغ 8/220/000/000 ریــال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتــی در تاریخ 97/10/1 ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 9/864 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 1630 فرعی از 4999 اصلی بخش 5 اصلی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای سید اصغر 
رئیس زاده و اکنون در تصرف مالکانه خواهان و خانواده می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و ازملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
 دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریز به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل پالک مورد نظر واقع در اصفهان خیابان 
فرایبورگ نبش کوچه شهید محمود کارگر فرد )شــماره 13( پالک شماره 32 کدپستی 
8168764411 )کروکی ذیل( معاینه محلی بعمــل آورده که با توجه به مدارک ابرازی و 
بررسی های انجام شــده، گزارش کارشناسی به شــرح ذیل تقدیم می گردد. موقعیت و 
مشــخصات ملک: ملک مورد نظر به صورت یک ساختمان مســکونی با مساحت 300 
متر مربع عرصه و حدود 564 متر مربع اعیانی )ســه واحد آپارتمان مستقل( در سه و نیم 
طبقه با اسکلت فلزی و دیوار باربر آجری، ســقف تیرآهن، کف سرامیک، پوشش سطوح 
داخلی با ســنگکاری و گچکاری و کاغذ دیواری و رنگ، درب و پنجره  خارجی آلومینیم، 
درب های داخلی چوبی، سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه کاشی و سنگ با کابینت 
فلزی، نمای خارجی و حیاط آجرنما آبساب و کف حیاط موزائیک فرش، دارای اشتراکات 
4 کنتور برق و آب و فاضالب و گاز و سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی 
با قدمت حدود چهل سال می باشد. هر یک از آپارتمانها دارای یک واحد پارکینگ مسقف 
و مجزا در طبقه همکف می باشــد. ارتباط طبقات با یک دســتگاه پله دو طرفه از سمت 
شرق برقرار است. حدود اربعه عرصه، شــمااًل بطول 12 متر به گذر، شرقًا بطول 25 متر 
به خیابان فرایبورگ، جنوبًا بطول 12 متر به پــالک مجاور و غربًا بطول 25 متر به پالک 
مجاور. نظریه کارشناســی: با توجه به موارد فوق و بررسی های انجام شده و با عنایت به 
نحوه استفاده از محل مورد نظر و نوع کاربری و قدمت ساختمان و مصالح مصرفی و ارزش 
زمین و ســاختمان در محل، نظریه خود را در مورد ارزیابی ساختمان برآورد و به شرح زیر 
تقدیم می دارد. قیمت پایه عرصه و اعیان شش دانگ پالک مورد نظر شصت میلیارد ریال 
)60/000/000/000 ریال( معادل شش میلیارد تومان برآورد و اعالم می گردد. در نتیجه 
ارزش 9/864 حبه مشاع آن به مبلغ 8/220/000/000 ریال ارزیابی که مقدار 470/1000 
حبه مشاع آن به مبلغ 392/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 9/394 حبه 
 مشــاع آن به مبلغ 7/828/000/000 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. 

م الف: 271543 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان )  571 کلمه ،  6 کادر (
اجراییه

9/30 شماره اجراییه:9710423749100121  شماره پرونده:9409983749100618 
شــماره بایگانی شــعبه:940980 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
پرونده 940980 به شــماره دادنامه مربوطــه 9409973749101732 صادره از دادگاه 
دهاقان محکوم علیهم 1- هوشنگ طاهری فرزند شــهریار به نشانی مبارکه فرماندهی 
نیروی انتظامی اداره پلیس پیشــگیری مبارکه 2- ســجاد مرادپور فرزند شنبه به نشانی 
بروجن فاطمیه فاز یک خ دوم ک اول سمت راست پ 3،15- عبدالرضا پناه پوری فرزند 
عبدالرسول به نشانی شهرضا خ حافظ شرقی خ 17 شهریور فرعی 4 محکومند متضامنا به 
پرداخت مبلغ یکصد و هفده میلیون ریال بابت ضمانت نامه شماره 2201/011155 مورخ 

1392/10/17 و پرداخت مبلغ 3/735/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/3/9 لغایت وصول محکوم به که توسط واحد اجرای 
احکام حقوقی محاسبه و پرداخت مبلغ 5/850/000 ریال بعنوان نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. رای صادره در خصوص محکوم علیه ردیف اول حضوری و قطعی است و در 
خصوص سایر محکوم علیهم غیابی می باشد. مشخصات محکوم له: بانک توسعه تعاون 
به نشــانی اصفهان خ توحید چهار راه توحید تقاطع نطنز بانک ملت مدیریت شعب بانک 
توسعه تعاون، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 298913 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان)  489 کلمه ،  5 کادر (
حصر وراثت

9/26  خانم معصومه امینی اسفیدواجانی دارای شناسنامه شماره 835 به شرح دادخواست 
به کالسه 814/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قدیرعلی امینی اسفیدواجانی به شناســنامه 24 در تاریخ 97/6/7 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- غالم 
 امینی اسفیدواجانی، ش.ش 4160 فرزند ذکور متوفی 2- معصومه امینی اسفیدواجانی، 
ش.ش 835 فرزند اناث متوفی 3- فاطمه مختاری اسفیدواجانی، ش.ش 34 همسر متوفی 
می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق، ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 297951 احمدی قاضی شــعبه اول شورای حل اختالف تیران )  

144 کلمه ،  1 کادر (
مزایده اموال غیرمنقول

9/31 اجرای احکام حقوقی شــعبه ســیزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 960023 ج/ 13 له خانم افســانه نصر اصفهانی و علیه 
آقای سید مهدی حســینی مبنی بر مطالبه مبلغ 200 عدد ســکه بهار آزادی و 50 مثقال 
 طال که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 853/647/864 ریال بابت سایر مطالبات
 حق االجرای دولتــی در تاریــخ 97/10/04 ســاعت 11/30 صبــح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 18 خیابان شــهید نیکبخت 
جهــت فــروش 36 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ ملکــی به پــالک ثبتی 
شــماره 213 فرعی 7 اصلــی بخش 14 اصفهــان با مشــخصات منــدرج در نظریه 
کارشناســی که ذیال درج شــده است ملکی ســید مهدی حســینی و اکنون در تصرف 

مالکانه محکوم علیه توســط کارشــناس رسمی دادگســتری به شــرح ذیل ارزیابی 
 شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نمایــد. طالبین خرید 
 می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و
 در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: ارزیابی پالک واقع در خیابان آتشگاه- خیابان قدس- کوچه نوبهار- 
جنب بهداری آزادان پالک یــک و ارجاعی به اینجانبان کارشناســان منتخب، در وقت 
 مقرر باتفاق آقای سید مهدی حسینی به محل واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه و مراتب
 بشرح ذیل گزارش می گردد. 1- مدارک ارائه شده از طرف محکوم علیه و اظهارات وی: 
طبق یک فقره سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یکدرب باغ پالک 213 واقع در آزادان 
بشماره هفت اصلی بخش 14 ثبت اصفهان در صفحه 420 دفتر 135 امالک سابقه ثبت و 
سند داشته سپس مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به سید مهدی حسینی 
 بهارانچی )محکوم علیه( انتقال می گردد و بنامش در صفحه 497 دفتر 651 ســند صادر 
می گردد لکن سند صادره دارای حدود اربعه ولی فاقد طول ابعاد و مساحت می باشد و حدود 
مندرج در سند عبارتست از شماال و جنوبا و شرقا دیواریست بشارع  و غربا بدیوار اشتراکی 
با باغ 212 و چون حد شــرق پالک در وضع موجود به پالک )درمانــگاه آزادان( محدود 
گردیده ولی در سند مالکیت به شارع محدود می شده سوال گردید و حسب االظهار وی 
 شارع در تصرف درمانگاه قرار گرفته و چون مکان عام المنفعه بوده مورد اعتراض مالکین
  مجاور قــرار نگرفته اســت و طبق معرفی ششــدانگ پــالک 213 در محل به ســه 
قطعه تقسیم شده که یک قطعه آن که شامل سه دانگ از پالک می باشد در تصرف غیر 
قرار دارد و دو قطعه دیگر که یکی بصورت یک باب خانه دو طبقه و دیگری بصورت زمین 
محصور می باشد شامل ســه دانگ دیگر پالک می باشد که در تصرف آقای سید مهدی 
حسینی بهارانچی قرار دارد و ملک مورد ارزیابی قطعه زمین محصور می باشد. 2- معاینه 
محل: محل معرفی شــده بصورت یک قطعه زمین محصور می باشد و مساحت آن طبق 
 ابعاد موجود محل حدود 223/15 متر مربع می باشــد لکن با توجه به عقب نشینی پالک
 مجاور و نیز پروانه ســاختمان ارائه شده توسط آقای ســید مهدی حسینی که مربوط به 
 سال 1381 می باشــد پس از عقب نشینی مســاحت باقیمانده حدود 216/20 متر مربع 
می شود. 3- نتیجه و نظریه هیات کارشناســی با عنایت به مراتب فوق و جمیع عواملی 
که در ارزیابی موثر می باشد از جمله موقعیت ملک- میزان مسا حت- ارتفاع مجاز جهت 
ساخت و ساز0 قیمت روز بازار و ... ارزش زمین محصور معرفی شده که قسمتی از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک مورد ارزیابی می باشد معادل پنج میلیارد و دویست و نود میلیون 
 ریال  بعبارتی پانصد و بیســت و نه میلیون تومان برآورد می گردد. م الف: 276241 

اجرای احکام حقوقی شعبه سیزده اصفهان )  655 کلمه ،  7 کادر (
ابالغ وقت رسیدگی

9/34 شماره ابالغنامه: 9710100368303127 شماره پرونده: 9609980359300821 
شماره بایگانی شــعبه: 961107  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
خانم مریم رحیمی فرزند غالمحسین، دادخواســتی به طرفیت  خوانده مریم رحیمی به 
خواسته مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه های 
تجدیدنظر استان اصفهان(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980359300821 شعبه 
3 دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/05 ساعت 
10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:282514 شعبه 3 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات ورزشی نیروی دهقان نقش جهان 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3854 و شناسه ملی 

 10260695836
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/01 
امراله ســلطانی رنانی به شــماره ملی 1283205610 باپرداخت مبلغ 
500000 ریال به صندوق مؤسســه در ردیف شــرکا قــرار گرفت.در 
نتیجه ســرمایه مؤسســه از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1500000 
ریال افزایش یافت وماده 4 اساســنامه بشــرح مذکور اصالح گردید. 
اسامی شرکا و میزان ســهم الشــرکه هریک پس از افزایش سرمایه 
بشرح ذیل می باشد : سهراب سلطانی رنانی دارنده مبلغ 500000 ریال 
سهم الشرکه - مسیب سلطانی رنانی دارای مبلغ 500000 ریال سهم 
الشرکه - امراله سلطانی رنانی دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان 
)291886(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/08/19 محمد مروج االحکامی کدملی 1293093351 ، امیرحسین 
گلفــر کدملــی 1292066075 و ایمان امیــن الرعایایــی یمینی کدملی 
1292324937 بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان 
)292449(

آگهی تغییرات شرکت ملک سازان اسپادانا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 50608 و شناسه ملی 10260691360 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محســن ملک پور کدملی 4723824367 بســمت رئیس هیات مدیره و مهران ملک 
پورکدملی 4710026610 بســمت مدیرعامل شــرکت و خاطره ملــک پور کدملی 
0017341124 بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)291883( 

آگهی تغییرات شرکت ملک سازان اسپادانا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 50608 و شناسه ملی 10260691360 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : محســن ملک پور کدملی 4723824367 و مهران ملک پور کدملی 
4710026610 و خاطره ملک پور کدملــی 0017341124 بعنوان اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید نجمه غالمی کدملی 1160198985 
وانیس روهنده کدملی 1270747304 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکســال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)291882(

اوکراین و روسیه به حالت آماده باش درآمدند
سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین اعالم کرد که در پی تنش آبی با روسیه در دریای آزوف، 
این کشور به حالت آماده باش نظامی درآمده و کمیته نظامی تشکیل شده است. »الکساندر 
تورچینف« افزود: کمیته نظامی اوکراین حادثه یکشنبه شب در دریای آزوف را تجاوز جنگی 
روسیه به اوکراین قلمداد می کند.سازمان امنیت فدرال روسیه نیز در اطالعیه ای ضمن اعالم 
آماده باش نظامی در منطقه مورد مناقشه با اوکراین اعالم کرد که دو کشتی کوچک به نام های 
بردیانسک و نیکاپول و یدک کش یانی کاپو اوکراین را توقیف کرده است.براساس گزارشی 
که شبکه »ان.ت.و « روسیه منتشر کرد، مرزبانان روسی برای توقیف شناورهای اوکراینی به 
سوی آنها آتش گشودند به همین دلیل سه خدمه اوکراینی زخمی شدند؛ اما خدمات پزشکی 
به آنها ارائه شد و هیچ کس کشته نشد.برخی از تحلیلگران در روسیه معتقدند که اوکراین برای 
افزایش فشار بین المللی بر روسیه در آستانه نشست سران ۲۰ کشور صنعتی )جی ۲۰(، عمدا 
روسیه را در آب های کریمه تحریک می کند.مقامات کرملین طی دو هفته اخیر از احتمال 
دیدار مفصل سران روسیه و آمریکا در حاشیه اجالس جی ۲۰ در آرژانتین خبر داده بودند که 

قرار است 9 و ۱۰ آذر ماه در آرژانتین برگزار شود.

