
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجرا لوله گذارى شبکه فاضالب محسن آباد برخوار به 
شماره (2097001434000021) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/12/27 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، 

اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه  گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
98/01/15پنج شنبه10مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/01/25یکشنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/01/25یکشنبه11زمان بازگشائى پاکت ها

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با
 ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

«اجراى لوله گذارى شبکه فاضالب محسن آباد برخوار» شماره 19/2- 1- 98

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
«احداث چهار باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب

 منطقه فالورجان»  شماره 11/5- 1- 98

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

1- شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى احداث چهار باب ساختمان تأسیســات چاه آب شرب منطقه فالورجان به شماره 
(2097001434000020) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/12/26 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهــان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانــه معامــالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 41934- 021
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/
مناقصه گر  موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
98/01/15پنج شنبه10مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/01/25یکشنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/01/25یکشنبه11زمان بازگشائى پاکت ها
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عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلى مجلس با بیان 
اینکه بسیارى از ســفرهاى خارجى مقامات غیر ضرور 
است، افزود: جالب است براى این سفرها حق مأموریت 
هم مى گیرند. حسن کامران در گفتگو با «افکارنیوز» با 
اشاره به ســفرهاى خارجى مقامات و مسئوالن دولتى، 
نهادهاى عمومى و نمایندگان مجلس گفت: متأسفانه 
در سال 1397 سفرهاى خارجى آقایان با شدت و حدت 
بیشترى ادامه داشــت.وى با بیان اینکه بسیارى از این 
سفرها غیرضرورى بوده، تصریح کرد: متأسفانه مسئوالن 
با آنکه مى دانند سفرشان غیر ضرور است اما باز به سفر 

مى روند و در کنار آن حق مأموریت هم مى گیرند.

نماینده اصفهان تصریح کــرد: برخى از این نهادها مثل 
شهردارى ها و فدراســیون هاى ورزشى خود را خارج از 

هیئت نظارت برسفرها مى دانند.
کامران با تأکید بر اینکــه اراده جدى براى جلوگیرى از 
سفرهاى خارجى وجود ندارد، افزود: مسئوالن در برخورد 
با این نادرستى ها مماشات مى کنند چون خود شریک 
جرم هستند. وى افزود: به رغم وجود گرانى ها، بیکارى، 
شرایط ســخت زندگى براى مردم اما رفتار اشرافیگرى 
و اسراف  گونه مســئوالن و مقامات ادامه دارد. نماینده 
اصفهان در مجلس شوراى اســالمى تصریح کرد: هر 

کس که زندگى اشرافى در پیش بگیرد از مردم نیست.

مؤسسه مشاور منابع انسانى «مرسر» به  سنت سال هاى 
گذشته 231 شهر را در نقاط مختلف جهان برمبناى کیفیت 
زندگى شان رده بندى کرد. در رتبه بندى بهترین شهرهاى 
جهان براى زندگى در سال 2019 شــهر وین پایتخت 
اتریش براى دهمین سال پیاپى در رتبه نخست ایستاد. 
این گزارش براى رده بندى شــهرهاى با کیفیت باالى 
زندگى 39 فاکتور را در ده مقوله بررسى مى کند که عبارت ند 
از محیط اجتماعى شامل سیاست و جرم و جنایت، محیط 
اقتصادى، محدود یت هاى آزادى هاى فردى، مســائل 
بهداشتى و پزشکى، مدارس و آموزش، خدمات عمومى و 
حمل ونقل، تفریح و سرگرمى، کاالهاى مصرفى، اسکان 

و محیط طبیعى و اقلیم. کالنشهر تهران پایتخت ایران در 
رده بندى 2019 «مرسر» از بین 231 شهر در سکوى 199 
ایستاده است و پس از آن شهرهاى کراچى در پاکستان، 

کاراکاس در ونزوئال و یانگون در میانمار قرار گرفته اند.
شــهرهاى دبى (رتبه 74) و ابوظبى (رتبه 78) در امارات 
متحده عربى و مســقط (رتبه 105) در عمان ســه شهر 
خاورمیانه هستند که در رده هاى باالتر از تهران ایستاده اند. 
در این  رده بندى، دبى به باالترین رتبه کیفیت زندگى در 
خاورمیانه تبدیل شده است و پس از آن ابوظبى قرار دارد. 
در این طبقه بندى شهر استانبول نسبت به سال گذشته با 

چهار رتبه ارتقا در سکوى 130 ایستاده است.

پرداخت حق مأموریت براى 
سفرهاى غیر ضرور

رتبه عجیب تهران در بین 
بهترین شهرهاى جهان

اشرار  قصد خرابکارى داشتند
  تسنیم| فرمانده مرزبانى استان کردستان  با 
اشاره به درگیرى یک شنبه شب مرزبانان هنگ مرزى 
بانه با اشـرار مسـلح گفت: اشرار مسـلح  قصد اقدامات 
خرابکارانه در داخل کشـور را داشـتند. سردار کیومرث 
شیخى گفت: در درگیرى متقابل مرزبانان هنگ مرزى 
بانه با اشـرار مسـلح، یک مرزبان درجه دار متأسفانه به 
شهادت رسید؛ این مرزبان اهل مالیر استان همدان بود. 

وضعیت نگران کننده 
و  االسـالم  حجـت     خبرگزارى حوزه |
المسـلمین نجم الدین مروجى طبسـى، عضـو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم مى گوید: امروز این بیم وجود 
دارد که علیرغم فراهم بودن شرایط و امکانات عالى از 
قبیل گسـترش کتابخانه ها و مراکـز علمى و فرهنگى 
و نیز ظهـور ابزار نوین تحقیق، فعالیت هاى پژوهشـى 
دانشجویان و طالب کاهش یابد و یا دستکم نوآورى، 
تولید علم و نیز تحقیق و ارائه پژوهش هاى مفید براى 

دین، مذهب و جامعه امروز کمتر اتفاق افتد.

