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  زاینده رود؛ زنده تا خرداد 98  
   نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد: 

 با وجود باال رفتن تورم نقطه ای؛ اما آمار از کاهش سرعت قیمت ها در استان حکایت دارد

اصفهان در رده میانی گرانی ها

3

3

 رونق ساخت و ساز
 در اصفهان

 معاون شهرسازی و معماری شهردار 
مطرح کرد:

7

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن 
اصفهان- پدیده شهر خودرو مشهد؛

سالم سبزپوشان به پیروزی

تبلیغ، فروش و آموزش 
ساخت مواد محترقه در 
فضای مجازی جرم است

رییس پلیس فتای اصفهان:

5

6

  مراسم تشییع پیکر شهدای مردم یاری و خلبانان هوانیروز
 در اصفهان برگزار شد؛

بدرقه عاشقان مردم تا آستانه بهشت
درست بیســت روز بعد از تشییع باشکوه شــهدای امنیت، بار دیگر، اصفهان 
شــهیدانی را در آغوش گرفت که این بار در راه خدمت به مردمان ایران زمین 
آسمانی شدند. بار دیگر قرار بود شهیدانی روی دستان مردمان این شهر تا آستانه بهشت تشییع 
شوند؛ شهدایی که از همان ابتدا که لباس مقدس ارتش را بر تن کردند هم قسم شدند تا آخرین  

صفحه   7قطره خون در راه دفاع از وطن و... 

گالری گذار
ابهام

10 الی 24 اسفند

کنسرت امید حاجیلی
20 اسفند

تاالر رودکی

امانت کتاب از کتابخونه؛
با این اوضاع ناجور اقتصادی و 

 گرونی کتاب، بهترین فکر
 اینه که از یک کتابخونه عمومی 

استفاده کنیم.
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»نازنین زاغری« موردی کم نظیر طی سال های 
پر از اتفاقات در روابط ایران و انگلستان است. 
وی که در سال های اخیر به دلیل جاسوسی در 
زندان به ســر می برد، بارها سوژه رسانه های 
خارجی برای وارد آوردن فشــار بر دستگاه 
قضائی ایران شده است، حتی جنجال فعالیت 
های او دامن وزیر امور خارجه پیشین انگلستان 
را هم گرفت و وی با صحبت در مورد فعالیت های 
آموزشی خارج از عرف زاغری در ایران عمال 
بر فعالیت های جاسوســی او صحه گذاشت و 
انتقادهای جدی را از سوی نهادهای رسانه ای و 

سیاسی در این کشور را متوجه خود کرد.
 گفته می شود طی سفر دو وزیر امور خارجه انگلستان 
به ایران یکی از اصلی ترین موضوعات مورد پیگیری 
های طرف انگلیســی آزادی نازنین زاغری بوده که 
البته با توجه به شواهد این تالش ها با شکست روبه 
رو شده است. حاال و پس از ناکام ماندن تمام تحرکات 
دیپلماتیک و فشارهای رسانه ای بر ایران، انگلستان 
در اقدامی نادر با اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین 
زاغری این پرونده را از حالت کنســولی به مسئله ای 
میان دو کشور تبدیل کرد. انگلستان با تصمیم اعطای 
حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری، شــهروند دو 
ملیتی ایرانی-انگلیســی خود، قوی تریــن اقدام را 
تاکنون درخصوص وی، علیه ایران داشته است.این 
نخستین بار است که دولت انگلستان با به کار بردن 
این ابزار قانونی بین المللی به »نحوه برخورد« با یکی 
از شهروندانش در یک کشــور دیگر اعتراض نشان 
می دهد. این اقدام، پرونده نازنیــن زاغری را از یک 
قالب کنسولی درآورده و آن را به یک مسئله کشوری 
میان تهران و لندن تبدیل کرد.جرمی هانت، وزیر امور 
خارجه انگلســتان، اقرار کرد که اعطای این حمایت 
دیپلماتیک را به سادگی انجام نداده است، اما گفت: 
»این یک اقدام دیپلمایتک مهم اســت که به تهران 
نشان می دهد رفتار آن کامال اشتباه است«.وی با بیان 
این که این اقدام به تمام دنیا نشان می دهد که نازنین 
زاغری بی گناه است، مدعی شد که انگلستان زمانی 
که با یکی از شــهروندانش از روی »ناعدالتی« رفتار 
شود، کنار نخواهد نشست. وزیر امور خارجه انگلستان 
در این باره تصریح کرد: ما برای تامین آزادی او سخت 
تالش کردیم؛ اما به  رغم تالش های مکرر، این اقدام 
موفقت آمیز نبوده اســت. هانت در ادامه گفت: این 
نشان می دهد که دولت انگلستان عدم سازگاری نحوه 

رفتار با وی با تعهدات ایران 
نسبت به قانون بین المللی 
را به رســمیت می شناسد 
و جایگاه این مســئله را به 
مســئله ای میان دو کشور 
تبدیــل می کند.حمیــد 
بعیدی نژاد، ســفیرایران 
در لندن درپــی این اقدام 

دولت انگلیــس در توییتی نوشــت: تصمیم وزارت 
خارجــه انگلیس به اعطای حمایــت دیپلماتیک به 
خانم زاغری، مخالف حقوق بین الملل بوده و فاقد آثار 
حقوقی و اجرایی است. وی ادامه داد: حقوق بین الملل 
اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را فقط 
نسبت به اتباع خود ممکن می داند. طبق قانون ایران، 
 ایرانیان فارغ از محل اقامــت، تابعیت خود را حفظ 
می کنند.به نوشته بی بی سی؛ دولت انگلیس با اعطای 
این مصونیت مدعی آن است که نحوه برخورد ایران با 
نازنین زاغری برخالف معیارهای پذیرفته شده بین 
المللی است و از این پس، دیپلمات های انگلیس در 
دیدار با همتایــان ایرانی خود بر ســر پرونده نازنین 

زاغری، نه تنها پشــتیبان 
منافــع یــک شــهروند 
انگلیسی بلکه حافظ منافع 
کل دولت انگلیس هستند.

اعطــای ایــن مصونیت 
احتماال اتخــاذ یک اقدام 
قانونی و بین المللی علیه 
ایران را برای دولت انگلیس 
امکان پذیر می  کند که دامنه ایــن اقدام بین المللی 
از درخواست بازرســی گرفته تا تقاضای مذاکرات و 
حتی تقاضای جبران خسارت برای یک »اقدام بین 
المللی غیرقانونی« در نوســان خواهد بود. افزون بر 
این، اعالم مصونیت دیپلماتیک دست دولت انگلیس 
را برای طــرح پرونده نازنین زاغــری در مجامع بین 
المللی همچون ســازمان ملل باز می کند. در واقع، 
اکنون پرونده نازنین زاغری به ســطح یک مناقشه 
رســمی میان دو دولت ارتقا یافتــه و دولت انگلیس 
در تالش برای جلب متحدانــی در عرصه بین الملل 
برای اعمال فشار جمعی بر تهران است.گفته می شود 
یکی از دالیلی که سبب شد دولت انگلیس تاکنون از 

اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری سرباز 
زند، نگرانی و بیــم مقامات لندن از وخیم تر شــدن 
اوضاع بوده است. کارشناسان حقوق سیاسی هشدار 
داده اند کــه از نظر ایران خانم نازنیــن زاغری دارای 
ملیت و تابعیت ایران اســت که به  واســطه  اقدامات 
غیرقانونی در دادگاه ایران محاکمه شــده و مشغول 
گذراندن دوره محکومیت خود است. بنابراین دخالت 
رســمی دولت انگلیس جز از مسیر مسالمت جویانه 
و تمســک به بحث های صرف بشردوستانه، دخالت 
در امور داخلــی ایران تلقی شــده و موجب واکنش 
شدید ایران خواهد شــد. به نظر می رسد که با توجه 
به حساسیت روابط سیاسی ایران و انگلیس و سابقه 
تاریخی روابط دو کشور، طرح این قضیه که اصوال در 
حقوق ایران جایگاهی هم ندارد، موجب خواهد شد 
که این پرونده از موضوعی میــان دولت ایران با یک 
تبعه  خود به موضوعی میان روابط ایران با یک کشور 
خارجی تبدیل شــود که با توجه به حساسیت های 
سیاســی و قضائی ایران در قبال موضوع، شــرایط 
 حــل آن را بــه  مراتــب ســخت تر و پیچیده تــر 

خواهد کرد.

برهم صالح:
 داعشی های خارجی احتماال 

اعدام می شوند
رییس جمهوری عراق طی سخنانی درباره سرنوشت 
اعضای خارجی بازداشت شده داعش در عراق گفت 
که احتمال اعدام این عناصر وجود دارد.برهم صالح، 
رییس جمهوری عراق با اشــاره به عناصر خارجی 
داعش که توسط نیروهای ســوریه دموکراتیک به 
ارتش عراق تحویل داده  شده اند، اظهار داشت: ممکن 
است برای عناصر خارجی گروه تروریستی داعش که 
در عراق محاکمه می شوند، حکم اعدام صادر شود.

وی افزود: داعشی ها براســاس قوانین قضائی عراق 
محاکمه خواهند شد و در صورتی که محکوم شوند 
ممکن است برای آنها حکم اعدام صادر شود.ارتش 
عراق هفته گذشته بیش از ۲۸۰ تن از عناصر داعش 
را از نیروهای سوریه دموکراتیک تحویل گرفت که 
حدود ۱۳ تن از این افراد فرانســوی هستند. برهم 
صالح پیش تر در کنفرانس خبری مشترک با امانوئل 
مکرون، همتای فرانســوی خود گفته بود که این 
عناصر خارجی در عراق و طبق قوانین این کشــور 

محاکمه خواهند شد.

احتمال حکم حبس ابد برای 
رییس کمپین انتخاباتی ترامپ 

رییس ســابق کمپین انتخاباتی رییس جمهوری 
آمریکا به تازگی بــا اتهاماتی جدیــد درباره فرار 
مالیاتی و فساد مالی مواجه شده که می تواند باعث 
شود باقی عمر خود را پشت میله های زندان بماند.

پل مانافورت، رییس پیشــین کمپین انتخاباتی 
دونالد ترامپ، که در ماه آوریل ۷۰ ســاله می شود 
پیش تر در مــاه اوت در دادگاه ویرجینیا به جرایم 
مالی متعددی متهم شــده است.مانافورت یکی از 
نزدیکان ترامپ و دستیاران پیشین او است که در 
جریان بررسی های رابرت مولر به دست داشتن در 
ماجرای مداخله احتمالی روسیه در ارتباط با آمریکا 
متهم است. در حال حاضر احکام صادر شده برای 
مانافورت بین ۱۹ تا ۲۴ ســال زندان را برای او در 

پرونده ثبت خواهد کرد.

قطع سراسری برق، توطئه 
جدید مخالفان در ونزوئال

آمریــکا و مخالفان شکســت خورده دولت ونزوئال 
پس از کودتای سیاســی علیه نیکالس مادورو، به 
تازگی دســت به ترفندهای جدیدی بــرای ایجاد 
اختالل و برهم  زدن اوضاع داخلی این کشور زده اند.

بخش زیادی از شــهر های ونزوئال  با قطعی برق و 
خاموشی مطلق روبه رو شــد. رویترز این خبر را به 
نقل از شاهدان محلی مخابره کرده است. نیکالس 
مادورو، رییس جمهور ونزوئال درباره دلیل این حادثه 
گفت مخالفان دولت با خرابــکاری در نیروگاه آبی 
اصلی این کشور باعث این مسئله شدند. این نیروگاه 
آبی، مهم تریــن تامین کننده برق ونزوئالســت.به 
گفته کاربران رسانه های اجتماعی، برق کاراکاس، 
پایتخت ونزوئال و ۱۵ استان دیگر به طور کامل قطع 
شده است. خبرنگار تلویزیون دولتی آن را »خاموشی 
سراسری« توصیف کرد. »لویس موتا« وزیر انرژی 
ونزوئال در این باره افزود: »مهاجمان به ژنراتور مستقر 
در ســد الگوری )نیروگاه آبی( حمله کردند و طی 

ساعات آینده این مشکل رفع خواهد شد«.

تالش ترامپ برای کاهش 
امتیازات تجاری اسرائیل

جنگ تجــاری رییــس جمهور آمریــکا گریبان 
نزدیک تریــن متحد این کشــور را هــم گرفت 
و دونالد ترامپ بــرای کاهش امتیــازات تجاری 
رژیم صهیونیســتی تالش می کند.حرکت دونالد 
ترامپ برای تغییر شــکل تجــارت جهانی حتی 
نزدیک ترین متحدان و قدیمی ترین شریک تجارت 
آزاد این کشــور یعنی رژیم صهیونیستی را هم از 
قلم نینداخت. مذاکره کننــدگان تجاری آمریکا 
به فلســطین اشــغالی می روند تا گفت وگوهای 
پیشرفته ای برای ارتقای قرارداد تجارت محصوالت 
کشاورزی و کاهش موانع صادرات کشاورزی آمریکا 

به رژیم صهیونیستی داشته باشند. 

»زاغری« رسما یک انگلیسی شد

 8 ایراد شورای نگهبان 
به بودجه 98

سخنگوی شورای نگهبان از وجود ایراد شرعی 
و قانون اساسی در حدود هشت بند از الیحه 
بودجه ۹۸ خبر داد.عباســعلی کدخدایی با 
تبیین نتایج بررسی بخشــی از الیحه بودجه 
۹۸ در جلسات فوق العاده شــورای نگهبان، 
گفت: این الیحه طی هفته های گذشــته در 
مجلس بررسی شد و ما هم چهارشنبه گذشته 
نخستین بررســی ها را انجام دادیم که بیشتر 
مربوط به  کلیات بــود. وی افزود:  طبعا   الیحه 
بودجه هر ســال اشــکاالت متعارف دارد که 
اینگونه اشکاالت در نظر گرفته شده است و در 
بررسی هایی که تا کنون داشتیم با شماری از 
اشکاالت مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس 
مواجه شــدیم و در برخی مــوارد نیز دارای 
ابهام است که به مجلس ارسال خواهیم کرد. 
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در 
مواردی نیز الزم است اصالحات جزئی انجام 
شــود که آن را نیز در قالــب تذکر به مجلس 
ارســال خواهیم کــرد.وی دربــاره محتوای 
ایراد های این الیحه نیز، عنوان کرد: البته شاید 
هنوز برخی از این ایراد ها قطعی نشده باشد، اما 
به عنوان نمونه مغایرت هایی با برنامه ششــم 
و سیاست های کلی دارد و اشــکاالتی مانند 
اصل ۱۵ که مربوط به استفاده از واژه های غیر 

فارسی است، وجود دارد. 

دادستان کل کشور: 
بستن فضای مجازی مطرح 

نیست
دادســتان کل کشــور بــا اشــاره بــه آمار 
کالهبرداری هایی کــه از طریق فضای مجازی 
شده اســت، عنوان کرد: کالهبرداری هایی که 
از طریق اینترنت انجام می شــود، زیاد است؛ 
به گونه ای که این جرایم در سال جاری نسبت 
به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری  تاکید کرد: 
در دستگاه قضائی اعتقاد نداریم که مطبوعات، 
رسانه ها و فضای مجازی بسته شود؛ اما به آنچه 
اعتقاد داریم و منطقی می دانیم این اســت که 
فضاهای مطبوعاتی، شبکه های اطالع رسانی و 
... با حفظ اختالف نظرهای افراد مدیریت شوند و 
هیچگاه نمی توانیم مردم و جامعه به یک سمت 
و سو سوق دهیم.وی ادامه داد: در دستگاه قضا با 
پرونده های عجیب و غریبی مواجه هستیم که با 
بررسی ها، منشأآنها فضای مجازی بوده است لذا 
مدیریت کردن فضای مجازی بسیار مهم است.

آمریکا خواستار بازگشت 
 محدودیت های موشکی

 علیه ایران شد
»جاناتان کوهن«، ســفیر موقــت آمریکا در 
سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد گفته ایران روز ۱ دسامبر 
۲۰۱۸ اقــدام به آزمایش یک فروند موشــک  
میان برد کرده و روزهــای ۱۵ ژانویه و ۵ فوریه 
برای پرتاب ماهواره تالش کرده است.در متن 
نامه کوهن ادعا شده است: »ایران این سه پرتاب 
را بر خالف اراده ابرازشده شورای امنیت سازمان 
ملل انجام داده و چنین اقدامات تحریک آمیزی 
کماکان کل منطقــه خاورمیانــه را بی ثبات 
می کنند.«این قطعنامــه تمامی قطعنامه های 
قبلی شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ 
که ممنوعیت های الزام آور برای برنامه موشکی 
ایران در نظر گرفته بود را لغو کرد.در حالی که 
مقام های آمریکایی ادعا می کنند آزمایش های 
موشکی ایران ناقض قطعنامه یاد شده است، در 
این قطعنامه تنها با لحنی غیرالزام آور از ایران 
»خواسته شده« موشــک هایی را که »برای 
داشتن قابلیت حمل کالهک هسته ای طراحی 

شده اند«، آزمایش نکند.

حشمت ا... فالحت پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: سوال 
اصلی این است که اگر FATF را بپذیریم شرایط بهتر 
می شــود یا بدتر؟ من می گویم اگر نپذیریم شرایط 
بهتر می شــود، چراکه اگر بپذیریــم باید اطالعات 
بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را افشا کنیم، 
چون در »پالرمو« کتمان اطالعات به بهانه رازداری 
بانکی جرم تلقی می شود. احمد توکلی، درباره مسئله 
تقسیم بندی های سیاسی در کشور و اصطالحاتی از 
قبیل »اصولگرای میانه رو« که درباره او به کار می رود، 
گفت: من معنی »میانه  رو« را نمی فهمم، اما خودم 
سعی می کنم در مقابل رقبای سیاسی ام بی انصافی 
نکنم.رییس ســازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 
و عدالــت تصریح کرد: در ماجــرای امالک نجومی 
شــهرداری تهران به دعوت آقای قالیباف موضوع را 
بررسی کردیم؛ در نهایت متوجه شدیم که خودش و 
خانواده اش از این مسئله منزه هستند و عددی هم که 
اعالم می شود گزافه گویی است، اما باالخره ماهیت 

کار خطا بود و ما هم اعالم جرم کردیم.

FATF را بپذیریم، شرایط 

بدتر می شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

رایزنی عراقچی با رییس 
پارلمان آفریقای جنوبی

معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به منظور 
برگــزاری دور نهــم کمیته سیاســی ایران و 
آفریقای جنوبی به کیپ تاون سفر کرده است 
با خانم »بالیکا امبته« رییس پارلمان آفریقای 

جنوبی دیدار و گفت وگو کرد.