 سوء استفاده داعش 
از یک بازی آنالین محبوب در جهان عرب

یک پایگاه خبری مصری از پشت پرده بازی محبوب »PUBG« در جهان عرب و سوء استفاده 
گروه تروریستی داعش از آن برای جذب جوانان خبر داد.گروه تروریستی داعش پس از تغییر 
راهبرد خود برای اســتفاده از روش های جدید برای نفوذ در جهان و دستیابی به راهی برای 
گسترش افکار و اندیشــه خود در میان جوانان، این بار به سراغ یک بازی آنالین رفته است.

بازی »PLAYER UNKNOWNS BATTLE GROUNDS« که بر پایه اندیشــه های 
خشونت آمیز و درگیری خیابانی و یورش به خانه های مردم است، در واقع راهی برای گسترش 
رفتار های وحشیانه گروه تروریستی داعش محسوب می شود که جهان عرب را در نوردیده 
و جوانان بسیاری را در سراسر جهان به خود عالقه مند کرده است.این بازی در دوره اخیر و با 
پیوستن میلیون ها بازیکن از جمله میلیون ها جوان از مصر و سایر کشور های عربی، محبوبیت 
گسترده ای کسب کرده است.حوادث این بازی عموما به صورت اکشن همراه با تیراندازی و 
جمع آوری اسلحه هایی است که غنیمت شمرده می شوند. تعداد بازیکنان هر مرحله این بازی 
به ۱۰۰ نفر می رســد و هدف از آن جنگیدن و رسیدن تنها یک بازیکن به آخر مرحله است.

بازیکنان می توانند بازی فردی یا گروهی با دســت کم ۴ بازیکن را انتخاب کنند و در هر دو 
حالت نیز تنها بازیکنی که تا پایان مرحله زنده مانده است، برنده بازی می شود.از آنجایی که 
بازی PUBG آنالین است، موجب می شود تا افراد مختلفی از سراسر جهان در یک زمان در آن 
مشارکت کنند، مسئله ای که گروه تروریستی داعش از آن به عنوان ابزاری برای ورود برخی از 
عناصرش به بازی استفاده می کند و در مواقعی که ۱۰۰ بازیکن در درون یک جنگ هستند 
سرود گروه تروریستی خود را پخش و همچنین با سایر بازیکنان صحبت کرده و آنان را به دام 
خود گرفتار می کند. این مسئله راه نفوذی برای جذب جوانان به این گروه تروریستی محسوب 
می شود. اندیشه های گروه تروریستی داعش در اداره جنگ خیابانی و مخفی شدن در خانه ها 
و حمل سالح های مختلف و غارت سالح سایرین روش هایی است که عموما این گروه از آن 

استفاده می کند و در قالب یک بازی به نمایش گذاشته شده است.

پریسا سعادت

بحران مخالفان در خاندان سعودی
  استراتژی حذف عربستان؛ از جوخه ببر تا آدم ربایی  
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اصفهان۵درجهسردترمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول 
ابتدایی آموزش و پرورش استان:

طرح »کالس بازی« در مدارس 
اصفهان اجرایی می شود

رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: در 
مدارس کالســی تحت عنوان »کالس بازی« 
در نظر گرفتــه ایم که دانش آمــوزان کالس 
اول تا ســوم ابتدایی در این کالس ها در قالب 
 بازی فعالیت هــای گروهــی را تمرین کنند.
» نســرین باباپور« در خصوص اجرایی شدن 
این طرح  اظهار کرد: این طرح در دســتور کار 
آموزش و پرورش قرار گرفته؛ اما هنوز شیوه نامه 

آن به ادارات ارسال نشده است.
وی افــزود: در کالس هــای بازی، ســاعات 
کالس های دانش آموزان کم یــا زیاد نخواهد 
شد، بلکه مطالب درسی در قالب بازی تدریس 
می شود تا مفاهیم برای دانش آموزان شیرین 

و جذاب تر شود. 
باباپور با بیان اینکه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان به دنبال اجرایی کردن پایلوت این طرح 
در مدارسی اســت که فضای کافی و امکانات 
بازی را دارد، افزود: اســتعالم از مدارس برای 
اجرای این طرح آغاز شده و با جمع بندی نهایی 
این طرح را اجرایی می کنیم.وی با بیان اینکه 
وســایل بازی باید مرتبط با مفاهیم آموزشی 
باشد تا احساسات مفهومی در وجود کودکان 
عمق بخشی شود، ادامه داد: معلم در »کالس 
بازیم با ایجاد فضای شــاد زمینــه یادگیری 
بیشــتر را برای کودکان فراهــم می کند تا در 
کنار همکالســی های دیگر با بازی مفاهیم را 

بهتر بیاموزد.
 باباپــور، با بیــان اینکه در اکثــر مراکز پیش 
دبستانی مســتقل »کالس  بازی« وجود دارد؛ 
اما آمار مدارس ابتدایی که »کالس بازیم دارد، 
بسیار محدود است، افزود: توسعه طرح »کالس 
بازی« را در دســتور کار خود قــرار داده ایم، 
کودکان با بــازی کردن از تمــام حواس خود 
بهره مند می شوند وتاثیر بسزایی در یادگیری 

مطالب برای آنها خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
اصفهان ۵ درجه سردتر 

می شود

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهــان گفت: میانگین دمای هوای اســتان 
اصفهان ســه تا پنج درجه سانتی گراد کاهش 
خواهد داشــت.»فاطمه زهرا سیدان« با اشاره 
به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان 
طی چند روز آینــده اظهار کــرد: در این بازه 
زمانی، جو نسبتا پایداری بر استان حاکم خواهد 
شد و  سامانه بارشی در استان فعالیت نخواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه موج ناپایداری که طی روزهای 
گذشته در اســتان فعال بود از مرزهای شرقی 
استان در حال خارج شدن است، افزود: بر این 
اساس پدیده غالب افزایش ابر و شرایط مه آلود 
در اکثر نقاط به ویژه در مناطق  غربی و شمالی 
استان پیش بینی می شود.کارشناس مسئول 
 پیش بینی هوای اســتان اصفهــان ادامه داد:
  در مناطــق مرکزی نیــز از روز چهارشــنبه
  افزایــش غبــار صبحگاهــی پیــش بینــی 

می شود.

رییس اداره هواشناسی فریدن:
ارتفاع برف در ارتفاعات غرب 

استان به ۵0 سانتی متر رسید
رییس اداره هواشناسی شهرســتان فریدن با 
اشــاره به بارش برف در مناطق غرب اســتان 
اصفهان گفــت: ارتفاع بــرف در ارتفاعات این 
مناطق تاکنون به 50 سانتی متر رسیده است.

»نوروز ملکی« از بارندگی 41 میلی متری باران 
در این مدت در شــهر داران خبر داد و افزود: 
بارش برف در مرکز فریدن، شــهر داران، بیش 
از 2 ســانتی متر و در ارتفاعات به بیشتر از 30 

سانتی متر رسیده است.
رییس اداره هواشناســی شهرســتان فریدن 
همچنیــن از بارش 64 میلی متــری باران در 
روزهای گذشــته در ایســتگاه هواشناســی 
شهرستان بوئین میاندشــت خبر داد و گفت 
 : میــزان بــارش بــرف در مناطق شــهری و 
روستایی شهرســتان، بیش از25 سانتی متر و 
در ارتفاعات بیشــتر از 35 سانتی متر گزارش 

شده است.

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی:
طرح پرداخت جریمه غیبت 

سربازی نمی شود
جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی گفــت: طرح پرداخــت جریمه غیبت 
ســربازی به صورت قطعی ســال آینده تمدید 
نمی شود.»ابراهیم کریمی« افزود: به افراد غایب 
توصیه می شــود در فرصت باقی مانده نسبت به 
پرداخت جریمه غیبت سربازی اقدام کنند.وی 
ادامه داد: این افراد تا پایان امســال فرصت دارند 
تا از این طرح اســتفاده کنند چرا که قانون گذار 
مهلت اجرای این طرح را تا پایان امســال مقرر 

کرده است.
جانشــین رییس ســازمان نظام وظیفه نیروی 
انتظامی اضافه کرد: ضرورت دارد تا مشــموالن 
این طرح، وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند در 
غیر این صورت فرض می شــود که آنها آمادگی 
گذراندن دوره خدمت ســربازی را دارند.سردار 
کریمی افزود: از سال آینده فراخوان ها به نوبت 
انجام می شــود تا غایبان خود را معرفی کنند و 

دوره سربازی خود را بگذرانند.
وی در پاسخ به این ســوال که برای افرادی که تا 
کنون نام نویسی نکرده اند در صورتی که برای نام 
نویسی اقدام کنند فرصتی برای پرداخت اقساطی 
جریمه در سال آینده به آنها داده می شود؟ گفت: 
این طرح چهار ســال به صورت مستمر اجرا شد 
و در این مدت افراد مشــمول این طرح فرصت 
داشتند از مزایای این طرح استفاده کرده و کارت 
معافیت دریافت کنند، این افراد تا پایان امســال 
فرصت دارند تا نام نویسی و تمام جریمه را تا پایان 
سال 97 پرداخت کنند.میزان جریمه مشموالن 
غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی بر 
اساس مدرک تحصیلی است و افراد دارای مدرک 
زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون 
تومان، فوق دیپلم20 میلیون تومان، کارشناسی 
25 میلیون تومان، کارشناسی ارشد 30 میلیون 
تومان، دکترای غیرپزشــکی 35 میلیون تومان، 
دکترای پزشــکی 40میلیون تومان و پزشکان 
متخصــص و باالتر 50 میلیون تومــان، جریمه 

می شوند.

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی:

۷0 درصد کتاب های کمک 
درسی نامناسب است

مدیرکل انتشــارات و تکنولوژی آموزشی گفت: 
70 درصد کتاب های کمک درســی نامناســب 
بوده و 70 درصد کتاب های داســتانی استاندارد 
است.»محمد ناصری« اظهار کرد: موضوع کتاب 
و خواندن، فلسفه وجودی این اداره کل است که 
از آن به عنوان انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 

یاد می شود.
وی ادامه داد:  استاندارد سازی فقط شامل منابع 
مکتوب نیست بلکه منابع غیرمکتوب را نیز در بر 
می گیرد و شرط آن مغایر نبودن با اهداف وزارت 
آموزش و پرورش اســت. ناصــری اضافه کرد: 
کتاب های مناسب را در سایت خودمان معرفی 
کردیم که کتاب مناســب از 100 امتیاز باید 60 
امتیاز بیاورد، اگر از 70 تا ۸0 امتیاز بیاورد درجه 
 دو و اگــر از ۸0 به باال امتیاز بیــاورد، درجه یک

 است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی:
روزانه 10 تا 1۵ شکایت از 

جراحان زیبایی ثبت می شود
عضو شورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشور 
گفت: بر اســاس آمار موجود، روزانــه 10 تا 15 
مورد شــکایت از جراحــان زیبایی در کشــور 
 بــه ثبت می رســد که بیشــتر جراحــی بینی

 است.
»ایرج خسرونیا« افزود: بیشترین شکایت بیماران 
از جراحان پالستیک و زیبایی است و بسیاری از 
افرادی که برای جراحی زیبایی به ویژه بینی به 
پزشک مراجعه می کنند، دچار مشکالت روحی 
و روانی هستند و پس از عمل تصور می کنند که 
هنوز بینی شــان دچار مشکل اســت و شکایت 

می کنند.
خسرونیا خاطرنشان کرد: جراحی ارتوپدی و زنان 
از دیگر مواردی است که بیشترین شکایت ها را 
در پی دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری 
از سخنان پزشکان در رشــته های تخصصی که 
به برنامه های صدا و سیما دعوت می شوند تا در 
مورد موضوع بیماری و ســالمت صحبت کنند، 
غیرکارشناسی است و باید با هماهنگی رؤسای 