گوشت در شوراى امنیت ملى
رئیس مجلس شوراى اسالمى     عصر ایران |
در پاسـخ به تذکر نماینده مشـهد در مجلـس مبنى بر 
قاچـاق دام زنـده گفت: نگرانى شـما در مورد گوشـت 
و گنـدم و همینطور قاچاق دام نگرانى درسـتى اسـت. 
تصمیماتى هم در این زمینه گرفته شـده است. هم در 
شوراى عالى امنیت ملى تصمیم گیرى هایى شده و هم 
به سـپاه پاسـداران در بعضى بخش ها مسئولیت هایى 
محول شـده که با نیـروى انتظامى همـکارى کند و با 

قاچاق مبارزه کند.

آنها و ما
عباس عبدى در روزنامه «ایران»     خبر آنالین |
نوشـت: ما مى توانیم از همـه کشـورهاى دیگر همان 
اطالعاتـى را به دسـت آوریم کـه آنان از مـا مى توانند 
به دسـت آورند. چه بسـا اطالعات مربوط به ایران را از 
کشورهاى دیگر خریدارى کنند. مثًال فرانسه مى تواند 
اطالعات سطح زیر کشـت ایران را با همه جزییات به 
شرکت هاى پاکستانى بفروشد تا در برنامه ریزى براى 
صادرات به ایران استفاده کنند. در ادامه همین ویژگى، 
باید به بى معنا شدن مفهوم محرمانگى اطالعات اشاره 
کرد. اکنون مى تـوان تحرکات روى زمیـن را در اندازه 
عابر یا حتى پالك اتومبیل پیگیرى کرد و از آن مهمتر 
از طریـق ترکیب اینترنت اشـیا و فنـاورى فضایى کل 
اطالعات الزم را به دست آورد و در عین حال در ایران 

همچنان بر سر حضور در FATF دعواست!

شکواییه علیه آمریکا 
  فارس| حجت االسالم حسن روحانى، رئیس 
جمهور در حاشـیه جلسـه هیئت دولت گفـت:  الیحه 
شـکواییه علیه آمریکا در خصـوص تحریم بـا عنوان 
جنایت علیه بشـریت توسـط معاونت حقوقى ریاست 
جمهورى، وزیر دادگسترى و وزیر امور خارجه به زودى 
تدوین خواهد شـد. وى افزود:  در این الیحه قضائى به 
صورت شـفاف همه مسائل مشخص مى شـود که در 

آینده چه اقداماتى انجام دهیم.

مجمع، اظهارات دبیرش را 
تکذیب کرد!

مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات    بهار |
دبیر این مجمع که در آن شـرط تصویب لوایح مرتبط 
با گـروه ویژه اقدام مالـى را «تضمین اروپا بـراى اقدام 
متقابل» اعالم کرده بود را تکذیب کرد. محسن رضایى 
در یک سـخنرانى گفته بود: «اروپایى ها براى تصویب 
سریع لوایح بین المللى پالرمو و FATF توسط ایران، خود 
را به آسمان و زمین مى زنند... اما حرف منطقى مجمع 
تشـخیص مصلحت بـراى تأییـد این کنوانسـیون ها، 
گرفتن تعهد و تضمین قطعى از اروپایى ها توسط وزارت 
امور خارجه اسـت.»  روابط عمومى مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام خبر منتشـر شده از سـخنان رضایى را 

«نارسا» خواند.

خبرخوان
«گشت ارشاد 3» 
کلید مى خورد

سعید سهیلى به زودى فیلم «گشت    صبا |
ارشاد 3» را جلوى دوربین مى برد و تا امروز حضور 
حمید فرخ نژاد به عنوان بازیگر در آن قطعى شده 
است. سعید سهیلى قسمت هاى اول و دوم این 
فیلم کمدى را ســاخته بود که جــزو فیلم هاى 
پرفروش هم بود. حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلى و 
پوالد کیمیایى بازیگران اصلى قسمت هاى قبلى 

این فیلم  بوده اند.

نظر پسیانى
 درباره تختى

آتیال پســیانى که دخترش در    تابناك |
فیلم «غالمرضا تختى» بازى مى کند درباره 
نحوه روایت کاراکتر تختى در این فیلم  اظهار 
کرد: شــناخت من هم از تختى از آبشــخور و 
خاستگاهى است که همه مان مى دانیم. درباره 
تختى این موضوع مهم اســت که او همیشه با 
مردم همراه بوده و دینــش را به مردم ادا کرده 
است ان شــاءا... روحش شاد باشــد. استنباط 
اصلى من این اســت که او خودکشــى کرده

 است.

هنر دانشجوى ایرانى 
  ایرنا | حیدر دهقان پور، دانشجوى ایرانى 
دوره دکتراى مهندســى عمران در دانشــگاه 
ســاکاریاى ترکیه موفق به ساخت نوعى بتن 
از پســماندهاى الســتیک خودرو شــده که 
خاصیت رســانایى و خاصیت ضد یخ دارد و در 
صورت اســتفاده از آن دیگر نیــازى به نمک 
پاشى براى آب کردن یخ از سطح جاده نخواهد 
بود. خبرگزارى رسمى ترکیه نوشت: این بتن 
ترکیبى از 40 مــاده مختلف بــوده و از لحاظ 
خواص مکانیکى بهبــود و هزینه تولید آن نیز 

کاهش یافته است.

خیلى زیر استاندارد
  فارس| عضو کمیسیون قضائى مجلس 
گفت: براساس استانداردهاى منتشر شده، در 
کشور ما یک سوم جهان استاندارد وکیل وجود 
دارد. امروز استاندارد جهانى براى وکالت حدود 
240 نفر در صد هزار نفر است. منتها در ترکیه 
113 نفر، در عراق 134، در کویت 144، در خود 
آمریکا در قبال هر صد هــزار نفر 408 وکیل 
وجود دارد اما در کشور ما در قبال هر صد هزار 

نفر 70 الى 75 وکیل داریم.