 سال آینده سال سختی نخواهد بود

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد 
که ایران می خواهد دولت ســوریه و کردها 
وارد مذاکره شوند و این شرایط اکنون در حال 
مهیا شدن است.حشــمت ا... فالحت پیشه 
گفت: مذاکراتی بین کردها و دولت ســوریه 
 شکل گرفته و این شرایط در حال مهیا شدن

 است.
وی با بیان اینکه سوریه به ایران بدهکار است، 
گفت: در طول مدت همکاری ایران و سوریه، 
دولت این کشور بدهی عمده ای به ایران دارد 
و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به لحاظ 
قانونی و شــرعی باید این بدهی را به کشور 
بازگردانند؛ در دیداری که با مقامات سوری 
داشتم، به عنوان نخستین مقام ایرانی اعالم 
کردم که این بدهی ها حق الناس است و باید 

پرداخت شود.

 بدهی سوریه به ایران
 باید پرداخت شود

ناصر موسوی الرگانی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

وزیر کشــور گفت: در وضعیتی هســتیم که کشور 
می تواند به هر نوع تهدیدی که در سال ۹۸ از سوی 
دشمنان ایجاد می شود، بایستد و پاسخ درست و قوی 
دهد. رحمانی فضلی با بیــان اینکه برخالف گمانه 
زنی های برخی افراد، سال آینده سال سختی نخواهد 
بود، گفت: سال ۹۸ چه فرقی با امسال خواهد داشت 
که بگوییم سخت تر است؟ القائاتی صورت می گیرد و 
شرایطی را ترسیم می کنیم که آن هایی که ضعیف 
هستند خدایی نکرده منفعل شــوند و آن هایی که 
تدابیری دارند، خارج از عرف و تصور واقعی اقداماتی 
انجام دهند و با طرح و بیــان این موضوع در جامعه، 
هم روحیه مردم و هم امید و انگیزه آن ها را کم کنند.

وی اضافه کرد: آمریکایی ها هرکاری که می توانستند 
امسال انجام دادند و چه کاری مانده که در سال ۹۸ 
انجام دهند؟ در حوزه سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و 
اعمال تحریم ها، هرکاری که بلد بودند انجام دادند. 
ما هم با تجربه ای که داشتیم توانستیم راه هایی را باز 
کنیم و راه های بهتر و بزرگ تــری را نیز باز خواهیم 

کرد.

 سال آینده سال سختی 
نخواهد بود

وزیر کشور:

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 
نوبخــت روزی معتقد بود کــه حقوق های 
نجومی متعارف اســت؛ اما امــروز می گوید 
برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
پول نداریم!ناصر موسوی الرگانی گفت: دولت 
برای بریز و بپاش هــا و حقوق های نجومی و 
پاداش های چند ده میلیونــی پول دارد، اما 
برای کارمندان و بازنشستگان ندارد.وی افزود: 
روزی که بحث حقوق هــای نجومی مطرح 
شد، یکی از کسانی که به شدت دفاع می کرد 
همین آقای نوبخت بود و تاکید داشــت که 
این حقوق ها متعارف است.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصریح کرد: چرا آنجا آقای 
نوبخت مخالفت نکرد و نگفت که دولت پول 
ندارد؟ چرا آقای نوبخت اعتراض نمی کند به 
مدیران دولتی که بر خالف قانون عضو چند 

هیئت مدیره هستند. 

نوبخت معتقد بود حقوق های 
نجومی متعارف است

پیشخوان

بین الملل

 دست و پا زدن انگلیس برای آزادی یک جاسوس؛
پیام حضور هیئت انگلیسی 

در تهران

USSD؛ یک بمب ساعتی

رییس جمهوری فرمانده 
جنگ اقتصادی است

دولت انگلیس با اعطای این مصونیت 
مدعی آن است که نحوه برخورد ایران 

با نازنین زاغری برخالف معیارهای 
پذیرفته شده بین المللی است

اذعان آیت ا... مکارم به نفوذ عامل استکبار به بیوت برخی مراجع 
آیت ا... مکارم شیرازی، مسئله نفوذ دشمن در نهاد ها و مراکز علمی و حساس کشور را بسیار مهم خواند و 
هوشیاری مسئوالن را خواستار شد. آیت ا...مکارم شیرازی در دیدار سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و 
پرورش که در قم برگزار شد، وزارت آموزش و پرورش را از وزارتخانه های مهم و حساس کشور برشمرد و 
گفتند: دشمن همه تالش خود را به کار بسته تا به این وزارتخانه آسیب برساند. این مرجع تقلید تصریح 
کرد: آموزش و پرورش باید به برنامه های درسی، معلمان و دانش آموزان نظارت کافی داشته باشد، اگر این 
نظارت صورت بگیرد کسی نمی تواند به این وزارتخانه آسیب برساند. وی مسئله نفوذ را بسیار مهم دانسته 
و گفت: ما در طول تاریخ شاهد نفوذ بودیم، حتی بیوت مراجع گذشته از این مسئله در امان نبوده و افرادی 
به عنوان عامل استکبار و استعمار نفوذ داشته اند. ایشان افزودند: بنابراین نمی توان گفت، در وزارتخانه ای 

مانند آموزش و پرورش با این همه نیرو، دشمن در صدد نفوذ نباشد. 

ادعای وال استریت ژورنال درباره هکر های ایرانی
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از شرکت نرم افزارسازی مایکروسافت مدعی شده که عملیات هکر های ایرانی 
برای نفوذ در سیستم ها، کسب و کار ها و دولت های اطراف جهان صد ها میلیون دالر خسارات به بار آورده است. 
محققان مایکروسافت گفتند که هکر ها در این عملیات اسراری را به سرقت بردند و داده های شبکه های کامپیوتری 
را بعد از هدف گرفتن هزاران نفر در حدود ۲۰۰ شرکت طی دو سال گذشته پاک کردند. وال استریت ژورنال نوشت 
که مایکروسافت »هولمیوم« را سرمنشأ این حمالت می داند، گروهی که به ایران متصل است. به گفته این شرکت 
بخشی از این عملیات توسط گروه ایرانی دیگری به نام »ای پی تی ۳۳« برای »هولمیوم« انجام شد. به نقل از بی بی 
سی، جان لمبارت، مدیر مرکز شناسایی تهدید در مایکروسافت، به این روزنامه گفت که این حمالت »رویداد هایی 
به شدت بی ثبات کننده بوده اند. « این گزارش نوشت که هکر ها از جمله شرکت های نفت و گاز، سازندگان ماشین 

آالت سنگین و مجموعه های بین المللی در عربستان، آلمان، بریتانیا، هند و آمریکا را هدف گرفتند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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تحقیق و پژوهش اصلی ترین سیاست فوالد مبارکه است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

جریمه چند میلیاردی فولکس 
واگن در هند!

سازمان محیط زیست در هند اعالم کرد که شرکت 
خودروســازی فولکس واگن را به اتهام افزایش 
انتشار گازهای آالینده و آلودگی هوا پنج میلیارد 
روپیه جریمه کرده است. شرکت فولکس واگن که 
در طول چند سال اخیر به شدت از سوی نهادهای 
دولتی و زیست محیطی کشــورهای مختلف به 
خصوص اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا تحت 
فشار قرار گرفته و جریمه های سنگین و هنگفتی 
را در این خصوص پرداخته است، بر اساس ادعای 
رسانه های خبری محلی، حاال به نظر می رسد که 
توسط سازمان حفاظت از محیط زیست در هند 
نیز به اتهام افزایش آلودگی هوا در این کشــور به 
پرداخت جریمه سنگینی محکوم شده است.در 
سال ۲۰۱۵ میالدی رسوایی پرونده خودروهای 
آالینده فولکس واگن آلمان برای نخســتین بار 
در ایاالت متحده آمریکا افشــا شد؛ چرا که پس 
از آزمایش های صورت گرفته مشــخص شد نرم 
افزار مدیریت میزان آالیندگی موتور خودروهای 
دیزلی این شرکت در آمریکا دستکاری شده بود. 
فولکس واگن پس از اعتراف به تقلب، به پرداخت 
۴.۳ میلیارد دالر جریمه محکوم شد و هنوز هم 
با مشــکالت حقوقی در آلمان، آمریکا و سراسر 
جهان مواجه است. این شرکت ۲۲ میلیارد یورو 
را برای پرداخت خسارات حاصل اختصاص داده 
و همچنان هم به ایجاد آلودگی در محیط زیست 
در جهان متهم است.حاال تازه ترین گزارش های 
منتشر شده از سوی رویترز حاکی از آن است که 
دادگاهی در هند به شکایت سازمان محیط زیست 
در این کشــور تصمیم گرفته که این خودروساز 
بزرگ آلمانی را تحت تاثیر رســوایی دیزل گیت 
و کمک به انتشار گازهای آالینده و سمی به جو 
زمین و همچنین افزایش غلظــت آلودگی هوا 
در شــهرهای مختلف هند، پنج میلیارد روپیه 

معادل ۷۱.۳۹ میلیون دالر جریمه کند.

بازار

قهوه فوری

رییس هیئت مدیره صنف کشاورزی 
شهرستان اصفهان:

خسارت نکشت کشاورزی تا پایان 
اسفندماه ۹۷ پرداخت می شود

رییس هیئت مدیره صنف کشــاورزی، با اشاره به 
پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان در روزهای 
پایانی سال ۹۷ اظهار کرد: با توجه به جلسات گرفته 
شده در خصوص پرداخت خســارت به کشاورزان 
شهرستان اصفهان در حوضه زاینده رود، مقرر شد 
تا این مسئله پس از تایید استانداری توسط جهاد 
کشاورزی طی روزهای آتی بررسی و پرداخت شود.  
حسن محسنی با تاکید بر اینکه همه تالش صنف 
کشاورزی، دریافت خسارت با حداقل مشکالت در 
نحوه پرداخت است، افزود: کشــاورز تا یک هکتار 
زمین میزان 8۰۰ هزار تومان دریافت خسارت دارد 
و باالتر از یک هکتار تا ده هکتار به میزان هکتاری 
۳۰۰ هزار تومان اضافه دریافت می کند. وی در ادامه 
بیان کرد: این نکته را متذکر می شــوم تا زمانی که 
جهاد دفترچه کشــاورزی را بر اساس میزان زمین 
زراعی بازنگــری نکند برخی مشــکالت در زمینه 

پرداخت وجود دارد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان قند و نبات و پولکی اصفهان:

قیمت پولکی افزایش پیدا 
کرده  است 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند و 
نبات و پولکی اصفهان گفت: اکثر مغازه ها تا زمانی 
که تامین شکر داشته باشند در ایام عید باز هستند 
و به تولید و توزیع مشــغول  خواهند بود.  علیرضا 
شــیروانی، با اشــاره به اقدامات انجام شده جهت 
کنترل بازار در ایام عید، اظهــار کرد: حواله ای به 
میزان ۴۲۵ تن شــکر تحویل گرفته  شده و شکر 
توسط جهاد کشاورزی در بازار در حال توزیع است.  
وی تصریح کرد: اتحادیه و اتاق اصناف بازرســان 
فعال داشــته و نظارت از واحدهای صنفی انجام 
می شود؛ نســبت به افزایش درصدی هزینه های 
جانبی تولید از قبیل شکر، دستمزد کارگر، اجاره 
مغازه، آب و برق قیمت پولکی نیز افزایش پیدا کرده 
ولی کیفیت پولکی به همان صورت است. شیروانی 
در پایان با اشــاره به ورود مسافران نوروزی افزود: 
اکثر مغازه ها تا زمانی که تامین شکر داشته باشند 
در ایام عید باز هستند و به تولید و توزیع مشغول 

خواهند بود. 

رییس اتحادیه تولید و فروش مبل:
 افزایش قیمت داشته ایم، اما 

فروش نداریم
رییس اتحادیه تولید و فروش مبل گفت: نسبت 
به ســال گذشــته ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش 
قیمت داشته ایم، اما فروش نداریم.حجت ا... پور 
حقانی با ابــراز ناراحتی از وضعیت بــازار اظهار 
کرد: در حالی  که مردم در بازارها هستند و بازار 
شلوغ اســت؛ اما خرید زیادی انجام انجام نمی 
شود و انتظارات فروشــندگان از فروشی که در 
شب عید دارند برآورده نمی شــود.وی  با گالیه 
از نمایشــگاه های غیر مجاز مبــل تصریح کرد: 
دوره گردها در نمایشگاه هایی که در برخی جاها 
برگزار می شود مبل های بی کیفیت می فروشند و 

هیچ کس هم جوابگو نیست.

قهوه فوری گلد مولتی 
کافه مقدار 100 گرم

 35,000
تومان

قهوه فوری کوپا مدل 
کونیگ مقدار 170 گرم

 80,000
تومان

قهوه فوری نسکافه مدل 
Red Mug مقدار 200 گرم

 96,000
تومان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به افزایش حقوق در 
سال ۹8 ، گفت: تناسب هایی برای پرداخت مالیات در نظر گرفته 
شــده و دولت نیز باید فرارهای مالیاتی کالن را شناسایی کند.

محمدرضا پورابراهیمی ، با اشــاره به مصوبه مجلس در خصوص 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان در ســال ۹8 و برخی 
اظهارنظرها در خصوص کاهش مقرری این اقشار به نسبت تورم و 

مالیات ها در سال آتی، گفت: طبیعتا نمی توان کاهش حقوق در 
سال ۹8 به نسبت سال ۹۷ را پذیرفت و طبق پیشنهادات افزایش 
۲۰ درصدی حقوق شامل همه خواهد شد. نماینده مردم کرمان 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیشنهادات بسیاری در 
رابطه با افزایش حقوق در مجلس مطرح شد، افزود: اینکه گفته 
می شود با افزایش سقف دریافت مالیات حقوق دریافتی افراد به 

نسبت ســال ۹۷ تغییری نخواهد کرد، صحت ندارد زیرا حقوق 
های کمتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف 
شــده اند.پور ابراهیمی با بیان اینکه دریافت مالیات نیز همچون 
حقوق به صورت پلکانی خواهد بــود، گفت:  افزایش حقوق برای 
گروه های حقوقی پایین در تمامی مراحل پیشنهاد و همچنین 

تصویب نهایی مدنظر بوده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 افزایش پلکانی مالیات مشمول حقوق های باال می شود

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز 
آمار ایران، شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در 
بهمن ماه ۹.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ٦.۰ 
واحد درصد افزایش نشان می  دهد؛ اما با بررسی آمار 
گرانی ها در استان اصفهان در ماه گذشته مشخص 
می شود که شــتاب تورم در استان اصفهان کندتر 
شده اســت. طبق آماری که در ابتدای بهمن ماه از 
سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، اصفهان  با 
تورم ماهانه چهار درصد، باالترین افزایش را داشته 
و پس ازآن دو استان کرمان و لرستان، با تورم ۳.۹ 
درصد قرار داشتند.  بر اساس جدیدترین آمار منتشر 
شده از ســوی مرکز ملی آمار، اصفهان در رده های 
میانی جدول تورمی قرار دارد هر چند که همچنان 
استان های محرومی مانند سیستان و بلوچستان و 
کرمان در صعود نرخ تورم پیشتاز هستند. بر اساس 
این آمار  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 
۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۳.۵ درصد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان لرستان )۲۷.۹ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان کرمان )۱8.8 درصد( است. شکاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ۹.۱ درصد 
است که نسبت به ماه قبل ۰.٦ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
بیشترین نرخ تورم به کدام استان می رسد؟

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای شــهری 
کشــور)۴۱/۵ درصــد( 
است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه خانوارهای 
شــهری مربوط به استان 
کردستان )۵۱/۱درصد( 
و کمتریــن آن مربــوط 

به اســتان هرمزگان )۳۴/۷درصد( اســت، یعنی 
خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور 
متوسط ۹/٦درصد بیشــتر از میانگین کل کشور و 

خانوارهای شهری ساکن 
اســتان هرمزگان به طور 
متوسط٦/8 درصدکمتر از 
میانگین کل کشور نسبت 
بــه بهمــن ۱۳۹٦ برای 
خریــد یــک »مجموعه 
کاال و خدمات یکســان« 
هزینه کرده اند. نرخ تورم 
دوازده ماهــه منتهی بــه بهمن مــاه ۱۳۹۷ برای 
خانوارهای شــهری به عدد ۲۳/۴ درصد رســید. 
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 

ایالم  )۲8/۲درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
هرمزگان )۱۹/۳  درصد( است. شــکاف نرخ تورم 
دوازده ماهه اســتان ها در بهمن مــاه 8/۹ درصد 
است که نسبت به ماه قبل ۰/۱ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
اصفهان در رده میانی گرانی ها

بررسی جداول منتشر شده در مورد تورم در کشور 
نشــان می دهد که اصفهان با وجود  باال بودن تورم 
طی ماه های اخیر، با مهار نســبی قیمت ها به رده 
های میانی جدول راه پیدا کرده است. همچنین در 
میان آمار تورم نقطه به نقطه شهری نیز اصفهان در 
جایگاه بیست و چهارم قرار دارد. نکته جالب اینکه در 
این جدول اغلب استان های برخورداری مانند البرز 
تهران و فارس در رده های میانی و استان های کم 
برخورداری مانند چهارمحال و بختیاری و خراسان 
شمالی در صدر هستند. اصفهان در جدول تورمی 
مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز با افزایش 
مواجه بوده است در حالی که نرخ تورم در این گروه 
در آذر ماه ۳/۷ بوده؛ اما این عدد در بهمن ماه به۵/۰ 
افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماه نیز 
در این بازه زمانی ۳۳/۳درصد شــده؛ اما بیشترین 
میزان تــورم در گروه کاالهای غیــر خوراکی بوده 
است. بر اساس جدول انتشار یافته تورم ماهیانه در 
گروه کاالهای غیر خوراکی و خدمات ۲۹/۳درصد 
اســت که در آذر ماه این رقــم ۲۴/۹ درصد اعالم 
 شــده، همچنین تورم ۱۲ ماه در ایــن گروه ۴/۱٦

بوده است.

اصفهان در رده میانی گرانی ها
 با وجود باال رفتن تورم نقطه ای؛ اما آمار از کاهش سرعت قیمت ها در استان حکایت دارد

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تا زمان تعدیل قیمت ها،  سیاست فروش فوری خودرو ادامه 
می یابد. فرشاد مقیمی با بیان اینکه قیمت ها در بازار رو به کاهش اســت، افزود: تا زمانی که به تعادل در قیمت برسیم 
سیاست فروش فوری ادامه خواهد داشت؛ هرچند در ماه های ابتدایی سال آینده به نظر می رسد به صورت سنتی کمی 
تقاضای خودرو کاهش یابد و کاهش تقاضا کاهش قیمت را درپی خواهد داشت. وی با اشاره به مصوبه  ترخیص خودروهای 
وارداتی گفت: آیین نامه مربوطه را وزیر صمت ابالغ کرد و کار ثبت سفارش این خودروها آغاز و به همه شرکت ها اعالم 
شده تا در ایام تعطیل نیز موضوع ثبت سفارش انجام شود و مشتریان می توانند به وزارتخانه و گمرک مراجعه کنند. سعی 

بر این است تا قبل از پایان سال خودروهایی که در گمرک هستند و قابلیت خروج دارند ترخیص شوند.