انجمن های پزشکی صورت گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشــجویان می توانند ترویج 
کننده اتصال دانشگاه و صنعت شوند و تشکیل انجمن های علمی در 

دانشگاه ها یکی از اقدامات اثر بخش است.
»منصور غالمی« در جشــنواره  ملی حرکت در دانشــگاه اصفهان، 
اظهار کرد: حلقه اتصــال ایده های نو و حرکت های شــکلی پویا در 
دانشگاه های کشــور راهی به ســمت کاربردی کردن نتایج علمی 
در سطح کشــور اســت. آغاز حرکت و ارتباط صنعت با دانشگاه از 
جرقه های فکری آغاز می شود و برای رسیدن به اثرات وسیع تر نیاز 

به هم فکری و هم افزایی و مشارکت بیشتر اجتماعی است.
وی افزود: تشــکیل انجمن هــای علمی در دانشــگاه ها یکی از این 
اقدامات اثر بخش اســت که هر ســاله در هفته پژوهــش اقدامات 

دانشگاهی در سطح ملی به شکل های مختلف عرضه می شود. 
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره بــه ورود صنعت و بخش 
خصوصــی در کنار ایــن جشــنواره ها، اظهار کرد: حضور کســانی 
که طالب ایده های علمی هســتند هر ساله در دانشــگاه پررنگ تر 
می شود. از جمله اثرات این ارتباط ثبت قراردادهای بخش صنعت با 
پژوهش های دانشگاهی است. غالمی، دانشجویان حاضر در جشنواره 
حرکت را بخشی از جامعه علمی دانست و گفت: دانشجویان می توانند 

ترویج کننده اتصال دانشگاه و صنعت شوند. اینکه حاصل تحصیالت 
دانشــگاهی بتواند راهی برای رفع نیازهای کشور شود به شکل ویژه 
در چنین جشــنواره هایی نمود پیدا می کند، در واقع جشنواره ملی 
حرکت نماد اعتماد دانشــجویان ایرانی به فناوری های داخل است.

وی با اشــاره به فعالیت بیش از 5 هزار شرکت دانش بنیان در کشور، 
اظهار کرد: این شرکت ها با سابقه بسیار کم اقدامات بسیاری به لحاظ 

ایجاد اشتغال و ایجاد سرمایه در کشور انجام دادند. 

همچنیــن در کنار پارک های علــم و فناوری و مراکز رشــد فضای 
جدیدی تحت عنوان اکوسیســتم های اقتصــادی علمی روز به روز 
شــکوفاتر می شــود. وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری تصریح کرد: 
یکی از نقدهای به جایی که به کشــور وارد اســت تبیین دیر هنگام 
پژوهش های دانشگاهی در جامعه اســت. دانشگاه های دنیا بیش از 
نیم قرن اســت که در این فضا وارد شــده اند، اما در ایران حدود 20 
سال اســت که کاربست دانشگاه و ارتباط بیشــتر دانشگاه و صنعت 

آغاز شده است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره به حضور بخش بین الملل و 
استقبال خوب دانشجویان خارجی از دومین جشنواره ملی حرکت، 
خاطرنشان کرد: حضور چشمگیر دانشجویان خارجی نشان می دهد 
ایران به عنوان کشوری فعال در عرصه های فناوری مطرح است. این 
جشــنواره عالوه بر اینکه اعتماد دانشــجویان خارجی به حضور در 
جشنواره های ملی ایران را نشان می دهد، نشان دهنده این است که 
می خواهند در کنار دانشــجویان ایرانی به انتقال دانش و تجربیات 
خود بپردازند. بر خالف تمام تبلیغاتی که جامعه جهانی بر ضد ایران 
انجام می دهد، حضور پررنگ این دانشــجویان نشان می دهد ایران 

جای امنی است. 

وزیر علوم در دانشگاه اصفهان:

»جشنواره ملی حرکت« نماد اعتماد دانشجویان ایرانی به فناوری های داخل است

گزارش

کمبود دارو  طی هفته های اخیر موجب شده 
تا بازار فروش و توزیع دارو از طریق شبکه های 
خارج از توزیع غــذا و دارو رونق بگیرد. اگر 
چه بازار سیاه دارو همواره در کشورمان فعال 
بوده؛ اما به دلیل وضع تحریم ها و گران شدن 
داروهای وارداتی در کنار کمیاب شدن برخی از 
داروهای بیماران خاص موجب شده تا پلیس و 
کارشناسان حوزه غذا و دارو هشدارهای جدی 
را در مورد جوالن داروهــای تقلبی و بازی با 

سالمت بیماران ارائه دهند.
در جدیدترین اظهار نظر، عضو هیئت مدیره انجمن 
داروســازان ایران نســبت به خرید دارو از بازارهای 
غیر رسمی به مردم هشدار داد و گفت:» سوداگران 
بی شرمی را به حدی رســانده اند که تاریخ مصرف 
داروها را به صورت کامال  آشــکار تغییر می دهند و 
در مواجهه با اعتراض بیمــاران، توجیه می کنند که 
تاریخ مصرف داروها تا یک سال قابل تمدید است«. 
وی ضمن هشدار نســبت به تهیه دارو از بازار  ناصر 
خسرو، گفت: »متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم 
که مردم مجبور می شوند داروهای مورد نیاز خود را 
از ناصرخسرو و سایت های مجازی غیر رسمی تهیه 
کننــد. در این زمینه مردم باید بدانند که ســالمت 
بیماران خود را در معــرض خطری بیش از  بیماری 
اولیه قرار داده اند«. متاسفانه بحث تحریم ها و برخی 
کمبودهای دارویی، سبب رونق بازار سیاه دارو شده و 
این موضوع نگرانی های زیادی را در جامعه داروسازی 
کشورمان ایجاد کرده اســت. چندی پیش بود که 
خبر توزیع واکســن های آنفلوانزای تاریخ گذشته 
در داروخانه ها خبرساز شــد؛ مسئله ای که عامل یا 
عوامل آن هیچگاه مشخص نشدند و تنها افرادی که 
این واکسن ها را خریداری کرده بودند متحمل ضرر 

و زیان شدند.
اینترنت و معضلی به نام داروهای تقلبی

طی چند سال اخیر تهیه و توزیع دارو از طریق سایت 
های اینترنتی و به صورت مجازی رونق زیادی گرفته 
است، اگر چه بیشترین سهم را در این بازار داروهای 
مکمل دارد؛ اما در هفته های اخیر برخی از داروهای 
حساس بیماران خاص نیز در این فضا توزیع و فروخته 
شد. هر چند بر اساس اعالم پلیس فتا  هرگونه فروش 
دارو یا ابزار پزشــکی به صورت اینترنتی  و هم چنین 

میزبانی خدمات اینترنتی و واگــذاری  درگاه بانکی  
به فروشــندگان دارو ممنوع بوده و پیگرد قانونی را 
در برخواهد داشت؛ اما این عمل همچنان در کشور 
صورت می گیرد. از ســوی دیگر شبکه ای گسترده 
از تبلیغات در مــورد داروهای گیاهی نیز وجود دارد 
که متاسفانه به دلیل برچســب گیاهی بودن امکان 
 معرفی و تبلیغات دارند؛ اما غالبــا تقلبی و بدون اثر 

هستند .
نگرانی ها در زمینه کمبود داروهای برخی از بیماری ها 

به دلیل گرانی دالر و برخی از محدودیت ها موجب 
شــده تا افراد برای تهیه داروهای مورد نیازشان به 
بازار سیاه روی بیاورند و به همین دلیل دالالن دارو 
روزهای پر رونقی را می گذرانند. حتی به گفته برخی 
از کارشناســان توزیع دارو، در بازارهایی مانند ناصر 
خســرو عالوه بر داروهای خارجی، داروهای ایرانی 
هم عرضه می شود و این در حالی است که مسئوالن 
پزشکی کشور بارها نسبت به خرید دارو از مبادی غیر 

قانونی و بدون مجوز هشدار داده اند.

داللیباجانمردم

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه بودجه سازمان بهزیستی در خصوص حمایت از بیماران 
ایدز براساس برنامه استراتژیک چهارم پرداخت نشده است، گفت: 
اگر سال آینده اعتبارات حمایتی مربوط به باشگاه های مثبت ایدز 

را پرداخت نکنند، ما هم باشگاه ها را تعطیل می کنیم.
»فرید براتی ســده« گفت: در حال حاضر در برنامه استراتژیک 
چهارم درمان و کاهش آســیب بیماری ایدز در کشــور هستیم. 

در این برنامه ســازمان بهزیســتی هم موظف به همکاری بوده  
و هم حمایت هــای الزم را از افراد مبتال و خانواده هایشــان در 
قالب باشــگاه های مثبت به عمل بیاورد، اما اعتباری برای تامین 
هزینه های »باشــگاه های مثبت«، براســاس آنچــه در برنامه 

استراتژیک چهارم آمده پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه چندین میلیارد تومان بودجه برای این بخش در 
نظر گرفته شده بود که تا کنون پرداخت نشده است، اظهار کرد: 

تا امسال هم از منابع سازمان بهزیستی که آن را از سازمان برنامه 
 و بودجه دریافــت می کردیم، اقداماتــی را در خصوص بیماران
  HIV  انجــام می دادیم، اما اگر وضعیت به همین منوال باشــد،
 مانند وزارت بهداشت که امسال باشگاه های مثبت ایدز خودش

  را تعطیــل کــرد و همــه را به ســمت  مــا ســوق داد، ما هم 
مجبور می شویم که از سال آینده مراکز کاهش آسیب را تعطیل 

کنیم.

احتمال تعطیلی باشگاه های مثبت ایدز بهزیستی

  فروش داروهای تاریخ گذشته در بازار سیاه؛  

ارسال ۷00 تخته چادراز اصفهان  به مناطق زلزله زده کرمانشاه
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 700 چادر از هالل احمر استان اصفهان برای مناطق 

زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
محسن مومنی در خصوص ارائه خدمات به زلزله زدگان کرمانشاه طی 24 ساعت اخیر  اظهار کرد: نیروهای 
امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان در  پایگاه های شهرستان بویین میاندشت و نوغان در حالت آماده 

باش هستند.
وی با بیان اینکه هنوز درخواستی برای اعزام نیرو به مناطق زلزله زده به هالل احمر استان اصفهان گزارش 

نشده است، ادامه داد: ما آماده ارسال هرگونه اقالم مورد نیاز برای زلزله زدگان هستیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: تنها درخواست از هالل احمر استان اصفهان 700 

تخته چادر بوده است که به این مناطق ارسال شد.

آمادگی اورژانس اصفهان برای کمک به مناطق زلزله زده
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: از شــب حادثه تاکنون در حالت آماده باش 
کامل بودیم؛ اما وضعیت زلزله در کرمانشاه زرد اعالم شــد و بر این اساس نیاز به ارسال کمک نیست.»غفور 
راســتین« اظهار داشــت:   10 تیم از امدادگران اورژانس اصفهان و 10 دســتگاه آمبوالنس به حالت آماده 
باش کامل برای کمــک احتمالی به زلزله زدگان کرمانشــاه بودند؛ اما با اعالم وضعیــت زرد برای زلزله نیاز 
به ارســال کمک از دیگر اســتان ها نیســت.وی بیان داشــت: اصفهان معین تهران در حوادث و بالیاست؛ 
اما خوشبختانه زلزله در کرمانشــاه تلفات زیادی به دنبال نداشته و نیاز به ارســال کمک از استان اصفهان 
نبوده است.وی بیان داشــت: اصفهان همواره آماده خدمت رســانی به امدادخواهان در حوادث و بالیاست 
 و هر کجا ضرورت باشــد و حضور امدادگران اورژانــس در کاهش تالمات مردمی موثر باشــد، قطعا حضور  

خواهیم داشت.

ثبت نام داوطلبان برای شــرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 9۸ از 
امروز آغاز می شــود.ثبت نام برای شــرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 
نیمــه متمرکز ســال 9۸ در 7 گروه آموزش و 245 کدرشــته شــامل 62 
کدرشته گروه علوم انسانی، 46 کدرشــته علوم پایه، 60 کدرشته گروه فنی 
و مهندسی، 35 کدرشته کشــاورزی و منابع طبیعی، 7 کدرشته گروه هنر، 
26 کدرشته دامپزشکی و 9 کدرشــته در گروه زبان برای پذیرش دانشجو 

در دوره های روزانه، نوبت دوم)شــبانه(، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام 
نور، دانشگاه ها و موسســات آموزشــی غیرانتفاعی و غیر دولتی و پردیس 
خودگردان دانشــگاه ها از امروز از طریق ســایت ســازمان ســنجش آغاز 
می شــود.داوطلبان تا روز دوشــنبه 12 آذرماه برای ثبت نام مهلت دارند تا 
 با مراجعه به سایت سازمان ســنجش و مطالعه دفترچه راهنما برای ثبت نام

 اقدام کنند.