تسلیت امیر
امیر قلعه نویــى در یک برنامه    فارس|
رادیویى درباره احتمال حذف عادل فردوســى 
پــور از برنامه «نود» گفت: علــى رغم بعضى 
اختالف نظرهایى که وجــود دارد اما این گونه 
رفتار با او را نمى پسندم و نبود او و برنامه «نود» 
را تســلیت مى گویم. او بخش مهمى از رسانه 
ملى بود و نبودنش تأثیر بسیار زیادى در فوتبال 

و تلویزیون دارد.

سامانه رجیسترى 
قطع نیست

  ایسنا| روز یک شــنبه خبرى از قطع 
شدن سامانه رجیســترى تلفن همراه منتشر 
شد که از سوى سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز تکذیب شــد. حمیدرضا 
دهقانــى اظهارکرد: هیچ یک از ســامانه هاى 
رجیسترى موبایل قطع نشــده اما به دلیل باال 
بودن درخواســت ها، پس از اقــدام متقاضى 
براى رجیســتر کردن تلفن همراه، درخواست 
او در صف انتظار قــرار مى گیرد و این تصور به 
وجود مى آید که ســامانه رجیسترى قطع شده 

است.

سرپرست دانشگاه هنرهاى اسالمى ایرانى استاد محمود 
فرشــچیان با اشــاره به اینکه فرهنگ ایرانى بهترین 
فرهنگ براى صیانت از هنرهــاى نگارگرى و مینیاتور 
است، از ثبت ملى «استاد محمود فرشچیان» به عنوان 
نخستین گنجینه ملى زنده مینیاتور در یونسکو خبر داد و 
افزود: پرونده قابل توجهى براى جهانى شدن مینیاتور و 
ثبت مشترك میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان 
تهیه شده که اگر ثبت شود، ایران نقش مهمى را در آن 

ایفا خواهد کرد. 
بهمن نامور مطلق در گفتگو با «ایسنا» درباره این موضوع 
توضیح داد: به عنوان میراث ناملموس، فعالیت ها و آثار 
را در یونســکو ثبت مى کنیم که در درجه اول ملى و بعد 
بین المللى است. وى با اشاره به اینکه یکى از حوزه هاى 
ثبت به هنرها و مهارت هاى هنــرى برمى گردد، گفت: 
نگارگرى و مینیاتور نیز از هنرهاى ارزشمند منطقه ما به 
شمار مى آیند. در چند ماه گذشته متوجه شدیم ترکیه به 
اتفاق سه کشور دیگر، پرونده اى را براى ثبت بین المللى 

مینیاتور در یونسکو آماده کرده اند.
سرپرست دانشگاه هنرهاى اسالمى ایرانى استاد محمود 
فرشچیان ادامه داد: اگر این اتفاق مى افتاد، کشور ترکیه به 
عنوان داعیه دار مینیاتور در خاورمیانه و حتى کشورهاى 

آسیاى مرکزى و هند شناخته مى شد.
نامور مطلق با بیان اینکه خوشبختانه دوستان ما در میراث 
فرهنگى با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کرده اند، 
گفت: یک پرونده براى ثبت ملى مینیاتور در یونســکو 
و پرونده دیگرى هم براى ثبت بین المللى آن از ســوى 

میراث فرهنگى آماده شد.
سرپرست دانشگاه هنرهاى اسالمى ایرانى استاد محمود 
فرشچیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در عرصه مینیاتور 
کشورمان یک سرمایه نمادین داریم که آن استاد محمود 
فرشچیان است؛ ایشان مهمترین سرمایه نمادین معاصر 

و همچنین مهمترین ســرمایه مینیاتــور جهان معاصر 
محسوب مى شوند.

نامور مطلق افزود: با همکارى دانشگاه استاد فرشچیان، 
کمیسیون ملى یونسکو و میراث فرهنگى تصمیم گرفته 
شد استاد فرشچیان به عنوان نخســتین گنجینه زنده 
مینیاتور، در یونسکو به ثبت ملى برسد. این مهم با توافق 

همه دست اندرکاران انجام شــد و پنج  استاد مطرح این 
عرصه یعنى استاد آقامیرى، مهرگان، پاکستانى، زرگرى 
و خانم افشان پور هم به عنوان ادامه دهندگان راه ایشان 
ثبت شدند. بدین ترتیب پرونده خوبى در سطح ملى ثبت 
شد و با کمک همین نهادها، پرونده اى هم آماده شد که 

در سطح جهانى ارائه شود.

سرپرست دانشگاه هنرهاى اسالمى ایرانى استاد محمود 
فرشچیان با بیان اینکه در صورت ثبت نشدن نام ایران 
در عرصه مینیاتور، مکاتب تبریز، اصفهان، قزوین، شیراز 
و مشهد نادیده گرفته مى شد، تأکید کرد: فرهنگ ایرانى 
بهترین فرهنگ براى صیانت، حفاظت و تکثیر هنرهاى 

نگارگرى و مینیاتور است.