فروش فوری خودرو 
تا چه زمانی ادامه 

دارد؟

عت
صن

 اصفهان با وجود  باال بودن تورم 
طی ماه های اخیر، با مهار نسبی 

قیمت ها به رده های میانی 
جدول راه پیدا کرده است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان:
تسهیالت گردشگری به شهرهای استان اصفهان اعطا می شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: شهرها باید به مراکز گردشگری تبدیل 
شوند و در این راستا حمایت های مالی و مجوزهای الزم داده می شود. علی اصغر ذاکرهرندی با بیان اینکه 
مشتری محوری، نگاه به مردم، ایجاد فرصت امن برای سرمایه گذار بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت 
باالی منطقه راهکار رفع مشکل شهرداری هاست، افزود: شهرداری و شورای اسالمی باید زمینه مشارکت 
بخش خصوصی را در راستای توسعه و عمران شــهرضا فراهم کنند تا درآمدزایی انجام شود. وی با بیان 
اینکه بعضی شهرداری های استان با استفاده از ظرفیت گردشگری توانسته اند با جذب گردشگر خارجی 
منبع درآمد خوبی برای توسعه شهر فراهم کنند، افزود: شهرها باید به مراکز گردشگری تبدیل شوند و در 

این راستا حمایت های مالی و مجوزهای الزم داده می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:
جریان زاینده رود تا اواسط خرداد ۹8

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: به واســطه بارش های خوبی که در سرشــاخه های زاینده رود نازل 
شده، برآوردها نسبت به سال قبل بســیار بهبود پیدا کرده و در این نوبت بازگشایی، آب تا اواسط خرداد در 
رودخانه جریان خواهد داشت. حیدرعلی عابدی در خصوص دستور اخیر رییس جمهور مبنی بر بازگشایی آب 
رودخانه زاینده رود در تعطیالت نوروز اظهار کرد: از میزان آب موجود در حوضه آبریز زاینده رود، ۱۷۰ میلیون 
متر مکعب، حقابه محیط زیستی تاالب گاوخونی اســت که اگر دستور جدید رییس جمهور اجرا شود، شاید 
یک دهم سهم تاالب در این نوبت بازگشایی شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه افزود: 
این اولین باری است که دولت دستور به ارسال سهم تاالب گاوخونی داده است و این یعنی، حقابه مذکور به 

رسمیت شناخته شده است.

با اســتفاده از اپلیکیشن ریالو، 
می توانید در هر نقطه از شهر، کسب 
و کارهای مشترک را مشاهده کنید 
و پرداخت خود را با سهولت و ایمن 
انجام دهیــد. ضمنا، می توانید در 
تاکسی و سایر سرویس های حمل و 
نقل خصوصی از آن جهت پرداخت 
کرایه استفاده کنید. برای پرداخت 
و دریافت وجه بدون نیاز به شماره 
کارت بانکی و یا شماره تلفن همراه 
نیز می توانید روی »ریالو« حساب 

کنید. 

ریالو

شن مالی
معرفی اپلیکی

معاون تکنولوژی )TEC( شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: توجه فوالد مبارکه اصفهان به تحقیق و پژوهش 
در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری باعث شــد؛ برترین جایزه همایش ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران، 
به شرکت فوالد مبارکه تعلق گیرد و این انتخاب چشم انداز ورود بیشتر فناوری های مدرن بومی سازی شده 
را در شرکت نوید می دهد. منوچهر نیکفر اظهار کرد: امروزه نقش اطالعات و فناوری در امر تولیدی صنایع، 
بسیار حیاتی اســت و با توجه به این موضوع فوالد مبارکه این امر را در سیستم مدیریتی خود نهادینه کرده 
است.نیکفر در ادامه افزود: با شرکت در مدل های مختلف ارزیابی مدیریت فناوری، تالش می کنیم در چرخه 
رقابت فعالیت های قابل قبولی داشته باشیم. وی با ارزشمند خواندن تالش متخصصین فوالد و پژوهشگران 
حوزه مدیریت فناوری گفت: تالش های شرکت فوالد مبارکه اصفهان در کسب دانش نظام مدیریتی در حوزه 
فناوری و نوآوری، با بهره مندی از تجربیات و دانش کارشناسان و متخصصین فوالد، پژوهشگران و مشاوران، 
 )TEC( مراکز دانشگاهی و مشاوره شبکه های پژوهشــی بین المللی در حال تحقق است. معاون تکنولوژی
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پاسخ به اهمیت بومی سازی فناوری در فوالد مبارکه اصفهان، گفت: تالش 
و امکانات شرکت های دانش بنیان می تواند در بومی سازی فناوری و خلق نوآوری، با توجه به مزیت هایی که 
در شرکت های فوالدی وجود دارد، موثر باشد و شــرکت فوالد مبارکه با تهیه و تنظیم سند چشم انداز خود 
در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، تمام تالش خود را برای اســتفاده از آخرین الگو های فناوری در ایجاد 
بستر مناسب و پیشرفت سازمانی معطوف کرده است. نیکفر در ادامه افزود: ما با عملیاتی کردن ارتقای سطح 
فناوری در فوالد مبارکه می توانیم شرکت را در سطح پایدار سودآوری و رقابت قرار دهیم و مهم تر از همه به 
افزایش کیفیت و ارتقا رضایت مشتری کمک کنیم. معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تاکید بر 
اینکه اکنون ظرفیت مازاد در فوالد جهان وجود دارد، گفت: از چالش های صنعت فوالد می توان به استفاده 
بهینه از منابع، سازگاری با محیط زیست، تولید فوالد سبز و تولید فوالد با استحکام باال اشاره کرد و گذشتن 
 از این چالش ها با گســترش در عرصه دانش های مختلف بخصوص توســعه پژوهش و نوآوری و استفاده از 

تکنولوژی های برتر، میسر می شود.

معاون تکنولوژی )TEC( شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
تحقیق و پژوهش اصلی ترین سیاست فوالد مبارکه است

مرضیه محب رسول

سعید اکرم خانی - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 

»آگهی مزایده عمومی«  )نوبت اول(
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر شاهین شهر به شماره 972/ش مورخ 1397/06/31 
در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شهید شریفی را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسی 
طبق اسناد مندرج در آگهی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی 
سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1397/12/28 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشــنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 با حضور اعضا 

کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 21/600/000 ریال می باشــد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 0112216666001 به نام 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی.
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادها مختار است.

4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

م الف: 404970 5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

چاپ دوم
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مضرات ساعات کاری طوالنی در زنان

پیشنهاد سردبیر:

افراد، گاهی اوقات بدون این که مشورتی با 
پزشک خود داشته باشند، مصرف داروهای تجویزی 
را متوقف می کنند. مــواردی مانند عوارض جانبی، 
احساس عدم نیاز، احســاس بهبودی، عدم کسب 
نتیجه دلخواه و هزینه در این زمینه نقش دارند. زمانی 
که به طور ناگهانی و بدون مشــورت با پزشک خود 
مصرف داروی تجویزی را متوقف می کنید، در واقع 
می توانید خطر بستری شدن در بیمارستان و حتی 

مرگ زودرس را افزایش دهید.
ممکن است به نظر برسد که دارو کارایی الزم را ندارد )شاید 
دوز مصرفی نیاز به تغییر دارد( یا احســاس بهتری داشته 
باشید یا این گونه احساس کنید که دیگر نیازی به مصرف 
دارو ندارید؛ اما توقف مصرف برخی داروها می تواند موجب 
بروز عالئم ترک شود که احساس بدتری نسبت به زمان آغاز 
مصرف دارو را در شما ایجاد می کند. پیش از قطع مصرف 
داروهای تجویزی همواره با پزشک خود مشورت کنید، به 
ویژه اگر داروهایی که در ادامه معرفی شــده اند را مصرف 

می کنید.
داروهای فشار خون

داروهای فشار خون مانند مســدودکننده های بتا به حفظ 
ضربان آرام و درست قلب کمک می کنند. اگر به ناگاه مصرف 
این داروها را متوقف کنید، ممکن اســت با شرایطی مانند 
ضربان قلب سریع مواجه شوید. در حقیقت، این شرایط می 
تواند به ایسکمی قلب و افزایش چشمگیر فشار خون و ضربان 
قلب منجر شود. تمامی این موارد پایه هایی برای یک حمله 

قلبی در آینده محسوب می شوند.
داروهای رقیق کننده خون

داروهای رقیق کننــده خون از تشــکیل لخته های خون 
پیشــگیری می کنند. لخته های خون که در سرخرگ ها، 
ســیاهرگ ها و قلب تشکیل می شــوند می توانند موجب 
حمالت قلبی، ســکته های مغزی و بروز انســداد شــوند. 
داروهای ضد لخته شدن خون، مانند کومادین )وارفارین( 
باید همواره زیر نظر پزشک مصرف شوند و بدون مشورت با 

وی نباید مصرف آنها را متوقف کنید.
داروهای ضد اضطراب

بنزودیازپین ها، رایج تریــن کالس داروهای ضد اضطراب 
هستند. اگرچه این داروها در تسکین فوری عالئم اضطراب 
به خوبی عمل می کنند؛ اما نبایــد به دلیل بهبود اضطراب 
مصرف آنهــا را به ناگاه متوقف کنید. مصــرف بلند مدت و 
مکرر این داروها می تواند به شــکل گیری یک وابســتگی 
فیزیولوژیکی منجر شــود. از این رو، توقف ناگهانی مصرف 
این داروها می تواند پیامدهایی مانند عالئم ترک مشــابه با 
ترک الکل و حتی تشنج را به همراه داشته باشد.خطر تشنج 
طی 24 تا 72 ساعت پس از توقف مصرف دارو در بیشترین 
حد خود قرار دارد. برای ییشگیری از مواجهه با عالئم ترک 
و خطر تشنج، پزشــک به آرامی دوز مصرفی دارو را کاهش 
خواهد داد تا زمانی که بدن آمادگی کامل برای قطع مصرف 

را داشته باشد.
داروهای ضد افسردگی

عالئم ترک ناشی از داروهای ضد افسردگی به اندازه داروهای 
ضد اضطراب خطرناک نیســتند، اما همچنان ناخوشایند 
محســوب می شــوند. این احتمال وجود دارد که سردرد، 
سبکی سر، حالت تهوع، و تعریق را تجربه کنید. همچنین، 
خطر عود بیماری یک نگرانی بزرگ محسوب می شود. قاعده 

کلی برای داروهای ضد افسردگی این است که اگر عالئم یک 
بیماری پس از مصرف دارو برای شش ماه تا یک سال بهبود 
یافت، سپس پزشــک می تواند کاهش و توقف مصرف دارو 
را مد نظر قرار دهد. هرچه قطع مصرف دارو سریع تر صورت 
بگیرد، خطر عود بیماری و آغاز دوباره افسردگی نیز بیشتر 
است. هرچه عود بیماری بیشتر رخ دهد، ارائه واکنش سریع 
به آن سخت تر شده و بهبودی نیز دشوارتر حاصل می شود.

استروئیدها
غدد آدرنال، یک هورمون استروئیدی به نام کورتیزول ترشح 
می کنند که ضد التهابی قوی محسوب می شود؛ اما گاهی 
اوقات ما به مقدار بیشتری از استروئیدها در بدن خود برای 
مبارزه با یک بیماری حاد یا التهاب نیاز داریم. این زمانی که 
Predni� )است که داروهای استروئیدی، مانند پردنیزون 

sone(، تجویز می شوند. پردنیزون می تواند همانند یک 
شمشــیر دو لبه عمل کند زیرا هنگامی که مصرف دارو را 
آغاز می کنید، غدد آدرنال فعالیت خود را متوقف می کنند. 
اگر به ناگاه مصرف اســتروئید را متوقف کنید، غدد آدرنال 
یک یا دو هفته زمان نیاز دارند تا دوباره فعال شــده و تولید 
کورتیزول را آغاز کنند. به واسطه سطوح پایین کورتیزول 

در بدن ممکن اســت با عالئمی مانند ضعف، حالت تهوع، 
استفراغ، اسهال، و شکم درد مواجه شوید. پزشک به تدریج 
دوز مصرف استروئیدها را کاهش می دهد تا بدن زمان کافی 
برای آغاز تولید کورتیزول را بدون مواجهه با آثار ناخوشایند 

ترک داشته باشد.
داروهای ضد درد مخدر

کدئین، مورفین و هیدروکودون، داروهای مخدری هستند 
که پزشک برای تســکین درد تجویز می کنند. اگر فردی 
برای چند ماه این داروها را مصرف کرده باشــد، زمانی که 
مصرف را متوقف می کند با عالئم ترک مواجه می شود که 
مشابه با عالئم ترک هروئین هستند. بی قراری، اضطراب، 
اسهال و درد عمومی تنها چند نمونه از این عالئم محسوب 
می شوند. بار دیگر، پزشــک به تدریج دوز مصرف دارو را تا 
زمانی که دیگر به آن نیازی نباشــد، کاهش می دهد تا به 
پیشــگیری از عالئم ناخوشــایند ترک نیز کمک شود. اگر 
برای نخستین بار داروهای مخدر برای شما تجویز شده اند، 
 درباره امکان استفاده از گزینه های جایگزین با پزشک خود

 صحبت کنید.
قطره های چشم برای آب سیاه

بیماری آب سیاه یا گلوکوم به واسطه تجمع مایع در قسمت 
جلوی چشم شــکل می گیرد که می تواند به عصب بینایی 
آســیب وارد کند. قطره های چشــم تجویزی برای درمان 
این بیماری به کاهش فشار در چشم کمک می کنند. توقف 
استفاده از آنها می تواند افزایش فشار در چشم را به همراه 
داشته باشــد. تداوم فشار ناشی از انباشــت مایع می تواند 
آسیب بیشــتری به عصب بینایی چشم وارد کرده و به طور 

بالقوه به نابینایی در آینده منجر شود.
داروهای ضد تشنج

افرادی که داروهای ضد تشــنج مصرف مــی کنند هرگز 
نباید مصرف آنها را ســرخود متوقف کنند زیــرا می تواند 
شدت و تکرر تشــنج را افزایش دهد. برخی افراد نیز ممکن 
اســت عالئم ترک را طی 24 تا 48 ســاعت پس از توقف 
مصرف دارو تجربه کنند. آشــفتگی، ســردرگمی، و عدم 
 هماهنگی برخی از شــایع ترین عالئم تــرک در این زمینه 

هستند.

داروهایی که مصرف آنها را نباید ناگهان متوقف کرد

تحدید حدود عمومی 
12/49  شماره: 97/2027047998- 97/12/8 پیرو آگهی نوبتی سه ماهه سوم 
سال 1397 آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک و مستغالت واحد ثبتی شرق 
اصفهان که بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود می شود به 

شرح شماره های ذیل می باشد:
1- 5215–  آقای حســن آقاجانی  فرزند براتعلی نسبت به 79/20 سهم مشاع 
از 393/38 سهم ششدانگ که بصورت یکبابخانه به مساحت 79/20 متر مربع 

می باشد.
برای روز شنبه 1398/01/17 

2-  5452/9 -  اقای حسن سلیمانیان خوراسگانی  فرزند بمانعلی نسبت به چهار 
ونیم دانگ مشاع و خانم فاطمه قضاوی خوراســگانی فرزند محمدعلی نسبت 

به یکدانگ ونیم دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 260 متر مربع.  
برای روز یکشنبه 1398/01/18

3- 5506/1 –  خانم فاطمه ستاری خوراسگانی فرزند حسین ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 268/05 متر مربع 

برای روز دوشنبه 1398/01/19
4- 6110/1-  اقای سید حسین زهرائی خوراسگانی فرزند سید هاشم نسبت به 
20 حبه و چهار- هفتم  حبه مشاع  و  آقای سید علی زهرائی خوراسگانی فرزند 
سید هاشم نسبت به 20 حبه و چهار- هفتم حبه مشاع  و بتول زهرائی خوراسگانی 
فرزند سید هاشم نســبت به 10 حبه و دو- هفتم حبه   مشاع و عزت آغا زهرائی 
خوراسگانی فرزند سید هاشم  نسبت به 10 حبه و دو هفتم حبه  مشاع  و سادات 
زهرائی خوراسگانی فرزند سید هاشم نسبت به 10 حبه و دو- هفتم حبه مشاع از 

72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 1134/55 متر مربع.
برای روز سه شنبه 1398/01/20

5- 7665/2- زهره غالمی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
نیمه ساز بمساحت 112/07 مترمربع 

برای روز چهارشنبه 1398/01/21
6- 7688/1 – آقای علی باقری فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع و آقای مهدی 
باقری خوراسگانی فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع و زهرا نجفی خاتون آبادی 
فرزند محمد علی نسبت به دو دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب کارگاه صنعتی 

به مساحت 459 مترمربع.
برای روز شنبه 1398/01/24

7- 9712/5 - آقای جعفر درویشی خوراســگانی فرزند محمد حسن ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه به مســاحت 9/81 مترمربع که با پالک 9741/17 تواما 
تشکیل یکباب خانه می دهد که برابر رای شماره 1396603020270122 مورخ 
96/11/15 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی  در سهم نامبرده استقرار یافته است.
برای روز یکشنبه 1398/01/25

8- 10049/3-  آقای فرزاد دهقانی فرزند رمضان نسبت به دو دانگ مشاع و آقای 
فرهاد دهقانی فرزند رمضان  نســبت به دو دانگ مشاع و  آقای رمضان دهقانی 
فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع ازشــش یک بابخانه به مساحت 158/23 

متر مربع.
برای روز دوشنبه 1398/01/26

9- 11921/7– آقای قاسمعلی نعمت اللهی فرزند حیدر شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 102/42 مترمربع .

برای روز سه شنبه 1398/01/27
10-  12036/17- آقای مجید نورشرق فرزند آیت اله شش دانگ یکباب کارگاه 

به مساحت 33/34 مترمربع.
برای روز چهارشنبه 1398/01/28

11- 12107/18 محمدرضا علی جانی فرزند عبدالکریم ششــدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 190/47 متر مربع.

برای روز شنبه 1398/01/31 
12 – 12427/2 - آقــای حســن رنجبــر مارچوبه فرزند خلیل شــش دانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 136 مترمربــع کــه بموجــب رای شــماره           
139660302027005234  مورخ 96/5/9 در سهم نامبرده استقرار یافته است.