آغاز ثبت نام آزمون خبر
دکتری از امروز

سمانه سعادت
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مسی خواهان حضور »ساویچ« 
در بارسلوناست

ستاره آرژانتینی تیم بارســلونا معتقد است باید 
هافبک التزیو به این تیم 
بپیوندد.اگــر چــه 
آدرین ربیو و فرنکی 
دی یانگ دو گزینه 
ارنستو والورده برای 
تقویت خط هافبک 
بارســلونا هســتند، 
ولی فوق ستاره آرژانتینی این 
تیم روی بازیکــن دیگری نظری دارد. ســرگی 
میلینکوویچ ســاویچ، هافبک تیم التزیو همان 
بازیکن مدنظر مسی است و به اعتقاد این ستاره، 
هافبک صربستانی می تواند مشکالت تیمش را 
حل کند؛ البته منچستریونایتد هم دیگر مشتری 

ساویچ است.

 دومین باشگاه انگلیسی 
که به رکورد 1800 گل رسید

آرســنال به رکورد منچســتر یونایتد نزدیک تر 
شد. گل پیروزی بخش 
پیر امریک اوبامیانگ 
در برابر بورنموث، 
چیزی فراتر از یک 
گل بــود. او هزار و 
گل  هشــتصدمین 
باشگاهش را ثبت کرد. 
بنابراین آرسنال به دومین باشگاهی تبدیل شد که 
بیش از 1800 گل در انگلستان به ثمر رساند. رتبه 
نخست در اختیار منچستر یونایتد بوده که 1944 

گل وارد دروازه رقبایش کرده است.

واکنش »گتوزو« به موضوع 
جذب احتمالی زالتان

جنارو گتوزو، ســرمربی میالن از صحبت راجع 
به زالتــان ابراهیموویچ 
و پیوســتن او بــه 
تیمــش، پــس از 
تساوی 1-1 طفره 
رفت. روسونری ها 
به دنبال این هستند 
که زالتان ابراهیموویچ 
را در ژانویــه دوباره جــذب کنند ولــی گتوزو 
تمایلی به صحبت راجع بــه این موضوع ندارد. او 
گفت:»باید ببینیم چه خواهد شــد ولی به نظرم 
ما در مسیر درســتی قرار داریم و تیمم فقط باید 
بهترین عملکرد را داشته باشد. فعال هیچ سودی 
در صحبت کردن راجع به خریدهای آینده نیست 
و فقط باید تیمم بهترین عملکرد را داشته باشد. «

 ادامه  اعتراضات هواداران
 در تمرین بایرن مونیخ

هواداران بایــرن مونیخ که بعد از تســاوی 3-3 
تیم محبوب شان مقابل 
فورتونا دوسلدورف 
قعرنشــین، از این 
خشمگین  نتیجه 
بودنــد و در پایان 
بازی، بازیکنان بایرن 
مونیــخ را به نشــانه  
اعتراض با ســوت های کرکننده همراهی کرده 
بودند، در اولین جلســه  تمرینی بایرن بعد از آن 
بازی هم حضور یافتند تا نشــان دهند همچنان 
به بازیکنــان و کادر فنی بایرن اعتــراض دارند. 
»آرین روبن«، به روزنامه آبند زایتونگ که در شهر 
مونیخ منتشر می شود گفت هواداران حق دارند از 

عملکرد بایرن خشمگین باشند.

 وقتی »اینیستا«
 افسرده شده بود

 اسطوره  فوتبال اسپانیا و باشــگاه بارسلونا که 
ایــن روزهــا فوتبال را 
در ژاپــن دنبــال 
می کنــد در گفت 
وگو بــا تلویزیون 
یی نیا ســپا  ا

 LaSexta بــرای 
اولین بار از موضوعی 
عجیب پرده برداشت و از مشکالت روحی خود 
در فصل درخشش بارسلونا در اســپانیا و اروپا 
خبر داد. اینیستا در این مصاحبه گفت:» همه 
چیز برای من از وقتی شــروع شد که آن فصل 
در هر سه جام برنده شدیم. گلی که به چلسی به 
ثمر رساندم و نقش مهمی که در قهرمانی بارسا 
در چمپیونزلیگ داشت، باید باعث خوشحالی 
من می شد؛ اما حس بدی داشتم در تست های 
پزشکی شرکت کردم ولی همه چیز مرتب بود. 
با این حال حالم خوب نبود. احساس می کردم 

وارد یک چرخه معیوب شده ام«.

در حسرت ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

توصیف عجیب سرمربی 
شارلروا از»علی قلی زاده«

سرمربی تیم شــارلروا به تمجید از ستاره ایرانی 
تیم خود پرداخت.

»فلیسه مازو« پس از پیروزی 4 بر 2 تیم شارلوا 
برابر تیــم لوکرن گفت:» به اهــداف  جدیدتری 
رسیدیم و این پیروزی به شــارلوا اجازه اعتماد 
 به نفــس و آرامــش بیشــتری برای آینــده را 
می دهد. تاکنون تردیدهای زیادی در بازی های 
شارلوا حتی هنگام پیروزی وجود داشت؛ اما در 
بازی با لوکرن شجاعت نشــان دادیم و بازیکنان 
شارلوا از مسئولیت های خود تا لحظه آخر شانه 

خالی نکردند«.
ســرمربی تیم شــارلوا درباره درخشــش علی  
قلی زاده، ملی پوش ایرانی اظهار داشــت: »او در 
حال به دست آوردن قدرت خود است و به درک 
بهتــری از تالش هــای دفاعی نیز رســید. علی 
قلی زاده حتی از فنجان چایی کــه مربوط به او 

نیست می پرسد!«
علی قلــی زاده، زننــده گل تســاوی بخش تیم 
شــارلوا در بازی برابر لوکرن بــود و گل چهارم 
 نیز در دقیقه 90 توســط پربرت با پاس زیبای او 

حاصل شد.

کی روش به دنبال قهرمانی  
ایران بعد از 42 سال در آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که سرمربی 
پرتغالی تیم ملی ایران بــه دنبال قهرمان کردن 

تیمش بعد از 42 سال است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به معرفی 
سرمربیان تیم های ملی حاضر در جام ملت های 
آسیا 2019 امارات پرداخت. AFC درباره بررسی 
گروه D ایــن رقابت ها در معرفــی کارلوس کی 
روش، ســرمربی تیم ملی ایران نوشت: کارلوس 
کی روش 65 ســاله که از ســال 2011 هدایت 
تیم ملی ایران را برعهده گرفته است و دوبار این 
 تیم را به جام جهانی رسانده، می خواهد ایران را 
 بــرای اولین بار بعد از 42 ســال قهرمان آســیا

 کند.

 انگشت اتهام
 باز هم به سوی مهدی طارمی

بعد از شکست تلخ الغرافه برابر السیلیه در هفته 
سیزدهم لیگ ستارگان قطر باز هم تیغ انتقادات 

به سوی طارمی نشانه رفت.
به نقل از الرای، الغرافه در دیدار هفته ســیزدهم 
لیگ ســتارگان قطر به مصاف السیلیه رفت و با 
وجود این که با یــک گل در این دیدار پیش بود؛ 
اما در دقایق پایانی دو گل دریافت کرد تا شکست 

تلخی را تجربه کند.
بعد از این شکست تلخ، رسانه های قطری به انتقاد 
از عملکرد الغرافــه پرداختند و قبل از هر چیزی 
انگشت اتهام به سوی خط حمله این تیم و به ویژه 

مهدی طارمی است.
روزنامه الرای نوشت: دلیل اصلی شکست الغرافه 
بازیکنان خود این تیم هستند از خط حمله گرفته 
تا اشتباه دروازه بان. قبل از هر چیزی مقصر خط 
حمله و به ویژه مهدی طارمی است که به راحتی 

فرصت ها را از دست می دهد. 
او صاحب یک فرصت بســیار خوب شد. این در 
حالی بود که الغرافه با یــک گل پیش بود و اگر 
طارمی آن توپ را به گل تبدیل می کرد در حال  

حاضر نتیجه دیگری رقم خورده بود.

در حاشیه

پیشخوان

همه چیز دیدیم به جز گل رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان گفت: با توجه به احداث 
آکادمی شمشــیربازی در اصفهان و اینکه این آکادمی در ایران تک 
و بی نظیر است، به فکر توسعه آن هستیم تا در حد بین المللی ظاهر 
شویم. فرهاد رضایی اظهار کرد: هیئت شمشیربازی استان اصفهان 
قدمت 54 ساله دارد، از ســال های قبل تا االن بخش های فلوره و اپه 
همیشه خوب بوده اند و سابر ضعیف بوده؛ اما از 6 یا هفت سال پیش 

که بحث المپیاد ورزشــی نخبگان مطرح بود ما یک اســتعدادیابی 
وســیع را صورت دادیم، به آموزش مربیان این بخش )اسلحه سابر( 
پرداختیم و نفرات را آماده کردیم که خوشبختانه باید بگویم امسال 
در مسابقات قهرمانی نونهاالن کشــور یکی از نونهاالن مان موفق به 
کسب عنوان نخســت و مدال طال در اسلحه سابر شد. رییس هیئت 
شمشیربازی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: با توجه به احداث 

آکادمی شمشــیربازی در اصفهان و اینکه این آکادمی در ایران تک 
و بی نظیر است، به فکر توسعه آن هستیم تا در حد بین المللی ظاهر 
شویم. رضایی ادامه داد: شمشیربازی اصفهان به پیشرفت مورد انتظار 
خواهد رسید؛ امسال میزبان مســابقات جایزه بزرگ کشور بودیم و 
اردوهای تیم ملی در اصفهان برپا شــد.  اگر حامیان حمایت کنند 

می توانیم کار بیشتری انجام دهیم و این رشته را توسعه دهیم. 

رییس هیئت شمشیربازی استان :
شمشیربازی اصفهان به پیشرفت مورد انتظار خواهد رسید

 هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، یکی 
از زیباترین و درعین حال حســاس ترین و 
جذاب ترین هفته های لیــگ بود؛ هفته ای 
بارانی که فوتبال ایران زیر باران  با حواشی 
ریز و درشت زیادی هم دست و پنجه نرم کرد. 
مهم ترین بازی هفته بدون شک دیدار پرسپولیس-

تراکتورســازی تبریز بود. در بازی حســاس هفته 
هواداران تراکتور با پرچم ژاپن به ورزشــگاه آمدند، 
کتف »کمال« دوباره در رفت و سید جالل به شدت 
از مسئوالن پرسپولیس انتقاد کرد. هرچند بارندگی 
شدید تهران مانع از این شده بود که مثل همیشه، 
این بازی در ورزشگاهی مملو از تماشاگر برگزار شود. 
با این وجود، این بازی حساس با چند نکته حاشیه ای 
هیجان بیشــتری هم پیدا کرد. یکی از صحنه های 
جالب این بازی زمانی بود که هــواداران تراکتوری 
حاضر در ورزشگاه آزادی پرچم ژاپن را روی دست 

گرفتند و به نمایش درآوردند.
موضوعــی که خیلــی زود بــا واکنش هــواداران 
پرسپولیس و همچنین عادل فردوسی پور، گزارشگر 
بازی همراه بــود؛ به طوری که او حتی نســبت به 
دالیل وجودی ایــن پرچم هم دچار تردید شــده 
بود. مهم ترین ســوال ایــن بود که چــرا هواداران 
تراکتورسازی پرچم ژاپن را در ورزشگاه نمایش می 
دهند؟ دو دلیل هم وجود داشت: اول حضور سوگیتا، 
بازیکن ژاپنــی در ترکیب تراکتورســازی و دیگر، 

شکست چند روز پیش پرســپولیس در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در برابر تیم کاشیما آنتلرز ژاپن بود.