با ثبت ملى محمود فرشچیان در یونسکو؛

مکتب مینیاتور اصفهان زنده مى ماند

با نزدیک شدن به سال نو شــاید دغدغه برخى مادران 
باردار به دنیا آوردن فرزندشــان در تاریــخ ُرند 98/1/1 
باشد؛ موضوعى که در چند سال اخیر دغدغه جدى برخى 
مادران براى به دنیا آوردن فرزندشان در تاریخ هاى ُرند 

دیگر نظیر 97/1/1و... بوده است.
مدت زمان زیــادى از تاریــخ 97/7/7 نمى گذرد که به 
اذعان دست اندرکاران سالمت کشور، با دستکارى برخى 
مادران در تاریخ تولد نوزادشان، شاهد افزایش آمار تولد 
در این روز و شلوغى بخش زایمان بیمارستان ها بودیم. 
اما سئوال این است که آیا این دستکارى در تاریخ تولد به 

ضرر نوزاد نیست؟
دکتر اعظم السادات موسوى، رئیس انجمن متخصصان 
زنان ایران، به بررسى آسیب هاى به دنیا آوردن زود هنگام 

نوزاد پرداخت و گفت: متأ سفانه در چند سال گذشته دچار 
مشکلى فرهنگى در این زمینه شده ایم. دستکارى تاریخ 
تولد یک ظلم بزرگ به نوزاد است؛ چراکه در طبیعِت به 

دنیا آمدن نوزاد دخالت کرده ایم.
موسوى افزود: در حاملگى هاى کمتر از 39 هفته و دو روز، 
قلب و ریه ها تکامل کافى پیدا نکرده و ممکن است پس 
از تولد نیاز باشد نوزاد براى تکامل ریه ها و قلب در دستگاه 
بماند. گاهى اوقات نیز ممکن است پزشک در محاسبه 
تاریخ تولد دچار خطا شود. پس براى زایمان هرچه به 40 
هفتگى نزدیک تر شویم بهتر است. وى عوارض نام برده 
را از عوارض حتمى دستکارى در تاریخ تولد نوزاد برشمرد 
و افزایش احتمال وجود آسم و دیابت در بزرگسالى براى 

این نوزادان را نیز از عوارض مهم آن برشمرد.

مدیــر کل گمــرك چابهــار با بیــان اینکــه، فرایند 
ترخیــص محموله گوســفند وارداتى از اروپــا در حال 
انجام اســت، گفت: طى دو تا ســه روز آینده محموله 
47 هزار رأس گوســفند به طور کامل از گمرك خارج 

مى شود.
طى هفته هاى اخیر شــاهد شــکل گیرى صف هاى 
گسترده مقابل فروشــگاه هاى زنجیره اى براى تهیه 
گوشــت قرمز گرم و منجمد بوده ایم. بررسى ها نشان 
مى دهد نیاز بازار یکســاله ایران به گوشت قرمز حدود 
یک میلیون ُتن است که نزدیک به 270 هزار ُتن آن باید 
از طریق واردات تأمین شــود. برآورد ارز مورد نیاز براى 
تأمین این حجم از گوشت قرمز بالغ بر 1/6 میلیارد دالر

 است. متأسفانه به دلیل کاهش تولید گوشت قرمز تولید 

داخل بازار با کاهش عرضه مواجه شد و همین موضوع 
افزایش شدید قیمت ها را در  بازار گوشت قرمز به دنبال 

داشت.
گفتنى است، اخیراً یک محموله وارداتى شامل 47 هزار 
رأس گوســفند از اروپا به منطقه آزاد چابهار رسیده که 
پیگیرى ها نشان مى دهد مراحل ترخیص این محموله به 

سرعت در حال انجام است.
عزیز شــمس، مدیر  کل گمــرك چابهــار در گفتگو با 
«تســنیم»، با بیان اینکه، تا کنون حدود 20 هزار رأس 
از محموله وارداتى گوسفند اروپایى ترخیص شده است، 
گفت: فرایند تشریفات گمرکى محموله 47 هزار رأس 
گوسفند وارداتى به بندر چابهار به سرعت در حال انجام 

است.

گوسفندها در حال ترخیصندتراژدى تولد هاى تقویمى

رئیس سازمان هواشناســى با بیان اینکه در ایام نوروز 
در اغلب شهرها برف و باران خواهیم داشت، گفت: روز 
تحویل سال در نوار شمالى کشور و مشهد مقدس بارش 

باران و کاهش قابل مالحظه دما پیش بینى مى شود.
اهر تاج بخش مسلمان در نشست خبرى با ارائه گزارش 
هواشناسى ایام نوروز بیان کرد: در ایام نوروز بارش هاى 
زیادى داریم که شاید از نظر مسافرت و مسافران مناسب 

نباشد اما از نظر تأمین منابع آبى ما بسیار مطلوب است.
تاج بخش تصریح کرد: از روز چهارشــنبه(فردا) سامانه 
جدید بارشى از سمت دریاى سیاه، نوار شمالى کشور را 
تحت تأثیر قرار مى دهد و استان هاى آذربایجان غربى، 
اردبیل، آذربایجان شــرقى، گیالن، مازندران، خراسان 
شمالى، گلستان، کردســتان، زنجان، قزوین، سمنان، 

خراسان رضوى و ارتفاعات و شمال استان تهران تحت 
تأثیر این ســامانه قرار مى گیرد و کاهش قابل مالحظه 

دما را در این استان ها خواهیم داشت.
وى ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  از ساعات پایانى روز چهارشنبه 29 اسفند و 
همچنین روز پنج شنبه که تحویل سال را داریم، کاهش 
قابل مالحظه دما در مشهد مقدس و حتى بارش موقت 
برف پیش بینى مى شود و دما به زیر صفر درجه مى رود.                                                                                                                                                                                                                                                     

تاج بخش بیان کرد: روزهاى یکــم تا چهارم فروردین 
98 آسمان در بیشتر نقاط کشــور صاف است اما از روز 
چهارم فروردین 98 ســامانه بارشى از سمت غرب وارد 
کشور مى شود و همه نقاط کشور غیر از جنوب شرق را 
در بر مى گیرد و همه جا شاهد بارش باران و در ارتفاعات 

بارش برف هستیم.
وى افــزود                                                                                                                                                                                                                   : روزهاى چهــارم تا ششــم فروردین در 
دامنه هاى مرکزى زاگرس و استان هاى تهران، ایالم، 
کرمانشاه، چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه و بویراحمد، 
سواحل خزر و دامنه شــمالى البرز فعالیت این سامانه 

افزایش مى یابد.
رئیس سازمان هواشناســى گفت: از روز هفتم تا دهم 
فروردین 98 آســمان صاف و آفتابى است اما روزهاى 
یازدهم و دوازدهم با ورود سامانه بارشى جدید، باران در 
کشور آغاز خواهد شد. روز سیزده فروردین در بسیارى از 

شهرها شاهد بارش باران خواهیم بود.
تاج بخش بیان کرد: به علت ســرماى هوا، ذوب برف 
نداریم که این به کاهش دما مى انجامــد  اما در ذخیره 

منابع آبى ما مؤثر است.