برای روز دوشنبه 1398/02/02  
13-13043/7 – خانم عزت پویان فر فرزند مصطفی شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت 167/5 مترمربع.
برای روز سه شنبه 1398/02/03

14-15192/2040 - خانم زهرا نصیری مورنانی فرزندمحمد علی شش دانگ 
یک قطعه زمین که قباًل هرزاب بوده  به مساحت 5/74 مترمربع جهت الحاق به 

پالک 15192/280 
برای روز چهارشنبه 1398/02/04

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در محل تعیین حدود حضور نداشــته باشــند مطابق ماده 15 قانون 
مذکور ملک آنها با حضور اظهار شــده از  طرف مجاورین تحدید خواهد شــد 
ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک کــه در موقع تحدید حدود حاضر 
نشدند مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی فقط 30 روز پذیرفته خواهد شــد همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 73/2/25 مجلس شورای 
اسالمی معترضین بایستی ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند در صورت برخورد هر یک 
از روزهای تعیین شده با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید حدود روز بعد 

همراه پالکهای دیگر انجام خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 1397/12/18

م الف: 396044  مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 
اصفهان       

فقدان سند مالكيت
12/50 نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتي شماره : 526 - فرعي 
از یک اصلي بخش یک که دردفتر 31 صفحه 504 به نام ســهراب اقبالي ثبت 
وسندصادروتسلیم گردیده سپس مع الواســطه بموجب سندشماره 89100 – 
73/11/25 دفتریک شهرضا به عبدالمولي موالئي انتقال گردیده اینک نامبرده 
باارائه درخواســت کتبي به شــماره وارده 960903661498376 – 96/4/25  
به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شــهودآن ذیل شماره 91800 
– 96/4/10 به گواهي دفترخانه چهار شــهرضا رسیده اســت مدعي است که 
سندمالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي 
ســندمالکیت ملک فوق رانموده اند لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي 
باشــد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتــراض خودراکتبًاضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است 
اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل ســندمالکیت 
 یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 402998  محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا )176 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/52 در خصوص پرونده کالسه 408/97  دعوی ماشاءاله امیدوار به طرفیت 

ناصر نجف دوست به خواسته فک و استرداد پالک با توجه به اینکه آدرس محل 
سکونت خوانده مجهول المکان می باشــد و وقت رسیدگی به تاریخ 98/1/22 
ساعت 5 بعد از ظهر جهت رسیدگی داده شده است لذا مراتب جهت نشر در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم و ارسال می گردد. ضمنا نسخه 
ثانی دادخواست در پرونده درج می باشد جهت ابالغ به خوانده مقتضی است یک 
نسخه از روزنامه انتشــار یافته را به این شعبه از شورا جهت بهره برداری قضایی 
ارسال فرمایید. م الف:404025 شــعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائيه

12/53 شــماره پرونده: 139704002133000645/2 شماره بایگانی پرونده: 
9700199 شماره آگهی ابالغیه: 139703802134000010 بدینوسیله به آقای 
عباس صادقی فرزند محمدرضا مقیم روستای دره بید کرون که برابر گواهی مامور 
مربوطه ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس اعالمی به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ 
می گردد که خانم مرضیه عباسی دره بیدی فرزند قربانعلی به استناد سند ازدواج 
شماره 18600 مورخ 1377/8/27 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 62 نجف آباد 
جهت وصول مقدار 15 مثقال طالی ساخته و پرداخته 18 عیار و مبلغ نه میلیون 
ریال وجه رایج کشور که با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی به نرخ  
روز به مبلغ 143820231 می باشد درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده 
است که اجرائیه به کالسه 9700199 در واحد اجرای اسناد رسمی تیران و کرون 
و 9700825 در واحد اجرای اسناد  رسمی نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب می گردد به 
مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهی خود به بستانکار اقدام نمایید در 
غیر این صورت ضمن تعلق جریمه دولتی عملیات اجرایی علیه شما جریان خواهد 
یافت و غیر ازآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف:403771  
سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران و 

کرون )238 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/51  خانم فاطمه دادخواه دارای شناسنامه شــماره 229 به شرح دادخواست 
به کالسه 1167/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابراهیم امینی به شناســنامه 33 در تاریخ 97/11/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- داود امینی، ش.ش 5663 )فرزند ذکــور متوفی( 2- الهه امینی، ش.ش 
68 ، 3- سمیرا امینی، ش.ش 148، 4- راحله امینی، ش.ش892 )فرزندان اناث 
متوفی( 5- فاطمه دادخواه، ش.ش 229 )همســر متوفی(  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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 402494  شعبه اول شــورای حل اختالف تیران )145 

کلمه، 1 کادر(

تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت داروهای گیاهی راد 
دارو اردستان درتاریخ 1397/11/30 به شماره ثبت 954 به شناسه 

ملی 14008162264 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :تولید و بسته بندی و فروش انواع شامپو های طبی، تولید و بسته بندی 
و فروش انواع شامپو های گیاهی، تولید و کشت دارو های گیاهی، تولید و ساخت و بسته 
بندی انواع قطره ،قرص،کپسول،شربت و محلول های گیاهی ، ساخت دارو های گیاهی 
درانواع مختلف و ایجــاد کارگاه های صنعتی و تو لید و خریــد و فروش لوازم و قطعات 
وابســته ، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات 
بخش خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار از 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری صرفًا در راستای تحقق اهداف شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، دهستان 
کچو ، روستا کچومثقال، کوچه رمضان ، جاده سرابه ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
8383119218 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 1409/110 مورخ 1397/11/11 نزد 
بانک تعاون شعبه اردستان با کد 1409 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
قربانعلی هاشمی به شــماره ملی 1159645078و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمیدرضا رحمتی به شماره 
ملی 1180025342و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی رحمتی به شماره ملی 1189809346و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها 
عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه ها عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شوکت 
کاظمی دهقی به شماره ملی 1091917221 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی خانم اشرف منتهائی به شــماره ملی 1189842688 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )397291(

آگهی تغییرات شرکت زاویه دید اصفهان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 45629 و شناسه ملی 10260636105 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28 مرکز اصلی 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، شیخ 
بهائی ، کوچه الماسی ]9[ ، خیابان شــیخ بهائی ، پالک -169 ، ساختمان میهن ، 
طبقه سوم ، واحد 9 کدپستی 8135798744 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )397303(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 405 و شناسه 

ملی 10260086644 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی 
)عملکرد- ســود وزیان – ترازنامه( طی ســال مالی منتهی به 
1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . نصراله مؤذنی باکدملی 
111082820و عبدالرسول کشاورز به شماره ملی 1284857751 
به ترتیب بعنوان بازرســان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 
یکســال انتخاب گردیدند.روزنامه زاینده رود به عنوان روزنامه 
کثیر االنتشار به منظور درج آگهی و دعوتنامه های شرکت انتخاب 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )401304(

هنگام خرید آجیل به چه نکاتی دقت کنیم؟
یک متخصص تغذیه در رابطه با مصرف تنقالت و آجیل سالم گفت: هموطنان 
عزیز برای جلوگیری از ابتال به بیماری ها از خرید و مصرف آجیل هایی که در 
مکان های مرطوب نگهداری شده و حاوی سم آفالتوکسین هستند، خودداری 
کنند. فاطمه مهرانــی افزود: آجیل ها نباید در معــرض رطوبت قرار گیرند، 
رطوبت می تواند به ایجاد سم افالتوکسین کمک کند. آفالتوکسین، ماده ای 
بسیار سمی و مقاوم است که باعث بروز مسمومیت حاد و مزمن در انسان و 
حیوانات می شود. این سم ممکن است در غالت، دانه های روغنی، ادویه جات، 
ذرت، بادام زمینی، پســته، فلفل قرمز، فلفل سیاه و میوه های خشک وجود 
داشته باشد و در طیف گسترده تری از خوراکی ها مشاهده شود.مصرف مقدار 
ناچیز این سم به مدت طوالنی موجب بروز انواع سرطان و اختالل متابولیکی 
ریز مغذی ها می شــود. این متخصص تغذیه تصریح کرد: این مواد خوراکی 
همچنین نباید رنگ غیرطبیعی داشته باشند. متاسفانه برخی افراد سودجو به 
هنگام برشته کردن برخی مغز ها از رنگ های غیرمجاز صنعتی و یا شیمیایی 
که سرطان زا هستند، استفاده می کنند. وی اضافه کرد: این مواد نباید خارج 
از فروشگاه در معرض گرد و غبار قرار بگیرند و باید در شرایط خشک و خنک 
نگهداری شوند. گاهی مشاهده می شود مغز ها در ویترین مغازه ها در معرض 
تابش نور مستقیم خورشید هستند که این امر می تواند باعث فساد مغز ها شود.

مضرات ساعات کاری طوالنی در زنان
زنانی که بیش از ۵۵ ساعت در طول هفته کار می کنند، بیشتر در معرض ابتال 
به افسردگی هستند.متخصصان علوم پزشکی در انگلیس با بیان اینکه کار 
کردن برای مدت زمان ۵۵ ساعت در هفته یا بیشتر خطر ابتال به افسردگی را 
در زنان افزایش می دهد، اظهار داشتند: کار کردن در تعطیالت آخر هفته با 
خطر افسردگی در زنان و مردان همراه است.این متخصصان در بررسی اخیر 
خود روی اطالعات موجود از وضعیت سالمت 4۰ هزار خانوار دریافتند ساعات 
کاری طوالنی در طول روز تاثیر مخربی بر ســالمت روان دارد.متخصصان 
انگلیسی در این مطالعه اطالعات موجود در مورد 2۳ هزار زن و مرد از جمله 
وضعیت اشتغال آنان را بررسی و مشــاهده کردند که وضعیت سالمت روان 
زنانی که در طول هفته ۵۵ ساعت یا بیشتر کار می کنند یا تعطیالت آخر هفته 
هم مجبور هستند در محل کار حاضر باشند، مطلوب نیست.همچنین این 
تفاوت در مقایسه این زنان با افرادی که ســاعت کاری استانداردی در طول 
هفته دارند، چشمگیر بوده  است. به گفته این متخصصان همچنین تفاوت های 
دیگری میان زنان و مردان شاغل وجود دارد. به طور مثال، مردان به طور کلی 
نسبت به زنان شاغل ساعت کاری بیشتری دارند. همچنین تقریبا نیمی از 
زنان به صورت پاره وقت مشــغول به فعالیت هستند درحالی که این رقم در 

مردان ۱۵ درصد است.
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ماهی قرمز را قربانی عید نکنیم

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

اصفهانی ها به کمپین» نه به ماهی قرمز« 
پیوستند؛

ماهی قرمز را قربانی عید نکنیم
 مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره مجمع فعاالن 
زیست محیطی کشــور درباره فعالیت کمپین 
»نه به ماهی قرمز« اظهــار کرد: این کمپین با 
هشتک #نه_ به_ماهی_قرمز برای مبارزه با 
قتل عام ماهی های قرمز عید از ســوی مجمع 
فعاالن زیســت محیطی کشور شــکل گرفته 
اســت که به دو صورت خیابانی و آموزش در 
مدارس برگزار می شــود.صابر محمدی،درباره 
دالیل راه اندازی کمپین ملی نه به ماهی قرمز 
گفت: هدف اصلی از راه انــدازی این کمپین، 
مبارزه با اســارت و قتل بی دلیــل حیوانات و 
مقابله با تحریف آداب ورسوم ایرانی است. این 
فعال محیط زیست افزود: در این کمپین دالیل 
نخریدن ماهی قرمز به مــردم آموزش داده و 
فرهنگ سازی می شــود. این کمپین ابتدا در 
استان تهران اجرا شد و سپس گسترش یافت. 
اکنون 9 استان خوزســتان، مازندران، گیالن، 
تهران، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، فارس 
و اصفهان به آن ملحق شده اند و در مجموع در 
13 استان فعالیت داریم.وی با اشاره به فعالیت 
کمپین نه بــه ماهی قرمز در مــدارس گفت: 
فعالیت کمپیــن در مــدارس از طریق توزیع 
بروشــور و تراکت با محتوای چرایی نخریدن 
ماهی قرمز انجام می شــود. بــرای جایگزین 
شــدن ماهی قرمز در ســفره هفت سین، دو 
پیشنهاد داده می شود که یکی انداختن سیب 
قرمز به جای ماهی در تنگ و همچنین خرید 
ماهی های سه بعدی است که به صورت سفالی 

در بازار به فروش می رسد.

هشدار انجمن تغذیه ایران 
درباره اپلیکیشن های رژیم 

درمانی
رییس انجمن تغذیه ایران با هشــدار نســبت به 
عواقب سوء فعالیت غیرمجاز برخی اپلیکیشن های 
رژیم درمانی، گفت: مشکل اصلی این اپلیکیشن ها 
اســتفاده از نرم افزار به جــای متخصصان علوم 
تغذیه برای برنامه نویســی و تجویــز رژیم های 
درمانی اســت که می تواند برای ســالمت افراد 
جامعه خطرآفرین باشد.جالل الدین میرزای رزاز 
، با اشاره به گســتردگی روزافزون ابزار دیجیتال 
در زندگی امروزی، اظهار کرد: در همین راســتا 
اســتفاده از ابزاری مانند اپلیکیشــن های حوزه 
سالمت نه تنها دیگر کاری پیچیده نیست، بلکه 
این امکانات بخشــی از نیازهای الزم و ضروری 
زندگی امروزی را تشــکیل می دهد؛ به گونه ای 
که طی چند ســال آینــده زندگی بــدون آنها 
امکان پذیر نخواهد بــود. وی با بیان اینکه در این 
میان اســتفاده از ابزارهای دیجیتال پزشکی به 
موازات همه نیازهای دیگر رشد کرده است، گفت: 
اپلیکیشــن های رژیم درمانی هــم در این گروه 
دارای جایگاه ویژه و ممتازی شده اند که با توجه 
به مواردی ماننــد وضعیت ترافیک، صرف هزینه 
و تلف شدن ساعت ها وقت برای رفت و آمد، روز 
به روز با استقبال بیشــتری مواجه می شوند. وی 
با اشاره به برخی مشکالت مطرح شده در رابطه 
با اپلیکیشــن های تغذیه و رژیم درمانی، تصریح 
کرد: مشکل اصلی  آنجاست که برنامه های درمانی 
تغذیه ای این اپلیکیشن ها توســط نرم افزار ارائه 
می شود؛ یعنی به جای اینکه یک نفر کارشناس 
یا متخصص تغذیه برای افراد برنامه غذایی تهیه 
کند، یک نرم افزار این کار را انجام می دهد، آن هم 
با اطالعات اولیه ای ماننــد قد، وزن، اندازه، دور 

مچ و برخی اطالعات اولیه دیگر.

تمهیدات پلیس راهور اصفهان 
برای کاهش ترافیک در 

روزهای پایانی سال
رییس پلیس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان از تمهیدات ویژه به منظور 
کاهش بار ترافیکی شهری طی روزهای پایانی سال 
خبر داد. رضا رضایی با اشــاره به افزایش 20 تا 25 
درصدی بار ترافیک شهری در روزهای پایانی سال 
به خصوص در خیابان های هســته مرکزی شــهر 
اصفهان اظهار داشــت: به همین جهت تمهیدات 
ویژه ای اندیشــیده شــده تا مردم بهتر بتوانند به 
خریدهای خود در این ایام بپردازند. رییس پلیس 
راهور اســتان اصفهان از آماده باش 100 درصدی 
ماموران پلیس راهور در سطح خیابان ها و اختصاص 
گشــت های ویژه به منظور بازگشایی گره های کور 
ترافیکی و روان سازی خیابان ها برای عبور خودروها 
و عابران پیاده خبر داد. وی گفت: عالوه بر این طی 
هماهنگی با مسئوالن شــهرداری اصفهان ساعات 
کار اتوبوس های شــرکت واحد و مترو تا ســاعت 
23 تمدید شده و به شــهروندان توصیه می کنیم 
به جای اســتفاده از خودروهای شخصی از ناوگان 
حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند تا هم در وقت 
خود صرفه جویی کرده و هم به روان سازی ترافیک و 
کاهش آلودگی شهر خود کمک کنند.رضایی بیان 
کرد: رصد دوربین های نظارتی، نشــان می دهد که 
عبور عابران و موتورسیکلت سواران بدون توجه به 
چراغ راهنمایی و عدم رعایت حق تقدم و همچنین 
توقف کردن وسایل نقلیه در مکان های پارک ممنوع 
از عوامل اصلی تشدید بار ترافیکی در روزهای پایانی 
سال هســتند. رییس پلیس راهور استان اصفهان 
عنوان داشت: البته برخورد ماموران پلیس راهور با 
تخلفات نیز به صورت کامال جدی در دستور کار قرار 
گرفته و اعمال قانون توأم با رعایت ادب و احترام و 

حفظ شأن مردم به کلیه واحدها ابالغ شده است.

رییس پلیس فتای اصفهان:
تبلیغ، فروش و آموزش ساخت 
مواد محترقه در فضای مجازی 

جرم است
 رییس پلیس فتای اســتان گفت: افرادی که در 
زمینه طراحی و ایجاد سایت و یا وبالگ به جهت 
تبلیغ، فروش و آموزش ساخت مواد انفجاری در 
فضای مجازی فعالیت دارند، توســط پلیس فتا 
شناســایی و به مقام قضائی معرفی خواهند شد. 
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی بیان کرد: برخی 
از افراد در زمینه آموزش، نحوه تهیه و ساخت ترقه 
و مواد محترقه فعالیت می کنند و متاسفانه بارها 
شاهد وقوع اتفاقات و حوادث ناگوار در این خصوص 
بودیم، لذا خانواده ها باید دقت داشــته باشند تا 
فرزندان آن ها با استفاده از این سایت ها به دنبال 
ســاخت مواد محترقه خطرناک نباشند و در دام 
کالهبرداران و سودجویان گرفتار نشوند. سرهنگ 
مرتضوی با هشدار به فروشندگان و گردانندگان 
ســایت های و کانال های آموزش ســاخت مواد 
محترقه هم گفت: افرادی کــه در زمینه طراحی 
و ایجاد ســایت و یا وبالگ به جهت تبلیغ، فروش 
و آموزش ســاخت مواد انفجاری دست ساز و مواد 
محترقه در فضای مجازی فعالیــت دارند بدانند 
که این گونه اقدامات جرم تلقی شــده و توســط 
 پلیس فتا، شناســایی و به مقــام قضائی معرفی

 خواهند شد. 