البته بازیکنان تراکتور پس از پایــان دیدار مدعی 
شدند به خاطر بازیکن ژاپنی تیم شان پرچم ژاپن را 
به ورزشگاه آورده بودند! تراکتوری ها می گفتند اگر 
می خواستند برای کری خوانی این پرچم را بیاورند، 

پرچم کاشیما را به ورزشگاه می آوردند. 
»کامیابی نیا« هم برای ســومین بــار در نیم فصل 

جاری لیگ مصدوم شد تا هتریک کرده باشد! 
در خوزســتان هم اســتقاللی ها در مصاف با هم نام 
خوزستانی در زیر بارش سیل آسا با یک گل به برتری 
رســیدند تا به وضعیت خود در جدول سر و سامانی 
بدهند که در پایان این بازی هم »فرشید اسماعیلی« 

با شخصی درگیر شد.
استقالل در حالی آخرین بازی هفته سیزدهم لیگ 
برتر در خانه استقالل خوزســتان را با پیروزی پشت 
سر گذاشت که در تالش بود با برتری بیش از یک گل، 
این مسابقه را تمام کند و با شرایط بهتری فصل را ادامه 
دهد. توقف بازی به دلیل بارش شدید باران در ورزشگاه 
غدیر اهواز، صدای مربیان و بازیکنان استقالل را در 
آورد و آنها به این تصمیم زاهدی فرد که از روند بازی 

خوب شان جلوگیری کرد، اعتراض داشتند.
»زاهدی فرد« البته بدون توجه به واکنش ها، پس از 
پنج دقیقه و با کم شدن شــدت بارش باران در اهواز، 

بازی را به جریان انداخت.
تیم هــای اصفهانی هم در هفته ســیزدهم عملکرد 
چندان درخشــانی نداشــتند یا حداقــل می توان 

گفت نتایج درخشانی نگرفتند. ســپاهان به مصاف 
ماشین ســازی تبریز رفت . کســب پیروزی در این 
 دیدار )با احتســاب نتیجه بــازی پدیده-ســایپا( 
می توانست شــاگردان قلعه نویی را به صدر جدول 
برساند. زردپوشــان اصفهانی اما با کسب تساوی از 
تبریز توانستند یک صدرنشینی 48 ساعته را تجربه 
کنند و با تســاوی دیدار پدیده و سایپا، مشهدی ها 

بازهم به صدر برگشتند. 
از ســوی دیگر »علی منصور« اولین تجربه خود در 
مقام مربیگری در ذوب آهن را با شکست مقابل پارس 
جنوبی پشت سر گذاشت! مربی ای که گفته می شود 

به توصیه یکی از چهره های مطرح سیاسی کشور به 
باشگاه ذوب آهن آمده، در روزی که مدیرعامل باشگاه 
اجازه ورود دوربین های تلویزیونی را به ورزشگاه نداد، 
نتوانست در اولین گام خاطره خوشی برای هواداران 

ذوب ثبت کند. 
هفته بارانی فوتبال ایران گفت و گوها و حاشیه های 
پیش از بازی و پس از بازی هم داشت؛ انتقاد از داوری 
همچنان جزئی از این حواشی است که به پای ثابت 
اعتراضات تبدیل شده اســت . این اعتراضات هم آن 
قدر زیاد شده که باید گفت فوتبال جزئی از اشتباهات 

داوری شده است!

پس از باران!
در حاشیه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران

باران بحران اســتقالل را 
شکست

گرشاسبی: هیچ جامی را 
برای دیگران باقی نمی گذاریم!

و  پرســپولیس  زور 
تراکتورسازی به هم نرسید

چرخابی: خطیبی دوران حضورش در سپاهان را فراموش نکند
پیشکسوت فوتبال سپاهان و سرمربی تیم سپاهان نوین که در حال حاضر این تیم را برای حضور در لیگ دسته 
سه آماده می کند از صحبت های هوشنگ نصیر زاده، مدیرعامل باشگاه ماشین سازی و رسول خطیبی گله دارد.  
چرخابی درباره صحبت های خطیبی گفت: وقتی صحبت های خطیبی را شنیدم این سوال برایم ایجاد شد، چرا 
بازیکنی که سال ها در فوتبال اصفهان حضور داشته و نان و نمک دوباشگاه اصفهانی را خورده است به خودش 
اجازه می دهد که اینطور بی محابا به سپاهان حمله کند. رسول خطیبی فراموش نکند که سپاهان بر گردن او 
حق دارد و جایگاهی که در فوتبال به آن دست پیدا کرد خیلی هایش به دلیل حمایت های باشگاه سپاهان بود. در 
این سال ها هم هر زمان خطیبی به اصفهان آمده از طرف هواداران سپاهان مورد تشویق قرار گرفته و بهتر است 

که بعد از این با احترام بیشتری درمورد سپاهان صحبت کند.

پیشنهاد سپاهان به »خسرو« شبیه طنز است!
وینفرد شفر در کنفرانس خبری، پس از پیروزی مقابل استقالل خوزستان در بخشی از صحبت هایش، گفت که 
شایعات پیرامون باشگاه استقالل بسیار زیاد است و حتی شنیده که »خسرو حیدری« از سپاهان پیشنهاد دارد. 
صحبت های وینفرد شفر بالفاصله با واکنش باشگاه سپاهان مواجه شد و سیامک قلیچ خانی، مدیررسانه ای 

تیم فوتبال سپاهان، توضیحاتی در مورد صحبت های شفر ارائه داد.
قلیچ خانی درباره پیشنهاد سپاهان به خســرو حیدری توضیح داد: این حرف بیشتر شبیه طنز است. خسرو 
حیدری بازیکن بزرگ و قابل احترامی است؛ ولی ما در پست مدافع راست، دو نفر از بهترین بازیکنان فوتبال 
 ایران را در اختیار داریم که اتفاقا عملکرد بســیار خوبی داشــته اند و ســرمربی تیم از هر دو، رضایت کامل 

دارد.

  عکس نوشت

داستان ادامه دار بازوبندهای عجیب شجاعی
مســعود شــجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشــورمان و تیم تراکتورســازی تبریــز  به تازگی 
بازوبندهای کاپیتانی عجیبی به بازو می بندد. شجاعی در بازی های ملی و در دیدار دوستانه مقابل 
ترینیدادوتوباگو بازوبندی را روی بازو بســته بود که روی آن حرف انگلیسی K نوشته شده بود، در 
حالی که حرف مخفف کاپیتانی که عموما روی بازوبندهای کاپیتانی نوشته می شود، حرف C است.

شجاعی، در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی هم به عنوان کاپیتان سفیدپوشان تبریزی وارد زمین 
شد که بازوبند کاپیتانی او بازهم مانند بازوبند دیدار ایران و ترینیدادوتوباگو عجیب به نظر می رسید. 
 روی بازوبند کاپیتانی تراکتورســازی AFC که مخفف کنفدراسیون فوتبال آسیاست، نوشته شده

 بود!
معموال از این بازوبندهای کاپیتانی در دیدارهای باشگاهی آسیایی مانند لیگ قهرمانان آسیا استفاده 
می شود. این در حالی است که تراکتورسازی در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم حضور 

ندارد و مشخص نیست راز بازوبندهای عجیب کاپیتانی مسعود شجاعی چیست. 

در انتظار واکنش استقالل به شایعه فروش تبریزی
در حسرت ذوب آهن

غیبت »تبریزی« در دیدار با استقالل خوزستان شــایعات زیادی را ایجاد کرده 
است. مرتضی تبریزی در ابتدای فصل با یک انتقال پرخرج از ذوب آهن با سیلی 
 از اشک راهی استقالل شد تا بعد از ســال ها این انتقال به واقعیت تبدیل شود و 

آبی های تهرانی یکی از اهداف لیست اولیه شفر را جذب کنند.
کاپیتان سابق ذوبی ها اما در استقالل خیلی شرایط خوبی ندارد؛  تبریزی هر 
چند کار خود را با گلزنی برابر تراکتور و الســد آغاز کرد؛ اما در ادامه شرایط 
برایش به شکلی پیش رفت که حتی در دیدار حساس در جام حذفی نیمکت 
نشین شد و وضعیت زیاد برای او مناسب نیســت. تبریزی پیش از دیدار با 
استقالل خوزستان با آبی های تهرانی به اهواز ســفر نکرد و البته در ابتدا 
مصدومیت و ترس از تشــدید آن به عنوان دلیل عدم سفر او مطرح شد تا 

شایعات بیشتری مطرح نشود.
یک پست اینستاگرامی اما همه چیز را تغییر داد؛ انتشار یک پست توسط 

تبریزی و تگ کردن نام دوســتان خود در ذوب آهن باعث شد تا شایعات زیادی 
پیرامون او منتشر شود و حاال بسیاری عقیده دارند که این بازیکن در لیست فروش 

تیم شفر قرار دارد و نیم فصل از جمع آبی ها جدا می شود.
وینفرد شفر، سرمربی استقالل روز یکشنبه در اهواز به عدم جدایی خسرو حیدری 
اشاره کرد؛ اما هیچ اشــاره ای به بحث تبریزی نکرد و البته سوالی در این باره نیز 
مطرح نشد. سرمربی استقالل بارها به این موضوع اشاره کرده که درباره شایعات 
باید به حرف او توجــه کرد و به همین دلیل باید منتظر شــروع دوباره تمرینات 
استقالل و البته نشست خبری شفر قبل از دیدار با نفت آبادان باشیم تا سرمربی 

استقالل رسما به این موضوع واکنش نشان دهد.
با این وجود به نظر می رسد حتی اگر شفر نیز این شایعه را تکذیب کند و تبریزی 
در استقالل باقی بماند، فعالیت این چنینی در شبکه های مجازی که خط قرمز 

سرمربی استقالل است می تواند باعث تزلزل جایگاه تبریزی در تیم شفر شود.

امیرعلی مرآتی 
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امنیت امروز کشور با هیچ چیزی قابل قیاس نیست
پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

شهرداری

ناجا

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:
پیشرفت ۶۹ درصدی 

آزادسازی خیابان آقانورا...
نجفی

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان از پیشرفت 
۶۹ درصدی آزادســازی خیابان آقانورا... نجفی 
خبر داد و گفت: بــرای آزادســازی این خیابان 
تاکنون اعتباری افزون بر شــش میلیارد و پانصد 
میلیون تومــان هزینه شــده است.»حســین 
کارگر« اظهارکــرد: خیابان آقانــورا... نجفی در 
مسیر شــمالی- جنوبی خیابان حافظ تا خیابان 
نشاط به طول ۶۹۰ متر و عرض ۱۴ متر است که 
عملیات احداث فاز نخســت آن حدفاصل نشاط 
تا بیت الحسین)ع( از اوایل خردادماه آغاز شده و 
در عین حال آزادسازی فاز دو نیز انجام می شود. 
وی از پیشــرفت ۶۹ درصدی آزادسازی خیابان 
آقانورا... نجفی خبر داد و اظهــار امیدواری کرد: 
با همکاری مالکان، آزادســازی باقی مانده مسیر 
این خیابان را تا پایان سال به اتمام برسانیم.مدیر 
منطقه سه شــهرداری اصفهان ادامه داد: گاهی 
افراد تمایل دارند ملک مــورد نظر خود را متری 
پنج هزار تومان بفروشــند، اما واقعیت این است 
که هر متر ملک دو هــزار تومان هم ارزش ندارد، 
بنابراین تعیین کننده قیمــت واقعی فی مابین 
شهرداری و مالک »کارشــناس« است؛ هر چند 
در نهایت وقتی توافق صورت نگیرد، مقام قضائی 
یا کارشناسی که خود مالک تعیین می کند، قیمت 
ملک را مشخص می کند.وی تصریح کرد: رعایت 
حق و حقوق مردم برای شهرداری الزم و ضروری 
است، اما از سوی دیگر بیت المال را نباید هدر داد و 
نمی توان به هر قیمتی که مالک مد نظر دارد، منزل 

را خریداری کرد.

معاون تاکسیرانی شهرداری اصفهان:
 ۲۸۰۰ مسافربر شخصی 
در اصفهان جریمه شدند

معاون اجرایــی ســازمان مدیریــت و نظارت 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: دو هزار و 
۸۰۰ راننده متخلف خودروی مسافربر شخصی 
تحت عنوان ســرویس مدارس، از سوی بازرسان 
سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور در سطح شهر 
اعمال قانون شدند.»داوود هاشمی« اظهارکرد: 
از ابتدای آبان ۹۷ در طرح های مشترک با پلیس 
راهور و بازرســان سازمان تاکســیرانی با تعداد 
۲۸۰۰ خودروی متخلف سرویس مدارس سطح 
شهر اصفهان برخورد شده است.وی به تخلفات 
صورت گرفته از طرف رانندگان و مســافربرهای 
شخصی و بدون مجوز فعالیت اشاره کرد و افزود: 
نداشتن پروانه فعالیت، داشتن سرنشین اضافه، 
نداشتن آرم و عالئم مربوط به سرویس مدارس از 
جمله تخلفات صورت گرفته است.معاون اجرایی 
سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: پس از رفــع تخلفات صورت 
گرفته توسط رانندگان، شرکت های تحت پوشش 
سازمان تاکسیرانی بار دیگر نسبت به ارائه مجوز، 

آرم و تابلو به رانندگان اقدام خواهند کرد.