برادر عبدالحسین زرین کوب از سرنوشت مبهم تعدادى 
از آثار این چهــره فقید مى گوید و اظهــار مى کند که با 
گذشت 40 سال و با وجود پیگیرى ها، کتاب هاى او هنوز 

پیدا نشده اند.
عظیــم زرین کوب مى گویــد، مقاله هاى بســیارى از 
عبدالحســین زرین کوب -استاد دانشــگاه، پژوهشگر 
و مورخ- به جــاى مانده که هنوز منتشــر نشــده اند. 
این مقاالت به همــراه حدود 6000  کتــاب کتابخانه 
شــخصى او به مرکز دایره المعارف اســالمى سپرده 
شده اســت و این مرکز درباره  انتشار آنها تصمیم گیرى

 مى کند.
به گفته او، در این میان تعدادى از کتاب هاى زرین کوب 
پیش از انتشــار گم یا دزدیده شده اند. برادر عبدالحسین 

زرین کوب که وصى اوست درباره سرنوشت این کتاب ها 
مى گویــد: زرین کوب بــراى عمل جراحــى قلبش به 
آمریکا رفته بود، وقتى برگشــت افــرادى دفترش در 
دانشگاه تهران را گرفته و وســایلش را برداشته بودند. 
بعد از مرگ زرین کوب من خیلــى پیگیرى کردم، قبل 
از فوت  هم خودش ســال ها پیگیرى کرد که متأسفانه 
پیدا نشــدند. زمانى که جلد اول «تاریخ ایــران بعد از 
اسالم» نوشته شد به مدت هفت سال به علت اختالف 
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت فرهنگ آن زمان 
پخش نمى شــد که با اعتراض شرق شناسان در داخل 
و خارج از کشــور، پخش شــد. جلد دومــش هم گم

 شد.
او مى افزاید: برادرم همچنین «انسان الهى» را که درباره 
حضرت على بن ابیطالب(ع) است  به سفارش پدرم نوشت. 
آقاى شهید مطهرى کتاب زرین کوب را دیده بود و به قول 
معروف رویش حساب باز کرده بود و از آن تعریف مى کرد؛ 
زمانى که رئیس شــوراى انقالب بود دســتور داده بود 
کمیته ها و سپاه بگردند تا  کتاب را پیدا کنند که پیدا نشد.

برادر زرین کوب همچنین درباره کتاب «نردبان آسمان» 
که شــرح تحلیلى-تحقیقى مثنوى موالناست، توضیح 
مى دهد: خود زرین کوب مى گفت شخصى تماس گرفته 
 و از او پول  هنگفتى را براى برگرداندن کتاب طلب کرده 
اســت، ایشــان هم گفته بود ندارم، واقعًا هم نداشت، و 
به او گفته بود شــما چاپ کنید حتى به اســم خودتان؛ 
اما بعد از گذشت چندین ســال، هنوز آن را چاپ نکرده

 است.

سرنوشت مبهم آثار گمشده زرین کوبهواى ایران در نوروز امسال
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آغاز توزیع میوه شب عید 
در آران 

فرمانـدار آران و بیدگل با اشـاره به توزیـع کاالهاى 
اساسى، از آغاز توزیع میوه شب عید در پنج نقطه این 

شهرستان براى تنظیم بازار خبر داد.
اسماعیل بایبوردى افزود: هماهنگى هاى الزم براى 
عرضه نزدیک به 12 تن انواع گوشـت در شهرستان 
آران و بیدگل در روزهـاى پیش رو تا پایان تعطیالت 

نوروزى صورت گرفته است.
وى بیـان کـرد: در راسـتاى بهـره منـدى همـه 
خانواده هاى آران و بیدگلى از اقالم ضرورى، 90 تن 
برنج تایلندى و 114 تن شکر نیز توزیع و با تمهیدهاى 
صورت گرفته، شـکر مورد نیاز قنادى ها تأمین شده 

است.
فرماندار آران و بیدگل همچنین به آغاز توزیع 70 تن 
میوه شـب عید با نرخ دولتى در این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: میوه ها شـامل 50 تن پرتقـال و 20 تن 
سیب قرمز اسـت که براى تنظیم بازار، با نرخ دولتى 

عرضه مى شود. 

فراهم بودن بستر هاى
 سرمایه گذارى در نایین 

محمـود جمالـى، فرمانـدار ناییـن از فراهـم بـودن 
زیرسـاخت هـا بـراى سـرمایه گـذاران در راسـتاى 

اشتغالزایى در این شهرستان خبر داد.

افزایش ساعت کارى
 بازارهاى کوثر 

مدیرعامل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شـهردارى اصفهان گفت: با 
توجه به اسـتقبال شـهروندان از بازارهاى روز کوثر، 
سـاعت فعالیت بازارها تا شب عید از ساعت8 صبح تا 

22 افزایش یافت.
محمـد مجیـرى ادامـه داد: در این ایـام 14 بـازار به 
اسـتقبال نوروز مى رود تـا اقالمى که شـهروندان در 
روزهاى پایانى سال به آن نیاز دارند را بین شهروندان 

توزیع کنند.