خبری که به تازگی منتشــر شده این است 
که دیگر آزمونی به نام کنکور وجود نخواهد 
داشت. با وجود تمام اما و اگرهای این طرح 
به نظر می رسد آموزش و پرورش و سازمان 

سنجش مصمم به انجام این طرح هستند. 
داوطلبان ورود به دانشگاه از 20 اسفند می توانند 
از بین گزینه های پیشنهادی دانشگاه ها رشته های 
مورد عالقه خود را انتخاب کنند تا برای اولین بار 
پس از 80 ســال راه ورود به دانشــگاه از مسیری 

بدون آزمون بگذرد.
شیوه های جدید در معرض آزمایش

اینکه طرح جدید پذیرش بدون کنکور و بر اساس 
ســوابق تحصیلی چه تاثیری در نظام آموزشی ما 
خواهد داشت در آینده ثابت می شــود؛ اما آنچه 
مســلم است اینکه بســیاری از ســودجویی ها و 
کاســبی ها با این آزمون بزرگ برچیده می شود. 
هر چند نمی توان با پایان رقابت های بدون دلیل 
و پر هزینه برای ورود به دانشگاه امیدوار بود؛ چرا 
که عمال از این پس رقابت بــرای ورود به مدارس 
بهتر و خوشنام تر و البته گران تر به وجود خواهد 
آمد؛ چرا که تحصیل در این مدارس بی شک نام و 

اعتبار سابقه تحصیلی را افزایش خواهد داد.
پذیرش بدون کنکور به چه شــیوه ای 

صورت می گیرد؟
این شــیوه که از ســال 1392 تاکنــون در کنار 
پذیرش از طریق کنکور اجرا می شــد از سال 98 
برای پذیرش مهرمــاه 1398 در فرآیندی خارج 
از کنکور اجرا می شــود. این تغییــر در اجرا برای 
اولین بار بــه داوطلبان این امــکان را می دهد که 
در یک فرصت زمانــی ۶ ماهه و با بررســی همه 
جانبه شرایط، دانشگاه مورد عالقه خود را انتخاب 
کنند.شــیوه پذیرش همانند ســال های گذشته 
بر مبنای ســوابق تحصیلی اســتوار است. پیش 
از این داوطلبــان در زمان ثبت نــام برای کنکور 
سراســری با انتخاب یک گزینه در فــرم ثبت نام 
می توانستند رشته های بر اساس سوابق تحصیلی 

را در زمان انتخاب رشته 
انتخــاب کننــد؛ اما این 
بار داوطلبــان بدون نیاز 
به شــرکت در جلســه 
ننــد در  کنکــور می توا
یک بازه زمانــی ۶ ماهه 
از اســفند 9۷ تا شهریور 
98 دانشگاه و رشته مورد 

عالقه خــود را انتخاب کنند. فرم انتخاب رشــته 
و دانشــگاه همانند سال های گذشــته است و هر 
داوطلب می تواند 100 کد رشته را انتخاب کند و 
سنجش و پذیرش دانشــجو صرفا بر اساس سوابق 
تحصیلی یعنی معدل کتبی دیپلم با توجه به نوع 

دیپلم و رشته انتخابی انجام می شود.
چه کســانی می توانند با این شیوه وارد 

دانشگاه شوند
دانش آموزان ســال آخــر دوره متوســطه نظام 
جدید آموزشــی ۶-3-3 می توانند در این مرحله 
از پذیرش ثبت نام کنند و بعــد از اتمام امتحانات 
نهایی و دریافت کارنامه از آموزش و پرورش، معدل 
کتبی خود را درج کنند. همچنین تمامی کسانی 
که دیپلم نظام آموزشــی جدید )۶-3- 3( با اخذ 

حداکثر تاریخ 31 مرداد 
1398 دارنــد و تمامــی 
کســانی که مدرک پیش 
دانشــگاهی )نظام سالی 
واحدی یا ترمی واحدی( 
با اخذ حداکثر تاریخ 31 
شــهریور 1398 دارند. 
دارنــدگان  دیپلم نظام 
قدیم،تمامی کســانی که مــدرک کاردانی )فوق 
دیپلم( دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی و 
کاردانی پیوسته آموزشــکده های فنی و حرفه ای 

دارند نیز می توانند از این شیوه بهره ببرند.
دانشگاه ها چگونه داوطلبان را می پذیرند

دانشــگاه ها و موسســات پذیرنده بر اساس شیوه 
نامه اجرایی مصوب شــورای ســنجش و پذیرش 
دانشــجو در برنامه زمانی تعیین شــده نسبت به 
گزینش داوطلبان حائز شرایط از بیشترین معدل 
به کمتریــن معدل با توجه به نوع دیپلم و رشــته 
انتخابی تا ســقف ظرفیت پذیــرش در هر یک از 
ســهمیه ها، اقدام کرده و در زمان مقرر نتایج را به 
داوطلبان اعالم می کنند.پاسخگویی به اعتراضات 
داوطلبان درباره پذیــرش یا عدم پذیرش بر عهده 

موسســه آموزش عالــی ذی ربط اســت. امکان 
برگزاری امتحان یا مصاحبه توســط دانشــگاه ها 
و موسســات پذیرنده جز برای رشــته های دارای 
شرایط خاص )دارای شرایط استخدامی یا مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی( که در دفترچه درج 

می شود، وجود ندارد.
ســهمیه های منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، 
خانواده شــهدا، ایثارگران 25 درصــد ظرفیت، 
ایثارگران 5 درصــد ظرفیت و رزمنــدگان طبق 
قوانین و مقررات مندرج در ایــن دفترچه اعمال 
می شود.تماس دانشگاه ها و موسسات با داوطلبان 
 تحــت هر عنــوان خــارج از زمان مقــرر ممنوع 

است. 
همچنین اخذ هرگونه وجه برای دریافت و بررسی 
درخواست ها توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی ممنوع اعالم شده است.
هر داوطلب فقط یک کد رشته و فقط یک 

دانشگاه
با توجه به اینکه یک داوطلب ممکن است موفق به 
اخذ پذیرش از موسسات در چندین کدرشته محل 
شــود، داوطلب باید پس از اعالم نتایج دانشگاه ها 
و موسســات در مهلت زمانی تعیین شده بررسی 
الزم را انجام داده و رشته محل موردعالقه خود را 
برای تحصیل انتخاب کرده و در زمان تعیین شده 
با همراه داشتن مدارک الزم برای ثبت نام و ارائه 
تعهد مبنی بر ثبت نام در کدرشته محل موردنظر 
و عدم مراجعه و ثبت نام در ســایر دانشــگاه ها یا 
موسسات، هزینه ثبت نام در این مرحله از پذیرش 
را پرداخت و ثبت نام کند. اگر داوطلبی در رشــته 
محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش 
شده و در آزمون سراسری سال 1398 نیز شرکت 
کرده و قبول شــود، تنها می تواند در یک کدرشته 
محل به انتخاب خود، ثبت نام کرده و مشــغول به 
تحصیل شــود، در واقع هر داوطلب فقط مجاز به 
تحصیل در یک کد رشــته محل است و تحصیل 
همزمان در چند کدرشته محل )به جز داوطلبان 
مشمول آئین نامه های اســتعدادهای درخشان( 

ممنوع است.

حذف رسمی کنکور کلید خورد
  آنچه باید در مورد ورود بدون آزمون به دانشگاه ها بدانید؛ 

فرم انتخاب رشته و دانشگاه 
همانند سال های گذشته است 
و هر داوطلب می تواند ۱۰۰ 

کد رشته را انتخاب کند

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری دولت آباد برخوار در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 1 صورت جلسه شماره ۶8 مورخ 139۷/12/8 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
2 قطعه پالک زمین با کاربری صنایع دستی به مساحت 891/51 مترمربع و 840/54 واقع در منطقه صنعتی دولت آباد- بلوار امام خمینی )ره( - خیابان بهارستان )قبانچی( - کوچه 

جنب آبادان پانل -  بدون پروانه ساختمانی براساس قیمت کارشناسی و از طریق مزایده با مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- یک قطعه زمین با کاربری صنایع دستی واقع در منطقه صنعتی - بلوار امام خمینی- خیابان بهارستان )قبانچی( کوچه جنب آبادان پانل - به مساحت 891/51 مترمربع و با قیمت 

پایه از قرار هر مترمربع به مبلغ 4/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 4/011/000/000 ریال 
2- یک قطعه زمین با کاربری صنایع دستی واقع در منطقه صنعتی - بلوار امام خمینی - خیابان بهارستان )قبانچی( - کوچه جنب آبادان پانل - پالک به مساحت 840/54 مترمربع 

جمعا به مبلغ 3/۷82/430/000 ریال
1- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

2- متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت آگاهی از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعه و پس از واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 
سیبا 3100002233005 بانک ملی شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند. )الزم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مزایده 

پرداخت می گردد به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.(
3- متقاضیان شرکت در مزایده، بابت سپرده شــرکت در مزایده 5% از مبلغ پایه مزایده به حساب شماره 010۶380110001 بانک ملی شــعبه دولت آباد واریز و فیش آن را با 

پیشنهاد قیمت پیوست گردد.
4- متقاضیان شرکت در مزایده باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخ 139۷/12/2۶ در دو پاکت الف و ب مهر شده )پاکت الف شامل، فیش واریز 
سپرده برگ مزایده، نقشه و مشخصات و پاکت ب شامل برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد ( و همه 

پاکت ها را در لفافه مناسب الک و مهر نموده و به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم نمایند.
5- پیشنهادات رسیده در ساعت 1۶ روز دوشنبه مورخ 9۷/12/2۷ با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری دولت آباد تشکیل می گردد باز و قرائت خواهدشد.

۶-برندگان مزایده از تاریخ ابالغ برنده ظرف مدت ده روز کاری فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونی و تسویه حساب به شهرداری مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده 
آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد و در صورت صالحدید شهرداری در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیری می نماید. سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد 

شهرداری باقی می ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیری مسترد می گردد.
۷- پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا با ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد.

8- کمیسیون در رد یا قبول یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده برای شرکت کنندگان حقی را به وجود نمی آورد.
9- کلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی روزنامه و نقل و انتقال به عهده برندگان می باشد.

10- نود درصد از قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی در هنگام صدور قرارداد واگذاری دریافت خواهد شد.
11-اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهی مزایده ، یک نسخه نقشه کروکی مورد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت می باشد.

م الف: 397067حسن حجتی- شهردار دولت آباد 

شهرداری دولت آباد

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
از فراهم شــدن زمینه ثبت نام دارنــدگان مدرک 
کارشناسی دانشگاهی با رشته های همسو در مقاطع 
تکمیلی حوزه های علمیه خواهــران خبر داد. زهرا 
شفیعی، با اشاره به آغاز پذیرش حوزه علمیه خواهران 
اســتان اصفهان همزمان با سراسر کشور در مقاطع 
تکمیلی )ســطح ســه و چهار( برای سال تحصیلی 
99 - 98 اظهار داشــت: پذیرش مقطع عالی حوزه 
علمیه خواهران اصفهان )ســطح سه یا کارشناسی 
ارشد( بر هشت رشته تفســیر و علوم قرآنی، فقه و 
اصول، تاریخ اســالم، کالم اسالمی، مدرسی ادبیات 
عرب، اخالق و تربیت اسالمی، مشــاوره خانواده با 
رویکرد اسالمی، تربیت دینی کودک و نوجوان انجام 

می شــود.وی با اشــاره به امکان ثبت نام دارندگان 
مدرک کارشناسی در رشته های همسو با حوزه گفت: 
این دســته از داوطلبان می توانند با رعایت ضوابط و 
شرایط خاص، در مقطع عالی )سطح 3 یا کارشناسی 
ارشد( حوزه های علمیه خواهران نام نویسی کنند. وی 
افزود: مدارک دانشگاهی همسو برای شرکت در رشته 
فقه و اصول شامل فقه و مبانی حقوق اسالمی، معارف 
اسالمی و حقوق، فقه مذاهب اسالمی، فقه و حقوق 
اســالمی، معارف اســالمی-فقه و اصول و الهیات و 
معارف اسالمی و ارشاد- فقه و مبانی حقوق است. وی 
ادامه داد: رشته هایی همچون تربیت دینی کودک و 
نوجوان و همچنین مشاور خانواده از جمله رشته هایی 

است که از دانشگاهیان نیز پذیرش دارد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

امکان ثبت نام دانشگاهیان در مقاطع تکمیلی حوزه های 
علمیه فراهم شد

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان 
فناوری اطالعات کشور گفت:عدم امنیت اطالعات 
افراد در شبکه های مجازی، چالش مهم دنیای امروز 
است. ابوالقاسم صادقی اظهار داشت: در حال حاضر 
110 شــرکت کوچک و بزرگ افتــا )امنیت فضای 
تولید و تبادل اطالعات( در ســطح کشــور مجوز 
فعالیت دارند که از این تعداد 25 شــرکت ریشه دار 
و دارای برند در حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات 
هســتند.وی بیان داشــت: یکی از قدیمی ترین و 
بزرگ ترین شرکت های امنیت فضای تبادل اطالعات 
کشــور در اصفهان دایر شده اســت. معاون امنیت 
فضای تولید و تبــادل اطالعات ســازمان فناوری 
اطالعات کشــور تصریح کرد: عدم امنیت اطالعات 
افراد در شبکه های مجازی امروز یک چالش پیش رو 

در دنیاست که ایران نیز همچون دیگر کشورها با این 
چالش بزرگ مواجه است و به دنبال راهکارهای آن 
هستیم. وی با اعالم اینکه به دنبال رشد نبود حریم 
و مرز مشخص در دنیای مجازی و رشد نا امنی ها در 
نگهداری از اطالعات در شبکه های مجازی به طور 
قطع نیاز به توسعه شرکت های افتا داریم، اضافه کرد: 
در برنامه ششم توسعه کشور، مفاد مرتبط با امنیت و 
پدافند سایبری از سوی شورای عالی فضای مجازی 
تصویب شده و بخشی از آئین نامه ها در حال تغییر 
است و سیاست گذاری های جدید برای شرکت های 
افتا ابالغ می شود. وی بیان داشت: شرکت هایی که 
هم اکنون در حوزه افتا در ایران کار می کنند عمدتا 
بر اســاس بازار دولتی توانســتند روند کار خود را 

توسعه دهند.

معاون افتای سازمان فناوری اطالعات کشور:

یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت های امنیت تبادل 
اطالعات در اصفهان دایر است

 افتاحوزه علمیه

»آگهی مزایده عمومی« )نوبت اول(

سعید اکرم خانی- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 

ســازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به اســتناد مصوبه شورای محترم اســالمی شهر شاهین شهر به شــماره 9۷2/ش مورخ 
139۷/0۶/31 در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان دکتر شریعتی را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه 
کارشناسی طبق اسناد مندرج در آگهی به افراد واجد شــرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به 
امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 139۷/12/28 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 139۷/12/28 با حضور اعضا 

کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 18/000/000 ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب  شماره011221۶۶۶۶001 به 

نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی.
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادها مختار است.

4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

م الف: 404988

پریسا سعادت

چاپ دوم
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»فلینی« از بازی های ملی 
خداحافظی کرد

مروان فلینی، جمعه شنبه شب خداحافظی اش 
ملــی  بازی هــای  از 
اعــام کــرد.  را 
هافبــک ســابق 
منچســتریونایتد 
پس از ۱۲ ســال 
بــازی بــرای تیم 
ملی بلژیــک و به ثمر 
رساندن ۱۸ گل در ۸۷ بازی چنین تصمیمی را 
گرفت. او دو جام جهانی را با تیم ملی کشورش 
تجربه کرد و به بلژیک کمک کــرد تا در جام 
جهانی روسیه عنوان سومی را به دست آورد.

فلینی  کــه اکنون در شــاندونگ لوننگ پا به 
توپ است در توئیترش نوشــت: فکر می کنم 
زمان مناســبی برای خداحافظی از تیم ملی 
است و اجازه می دهم که نســل جدید در تیم 
 موفق بلژیک به کار خود ادامه دهند. خاطرات 
فوق العاده ای بــا تیم ملی داشــتم و افتخار 
می کنم که بلژیــک در حال حاضــر در صدر 

رنکینگ فیفا قرار دارد.

استراحت فدراسیون عربستان 
به ملی پوشان 

فدراســیون فوتبــال عربســتان قصــد دارد 
ازبازیکنــان ملی پوش 
خــود در تیم هایی 
که درگیــر جام 
باشگاه های آسیا 
هســتند استفاده 
فدراســیون  نکند.
فوتبال عربستان قصد 
دارد برای کمک به باشــگاه هــا، از بازیکنان 
ملی پوش تیم هایی که درگیر رقابت های جام 
باشگاه های آسیا هستند در فیفا دی های پیش 
رو دعوت نکند؛ چرا که این بازیکنان در رقابت 
های لیگ خودشان و آسیا حضور پیدا می کنند 
و این تصمیم صرفا به خاطر عدم خســتگی و 
ترس از مصدومیت این عده گرفته شده است 
وهیچ دلیل دیگری ندارد. فیفا دی های پیش 
رو در تاریخ ۲۷ اســفند و6 فروردین به منظور 
آمادگی تیم ملــی عربســتان در رقابت های 
مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آســیا 

برگزار خواهد شد.

 بازگشت »مسی«
 به تیم ملی آرژانتین

آرژانتین، جهت آماده سازی خود برای کوپا آمه 
ریکای ۲۰۱۹، کمتر از 
ســه هفته دیگر دو 
بــازی دوســتانه 
مقابــل ونزوئا و 
سپس مراکش در 
بنــدر ظنجه برگزار 
خواهد کرد. سرانجام 
پس از چند مــاه غیبت، لیونل مســی به تیم 
ملی بازگشــت که این خبر بسیار خوبی برای 
آرژانتینی ها محسوب می شــود. فوق ستاره 
بارســا پس از جام جهانی موقتا از بازی های 
ملی خداحافظی کرد ولی حاال آماده اســت تا 
بار دیگر پیراهن آلبی سلسته را به تن کند.در 
فهرست اعام شده توسط اسکالونی، سرمربی 
تیم ملی آرژانتین، نام سرخیو آگوئرو و گونسالو 
ایگواین دیده نمی شــود. آگوئرو با اسکالونی، 
سرمربی آرژانتین ماه هاســت اختاف دارد و 
 ایگواین نیز به دالیل فنــی به تیم ملی دعوت

نشده است. 

 »مورینیو« 
سرمربی رئال می شود

رسانه های مختلف اروپایی با ارائه گزارش های 
متعدد مدعی شدند که 
سانتیاگو سوالری، 
فعلی  ســرمربی 
رئال مادرید بعد از 
دیدار روز یکشنبه 
ایــن تیــم مقابل 
وایادولیــد در اللیگا 
از ســمت خود برکنار شــده و ژوزه مورینیو تا 
پایان فصل جــاری به عنوان ســرمربی موقت 
رئال منصوب خواهد شد. گل دات کام گزارش 
داد که مدیران ارشــد رئــال، فلورنتینو پرز و 
خوزه آنخل سانچس، جلســه ای چهارساعته 
برگزار کرده و در آن تصمیــم گرفته اند از ژوزه 
مورینیو به عنوان ســرمربی تیم شــان تا پایان 
فصل استفاده کنند. در این جلسه تصمیم گرفته 
شده که بازی روز یکشــنبه مقابل وایادولید به 
 عنوان آخرین بازی سوالری روی نیمکت رئال

 باشد.