فرمانده نیروی انتظامی:
امنیت امروز کشور با هیچ 

چیزی قابل قیاس نیست
فرمانده نیروی انتظامی گفت: امروز کســانی 
که برای امنیت کشور جان فشانی می کنند کم 
نیستند و نمونه آن تقدیم ۱۴ هزار شهید نیروی 
انتظامی است و نیروی انتظامی مقتدر نسبت به 
راه و آرمان شهدا احساس تکلیف بزرگی دارند.

سردار حسین اشتری، در مراسم گرامیداشت 
شهدای شهرایمانشهر از سلســله برنامه های 
کنگره ملی ســرداران و هزار و ۴۰۰ شــهید 
خط شــکن شهرســتان فالورجان اظهار کرد: 
بدون شک تمامی شهدا ما را برای حضور در این 
جلسه دعوت کرده اند و اگر اراده آنان نبود این 
مجلس باشکوه و عظمت برگزار نمی شد و تجربه 
نشــان داده هرکجا برای شهدا مجلسی برگزار 

شود معنویت خاص خود را به همراه دارد.
فرمانــده نیروی انتظامــی با اشــاره به هفته 
بســیج افزود: یکی از معجزات انقالب اسالمی 
تشکیل بسیج مستضعفان بود که در هر عرصه 
و جایگاهی نظام اسالمی به آن نیاز دارد حاضر 

می شود و این نگاه عظیم هم چنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: شهدای عزیز حق بسیار بزرگی 
بر گردن ما دارند و زمانــی که مروری بر تاریخ 
دفاع مقدس داشته باشیم به  صراحت مشاهده 
خواهیم کرد که رشادت های آنان فقط محدود 
به یک زمان خاص نیســت و امــروز قدر آن را 
بهتر می توان دانست.اشتری  ادامه داد: انقالب 
اسالمی در آستانه چهل سالگی قرار دارد که در 
عرصه های بسیاری پیشرفت کرده ایم که قطعا 
هر پیشرفتی حاصل شــده برگرفته از روحیه 

جهادی ایثارگران و شهداست.

برداشت ۵۰ کیلوگرم زعفران 
خشک از مزارع شهرضا

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال 
پیش بینی می شــود ۵۰ کیلوگرم زعفران خشک 
از مزارع شهرستان شــهرضا برداشت شود.»علی 
باقری« با اشاره به این که از ۱۷ هزار هکتار زمین 
زراعی در شهرستان شهرضا،۴ هزار و ۷۰۰ هکتار 
به کشــت پاییزه و ۲ هزار و3۰۰ هکتار به کشت 
بهاره زعفران اختصاص دارد، اظهار داشت: در حال 
حاضر 3۰ بهره بردار در حوزه کشاورزی به کاشت 
و برداشــت محصول زعفران در شهرضا اشتغال 
دارند.مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرضا با بیان 
این که کشت زعفران به علت باال بودن قیمت پیاز، 
زعفران پرهزینه است که در زمان کشت، حمایت 
مســئوالن از زعفران کاران ضروری است، گفت: 
امسال پیش بینی می شــود ۵۰ کیلوگرم زعفران 

خشک از مزارع شهرستان شهرضا برداشت شود.

نجات ۳جوان گمشده در 
کوهستان  ازسوی آتش نشانان 

کاشانی
مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشان گفت:سه جوان گمشده 
در کوهستان ازســوی آتش نشانان کاشان نجات 
یافتنــد. »روح ا... فدائی«گفــت: ســه جوان که 
درمسیرهای کوهســتانی گمشده بودند با تالش 
ماموران امداد ونجات کوهســتان این ســازمان 
پیداشده و نجات یافتند. وی  افزود: در پی تماس 
با سامانه ۱۲۵ این سازمان توسط یکی از جوانان 
در ساعت ۲3دقیقه بامداد یکشنبه، ۴آذر مبنی بر 
گم کردن مسیر منتهی به جاده اصلی در حوالی 
کوه هــای روســتای »خنب« به دلیل شــرایط 
نامســاعدجوی و شــدت زیاد مه درمنطقه ، تیم 
عملیات کوهستان ایستگاه ۵ شهدای آتش نشان 
این ســازمان به محل اعزام شــدند. فدائی افزود: 
خوشبختانه پس از جســت وجوی ماموران آتش 
نشانی همراه با عوامل انتظامی، اشخاص مذکور که 
سوار برخودرو مسیر را گم کرده و درخواست کمک 

کرده بودند، پیدا و تا مسیر اصلی همراهی شدند.

اصفهانی ها همیشه در راه ساخت و بازسازی قبور مطهر ائمه پیش قدم 
بوده اند. ارادت و شــیفتگی بی حــد و حصر و بی اندازه اهالی اســتان 
شهیدپرور اصفهان به خاندان مطهر رسول ا... سابقه ای دیرینه دارد؛ شاید به اندازه هزار و 
اندی سال ؛ از همان روز که جوانی از منطقه جی اصفهان به دنبال یافتن گمشده خود، به 
پیامبر مهر و مهربانی رسید؛ به رحمت للعالمینی که بعدترها در وصف آن جوان فرمود: 
»ســلمان منا اهل البیت« .  تعجبی هم ندارد؛ نگاهی به آمار شهدای این شهر بیندازید؛ 
جوان ها و نوجوان هایی که »هل من ناصر ینصرنی« حسین زمان شان را لبیک گفتند و 
به عشق گرفتن انتقام سیلی مادر ســادات و بازکردن راه کربال راهی حوالی حرم شدند؛ 
سرزمین نور و عشق و حماسه که کافی بود این ســوی رودخانه بایستی تا هوای حرم به 
سرت بخورد و هوایی شوی ...  همین حاال کافی است در مسیر راهپیمایی اربعین نگاهی 

اجمالی به راهیان سفر عشق بیندازی؛ شاید اغراق نباشد اگر بگوییم قطعا در هر ستون و 
موکب چندین و چند اصفهانی خواهید دید.  اخبار را بخوانید یا بشنوید: » بافت فرش ۱۰ 
هزار متری حرم امام حسین)ع( در اصفهان«، »اجرای کتیبه قتلگاه امام حسین )ع( توسط 
هنرمندان اصفهانی«، » ســاخت ۱۰ درب برای حرم مطهر امامین مظلوم عسکریین «، 
»قلمزنی درب باب الراس حرم قمر بنی هاشم)ع( «،»روپوش قبر حرم امام حسین)ع(، 
لوستر باالی ســر و باب القبله در حرم حضرت ابوالفضل)ع(«، در نجف اشرف و در حرم 
حضرت امیرالمومنین )ع( نیــز درب های روضه منوره، رواق حضــرت فاطمه )س( در 
کاظمین درب های باالی سر حضرت موسی ابن جعفر و حضرت جواد )ع( و روپوش مقبر 
امامین جوادین و کتبه های این حرم که همگی ساخت اصفهانی ها بوده است. ساخت و 
نصب چهار درب طالي قلم زني شده حرم حضرت علي )ع(، دو درب طالي قلم زني شده 

حرم امام حسین )ع(، ساخت و نصب کتیبه فوقاني پنجره قتلگاه امام حسین)ع( با نقره 
۹۹۹، ساخت و قلم زني شش درب نقره اي حرم امام حسین)ع( و تعمیرات درب هاي حرم 
امام جواد )ع( از اقدامات صورت گرفته توسط ستاد بازسازي عتبات عالیات اصفهان است. 
اقداماتی که همگی با همت مردمی صورت گرفته است و باعث شد تا این ستاد به عنوان 

ستاد برتر در کشور هم انتخاب شود. 
ساخت و تکمیل درب نقره اي حرم امیرالمومنین )ع(، یک درب طالکاري شده براي حرم 
امام جواد )ع( و طرح طراحي ضریح حبیب بن مظاهر )ع( از دیگر اقدامات این ستاد بوده 
است.  مدیر بازسازي عتبات عالیات استان اصفهان، در تازه ترین آمار اعالم شده از کمک 
بیش از ۴۵ میلیارد تومانی مردم اصفهان برای بازسازی عتبات خبر داده است. اصفهانی 

ها همیشه هوای حرم را دارند. ایل و تبارمان فدای صاحبان این حرم. 

هوای حرم را داریم
 مردم اصفهان بیش از ۴۵ میلیارد تومان برای بازسازی عتبات کمک کردند؛

مدیــر امــور درآمد شــهرداری اصفهــان از بخشــودگی جرائــم دیرکرد 
عوارض نوســازی و عمران شــهری امالک مســکونی و تجاری اصفهان به 
 مناســبت میالد پیامبر اســالم )ص(، میالد امام صــادق)ع( و روز اصفهان 
خبر داد.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، نادر آخوندی 
اظهار کرد: در راستای انجام وظایف قانونی شهرداری ها، شهرداری اصفهان 
مطابق سنوات قبل امسال نیز قبوض عوارض شهری خود را در یک نوبت در 
شهر اصفهان توزیع خواهد کرد.  وی ادامه داد: همزمان با نکوداشت روز اصفهان 

در آذرماه و طبق تصمیم شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان، دیر کرد 
سال های گذشته شهروندانی که امسال عوارض نوسازی و عمران شهری را در 
 مهلت مقرر در قبوض و به صورت نقدی پرداخت کنند، از این هدیه برخوردار 
خواهند شــد. مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در راستای 
تشویق شــهروندان به مشارکت بیشــتر در اداره شــهر و همچنین اصالح 
ســهم درآمد شــهرداری به ســوی درآمدهای پایدار، طرح بخشــودگی 
جرایم دیرکرد عوارض نوســازی و عمران شــهری برای امالک مســکونی 

و تجاری شــهر اصفهان امســال اجرا می شــود.آخوندی ادامــه داد: مبلغ 
 بخشــودگی روی قبــوض ثبت شــده و مهلت منــدرج در قبــوض پایان 
سال جاری است.  وی بیان داشت: شــهروندانی که تا ۱۵ دی ماه قبض خود 
را دریافت نکنند باید با مراجعه به شــهرداری، تماس با سامانه تلفنی ارتباط 
 مردمی شهرداری اصفهان به شماره ۱3۷ و مراجعه به پرتال اصفهان به آدرس

 esup.isfahan.ir قسمت بدهی عوارض نوسازی و بدهی عوارض صنفی، 
اعالم عدم دریافت قبض کرده و قبض خود را  دریافت کنند. 

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون شماره ۱۷۱ خط تلفن لوله بازکنی های 
شهر که با نصب برچســب بر دیوار منازل چهره 

شــهر را نازیبا و لکــه دار کردند، با 
دســتور مقامات قضائی قطع شده 

است.
حسن محمدحســینی اظهارکرد: 
در قانون برای نصب برچســب های 
تبلیغاتی جریمه در نظر گرفته شده 
است، اما شهرداری به دنبال دریافت 
جریمه نیست و در نظر دارد با قطع 

تلفن همراه، فرد متخلف را مجبور کند تا شهر 
را از برچسب ها پاک سازی کند.وی تاکید کرد: 
طبق ماده ۹۲ قانون شــهرداری نوشتن هر نوع 
مطلب یا الصاق هر نوشته ای روی دیوارهای شهر 
تخلف محسوب می شود، مگر در محل هایی که  
شــهرداری برای نصب و الصاق اعالنات تعیین 
کرده و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق 
آگهی اکتفا کرد و نوشــتن روی آن نیز ممنوع 
است، حتی پیگردهای قانونی برای این تخلف 
در نظر گرفته شده اســت.مدیرکل پیشگیری 
و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان با 
اشاره به هماهنگی انجام شده با اتحادیه صنف 
تاسیسات فنی شهرســتان اصفهان که یکی از 
زیرمجموعه هــای آن لوله بازکنی ها هســتند، 
گفت: مقرر شــده روش های قبلی در برخورد 

با متخلفــان نصب برچســب های تبلیغاتی که 
جوابگو نبوده تغییر پیدا کند و همکاری خوبی 
بین اتحادیه، شهرداری و نیروی انتظامی برقرار 
شــود.وی تصریح کرد: تبلیغات با روش نصب 

برچســب های کاغذی که اکثرا توسط بعضی از 
لوله بازکنی ها و نشت یاب ها انجام می شود، به 
هیچ عنوان مورد پسند شهر و شهروندان نیست 