آغاز بهره بردارى از 20 طرح 
عمرانى شهردارى نجف آباد 

بهره بردارى از 20 طـرح عمرانى، فرهنگى، خدماتى 
و گردشگرى نجف آباد با حضور اسـتاندار اصفهان و 

با صرف بیش از 272 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
 عالوه بر این طرح ها، کلنگ سه طرح شامل فازدوم 
بلوار شهدا، فاز دوم بیشه و بخش دوم بازار و مرمت و 

بهسازى باغ ملى به زمین زده شد.
مهمترین ایـن طرح ها بهسـازى و نکوسـازى بازار، 
احداث فـاز اول محور گردشـگرى بوسـتان زندگى، 
بلوار شهدا، بلوار جانبازان، فاز اول پروژه میدان نجف 
اشرف، آسفالت معابر، سرویس هاى بهداشتى یارك 
اللـه و نگین و سـاماندهى قنـات شـیربچه به طول 
600 متـر، اصالح هندسـى، تهیـه و اجـراى تابلوى 
عالیم ترافیکى، تکمیل سـامانه نظـارت تصویرى، 
پیاده  روسازى مناطق پنج گانه شـهردارى نجف آباد

 است. 

ذخیره170میلیون مترمکعب 
آب در سد زاینده رود  

مدیرعامل شـرکت سـهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفـت: 170میلیـون مترمکعـب آب در مخـزن سـد 
زاینده رود ذخیره اسـت و آب براى کشاورزان شرق و 
غرب طبق پیش بینى هاى انجام شـده توزیع و تأمین 

خواهد شد.
مسـعود میرمحمدصادقى اظهار کرد: خروجى از سد 
زاینده رود به گونه اى افزایش مى یابد که در تعطیالت 
نوروز، آب در رودخانه زاینده رود در سطح شهر اصفهان 

جارى باشد.
وى بـا تأکید بـر اینکـه افزایـش خروجـى خللى در 
سهم آب شـرب، کشـاورزى و صنعت وارد نمى کند، 
خاطرنشـان کـرد: آب حداکثر تا اواسـط خـرداد ماه 

جریان دارد.

خبر

معاون اجرایى سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: در آستانه سال نو و افزایش حجم پسماندهاى تولیدى 
شهروندان، سازمان مدیریت پسماند، بازرسى هاى خود در 

سطح شهر را به صورت شبانه روزى گسترش داده است.
محمد منوچهرى اظهار کرد: گشت هاى بازرسى در 26 روز 
ابتداى اسفندماه با 74 دستگاه خودرو که به صورت غیرمجاز 
نسبت به جمع آورى پســماند اقدام کرده بودند، برخورد 
قانونى کردند. وى افزود: در این بازرسى ها، مقدار 8 ُتن بار 
غیرمجاز از این خودروها جمع آورى و پس از توقیف خودرو، 
پسماندهاى خشک به مرکز پردازش پسماند انتقال داده 
شد. منوچهرى با تأکید بر تداوم نظارت ها براى مدیریت 

صحیح پسماندها و جلوگیرى از مداخله افراد غیرمجاز در 
این فرایند، گفت: پســماندهاى تر و خشک از سطح شهر 
به صورت منظم توســط ناوگان هاى مربوطه جمع آورى 
مى شود و ورود افراد غیرمجاز به این فرایند مى تواند تبعات 
زیست محیطى، اجتماعى، فرهنگى و قضائى به بار آورد و 
از این رو، عزم سازمان براى برخورد با متخلفان این حوزه 
جدى است. وى افزود: جمع آورى و فروش پسماندهاى 
خشک از سوى عوامل غیرمجاز، منجر به انتقال این اقالم 
به کارگاه ها و کارخانه هاى غیراستاندارد و زیرزمینى شده و 
در نهایت طى فرآیند غیراصولى، محصوالتى تولید مى شود 

که سالمت مصرف کنندگان را تهدید خواهد کرد.

مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به تولید 240 میلیون قطعه ماهى زینتى در 
کشور گفت: میزان تولید ماهیان زینتى در استان اصفهان 65/5 

میلیون قطعه است. 
مجتبى فوقى با بیان اینکه استان اصفهان با تولید 28 درصد 
ماهیان زینتى در جایگاه نخست کشور قرار دارد، افزود: تولید 
ساالنه ماهیان زینتی در کشــور 240 میلیون قطعه است. 
وى ادامه داد: بعد از اصفهان، اســتان هاى گیالن و تهران 
در رتبه هاى دوم و ســوم قرار دارند. فوقى با اشاره به اینکه 
دیسکس، سیچالید، دم شمشیري، گوپی، مولی و گلدفیش 
از عمده ترین ماهیان زینتی تولیدي استان است، اظهار کرد: 

شهرستان کاشان با 550 واحد و تولید 40 میلیون قطعه ماهى 
زینتى در رتبه نخست، نجف آباد با 65 واحد و تولید 9 میلیون 
قطعه در رتبه دوم و اصفهان با 75 واحد و تولید 7/5 میلیون 
قطعه در رتبه ســوم قرار دارند. فوقى همچنین ادامه داد: در 
شهرستان هاى نطنز، آران و بیدگل، خمینى شهر، شاهین شهر، 
برخوار و لنجان در مجموع 90 واحد با تولید حدود 9 میلیون 
قطعه تولیــد فعالیت دارند. وى افــزود: تولید ماهیان زینتی 
در قالب مشاغل خانگی شامل 15 درصد تولید به میزان ده 
میلیون قطعه است و صادرات ماهیان زینتی استان حداقل به 
15 استان و به کشورهاى عراق و ترکیه، کشورهاي آسیاي 

میانه و حاشیه خلیج فارس انجام مى شود.