مس سونگون قهرمان لیگ فوتسال شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آرمین سهرابیان، مدافع استقال که در پایان فصل قراردادش با 
این باشگاه به اتمام می رســد با مسئوالن این باشگاه برای تمدید 

قرارداد به توافق رسید.
این بازیکن برای امضای قرارداد ۲ ساله با یکی از مسئوالن باشگاه 
استقال توافق کرده و به این ترتیب برای دو فصل آینده در جمع 

آبی پوشان ماندنی است.

توافق استقالل با یک بازیکن برای تمدید قرارداد

مارتیل اونیل، به برخی انتقادها در مــورد بازی چند بازیکن همانند 13
کریم انصاری فرد، در تیم زیر ۲۳ ساله ها واکنش نشان داد.سرمربی تیم 
تاتینگهام فارست  در این باره گفت: مسئله مهم این است که وقتی شما 
بازیکنان قدیمی تری دارید که در زمان خود بازی های بزرگی انجام 
دادند، بازی در تیم زیر ۲۳ ساله را یک مجازات برای خود نمی بینند. 

این فقط فرصتی برای آنها جهت بازی کردن است.

واکنش »اونیل« به بازی کریم در تیم زیر گروه

10

هت تریک تلخ امپراتور
»افشــین قطبی« که شــروع فوق العــاده  ای با 
فوالد خوزستان داشــت و توانســت با این تیم 
تراکتورســازی را در تبریــز شکســت دهد، در 
نیم فصل دوم هم و تا همین سه هفته قبل نتایج 
بســیار خوبی گرفته بود که مهم ترین آن بردن 
پرســپولیس در اهواز و تحمیل اولین شکســت 
به برانکو و شاگردانش بود، بعد از باخت فوالد به 
نساجی، شاگردان قطبی به استقال هم باختند 
و از سایپا شکســت خوردند تا قطبی از سه بازی 

متوالی، حتی یک امتیاز هم نگیرد.
 قطبی مشــکل اصلــی تیمش را گل نشــدن 
موقعیت هایی که شاگردانش به دست می آورند 
دانسته و باید دید می تواند تا قبل از بازی هفته 
آینده مقابل سپاهان این مشــکل بزرگ را حل 

کند یا نه.

خبرسازترین تماشاگر دربی 
تبریز

محمدرضا زنوزی ، روز پنجشنبه نیز مانند دیگر 
بازی های خانگی ماشین سازی و تراکتورسازی، 
در ورزشگاه حضور یافته و دربی آذربایجان را از 
نزدیک تماشا کرد. با برد تراکتور، زنوزی به شدت 
امیدوار اســت تا با کســب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر در پایان فصل، اولیــن افتخار بزرگ را برای 
فوتبال این خطه به ارمغان بیاورد. او طی دو سه 
روز گذشته بابت مالکیت همزمان دو تیم تراکتور 
و ماشین سازی سوژه رسانه های ایران بود. این 
درحالی است که به نظر او اگر این کار ایراد دارد 
مالکیت دو تیم اســتقال و پرسپولیس توسط 

وزارت ورزش هم نادرست است.
تراکتور با پیروزی اخیــر خود به رده دوم جدول 
رســید. آنها آخرین بازی ســال ۹۷ خودشان را 
بازهم در خانــه مقابل پدیده برگــزار می کنند 
که درصورت بــرد گام بلندی به ســمت افتخار 

برمی دارند.

 زمان رسیدگی به پرونده
 سوپر جام مشخص شد

با توجه به شــکایت تیم فوتبال استقال مبنی 
بر بازنده شــدن در ســوپر جام و اهدای جام به 
پرسپولیسی ها در همین راســتا مدیران باشگاه 
استقال برای رسیدگی به این موضوع به دادگاه 
عالی ورزش شــکایت کردند. نشست رسیدگی 
به پرونده ســوپر جام در ۲۴ اســفند ماه برگزار 
می شود که قرار اســت »علی خطیر« به همراه 
»امیر حسین فتحی« به سوئیس بروند.همچنین 
مدیران باشگاه پرســپولیس، فدراسیون فوتبال 
و ســازمان لیگ باید در این جلسه حاضر شوند.
نشست مدیران در دادگاه عالی ورزش ۲۴ اسفند 

ماه در لوزان سوئیس برگزار می شود.

در حاشیه

پیشخوان

نســاجی مازنــدران- 
پرسپولیس؛ سرخ ها در قلعه 

جاللی

اینستاگردی

 تبریک کنفدراسیون آسیا 
به قهرمان لیگ برتر فوتسال ایران

کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدیدترین پست اینستاگرامی خود به تیم مس سونگون ورزقان 
بابت قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور تبریک گفت.کنفدراسیون فوتبال آسیا در این پست 
نوشت:» تبریک به تیم مس سونگون ورزقان که در دیدار فینال لیگ برتر فوتسال با غلبه بر تیم 

گیتی پسند اصفهان عنوان قهرمانی این دوره لیگ برتر فوتسال ایران را کسب کرد.«

زنــگ خطر آســیا برای 
ســرخابی های ما؛ پشت یک 
حکــم و یک پرچــم پنهان 

نشوید!

 وعده مشــترک برانکو و 
شفر به هواداران؛ بر می گردیم

 دایی: هزار سال دیگر نمی 
توانیم زیدان و بالن را بیاوریم

دونده سابق تیم ملی دوومیدانی درباره حضورش در رقابت های بین المللی دوومیدانی تهران و کسب عنوان 
قهرمانی در ماده ۴ در ۴۰۰ متر اظهار کرد: در این رقابت ها کشورهای ترکیه، عمان، عراق، افغانستان، کویت، 
هند و سوریه حضور داشتند؛ سطح این رقابت ها به نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و امیدوارم 
سال های آینده سطح این تورنمنت باالتر رود. مهدی رحیمی با بیان اینکه عاوه بر خودش، رضا قاسمی، 
مهدی پیرجهان و محســن رضایی تیم دوی ۴ در ۴۰۰ متر ایران را تشکیل می داده اند، افزود: رکورد سه 
دقیقه و ۱۵ ثانیه را در این رقابت ها بر جا گذاشتیم تا بتوانیم قهرمان این تورنمنت شویم.رحیمی با اشاره 
به حضورش در ماده ۴۰۰ متر سرعت این رقابت ها گفت: در بخش انفرادی این رقابت ها در ماده ۴۰۰ متر 
سرعت شرکت کردم؛ اما موفق به کسب سکو نشــدم و مقام پنجم را به دست آوردم. ملی پوش سابق تیم 
ملی دو و میدانی با بیان اینکه در اصفهان سالن مخصوص دو و میدانی وجود ندارد و مسابقات بین المللی 
تهران داخل سالن برگزار شد، تصریح کرد: در اصفهان نمی توانستیم تمرینات سرعتی انجام دهیم و به علت 
سرد بودن هوا با گرمکن ورزشی تمرین می کردیم که اگر سالن مخصوص دو و میدانی در اصفهان تکمیل 
 شده بود و می توانستیم از آن استفاده کنیم، دوندگان اصفهانی قطعا رکوردهای بهتری را ثبت می کردند. 
رحیمی با اشاره به وضعیت نامساعد دو و میدانی اصفهان خاطرنشان کرد: به غیر از من و رضا قاسمی در 
بخش مردان چندین سال است استعداد جدیدی به ورزش دوومیدانی اصفهان معرفی نشده است؛ در حال 
حاضر امیرمسعود سهرابی تنها دونده اصفهانی است که در تیم ملی نوجوانان حضور دارد که البته اعزام او 
به مسابقات قهرمانی آسیا هنوز قطعی نشده است. دونده سرعت اصفهانی تصریح کرد: در حال حاضر دو 
و میدانی اصفهان به عصای موسی نیاز دارد تا بتواند با یک معجزه این رشته ورزشی را زنده کند. امیدوارم 

رییس جدید هیئت دو و میدانی از این ورزش حمایت الزم را صورت دهد. 

دونده سابق تیم ملی دوومیدانی: 

دوومیدانی اصفهان به دنبال معجزه است

دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و مس سونگون در فینال 
لیگ فوتســال با نتیجه ۵ بر ۳ به سود مس سونگون به پایان 
رســید.در دیدار نهایی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور 
دو تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان و مس سونگون ورزقان 
در تاالر پیروزی اصفهان به مصاف هم رفتند. با توجه به تساوی 
بدون گل دیدار رفت این دیدار در تبریز، دیدار برگشــت از 
حساسیت بسیار باالیی برخوردار بود. در نخستین حمله تیم 
گیتی پسند محمد شجری روی کرنر به دست آمده برای این 

تیم نخستین گل قرمزپوشــان اصفهانی به ثمر رساند.فرهاد 
فخیم، بازیکن تیم مس سونگون بالفاصله گل خورده تیم خود 
را جبران کرد تا بر خالف دیدار گذشته حمالت زهردارتری را از 

سوی دو تیم شاهد باشیم. 
مهدی جاوید در یک ضد حمله گل دوم گیتی پسند را در این 
دیدار به ثمر رساند تا سالن پیروزی غرق در شادی شود.گل 
سوم گیتی پسند باز هم در یک ضد حمله و توسط سعید احمد 
عباسی به ثمر رســید.این دیدار در نیمه نخست و گل سوم 

گیتی پسند با حمالت تیم مس همراه بود که بی نتیجه ماند و 
در پایان با نتیجه ۳ بر 1 به سود قرمزپوشان اصفهانی به پایان 
رسید. نیمه دوم این دیدار در حالی آغاز شد که تیم مس برای به 
تساوی کشیدن این دیدار به آب و آتش زد.در ادامه حمالت تیم 
مس؛ فرهاد فخیم روی یک ضربه خطا گل دوم تیم مس را به ثمر 
رساند تا امید به اردوی تیم مس بازگردد.تقی زاده بازیکن تیم 
مس روی اشتباه سپهر محمدی گل تساوی تیم مس را به ثمر 

رساند تا امید قهرمانی برای مسی ها دو چندان شود.
 باالخره مســی ها در این دیدار به خواســته خود رسیدند و 
توسط فرهاد فخیم، گل چهارم خود را به ثمر رساندند. در ادامه 
 تیم مس گل پنجم خود را به رســاند تا قهرمان لیگ فوتسال 

شود.

جام از دست گیتی پسند پرید؛

مس سونگون قهرمان لیگ فوتسال شد

کریستال فوتبال
پاالس - 
برایتون

ساعت 
16:00

شبکه 
ورزش

دورتموند - فوتبال
ساعتاشتوتگارت

18

شبکه 
ورزش

بارسلونا - فوتبال
ساعترایو وایکانو

21

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
18 اسفند

سالم سبزپوشان به پیروزی

با سه امتیازی که ذوب آهن از بازی با تیم پدیده شهر خودرو مشهد به 
حسابش واریز کرد، جمع امتیازاتش در این دوره از مسابقات در پایان 
هفته بیست و یکم به عدد ۱۸ رسید و به طور موقت توانست در جایگاه 
ســیزدهم جدول رده بندی قرار بگیرد. البته باشگاه اصفهانی به دلیل 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا دو بازی معوقه با تیم های سایپای تهران و 
سپاهان اصفهان نیز در پیش دارد. تیم ذوب آهن از ۱۹ بازی برگزار شده، سه پیروزی، ۹ 

تساوی و۷ شکست در کارنامه اش به ثبت رسانده است.

 ذوب آهــن در حالــی 
توانست در هفته بیست و 
یک رقابت های لیگ برتر 
به پیروزی دســت یابد که 
این پیروزی، سومین برد این تیم در این 
دوره از مسابقات محسوب می شد. اولین 
برد ذوب آهن در هفته اول رقابت ها رقم 
خورد کــه در آن دیدار شــاگردان امید 
نمازی زاده موفق شدند با نتیجه یک بر 
صفر تیم نســاجی مازندران را شکست 
دهند. دومین پیروزی ســبز پوشان در 
تبریز حاصل شــد به طــوری که آنها 
توانستند تیم ماشین سازی تبریز را با 
نتیجه دو بر یک از میان بردارند. بعد از 
آن تیم ذوب آهن در ۱۳ هفته متوالی 
هیچ بردی به دست نیاورد تا باشگاه 
اصفهانی در این بــاره رکوردی را 
نیز به نام خود  ثبت کند. پیروزی 
در خــارج از خانه،نکتــه قابل 
توجه هر ســه برد ذوب آهن 
در این دوره از رقابت هاست. 
سبزپوشان تا کنون نتوانسته 
اند در ورزشگاه فوالد شهر 

به بردی دست یابند.

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن اصفهان- پدیده شهر خودرو مشهد؛

تیم ذوب آهن باالخره بعد از 1۳ بازی بدون برد، طعم پیروزی را چشید تا با امیدواری بیشتر، 
چشم انتظار دیدارهای باقی مانده از این دوره از رقابت های لیگ برتر و جدا کردن خود از 
منطقه فانوس نشین جدول رده بندی باشد. در چارچوب رقابت های لیگ برتر، هفته بیست 

ویکم تیم ذوب آهن در حالی عصر پنجشنبه در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد مقابل تیم 
پدیده شهر خودرو قرار گرفت که روی کاغذ با توجه به شرایط دو تیم در این فصل، انتظار 
پیروزی از تیم مشهدی می رفت؛ اما سبزپوشان اصفهانی توانستند بازی را با نتیجه یک 
 بر صفر به پایان برسانند و طلسم نبردن شان در هفته های متوالی را بشکنند. در گزارش

 پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از نکات آماری این دیدار:

                                                    سمیه مصور

پیروزی ذوب آهن مقابل تیم پدیده شهر خودرو اولین برد این تیم با علیرضا منصوریان در جریان رقابت های لیگ برتر 
است. به دنبال ناکامی این تیم در این دوره از رقابت ها با هدایت امید نمازی زاده، هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن پس از 
پایان هفته یازدهم حکم به برکناری مربی سابق تیم ملی دادند و علیرضا منصوریان را روی نیمکت این تیم نشاندند که 
این مربی نیز طی شش هفته حضورش در ذوب آهن نتوانست به پیروزی دست یابد تا زمزمه های اخراج او شنیده شود؛ 
اما باالخره علی منصور در هفته بیست و یکم دست به کار بزرگی زد و یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابت ها را شکست داد.

ارسان مطهری، با گلی که 
در دقیقــه ۸۱ وارد دروازه 
تیم پدیــده کــرد، ضمن 
این که اولیــن گل خود را 
در لباس ذوب آهن به ثمر رســاند، طلسم 
ناکامی این تیم در باز کــردن قفل دروازه 
حریفان را شکســت تا ذوبی هــا که در ۴ 
بازی متوالی نتوانسته بودند 
گلی را به ثمر برســانند بعد از 
۴۷۰ دقیقه  موفق به گلزنی در 
لیگ برتر شــوند. تیم ذوب آهن 
در این دوره از بازی ها تنها ۱۳ بار 
موفق به باز کــردن دروازه حریفان 
شده که این مسئله آمار خوبی برای 

سبزپوشان به حساب نمی آید.
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رضایت مندی ۹۰ درصدی تماس گیرندگان با اداره ۱۳۷
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

آغاز مرحله استانی مسابقات 
قرآنی »مدهامتان« در اصفهان

سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با 
حضور برگزیدگان قرآنی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان اصفهان برگزار شد.این 
دوره از مســابقات با حضــور ۲۳۰ برگزیده 
مرحله شهرستانی که نیمی از آنان را خواهران 
شــکل می دهند در دو رده سنی هفت تا ١٦ 
سال  و ١٦ تا ۳۰ سال برگزار شد که رشته های 

مسابقه در هر رده سنی متفاوت است.
شرکت کنندگان در رده هفت تا ١٦ سال در 
٦ رشــته »قرائت ترتیل«، »حفظ جزء ۳۰«، 

»نقاشی آیات«، »قرائت تقلیدی«، »اذان« و 
»قرائت نماز« با یکدیگر رقابــت کردند و در 
رده باالی ١٦ سال دو رشته »قرائت تحقیق« 
و »حفظ کل« نیز به ســایر رشــته ها اضافه 
شد.نفرات برگزیده این مســابقات به مرحله 
کشوری که اردیبهشت ســال آینده در شهر 
مقدس مشهد برگزار خواهد، راه پیدا می کنند.

گفتنی اســت؛ آیین اختتامیه مرحله استانی 
سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان 
همراه با همایش بیست و ششــمین سالروز 
تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد با 
حضور »مرتضی طاهریان« معاون ساماندهی 
و شبکه سازی ســتاد هماهنگی کانون های 
 فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور برگزار

 شد.

 برگزاری مسابقات جهانی 
حل مسئله در اصفهان

مسابقات جهانی حل مسئله همزمان با ١١۰ 
شهر جهان، در خانه ریاضیات اصفهان برگزار 

شد.
دبیر خانــه ریاضیــات اصفهان گفــت: این 
مسابقات همزمان با ١١۰ شهر جهان و هشت 
شــهر ایران در اصفهان برگزارشــد. فروزان 
خردپژوه افزود: این مســابقات با حضور ۳9۰ 
دانش آموز اصفهانی در ١۳۰ تیم سه نفره در 
بخش دختران وپسران و در رده سنی متوسطه 
دوم وسوم صورت گرفت.وی ادامه داد: در این 
دوره از مســابقات ١۵ تیم به عنوان برگزیده 
انتخاب می شوند و پاسخنامه تیم های انتخابی 
پس از سنجش، ترجمه و به کمیته برگزاری 
مسابقات در مسکو ارســال و بعد از سنجش 
نهایی وتایید کمیتــه جهانی، از تیم های برتر 
تجلیل می شــود. وی گفت:  هدف ازبرگزاری 
این مســابقات تعامل دانش آمــوزان در حل 
مســئله های علمی، به چالش کشیده شدن 
توان علمی دانش آموزان و ترغیب به فعالیت 

گروهی است.

رضایت مندی ۹۰ درصدی 
تماس گیرندگان با اداره ۱۳۷

بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ١۳۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، پنج هزار و ١۸۷ مرتبه با 
مرکز ١۳۷ تماس برقرار کردند که از مجموع 
تماس های واصل شده یک هزار و 999 مورد 
مربوط بــه معاونت خدمات شــهری معادل 
۴١ درصــد، ۳۴٦ تماس مربــوط به معاونت 
عمران معــادل هفت درصــد و ۸١ مورد نیز 
ترافیکی که شــامل دو درصد از مجموع کل 
پیام ها است؛ ســایر پیام ها نیز به سازمان ها 
و شــرکت های وابسته به شــهرداری ارجاع 
شــد.از مجموع تماس هــای شــهروندان، 
۵١۲ مورد از قبیــل ترکیدگــی و بازماندن 
والو آب فضای ســبز، گزارش ســاخت و ساز 
بدون مجــوز و رفــع خطر وســایل نقلیه به 
صورت فوری توسط کارشناســان این اداره 
به مســئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه 
عملکرد آنهــا از طریق تماس با شــهروندان 
پیگیری شد که بازتاب آن رضایت مندی 9۰ 
 درصدی تماس گیرندگان با اداره ١۳۷ بوده

 است. 
در بخش بازخــورد نیز به منظــور پیگیری 
پیام های ارجاع شــده به مناطــق و اقدامات 
صــورت گرفته، ســه هــزار و ۴۸۸ تماس با 

شهروندان برقرار شده است.
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمی ١۳۷ 
شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار 
و ۲۳۸ مورد مشــاوره یا اطالعات مربوط به 
سایت ثبت نام نهال رایگان و نحوه دریافت آن 
و شــماره تلفن اماکن تفریحی به شهروندان 

ارائه کردند.