و از فرهنگ شهری به دور است.
محمدحسینی از مسدودکردن ۱۷۱ خط تلفن 
لوله بازکنی های شهر خبر داد و گفت: رویکرد 
قبلی شناسایی متخلفان و اقدام در جهت قطع 
خط تلفن شــماره اعالم شده با دســتور مقام 
قضائی بود کــه البته همچنان نیــز ادامه دارد، 
امــا در روش جدید هنگام مراجعــه افراد برای 
وصل مجدد شماره، باید نسبت به جلب رضایت 
شــهروندان از طریق امحای برچسب ها و پاک 
ســازی محل اقدام شــود ، در غیر این صورت 
باید به شرکت های خدماتی مناطق شهرداری 

مراجعه و هرینه پاک سازی را پرداخت کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبرداد:

خط تلفن ۱۷۱ لوله بازکنی  مسدود شد

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده با سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان، مرحله نخست 
پروژه باغ تندرستی شامل غرفه سرشاخه و ابزار 

آالت در نیمه نخست سال ۹۸ مورد بهره برداری 
قرار می گیرد.»ایرج حیــدری« اظهارکرد: طبق 
آنچه در اساسنامه سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
آمده، باید تولیدات داخلی به خصوص در بخش 
فرآورده های کشــاورزی بدون واسطه به دست 
مصرف کنندگان برســد، از این رو با احداث بازار 
گل و گیاه واسطه های اضافی حذف و ارتباط بدون 
واســطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
باعث واقعی تر شدن قیمت ها شــد.وی افزود: با 
توجه به اینکه در بررسی های انجام شده مشخص 
شــد در بازار گل و گیاه همدانیان تعداد زیادی از 
غرفه داران، بهره برداران اصلی نیستند، در صدد 
برآمدیم تا غرفه ها را در اختیــار تولیدکنندگان 
واقعی قرار دهیم.مدیر بازارهای روز شــهرداری 

اصفهان با اشــاره به اصالح ساختار فیزیکی بازار 
گل و گیاه همدانیان، تصریح کرد: تالش می کنیم 
عالوه بر اینکه در بــازار گل و گیــاه همدانیان، 
تولیدکنندگان گل محصوالت خود را عرضه کنند، 
این بازار فضای تفرجگاهی خوبی برای 
مردم نیز باشد.وی به برگزاری مزایده 
برای تعیین بهره بــرداران بازار گل و 
گیاه همدانیان اشاره کرد و گفت: در 
این مزایده سخت گیرانه تاکید شده 
بهره برداران باید تولیدکنندگان واقعی 
باشند و تنها با ارائه مدارکی از مراجع 
ذی صالح همچون جهاد کشاورزی، 
دامپزشکی و مراجعی که صادرکننده مجوزهای 
بهره برداری هستند، می توانند در مزایده شرکت 
کنند.حیدری ادامه داد: بر اساس فراخوان اعالم 
شده، تعداد ۲۴3 نفر برای ۱۶۰ غرفه گل و گیاه و 
ماهیان زینتی در مزایده سازمان شرکت کردند 
که شرایط آنها در کمیسیون تشخیص صالحیت 
و کمیتــه عالی معامالت ســازمان احراز خواهد 
شد.وی با بیان اینکه فضایی در محل باغ تندرستی 
برای بازار گل و گیاه، ماهیــان و پرندگان زینتی 
همچنین گیاهان دارویی در حال آماده ســازی 
اســت، تصریح کرد: تا زمانی که باغ تندرســتی 
آماده بهره برداری شود، باغ گل و گیاه همدانیان به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد و پس از آماده شدن 
باغ تندســتی، محل فعلی بازار گل و گیاه به بازار 

مشاغل خانگی تبدیل می شود.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خبر داد:

بهره برداری از مرحله نخست پروژه باغ تندرستی در سال ۹۸

هدیه شهرداری به مناسبت میالد پیامبر اسالم)ص( و روز اصفهان؛ 
جرائم دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری بخشیده می شود

مدیر بازسازي عتبات عالیات استان اصفهان با تشریح اقدامات صورت گرفته ستاد بازسازي 
عتبات عالیات استان اصفهان در بخش بانوان اظهار داشت: بانوان هنرمند کشوري در استان 
اقدام به دوخت روپوش ملیله دوزي شده قبورامام حسین )ع(، امام علي )ع(، حضرت مسلم بن 
عقیل )ع( و طفالن مسلم)ع( کرده و عملیات دوخت پرده هاي حرم هاي مطهر و کتیبه هاي 

حرم هاي امام جواد)ع( و امام موسي کاظم )ع( در حال انجام است.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان گفت: مردم اصفهان بیش از ۴۵ میلیارد 
تومان برای بازسازی عتبات کمک کرده اند و اســتان اصفهان در امر بازسازی عتبات بیش از 
۴۰ پروژه را در دست داشته است. مصطفی نوریان، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان در آیین رونمایی از روپوش قبور مطهر امامین عسکرین)ع( با تبریک میالد پیامبر 
اکرم)ص( اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات کار خود را از سال ۸۲ با هدف بازسازی 
قبور ائمه  که دچار محرومیت و خسارت شده اند و فراهم کردن امکان حضور زائران ایرانی در 
امنیت و شرایط ایده آل، آغاز کرد.وی با تاکید بر اینکه تمام بودجه و هزینه های ستاد بازسازی 
عتبات توسط مردم تامین می شود، افزود: به فرموده مقام معظم رهبری برای تامین هزینه های 
ستاد به هیچ عنوان از بودجه دولت استفاده نمی شود و همه امور با بودجه مردمی انجام می شود.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات اســتان اصفهان تصریح کرد: قبور ائمه طی ۱۰۰ سال 
گذشته خسارات زیادی دیده بود که در این راستا کمیته بازسازی در 3 سال نخست فعالیت 

ستاد تشکیل و طرح جامعی با بیش از 3۰۰ پروژه طراحی شد و از سال ۸۵ به صورت رسمی 
ستاد بازسازی کار خود را آغاز کرد. وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای ستاد گفت: در 
نجف صحن حضرت زهرا)س( در ۴ طبقه با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار متر حضور زائر در حال 
ساخت است و تا پایان امسال افتتاح می شود.نوریان ادامه داد: در کربال بیش از ۷۲۸ طرح اجرا 
شده که 3 پروژه شاخص آن شامل بازسازی ستون های حرم سید الشهدا)ع(، ساخت گنبد 
جدید حرم سید الشهدا)ع( در شهر کرمان با ارتفاع بیش از ۸ متر که از ۲۰ کیلومتری کربال 
قابل مشاهده است و ۶ سال برای این پروژه زمان گذاشته شده و برای سال آتی آماده می شود 
و ســاخت صحن بزرگ حضرت زینب)س( با بیش از ۱۶۰ هزار مترمربع زیربنا یکی دیگر از 
این پروژه هاست.وی تصریح کرد: در کل کربال پروژه های کالن بسیاری در دست اقدام است 
و منتظریم نزدیک به 3۰ هکتار زمین را دولت عراق آزاد و در اختیار ستاد قرار دهد تا بتوان 

بین الحرمین را به صورت ۲ طبقه ساخت و در اختیار زائران قرار داد.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات اســتان اصفهان افزود: در کاظمین بازسازی گنبدهای 
حرمین و صحن های شــرقی و غربی و ایجاد صحن امام زمان)عج( در دســت اقدام اســت 
و 3 پروژه بزرگ نیز درحال اجراســت.وی با اشــاره به تخریب های جنگ توسط داعش در 
حرمین ســامرا گفت: همه گنبدهای تخریب شده در سامرا ســاخته و صحن ها احیا شدند 
همچنین صحن بزرگی به نام امام رضا)ع( ســاخته شــده و به دنبال آزادسازی زمین برای 
ساخت صحن بقیه ا... هســتیم.نوریان بیان کرد: مردم سامرا از ســنی های خاص هستند 
که رابطه چندان خوبی با شــیعیان نداشــتند؛ اما به سبب فعالیت های ســتاد در طول این 
سال ها ارتباط بســیار خوبی با شــیعیان گرفته اند و در ایام اربعین بیش از ۱۰ موکب برای 
 پذیرایی از زائران برپــا کرده و در بازســازی ها کمک می کنند تا عقــب افتادگی ها جبران 

شود.
وی با بیان اینکه زمان آغاز کار بازسازی در عراق، آب و محل اسکان و برق نبود، افزود: مردم 
با عشق و عالقه کمک می کنند تا این مشکالت با همت ستاد بازسازی برطرف شود و هرگاه 
هرچه الزم بوده اطالع رسانی و کمک شده است.رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان یکی از استان های شاخص در امر بازسازی و کمک رسانی 

به جهت نیروی انسانی، فنی، هنری، تجهیزات، مالی و... است.
وی ادامه داد: اصفهان مهد هنر معماری اســالمی است و در زمان های مختلف معماری های 

ایرانی و اسالمی باشکوه بسیاری در این شهر دیده شده و در امر بازسازی عتبات نیز بیش از ۴۰ 
پروژه را در دست داشته است. نوریان تصریح کرد: استان اصفهان بیش از 3 هزار نیروی فنی 
و متخصص را برای بازسازی عتبات اعزام کرده و بیش از ۱۵۰ هزار نیرو آماده به کار هستند.

وی با اشاره به طراحی ۵ هزار متر فرش برای صحن حضرت زهرا)س( در نجف اشرف گفت: 
استان اصفهان به صورت داوطلبانه بافت ۲ هزار متر آن را پذیرفت که در این راستا بیش از ۱۰3 
دار قالی برپا شد و فرش ها درحال بافت است و تاکنون بیش از 3۰ تخته تکمیل شده و تا سال 
آتی پایان می یابد.رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان خاطرنشان کرد: ۵ تخته 
فرش ایوان طالی صحن امامین عســکری)ع( در سامرا نیز توسط هنرمندان اصفهانی بافته 
شده و 3 پرده ابریشم بافت نیز برای سر در ورودی قبور مطهر بافته شد که نصب شده اند.وی 
ادامه داد: از سال گذشته تاکنون ۲۴ روپوش برای قبور مطهر ائمه توسط هنرمندان اصفهانی 
بافته و نصب شده و رونمایی از روپوش مزار امامین عسکری)ع( هم انجام شدکه برای ۲۸ آذر در 
سامرا پهن می شود.نوریان با بیان اینکه مردم اصفهان بیش از ۴۵ میلیارد تومان برای بازسازی 
عتبات کمک کرده اند، گفت: امروز نقش مردم اصفهان در تامین هزینه های مالی و اعزام نیروی 
متخصص، اجرای امور فنی، هنری و عمرانی بسیار تعیین کننده است.وی خاطرنشان کرد: 
مردم قادرند به هر شــکل ممکن نذورات و هدایای خود را به ستاد بازسازی عتبات پرداخت 

کنند تا این ستاد به عنوان امین مردم مبالغ را در راه بازسازی حرمین ائمه)ع( هزینه کند.