تولید 65/5 میلیون قطعه 
ماهى زینتى در استان

برخورد جدى با 
جمع آورى غیرمجاز پسماند 

رئیس سازمان نظام پزشکى استان اصفهان گفت: درحدود 
50 درصد از دکل هاى مخابراتى شهراصفهان بدون مجوز 

نصب شده است.
عباسعلى جوادى با بیان اینکه بین 40 تا 50 درصد دکل هاى 
سطح شهر داراى مجوز هســتند، اظهار کرد: تعداد دقیق 
دکل هاى مخابراتى مشخص نیســت، زیرا برخى از آنها 
در ملک هاى شــخصى بوده و برخى دیگر در ملک هاى 

شهردارى است.

وى با اشاره با اینکه شــهردارى زمینه را براى انتقال این 
دکل ها به امالك خود فراهم خواهد کرد، افزود: پیشنهاد 
ما این اســت که این دکل ها تجمیعى باشد، یعنى همه از 
یک آنتن استفاده کنند تا آسیبى به منظر و سیماى شهرى 

وارد نشود.
رئیس سازمان نظام پزشکى استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
تاکنون از لحاظ علمى اثبات نشده که این دکل ها آسیب زا 
باشند، تصریح کرد: درپى نصب این دکل ها در برخى منازل، 

شکایات بسیارى از سوى همسایگان مى رسد که ادعا دارند 
اجاره بهاى این دکل ها را یک فرد مى گیرد اما زیان ناشى از 

آن را همه همسایه ها باید تحمل کنند.
وى با بیان اینکه همان مردمى که نسبت به وجود دکل ها 
ناراضى هستند، مى خواهند از خط دهى مناسب برخوردار 
باشــند، خاطرنشــان کرد: اگر مردم به خاطر وجود چنین 
دکل هایى شکایت کنند، شکایت آنها به کمیسیون ماده 

100 رفته و در آنجا به تخریب دکل ها رأى داده مى شود.

نیمى از دکل هاى مخابراتى 
مجوز نصب ندارند

معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت:با در مــدار قرار گرفتن ایســتگاه پمپاژ 
و مخزن 2000 متر مکعبى قهجاورســتان، آب شرب 

مشترکین با فشار یکسان تأمین مى شود.
ناصر اکبرى اظهار کرد: با اجراى این پروژه، دو ایستگاه 
پمپاژ که به صورت مستقیم از خط انتقال 150 میلیمترى 
شهرك بهار و خط 200 قهجاورستان آب را در مدار بهره 

بردارى قرار مى دادند، حذف شدند.

وى تصریح کرد: هم اکنون آب شــرب قهجاورستان از 
شیرخانه پایگاه هشتم شکارى، از طریق 6 کیلومتر خط 
انتقال وارد مخزن 2000 مترمکعبى مى شــود و سپس 
با فشار یکسان در ایســتگاه پمپاژ بین مشترکان توزیع 

مى شود.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان افزود: 
مسکن مهر در باالدست شهر قرار دارد که تا قبل از اجراى 
این پروژه، بعضًا با افت فشار و قطعى آب در مواقع پیک 

مصرف مواجه بودند که این مشکل رفع شد.
اکبرى به چگونگى توزیع عادالنه آب پرداخت و بیان کرد: 
در ابتداى سال آینده با اســتقرار سیستم تله مترى و تله 
کنترل در تأسیسات آبرسانى این منطقه، آب به صورت 
عادالنه میان بیش از 3300 مشــترك در قهجاورستان 

توزیع مى شود.
وى اعالم کرد: اجراى این پــروژه با هزینه اى بالغ بر دو 

میلیارد و 280 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهره بردارى شرکت آبفاى استان  خبر داد؛

بهره بردارى از مخزن خط انتقال و ایستگاه پمپاژ قهجاورستان

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: پلیس راه 
استان براى تســهیل عبور و مرور و کاهش وقوع 
تصادفات جاده اى، محدودیت ها و ممنوعیت هاى 

ترافیکى را اجرایى مى کند.
حســین پورقیصرى اظهار کرد: با توجه به افزایش 
تردد و حجم افزایشى ســفرها در تعطیالت نوروز 
امســال، محدودیت ها و ممنوعیت هاى ترافیکى 
به منظور ارتقاى ضریب ایمنى و تســهیل عبور و 
مرور وسایل نقلیه تا 17 فروردین سال آینده اجرایى 

مى شود.
وى افزود: عبور و مرور انواع موتورســیکلت در ایام 
اجراى طرح نــوروزى در همــه محورهاى اصلى 
ارتباطى استان اصفهان ممنوع است و با متخلفان 

برخورد قانونى مى شود.

این مقام انتظامى ادامه داد: عبور و مرور انواع تریلر، 
کامیون و تانکرهاى حامل مواد ســوختى و فاسد 
شدنى یا داراى مجوزهاى مربوطه، از این امر مستثنى 
بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در 
راه هایى اعمال مى شود که مقررات یک طرفه شدن 
عبور و مرور در آنها اجرا مى شود و یا ممنوعیت تردد 

در طول سال دارند.
پورقیصرى از ممنوعیت تــردد انواع تریلر، کامیون 
و کامیونــت در روز طبیعــت و در کلیه محورهاى 
برون شــهرى اســتان اصفهان خبــر داد و گفت: 
تردد انواع کامیون در محور طبــس– اصفهان، از 
ســاعت 7 صبح تا 22 مورخه 28 و 29 اســفند ماه 
امســال و 4، 15 و 16 فروردین ســال 98 ممنوع 

است .