استاندار اصفهان خبر داد:
آمادگی مراکز صنفی، 

گردشگری و تفریحی برای 
استقبال از نوروز

مراکــز صنفی، اقامتــی، گردشــگری و تفریحی 
اصفهان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند. 
استاندار اصفهان گفت:هم اکنون بیش از ١۴هزار 
تخت اقامتی در هتل ها و مهمانســراهای استان 
آماده  اسکان مسافران نوروزی شده است. عباس 
رضایی، از آماده سازی بیش از  هزار و ۲٦۰مدرسه 
در قالب ۴۷ستاد اسکان برای پذیرایی از مسافران 
فرهنگی در ایام نوروز9۸ در این استان خبر داد و 
افزود: پارک جنگلی فدک هم با مساحت ۷۰هکتار 
آماده اسکان بیش از ١۵هزار نفر برای برپایی چادر 
مسافرتی شده است. وی با اشــاره به اینکه حدود 
١۰۰واحد صنفی این استان می توانند به صورت 
اجاره ای ١۲هزار خانوار را اسکان دهند، ادامه داد: 
همچنین ١۲۰نشان شهری با مشارکت هنرمندان 
به منظور زیباتر شدن نصف جهان در ایام نوروز در 
حال نصب است. استان اصفهان با بیش از ۲۲هزار 
بنا و اثر تاریخی که هزار و ۸۵۰مورد آن ثبت ملی 
شــده و چهار اثر تاریخی به ثبت جهانی رســیده 
شــامل میدان امام)ره(، کاخ چهلستون و مسجد 
جامع در اصفهــان و باغ فین در کاشــان، یکی از 

مقصدهای گردشگران در ایام نوروز است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان مطرح کرد:

 ارزش های دینی 
زینت بخش هنر ایرانی

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره 
ملی تصویرگری رضــوی اظهار کرد: جشــنواره 
تصویرگری رضوی یک جشنواره فرهنگی و قوی 
بود که خوشــبختانه با در نظر گرفتن ارزش های 
دینی می تواند هم حیطه هنــری، هم فرهنگی و 
هم دینی را شامل شود.حجت االسالم والمسلمین 
محمد علی انصاری در خصوص اهداف شوم دشمن 
برای تضعیــف ارزش های دینی گفت: دشــمنان 
اســالم در حال حاضر در فکر لطمه زدن فرهنگی 
و دینی به کشور ما هستند و فعالیت های فرهنگی 
از این قبیل عایقی محکم برای مبارزه با این جنگ 
هاســت. مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان ادامه داد: خوشحالیم که حدود ١۸۰ 
اثر هنری به این مسابقه ارسال شد، اما این آمار باید 
افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه ارزش های 
دینی، هنر ایران را برجسته می کند، تصریح کرد: از 
قدیم هنر ایران به اثر های هنری دارای ارزش های 
دینی شناخته می شد و موجب افتخار ایران است.

حجت االسالم والمســلمین محمد علی انصاری 
افزود: افزایش و گســترش چنین جشنواره هایی 
می تواند بیش از پیش ارزش هــای دینی و هنر را 
در کنار هم قرار دهد، زیرا این دو باید در کنار هم 
باشند.حجت االسالم انصاری در خصوص موضوع 
نمایشگاه که مرتبط با امام رضا )ع( بود، گفت: عشق 
به امام رضا )ع( از قدیم در مردم ایران وجود داشته و 
خوبی آن این است که ایشان الگوی تربیتی بسیاری 
از جوانان هستند.انصاری در پایان ابراز امیدواری 
کرد: نمایشگاه ها و جشــنواره هایی از این دست 
باید گسترش پیدا کنند تا سپر محافظ ما در برابر 

دشمن باشند.

رییس شورای شهر:
هیچ خدمتی در شهر تعطیل 

نشده است
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در جشن 
خانواده بزرگ شــهرداری اصفهان که به منظور 
تجلیل از فرزندان محصل  و بزرگداشت مقام زن 
در ورزشگاه شش هزار نفری ۲۵ آبان برگزار شد، 
اظهار کرد: در  ایام خجســته میالد حضرت امام 
محمد باقر)ع( و در آســتانه نوروز برگزاری این 
جشن بهانه ای برای دورهمی خانواده شهرداری 
شد و ضرورت دارد از کارکنان شهرداری به جهت 
ارائه خدمات شایســته و بی دریغ به شهروندان  
تشــکر کنم. فتح ا... معین افــزود: امروزه آنچه 
همه زبان به تحســین آن می گشایند، زیبایی ها 
و پاکیزگی شهر اصفهان به واسطه ارائه خدمات 
بهینه توسط شهرداری اصفهان است و این توفیق 
مرهون تعهد و پشتکار کارکنان شهرداری است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
خدمات شــهرداری در هیچ ساعتی از شبانه روز 
تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: در اعیاد و آیین 
های مذهبی تــالش کارکنان شــهرداری قطع 
نشده و به قوت ادامه دارد؛ حتی زمانی که مردم 
در خواب ناز به ســر می برند، بخشی از خدمات 

شهرداری در حال ارائه است.

درست بیســت روز بعد از تشــییع باشکوه 
شهدای امنیت، بار دیگر، اصفهان شهیدانی 
را در آغوش گرفت که این بار در راه خدمت به 
مردمان ایران زمین آسمانی شدند. بار دیگر 
قرار بود شــهیدانی روی دستان مردمان این 
شهر تا آستانه بهشت تشییع شوند؛ شهدایی 
که از همان ابتدا که لباس مقدس ارتش را بر تن 
کردند هم قسم شدند تا آخرین  قطره خون در 
راه دفاع از وطن و خدمت به هم میهنان از پای 

ننشینند.
جایگاهی از جنس آهن و به ســختی اراده پوالدین 
مردانی که آستین همت را باال زده بودند تا به نجات 
زن بــارداری آن هم در خطرناک تریــن وقت پرواز 
بشتابند، استوار شده بود و بنری به قاعده سه متر در 
پنج متر روی لوله های داربست به چشم می خورد 
که روی آن عکســی از سه شــهیدی که اینک نزد 
پرودگارشــان به مقام »عند ربهم یرزقون« رسیده 

بودند ، قرار گرفته بود.
شهیدان سرهنگ خلبان مسعود خواجوی، سروان 
خلبان علی ودعی  نائینی و استوار یکم فنی هوایی 
علی اشــرفی، حین ماموریت بــرای کمک به یک 
 مادرباردار در ۳۰ کیلومتری شــهرکرد عازم منطقه 
می شوند که متاسفانه بالگرد آنها قبل از رسیدن به 
محل ماموریت سقوط می کند و  این سه نفر به همراه 

دو نفر نیروی اورژانس به شهادت می رسند.
هرچه عقربه های ساعت تندتر حرکت می کردند، 
جمعیت میدان فیض اصفهان نیز بیشــتر می شد، 
مردان و زنــان آمده بودند تا با این شــهدای عرصه 

خدمت وداع کنند. 
در هیاهوی رزم نــوازی رزم نوازان و نــوای مرثیه ، 
فریادی که بیشتر از همه به گوش می رسید، سکوت 
همکارانی بود که بغضی فــرو خفته از این همه یاد و 
خاطره در دل داشــتند و منتظر جرقه ای بودند تا 
بغض شان بترکد و جاری نمناک زالل شان را بر صحن 

و سرای گونه بغلطانند.
هوا نیروز در دل مردم است

 فرمانده هوا نیروز ارتش که برای حضور در  مراســم 
تشییع پیکر شهدای مردم یاری و خلبانان هوانیروز به 
اصفهان سفر کرده بود در این مراسم ضمن تسلیت 
و تبریک به خانواده ها و مردم شــهید پرور اصفهان 
گفت: این افراد همرزمان و نورچشمان ما و از مدافع 
والیت و کشــور بودند که همیشه برای جانفشانی و 

ایثار آمادگی داشتند.امیر 
ســرتیب یوســف قربانی 
افزود: ما در هوانیروز زمانی 
که لباس مقدس سربازی را 
پوشیدیم، قسم یاد کردیم 
که تا آخرین قطره خون و 
آخرین نفس برای دفاع از 
اسالم، قرآن، حریم والیت 

و دفاع از خون شهدای خودمان خواهیم ایستاد. وی 
با اشاره به این که راه شهادت همیشه باز خواهد بود 
اظهار کرد: این افــراد در واقع همان مصداق رهروان 
شهیدان شیرودی و کشــوری بودند.امیر قربانی به 
گوشه ای از خدمات هوا نیروز هم اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر ماموریت های هوانیروز در تمامی نقاط 
کشور در حال فعالیت اســت. هوانیروز در اورژانس 
هوایی به ١9 استان، ۲۵۰ نقطه و ۲۲۵۰۰ کیلومتر 
مربع از کشور خدمت رسانی می کند که این چیزی 

جز عشق به والیت و کشور نیست.
امیر قربانــی تصریح کــرد: در بحث پشــتیبانی از 
رزمندگان اسالم در هر نقطه ای، هوانیروز اولین یگانی 
است که خودش را به آن جا می رساند.وی ضمن اشاره 
به خدمات این یگان نظامی در زلزله کرمانشاه تشریح 

کــرد: در آن حادثه اولین 
یگان هوانیروز بود که ورود 
پیدا کرد که ٦۰۰ سورتی 
پرواز انجام داد؛ این نشان 
می دهد که هوانیروز در دل 
مردم است و برای همیشه 
در کنــار آن هــا می ماند.

سرتیپ دوم خلبان قربانی 
هوانیروز را عشق به مردم تعریف کرد و گفت: عاشق 
مردم بودن توضیح خاصی ندارد، چرا که در پر کشیدن 
به ســوی خداوند می تواند خالصه شــود و خدمت 
به مردم از اهداف هوانیروز ارتش اســت.این فرمانده 
ارشــد نظامی پیرامون روحیه این شهدا اظهار کرد: 
به این افراد گفته شد با این که پرواز مهمی است، اما 
پرواز شب خطرناک است و آن ها گفتند ما پا به رکاب 
خدمت به مردم هستیم و جان خودشان را در این راه 
تقدیم کردند. فرمانده هوانیروز ارتش در پایان تاکید 
کرد: قسم یاد می کنم تا آخرین نفس، آخرین گلوله 
و آخرین قطره خون خودمان از اسالم و قرآن و خاک 
جمهوری اســالمی و همچنین از حریم والیت دفاع 

خواهیم کرد.
فرهنگ شهادت تابلوی راه جامعه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه با اشــاره 
به آیه ١٦9 سوره آل عمران  گفت: فرهنگ شهادت 
تابلوی راه جامعه است، دیروز جوانان ما در راه مبارزه 
حق علیه باطل و امروز در راه خدمت رسانی به مردم 
شهید شدند.حجت االسالم احمد سالک  افزود: شهید 
ودعی قرار بود بعد از بازگشت عروسی بگیرد.وی ادامه 
داد: اصفهان همواره پیشتاز مبارزه در دفاع از اسالم 
بوده است و ۳٦ شهید قبل از انقالب، ۲۳ هزار شهید 
در دفاع مقدس و در ۴۰ ســالگی انقالب ۲۷ شهید 
امنیت تقدیم انقالب کرده است.حجت االسالم سالک 
خاطر نشان کرد: مردم با وجود  فشارهای معیشتی 
تشییع پرشکوهی برای شهدای امنیت انجام دادند و 
امروز برای بدرقه شهدای خدمت رسانی اینجا جمع 

شده اند.
در ادامه نماز توسط آیت ا... مهدوی بر پیکر شهیدان 
خوانده شد و جمعیت به سمت گلستان شهدا حرکت 
کردند.  پیکر مطهر شهید علی ودعی پس از برگزاری 
مراســم تشــییع و با همراهی خانواده های شهدا و 
ایثارگران و مردم در قطعه وداع یک گلســتان شهدا 
اصفهان به خاک سپرده شد و پیکر پاک دو تن از این 
شهدای واالمقام پس از تشییع برای خاکسپاری به 

زادگاه شان شیراز و تبریز منتقل شد.

بدرقه عاشقان مردم تا آستانه بهشت
 مراسم تشییع پیکر شهدای مردم یاری و خلبانان هوانیروز در اصفهان برگزار شد؛

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
استقرار ۱۶ ایستگاه تاکسی در نقاط پرتردد شهر در ایام نوروز

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان از استقرار ١٦ ایستگاه تاکسی 
در نقاط پرتردد شهر در ایام نوروز خبرداد و گفت: در این ایســتگاه ها تاکسی ها آماده خدمت رسانی به 
شهروندان و مســافران نوروزی خواهند بود. هادی منوچهری اظهار کرد: این ایستگاه ها در محل هایی 
همچون ابتدای خیابان سپه، ابتدای خیابان حافظ، میدان امام )ره(، کوچه سعدی، کوچه پشت مطبخ، 
شــهر رویاها، سیتی ســنتر، منارجنبان، میدان امام علی)ع(، پل خواجو، آکواریوم و تله سیژ ناژوان، باغ 
پرندگان و پل نصر دایر می شــود. وی  تاکید کرد:  اســتقرار ایستگاه های ســتاد نوروزی در مکان های 
گردشگری و پایانه های مسافربری به منظور تســهیل در ارائه خدمات حمل ونقل مسافر، نظارت دقیق 
بر نرخ کرایه تاکسی، ارائه خدمات مرتبط با ســفر در حوزه مسافر و گردشگری و پاسخگویی به شکایات 

انجام شده است.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
پایان عملیات عمرانی اصالح پیاده روها تا ۲۵ اسفندماه

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: عملیات عمرانی اصالح پیاده روها تا ۲۵ اسفندماه پایان می یابد.
ایرج مظفر اظهار کرد: شهرداری اصفهان همه ساله بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در مناطق ١۵ گانه 
بهسازی یا نوسازی پیاده روهای شهر را با هدف مناسب سازی محل تردد عابران پیاده به ویژه افراد کم توان 
انجام می دهد. وی افزود: مناطق ١۵ گانه شهرداری در طول ســال بر اساس بودجه پیش بینی شده اقدام به 
رفع موانع در پیاده روها، رفع اختالف ســطح، ایجاد پل بین ایستگاه های اتوبوس و پیاده روها می کنند.مظفر 
با بیان اینکه ســاالنه حدود ١۰ تا ١۲ میلیارد تومان اعتبار برای ســاماندهی و اصــالح پیاده روها در بودجه 
پیش بینی می شود، تصریح کرد: در سال جاری 9 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اصالح و ساماندهی 
پیاده روهای شهر در نظر گرفته شده که تا کنون حدود ۸۰ درصد این بودجه جذب و پیاده روهای زیادی در 

مناطق ١۵ گانه نوسازی و اصالح شده است.

معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: بر اســاس آمار و اطالعات با ارائه بســته 
تشویقی، امسال در کالن شهر اصفهان در مقایسه 
با سایر کالن شهرها رونق ساخت و ساز و تولید 

مسکن از رشد خوبی برخوردار بوده 
است.

سید احمد حسینی نیا  اظهارکرد: به 
منظور رونق اقتصــادی به خصوص 
ایجاد محرک در صنعت ســاخت و 
ساز، شــهرداری اصفهان بر اساس 
مصوبه شــورای اســالمی شهر در 
ماه های منتهی به پایان سال بسته 
تشویقی را به منظور تسهیل و روان 

سازی مباحث ساخت و ساز به خصوص در صدور 
پروانه به شهروندان ارائه کرد. وی با بیان اینکه 
بسته تشویقی ساخت و ساز امسال در برهه ای از 
زمان با تخفیف ۳۵ درصدی و سپس با تخفیف 
۳۰ درصدی با مصوبه شــورای شــهر توســط 
شهرداری اصفهان اجرایی شد، تاکید کرد: ارائه 
بسته تشویقی ساخت و ساز باعث ایجاد انگیزه و 

مشارکت در بخش ساخت و ساز شد.
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در حوزه مباحــث مربوط به 
تراکم و صدور پروانه آمارها نشــان می دهد که 
امسال تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش در بخش 

ارزش افزوده تراکم ایجاد شده است.

حسینی نیا ادامه داد: طی پنج ماه پایانی امسال 
)شهریور تا بهمن ماه 9۷( به استثنای اسفندماه 
که در آن قرار داریم نرخ رشد 9۲ درصدی را در 
خصــوص ارزش افزوده تراکم شــاهد بوده ایم.