تمام بودجه و هزینه های ستاد بازسازی عتبات توسط مردم تامین می شود
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یادداشت

راه های برقراری ارتباط با دیگران در دنیای مجازی بی نهایت 
است و نباید اجازه دهیم که این مسیرها روی زندگی و روابط 
عاطفی ما تاثیر منفی بگذارند؛ اما برای رهایی از این دام چه 
باید بکنیم؟ در ادامــه راهکارهایی را که مــی تواند به رابطه 
دوستانه و حتی عاطفی تان آسیب بزند و باید از انجام آنها در 

شبکه های اجتماعی دوری کنید، معرفی می کنیم.
از انتشــار عکس دیگران بدون اجازه، خودداری 

کنید
زمانی که صحبت از انتشار عکس در فضای مجازی می شود، 
هر فردی به گونه ای خاص عمل می کند. همانطور که شــما 
دوســت ندارید دیگران عکس تان را بدون اجازه شما منتشر 
کنند، دیگران هم دوست ندارند شما بدون اطالع آنها این کار 
را انجام دهید. شاید این کار از نظر شما مشکلی نداشته باشد؛ 
اما دلیل بر این نیســت که دیگران هم با شما هم نظر باشند. 
بنابراین قبل از این که عکس دیگران را منتشــر کنید، از آنها 
اجازه بگیرید. با ایــن کار دیگر احتمــال دلخوری هم پیش 

نمی آید.
هنگام عصبانیت از شبکه های اجتماعی دوری کنید
برخی افراد هنگام عصبانیت به ســمت شبکه های اجتماعی 
روی می آورند و از آن به عنوان ابزاری برای تخلیه خشم شان 
استفاده می کنند. آیا شما دوســت دارید که دوستان و اقوام 
تان بدانند که شریک زندگی تان به شما خیانت کرده؟ اصال 
آیا خود شما از دیدن پست های ناراحت کننده دیگران لذت 
می برید یا این که دوست دارید عکس های تولد و شادی آنها 
را ببینید؟ اگر شما در زمان های ناراحتی و عصبانیت عکس یا 
متنی منتشر کنید، ممکن است چیزهایی را به زبان آورید که 
بعدها برایتان پشیمانی به همراه بیاورد. بنابراین برای تخلیه 

انرژی خود به دنبال جایی جز شبکه های اجتماعی باشید.
در مورد پست هایی که می گذارید، فکر کنید

شاید شما به یک میهمانی رفته اید و دوست دارید که از آنجا 
عکس بگیرید و آن را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 
بگذارید؛ اما آیا به این فکر کرده اید پستی که می گذارید می 
تواند برایتان دردساز شود؟ به عنوان مثال ممکن است افرادی 
که در آن میهمانی دعوت نبوده اند، از دیدن عکس های شما 
دلخور شوند یا این که همکاران تان با دیدن ویدئوی در حال 
خوش گذرانی شما، نگاهی متفاوت نسبت به شما پیدا کنند. 
بنابراین باید قبل از آپلود عکس، تمام جوانب را در نظر بگیرید. 
حواس تان حتی به متن یا کپشن هایی که زیر عکس تان می 

نویسید هم باشد.
به روابط دنیای مجازی تکیه نکنید

یادتان باشــد که صحبت کــردن با دیگران در شــبکه های 
اجتماعی قابل مقایسه با صحبت کردن رو در رو نیست. تماس 
چشمی فواید زیادی دارد، در واقع تاثیری که چشم های شما 
می توانند روی دیگران بگذارند را نباید نادیده بگیرید. شبکه 
های اجتماعی برای شروع یک رابطه یا آشنایی ابتدایی مکان 
مناسبی اســت؛ اما اگر می خواهید تاثیر بیشتر روی دیگران 
بگذارید یا رابطه ای عمیق تر را تجربــه کنید، باید از آن فضا 

خارج شوید.
جزییات زندگی تان را بر مال نکنید

شبکه های اجتماعی مکانی عمومی به شمار می روند، بنابراین 
شــما نباید جزییات زندگی یا گزارش کار روزانه تان را در آن 
به اشــتراک بگذارید. این کار نه تنها اطالعات زندگی شما را 
در اختیار دیگران قرار می دهد بلکه ممکن است که بر رابطه 

عاطفی تان نیز تاثیر منفی بگذارد. 

 اشتباهاتی که در شبکه های اجتماعی
 به روابط شما آسیب می زند

پردیس بختیاری 

عکس روز

دوخط کتاب

همه چیز به رابطه ها 
مربوط است !

»انسان موجودی 
یک روزه«
اروین د یالوم

»همه چیز بــه رابطه 
ها برمی گردد«

انســان هــا از رابطه 
به وجود مــی آیند،در 
رابطه رشد می کنند،
آســیب  رابطــه  در 

می بینند،
 و در رابطــه ترمیــم

 می شوند.

»ژانگ«  ساکن جینان چین  در کالس ششم ابتدایی مشغول به تحصیل 
است و در حال حاضر 6 فوت و 7 اینچ )210 سانتی متر( قد دارد و بسیاری 

معتقدند که او بلندترین دختر جهان است.
والدین ژانگ، هر دو بازیکنان حرفه ای بســکتبال هستند و بیش از 2 متر 
ارتفاع دارند، بنابراین بسیار واضح است که ژنتیک در رشد فیزیکی او نقش 

مهمی داشته است. 
ژانگ ژیو، مانند پدر و مادرش، یک بازیکن بســکتبال بســیار با استعداد 

خواهد بود. 

دختر چینی 11 ساله ای که قدش 2 متر است!

»دیوید اسپینوزا« نام پســری از تگزاس آمریکاست که از سال 2010 تمامی 
تغییرات چهره و حتی دکوراسیون محیط زندگی اش را با سبک عکاسی سلفی 
ثبت و کنار هم قرار داده است. دیوید حاصل جالب و تماشایی عکاسی خود را 
پس از تقریبا هشت سال برای کاربران به نمایش گذاشته و بسیار مورد توجه قرار 
 Noah Kalina گرفته است. این پسر درباره ایده این کار به کانالی تحت عنوان
در یوتیوب اشاره کرد که از آن الهام گرفته است. جالب است بدانید مدتی پیش 
جوان 22 ساله کانادایی که از سن 12 سالگی شروع به سلفی انداختن با چنین 

هدفی کرده بود، مجموعه عکس هایش را به نمایش گذاشت.

گذر عمر یک جوان با 8 سال سلفی در یک نگاه

عمل غیرانسانی یک کارفرمای ژاپنی در یک جشن خصوصی در یک رستوران 
سوژه رسانه ها شد. این کارفرمای بی رحم، کارمند 23 ساله خود را مجبور کرد تا 
در مقابل حضار سرش را در یک دیگ آب گرم جوشان فرو کند. هنوز هویت این 
 "MELM " کارفرما مشخص نشده؛ اما گفته می شود این کارمند در شرکتی با نام
که متعلق به این کارفرما بوده مشغول به کار بوده است. این حادثه در تاریخ 20 
دسامبر 2015 رخ داد؛ اما ویدئوی مربوط به آن اکنون منتشر و تبدیل به ویدئویی 

داغ در شبکه های اجتماعی ژاپن شده است.

تفریح وحشتناک کارفرمای ژاپنی با کارمندش!

روحانی از خداحافظی »موالوردی« 
خوشحال  است؟!

فارس: شــهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در 
امور حقوق شهروندی با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود با 
عنوان »به پایان آمد این دفتر؛ حکایت همچنان باقیســت« به 
دلیل بازنشسته بودن طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

استعفا و برای همیشه با دولت تدبیر و امید خداحافظی کرد.
نگاهی به متن یادداشت خداحافظی وی نشان از بی مهری در 
دولت دارد؛ خروج تلگرامی موالوردی دارای وجوه مبهمی بود. 
وی پس از انتشار استعفانامه خود در کانال تلگرامی اش، اقدام 
به انتشار نامه موافقت حسن روحانی با استعفایش کرد. نامه ای 
که از سوی رییس جمهور با فقدان سالم و بدیهی ترین واژگان 
و جمالت ادبی آغاز شده بود ... مع الوصف فرضیات متعددی در 
مورد خروج خانم پر حاشیه از پاستور وجود دارد. با یک تحلیل 
ســاده می توان جدایی موالوردی از کابینــه روحانی را تنها به 
دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان دانست؛ اما شواهد و 
مصاحبه های اخیر وی نشان از یک خداحافظی اجباری دارد... 
گویا حســن روحانی نه تنها از رفتن موالوردی ناراحت نیست 
بلکه شاید خود با فشارهای مســتقیم و غیر مستقیم عرصه را 

برای حضور موالوردی در نهاد ریاست جمهوری تنگ کرد. 

گیشه

شهری که دوستش 
داریم

طبیعت زیبای صفه
پس از یک باران 

جانانه در اصفهان 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلســه اختتامیه ممیزی خارجی 
سیســتم های یکپارچه شــرکت گفت: برنامه ممیزی خارجی 
استانداردهای یکپارچه مدیریتی شرکت فوالد مبارکه به پایان 
رســید و در نهایت با توجه به گزارش ارائه شــده از سوی تیم 
ممیزی، همه اســتانداردهای مدیریتی شــرکت فوالد مبارکه 

مجددا تمدید شدند.
»حمیدرضا عظیمیان« در این جلســه ضمن قدردانی از تالش 
مدیریت و کارکنان شــرکت در فرآیند این ممیزی گفت: جای 
بسی خرسندی اســت که فوالد مبارکه همواره در مسیر تعالی 
و رشد بوده است. باید این موفقیت را ارج نهیم و از آن حراست 
کنیم؛ چراکه امروز دشمن بیشتر از هر زمان دیگر، اقتصاد کشور 
را هدف قرار داده و سعی دارد با سخت کردن وضعیت معیشت 

مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ضربه بزند.
وی فوالد مبارکه را محور اصلی تولید و توســعه فوالد کشور و 
پیشــران بســیاری از دیگر صنایع خواند و با تاکید بر ضرورت 
بومی ســازی و تامین اقــالم و تجهیزات موردنیاز شــرکت از 
داخل کشور خاطرنشــان کرد: تاریخ نشان می دهد که همواره 
انســان هایی که خواسته اند، توانســته اند؛ بنابراین باید با رفتار 
توأم با آگاهی و امید و با حرکت جمعی متوازن در مسیر اهداف 
فوالد مبارکه گام برداریم و اجازه ندهیــم در این فرآیند خللی 

ایجاد شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بــر اینکه باید انرژی خود را بر 
دســتیابی به اهداف و اولویت های اصلی شرکت متمرکز کنیم، 
تصریح کرد: یکــی از راهکارهای مهم برای ادامه مســیر تعالی 
فوالد مبارکه این اســت که همه مدیران و کارکنان یافته های 
تیم ممیزی را بررسی و در رفع موارد در کوتاه ترین زمان ممکن 

اقدام کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: مدیران و کارکنان گروه 
فوالد مبارکــه نباید فراموش کنند که بــا گردش چرخ صنعت 

این گروه، خانواده های بسیاری در سراســر کشور امرارمعاش 
می کنند؛ بنابراین در این شــرایط حســاس باید با احســاس 

مسئولیت بیشتری به انجام وظایف خود همت گماریم.
ممیزی فرصتی اســت برای ارزیابی سیســتم ها و 

یادگیری
در همین خصوص، »منوچهر نیکفر« معاون تکنولوژی شرکت 
نیز کسب این موفقیت ارزشــمند را تبریک گفت و با اشاره به 
اینکه ممیزی فرصتی است برای ارزیابی سیستم ها و یادگیری، 
در تشــریح این ممیزی افزود: ممیزی مذکور شــامل مدیریت 
کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی، مدیریت زیست 
محیطی، مدیریت انرژی، مدیریت شکایات مشتریان، مدیریت 
رضایت مشتریان و مدیریت آموزش در قالب یک تیم هشت نفره 
از شرکت SGS سوئیس به مدت 7۴ نفر روز از تاریخ ۹7/0۸/5 

تا ۹7/0۸/30 به طول انجامید.
وی حوزه های تمرکز ممیزی خارجی شــرکت در این دوره را 
مشتمل بر اطالع رسانی، آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها 
و گردش کارها، شاخص های فرآیندی و اقدام اصالحی )کیفیت، 
رضایت و ادعای مشتریان(، اهداف و برنامه های مرتبط با مدیریت 
انرژی، تحقق اهداف و پروژه های محیط زیستی، کالیبراسیون 
تجهیزات پایش و اندازه گیری و مدیریت ریسک )اهداف/ ایمنی 

و بهداشت( دانست.
نیکفر، با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شــرکت 
فوالد مبارکه توجه و جاری سازی سیستم های مدیریتی است، 
از همه همکاران خواست تا در جهت اصالح یافته های به دست 
آمده از فرآیند ممیزی در زمانبندی اعالم شده مساعدت کنند تا 
همچنان شرکت با روند روبه رشد خود در مسیر تعالی سازمانی 

به حرکت ادامه دهد.
نگاه سیستمی جامع و باور قلبی نیروی انسانی، فوالد مبارکه را 

به یک بنگاه اقتصادی توانمند مبدل کرده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه در جمع مدیران شرکت مطرح کرد:
 »حرکت جمعی متوازن« در دستور کار فوالد مبارکه

اینستاگردی

بهنوش بختیاری در 
کنار بدل محمدرضا 

گلزار!

»کوروش سلیمانی« با انتشار این 
عکس نوشت: هیچ وقت دربرابر 
یک رویداد و تکرار بیش از حد آن 
این قدر احساس ناتوانی نکرده ام 
... کرمانشاه؛ غرب، بازهم لرزیدند 
... بازهم لرزیدند ... بازهم لرزیدند 
... بازهم لرزیدند ... بازهم لرزیدند 
... بازهم لرزیدند ...... فقط از خدا 
می خواهم که زلزله این نشانی را 

برای همیشه فراموش کند.

»کامبیز دیرباز« با انتشــار 
ایــن عکس نوشــت: کمال 
عزیز خسته نباشــی برادر، 
همــه داریم مــی بینیم که 
داری از جونت مایه میذاری 
برای پرسپولیس، امیدوارم 
هرچه زودتر سالمتیت رو به 
دست بیاری و در پرسپولیس 

بدرخشی.

 »علیرضــا جهانبخش« این 
عکس را منتشر کرد.
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