وی با اشــاره به متراژ پروانه های صادر شــده 
در ســال جاری گفت: از ابتدای امسال تا پایان 
بهمن ماه 9۷ در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل متراژ پروانه های ساختمانی صادر شده در 
اصفهان ١١ درصد رشد داشــته و این در حالی 
است که ما در پنج ماهه اخیر یعنی شهریورماه تا 
پایان بهمن ماه سال جاری نرخ رشد معادل ۷١ 

درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم.
وی از رشد ١۳ درصدی تعداد صدور پروانه های 
ســاختمانی امســال خبــر داد و تصریح کرد: 
آمارهای ارائه شــده حاکی اســت کــه رونق 
ســاخت و ســاز، صدور پروانه و تولید مسکن 
امسال در کالن شهر اصفهان در مقایسه با سایر 

کالن شهرها از رشد خوبی برخوردار بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار مطرح کرد:

رونق ساخت و ساز در اصفهان
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان گفت: بنا بر پیش بینی ها، سال 
۲۰۲۰ سود خالص سامانه رزرواسیون خارجی 
به سه میلیارد دالر می رسد و راه اندازی سامانه 

E.reserving.com در شهر اصفهان موجب 
درآمدزایی برای شــهرداری و سازمان فاوا می 

شود. 
کوروش خسروی در مراسم رونمایی از سامانه 
رزرواســیون منازل اســتیجاری و میز خدمت 
شهرداری اصفهان که در سالن جلسات سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: طی جلسه ای که دوسال 
پیش با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان برگزار شــد، برنامه ریزی جهت 
راه اندازی سایت E.reserving.com انجام و 

این سامانه به بهره برداری نهایی رسید.
وی با بیــان اینکه ایجاد امــکان اقامت یکی از 
نیازهــای اصلی اصفهان در حوزه گردشــگری 

اســت، اضافه کرد: هتل هــا و مهمانپذیرهای 
اصفهــان در مجمــوع ١۵ هزار تخــت دارد و 
چنانچه تعداد گردشــگران درطول یک ســال 
دو میلیون نفر در نظر گرفته شود، این ظرفیت 
کفاف تعداد گردشگر ورودی به شهر 
اصفهــان را نمی دهد.رییس مرکز 
پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه هتل سازی 
تنها راهکار افزایش ظرفیت پذیرش 
گردشــگر نیســت، افزود: باید در 
این زمینه از هــزاران خانه خالی و 
نوســازی که قابلیت سرویس دهی 
به گردشــگران داخلی و خارجی را 
 دارد، اســتفاده شــود. وی تصریح کرد: سامانه

 E.reserving.com فرصت خوبی برای شهر 
اصفهان ایجاد می کند، همچنین با آماده سازی 
این ســامانه، نحوه مدیریت و نظارت بر اماکن 

گردشگری نیز تغییر می یابد.
کوروش خســروی اظهار کرد: مشــکالت یک 
سامانه رزرواسیون تنها مشــکالت نرم افزاری 
نیســت، بلکه مســائل مدیریتــی و تعاملی با 
شهروندان و ســازمان های نظارتی ذیربط نیز 
حائز اهمیت بوده و بایــد مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در قالب این ســامانه باید تعاملی با 
نهادهایی مانند پلیس اماکــن، اداره اطالعات، 
نیروی انتظامی،  مشــاوران امالک، هتلداران 

و...انجام شود. 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

سامانه »ایرزروینگ« محل درآمدی پایدار برای سازمان فاواست

 هوانیروز در اورژانس هوایی 
به 19 استان، 250 نقطه و 
22500 کیلومتر مربع از 

کشور خدمت رسانی می کند

 نرگس طلوعی
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یادداشت

نمي دانم چرا هر سال دو هفته مانده به عيد نوروز هوا آفتابي 
و آسمان آبِی آبي مي شود. انگار زمستان هم به بركت بهار 
كوتاه مي آيد و از خير آخرين روزهايش می گذرد تا مردم 
با خيال راحت خانه تكاني شان را بكنند. عيد حس خوبی 
دارد، آدم از درون شــكوفه مي زند. شــور و شوق حقوق و 
عيدي گرفتن كارمندان ، به آب و آتش زدن پدران كارگر و 
بيكار براي كسب در آمد و خريد براي زن و بچه و سفره عيد ، 
لبخند رضايت مادران از تميزي خانه و هزار شادي فراموش 
شده كوچك با آفتاب بهاري براق مي شوند و خودي نشان 

مي دهند. 
اين شــورو نشــاط مردم به يكديگر منتقل مي شود و اين 
انرژي آنقدر زياد مي شود كه ناگهان درخت ها شكوفه مي 
زنند. ما بهار را تدارك مي بينيم، به انتظارش مي نشينيم 

و براي آمدنش غم هايمان را دور مي ريزيم .اگر تقويم دور 
نمي زد و هر دوازده ماه به بهار نمي رسيد، تكليف دل هاي 

ما چه مي شد؟
 اگر ماه ها را شــماره گذاري مي كردنــد و االن مثال يك 
ميليارد و دويســت و پنجمين ماه بود، جهــان پيرمان به 
چه انگيزه اي بيدار مي شد؟ انســان دوست دارد براي هر 
چيز نامي بگذارد و آن را با آن نام بشناسد و زنده اش كند. 
ما با همه چيز در معامله و گفت وگو هستيم به خصوص با 
طبيعت. براي ماه ها و فصل ها و روزها و دقايق مان نام مي 
گذاريم و اينطور مي توانيم در زمان و با زمان زندگي كنيم. 
انسان از گذشته  با مكان، طبيعت ،زمان و وقت گفت وگو 
مي كرده،  برايشان احترام قائل بوده و مراسمی را به جاي 

مي آورده است.
 اصال معناي زندگي در گرو همين به جا آوردن مناســك 
خالصه مي شــده و مي شود.انســان امروز درد فراموشي 
گرفته و در رنج است؛ اما به بركت بهار خاطرات هزاران ساله 
اش را به ياد مي آورد. ما آنقدر به عقل مان مي نازيم كه اگر 
چيزي را با آن درك نكنيم، باورش نداريم اما جايگاه ذهن 
در تمام بدن است و جســم نيز در تمام فضاي ذهن جاي 
دارد. نسيم بهاردر جان ما رسوخ كرده وحال مان را خوب 
مي كند. حال اگر خودمان هم دست از لجبازي برداريم و با  
جريان طبيعت و زندگي همراه شويم، حال مان به احسن 
الحال تغيير مي يابد .بهار يك فرصت واقعي اســت؛ براي 
همه فرصت است. از افسرده و فقير و گرفتار و بيمار گرفته 
تا هر آن كس كه اميدوار اســت و شاد. خورشيد براي همه 
مي تابد. در اين دوران كمتر كســي پيدا مي شود كه طعم 
غم و افسردگي و فقر را نچشيده باشد؛ اما تا وقتي كه زمين 
گرد باشد و سال بچرخد و بهار بيايد، اميد چرخش زندگي 
و آمدن روزگار خوش و بخشيده شدن و بهشت وجود دارد.
گفت پيغمبر ز ســرمای بهار/تن مپوشــانيد ياران زينهار/
 زانك با جان شــما آن می كنــد/كان بهاران بــا درختان

می كند

نسیم بهار حال مان را خوب می کند

ملیکا  آئیک

عکس روز

دوخط کتاب

رفتاری می اندیشند که برای 
ســاختن آینده آرمانی شان، به 
آنها نیاز دارند.اشخاص آینده 
نگر، نگرش متفاوتی دارند. 
معتقدنــد شــادترین لحظات 
زندگی در آینــده رخ خواهد 
داد.هماننــد کودکی که در 
انتظار رسیدن شب عید است، 

انتظار آینده را می کشند.
»نوآوری«
برایان تریسی

چطور آینده نگر باشیم؟

هــای  ویژگــی  از  یکــی 
انسان های موفق آینده نگری 
اســت. برای آنان مهم نیست 
چــه اتفاقی رخ مــی دهد. به 
چیزهایــی کــه نمــی توانند 
تغییر شــان دهند، فکر نمی 
کنند. در عوض، به چیزهایی 
کــه در کنترل شــان اســت، 
می اندیشــند.آنان به اعمال و 

 چين قصد دارد از نسل جديدی از قطارهای شــناور مغناطيسی ) مگلو( 
در اوايل ســال ۲۰۲۰ رونمايی كند.طبق اعالم ديلــی ميل، اين قطار كه 
توسط شركت »CRRC Zhuzhou Locomotive« ساخته شده  است، 
سريعترين قطار مگلويی خواهد بود كه به طور كامل بوسيله شركت های 
چينی ساخته شده اســت. اين قطار مگلوی بدون راننده، با سرعت ۲۰۰ 
كيلومتر بر ســاعت حركت خواهد كرد و نسل سوم قطارهای اين شركت، 
با سرعت متوسط به حســاب می آيد.قطارهای مگلو برای سفرهای درون 

شهری مناسب هستند. 

قطارهای خودران چینی تا سال 2020

برخی مسافران در انتخاب محل اقامت وسواس به خرج داده و البته هزينه 
بيشــتری هم از جيب خواهند داد و برای عده ای هم اينكه فقط جايی امن 
داشته باشــند و ارزان ، كفايت می كند.گاهی وقت ها هتل ها با يك ويژگی 
خاص و احتماال عجيب ساخته می شوند و همين عامل جذب توريست بيشتر 
می شود.يكی از همين هتل های عجيب ، هتلی تك اتاقه در آنتورپ- بلژيك- 
است كه بيشتر شبيه خانه عروسكی به نظر می رسد.خانه سفيد رنگ در قرن 
۱۷ ساخته شده؛ اما طراحی داخل مدرن و مينيماليستی است.اين خانه دارای 

يك آشپزخانه ، يك اتاق و حمام است و تقريبا در تمام سال رزرو شده است.

عجیب ترین هتل بلژیک که فقط یک اتاق دارد!

 متخصصان دانشگاه علم و صنعت چين با استفاده از فناوری نانو قابليت ديدن در 
محدوده مادون قرمز را برای موش ها به وجود آوردند، مانند زمانی كه از عينك 
ديد در شب استفاده می شود. پس از تزريق، موش ها شروع به ديدن نور نامرئی 
نزديك محدوده مادون قرمز كردند. به گفته دانشمندان با كمك اين فناوری، 
روزی انسان ها نيز می توانند قدرت ديد قوی در شب پيدا كنند و به راحتی در 
تاريكی ببينند. آن ها همچنين معتقدند با گسترش ديد طبيعی، اين تكنيك 
حتی می تواند به عنوان درمان برای افرادی كه كوررنگ هستند، سازگار باشد.

فناوری نانو برای دید موش ها!

اعتماد عمومی به »وقف« جلب شود
 نماينده ولی فقيه و رييس سازمان اوقاف و امور خيريه در نشستی 
با نخبگان تبليغی كشور و مسئوالن اعزام مبلغ اين سازمان در شهر 
مقدس قم با اشاره به لزوم تكميل داده های ذهنی و اطالعاتی مبلغان 
در مــورد واقعيت های موجود در اجتماع گفــت: به گفته مقامات 
مسئول، در ماه محرم ميزان جرم و جنايت در كشور كاهش می يابد 
و اين امر نشــان دهنده تاثير فضای عمومی جامعه اســت. حجت 
االسالم والمسلمين سيد مهدی خاموشــی، افزود: بر اين اساس 
بايد به دنبال بررسی فضای عمومی جامعه باشيم، اينكه چه فضايی 
موجب كنش های اجتماعی موجود می شود و چگونه می توان آن را 
مديريت كرد.وی با بيان اينكه داده های آماری خوبی در موضوعات 
گوناگون وجود دارد ،گفت: اكثريت قريب به اتفاق جامعه، خدا و معاد 
را قبول دارند و می توان از همين اعتقادات در راســتای تبليغ دين 
بهره برد.خاموشی تصريح كرد: مديريت اجتماعی بايد در راستای 
حل مشكالت و كاهش تفاوت ميان پنداشت عدالت و واقعيت های 
موجود گام بردارد و راهكارهای اساسی اين امر را به درستی اجرايی 
كند. حجت االسالم خاموشيبا اشاره به اهميت مسئله وقف ونقش 
آن در سطح جامعه گفت: الزم است اعتماد عمومی را بيش از گذشته 
جلب كنيم تا واقفان ونيكوكاران، موقوفات خود را با اعتماد كامل به 

سازمان اوقاف بسپارند.

موزه مردم شناسی 
اردبیل

حمام تاریخــی آقانقی که در 
دوره پیش از صفویه و نیمه دوم 
قرن هفتم هجری قمری ساخته 
و تکمیل شده امروزه به عنوان 
موزه مردم شناسی اردبیل تبدیل 
شده اســت. این محل عالوه بر 
نمایش ۳۳ نوع مجسمه با پوشش 
محلی مردم استان اردبیل، آثار و 
دست نوشته های مربوط به هویت 
تاریخی و فرهنگی این منطقه 
جمع آوری و در معرض دید عموم 

قرار گرفته است.

خبر آخر

بزرگ ترین جزایر دنیا را بشناسید! )2(
نیوفاندلند:نيوفاندلند يك جزيره كانادايی بزرگ در ساحل شرقی آمريكای شمالی است.

 لوزون:لوزون بزرگ ترين جزيره فيليپين است. كشاورزی لوزون شامل برنج، نارگيل، انبه و موز می شود. همچنين اين جزيره معادن 
آهن، طال، مس و منگنز دارد.

 ایسلند شمالی: بيشتر نيوزيلندی ها در ايسلند شمالی زندگی می كنند، ايسلند شمالی كوچك تر از دو جزيره اصلی است كه اين كشور 
را تشكيل می دهد. سواحل ايسلند شمالی بهترين سواحل نيوزيلند هستند.

 جاوا:جاوا پرجمعيت ترين جزيره جهان با ۱۳۷ ميليون نفر جمعيت است و جاكارتا، پايتخت اندونزی، در آن قرار دارد. جاوا بيش از ۴۰۰ 
نوع پرنده مختلف دارد و به خاطر قهوه مرغوبش كه در قرن بيستم محبوبيت جهانی پيدا كرد، مشهور است.

 ایسلند جنوبی:پارك ملی ابل تاسمان يكی از بهترين جاذبه های اين جزيره است. مناظر فوق العاده آن برای قايقرانی و كوهپيمايی 
مناسب هستند.

 سوالوســی:يكی از چهار جزيره بزرگ اندونزی و يازدهمين جزيره بزرگ بين بورنئو و جزاير مالوكو قرار دارد. محصوالت بومی اين 
منطقه شامل برنج، ذرت، قهوه، ادويه و نيشكر می شود.

 جزیره الزمیر: برخی معتقدند اين جزيره كانادايی را وايكينگ ها در قرن دهم نام گذاری كرده اند. اين جزيره به شــمالی ترين بخش 
كشور نزديك است و فقط ۱۴۶ سكنه دارد.

 بریتانیای کبیر:بريتانيا سومين جزيره پرجمعيت جهان و بزرگ ترين جزيره اروپاســت. بريتانيا از انگلستان، اسكاتلند و ولز تشكيل 
شده است.

جزیره ویکتوریا:اين جزيره كمی بزرگ تر از بريتانياست، در شمال كانادا واقع شده و ۱۰۰۰ نفر جمعيت دارد. ساختمان های پارلمانی 
بريتيش كلمبيا و باغ های بوچارت در جزيره ويكتوريا و ونكوور واقع شده و هر سال هزاران بازديدكننده از سراسر جهان را به خود جذب 

می كند.

وب گردی

بگذار تروا بسوزد
»درست ميانه ديوار خانه خاله صبورا، يك ميخ طويله توی ديوار 
هســت كه هر جور و از هر زاويه كه به سالن نگاه كنی از چشمت 
پنهان نمی ماند.« ممكن است خواننده ای كه خط باال را بخواند با 
خود بگويد قرار است توصيف يك »ميخ طويله« روی ديوار چه 
كاركردی داشته باشد كه نويسنده برای صحنه آغازين قصه اش 
ســراغ آن رفته و از آن حرف زده است؛ اما آنچه اهميت دارد اين 
است كه نويسنده خواسته نشان دهد از موضوعات بی اهميت و 
حتی شايد به زعم بسياری پيش پا افتاده هم می توان قصه گفت 
ولی جذاب و گيرا نوشت.اين يك خط در واقع ورودی رمان »بگذار 
تروا بســوزد« اثر آناهيتا آروان است؛ نويســنده ای كه در جايزه 
پروين اعتصامی از او به خاطر همين رمان تقدير شــد.اگر دنبال 
يك كتاب هستيد كه قصه و شخصيت آن شما را درگير كند و تا 
پايان آن را بخوانيد توصيه می كنم اين رمان را انتخاب كنيد. اثری 
كه شخصيت »فروغ«، اتفاقات حول او شكل می گيرد و او به عنوان 
يك زن در جســت وجوی زندگی خويش است. او برای ساختن 
زندگی خويش تالش می كند و از اين تالش دســت برنمی دارد. 
هرچند شخصيت های فرعی كتاب هم از ظرفيت باالی روايی بهره 
می برند به اين معنا كه قصه و سرنوشــت آنها به شكلی است كه 

می توانند هركدام دستمايه خلق اثری مستقل و جداگانه شوند.

 کتاب

اینستاگردی

اصل ماجرای گریم عجیب سریال »بچه مهندس« افشا شد!

»مژده لواسانی« تمام دنیا را پشت سر گذاشت

 حدیثه تهرانی در پشت صحنه 
سریال »بهترین سال های زندگی ما«

مارال فرجاد با انتشار اين عكس نوشت: 
ســريال بچه مهندس به خاطر اصالح 
نشــدن رنگ. تصوير شماره ۱ از شبكه 
پخش شده در صورتی كه تصوير درست 
شــماره ۲ بوده. قضــاوت نكنيم وقتی 

اطالعات درستی نداريم.

مژده لواســانی با انتشــار اين عكس 
نوشــت: تمام دنيا را گذاشته ام پشت 
ســر  رو به پنجره ای نشسته ام  كه باز 
می شود  به طلوِع چشمانت. پلك نزن! 

خوشبختی ام به لرزه می افتد!

حديثــه تهرانی با انتشــار اين عكس 
در صفحه اش نوشــت: با مامان ثريای 
ماهم و پيشی كوچولوی ملوسم ، سه 
نســل از خانواده خوش پيك ،سريال 
بهترين سال های زندگی ما ،#سهيال 
_رضوی#حديثه_تهرانی#فريماه#

پندار اكبری با انتشــار اين عكس نوشت: 
نباِت خوشگلِ  ما نباِت خوشمزِه ما... خودم 
عكسو ديدم ياد مقامات دوتا كشور افتادم 
نبات عزيــزم كنار پدر و مــادر مهربونت و 
پناه كوچولو بهترين ها رو برات آرزومندم. 

#نبات_استخری

 بنیاد شهیددختر بانمک »شاهرخ استخری« در آغوش آقای بازیگر
 دستگاهی فرهنگی است نه خدماتی!

حجت االســالم كاويانی راد، معاون فرهنگی بنياد شــهيد در 
نشســتی با بيان اينكه بزرگ ترين دســتاورد انقالب اسالمی 
فرهنگ است، گفت: انقالب اسالمی ۴ اصل را مورد تحول قرار 
داده كه اصل اول آن لذت اســت و امام)ره( اين اصل را به اصل 
عفت، پاكدامنی و تقوای انقالبی تبديل كرد. كاويانی راد ادامه 
داد: اصل بعدی منفعت اســت و بر اســاس آن در هر شرايطی 
منفعت انسان بايد تامين شود كه امام)ره( آن را به تكليف تبديل 
كرد. فرديت و منحصر بودن منافع اصل ديگری است كه ايشان 
با اصل جمعيت آن را به چالش كشيد.وی تصريح كرد: اگر اين 
فرهنگ با همين ۴ ركن باقی بماند، شــاهد استمرار محصول 
انقالب و دفاع مقدس خواهيم بود. بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در ۲۲ اسفند با فرمان امام خمينی )ره( برای استمرار ترويج اين 
فرهنگ ايثارگری تاسيس شد.وی با بيان اينكه تاسيس بنياد 
شهيد با هدف حفظ و ترويج آرمان های انقالب است، عنوان كرد: 
متاسفانه بنياد شهيد را جزو دستگاه های فرهنگی نمی شناسند 
و آن را به عنوان دستگاهی می شناسند كه خدمات و تسهيالت 
ارائه می دهد در حالی كه مهم ترين كار بنياد شــهيد ترويج و 

توسعه فرهنگ ايثار و شهادت است كه جای تأمل دارد.
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