دادســتان اصفهــان گفت: بــه منظــور تامین 
امنیت شــهروندان در چهارشــنبه آخر ســال، دو 
شــعبه ویژه بــراى رســیدگى بــه جرائــم این 
مراســم در دادگســترى اصفهان تشــکیل شده

 است.
على اصفهانى با بیان اینکه تدابیر الزم با محوریت 
پیشــگیرى براى تأمیــن امنیت و حفــظ آرامش 
شهروندان در دستور کار مســئوالن ذیربط استان 
قرار گرفته اســت، اظهار کرد: در این ایام، برخى 
از افراد قصد ســوء اســتفاده و ایجاد ناامنى براى 
مــردم را دارند که دســتگاه قضائى بــا همکارى 

نیــروى انتظامى اینگونــه افراد را تحــت پیگرد 
قضائى قرار خواهــد داد و با اقدامات پیشــگیرانه 
سعى خواهد شد شــرایط امن و سالم براى شادى 
و نشــاط شــهروندان به خوبى مدیریت و فراهم 

شود.
وى گفت: دریافت تعهد از افراد ســابقه دار و انجام 
بازرســى از اماکن و مراکز فــروش غیرمجاز مواد 
محترقه و تحت نظارت قرار گرفتن نقاط حســاس 
و حادثه خیز شــهر و حومه و اجــراى طرح هاى 
ویــژه انتظامى نیــز در دســتور کار قــرار گرفته

 است. 

رئیس پلیــس فضــاى تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از رشد 191 
درصدى پرونده هاى کالهبردارى اینترنتى در سال 

جارى نسبت به سال قبل خبر داد.
مصطفى مرتضوى اظهارکــرد: بخش عمده اى از 
کالهبردارى هاى اینترنتى در سایت هاى تبلیغاتى 
که در آنها کاال یا خدماتى را تبلیغ مى کنند، صورت 

مى گیرد.
وى افزود: مــردم باید در خصــوص تهیه کاال یا 

خدمات مورد نیاز خــود از ســایت هاى تبلیغاتى 
هوشیارى بیشترى داشته باشند.

رئیــس پلیس فتاى اســتان اصفهان، اشــراف و 
ساماندهى کسب وکارهاى اینترنتى را از اقدامات 
ویژه پلیس فتاى استان اصفهان در سال 97 عنوان 
کرد و اظهارکرد: کارشناســان ما نظارت، کنترل 
و هدایت انتظامى کســانى که به شکل گسترده و 
خاص در زمینه کســب و کارهاى اینترنتى فعال 

هستند را انجام مى دهند. 

در آستانه  میالد حضرت على(ع) 40بقعه و امامزاده 
شــاخص اســتان اصفهان چراغانى و آذین بندى

 شد.
معــاون فرهنگــى اداره کل اوقــاف وامورخیریه 
اســتان اصفهان با بیان این مطلــب گفت: از روز 
سه شــنبه(امروز) به مدت دو روز در آستان مقدس 
این امامزادگان شــاخص ازجملــه آقا على عباس 
بادرود، ســید محمد خمینى شــهر، شــاهرضاى 
شهرضا، امامزاده ســلطان على بن محمد باقر (ع)
کاشان، سلطان على نایین، مقبره عالمه مجلسى 
اصفهان و امامزاده محمد هالل بــن على آران و 

بیدگل جشن میالد پیشواى بزرگ شیعیان برگزار 
مى شود.

حجت االســالم ولى ا...  روان، ایجــاد فضاى با 
نشــاط در امامزاده ها و تشــریح ســیره زندگى 
حضــرت امیرالمؤمنیــن(ع) را از محورهــاى 
برگزارى این جشــن دانســت و افــزود: مولودى 
خوانى، ســخنرانى، برپایى خیمه هــاى معرفت، 
ایســتگاه هــاى صلواتــى و برگزارى مســابقه 
فرهنگى از جمله برنامه هاى فرهنگى به مناسبت 
میــالد حضــرت علــى(ع) دراین بقــاع متبرکه 

است.

معاون صنایع دستى و هنرهاى ســنتى اداره کل 
میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اســتان اصفهان از اعطــاى تســهیالت 13/5 
میلیــاردى به هنرمندان صنایع دســتى اســتان 
در قالــب مشــاغل خانگــى در ســال 97 خبر

 داد.
جعفر جعفر صالحى گفت: در حوزه مشاغل خانگى 
موفق به صدور 568 فقره پروانه فعالیت مشــاغل 

خانگى مستقل و 135 پروانه فعالیت مشاغل خانگى 
پشتیبان شده ایم.

وى ادامه داد: طبــق فعالیت هاى صورت گرفته در 
این بخــش و نظر به تعامالت بین دســتگاهى در 
استان، خوشــبختانه از بین هنرمندان معرفى شده 
براى برخوردارى از تســهیالت، بیش از 80 درصد 
موفق به دریافت تســهیالت بــا کارمزد 4درصد 

شده اند. 

محدودیت هاى ترافیکى جاده هاى اصفهان  

تعیین2 شعبه ویژه براى رسیدگى به 
جرائم چهارشنبه سورى 

رشد 190 درصدى کالهبردارى هاى اینترنتى
 در اصفهان

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان اعالم کرد؛

آذین بندى بقاع متبرکه استان

اعطاى تسهیالت 13/5 میلیاردى به هنرمندان 
صنایع دستى 

رئیس گروه فنى ناحیه نورد ســرد شــرکت 
فوالد مبارکــه از تولید تســمه هاى حمل بار 
و بســته بندى محصول در این شــرکت خبر

 داد.
على اکبر باطنى با بیان اینکه ساالنه در حدود 
2000 ُتن تسمه فلزى براى استفاده در سیکل 
تولید و خطوط حمل و ارسال ناحیه نورد سرد 
از خارج از کشور وارد مى شــد، اظهار کرد: با 
هدف دســتیابى به دانش فنى و جلوگیرى از 
واردات، طراحى و تعیین مشخصات فنى ورق 
موردنیاز تولید این تسمه ها در واحد متالورژى 
و روش هــاى تولید فــوالد مبارکــه انجام

 شد.
وى در خصوص نتایج این بومى سازى گفت: 
تسمه تولیدى پس از طى مراحل آزمایشگاهى، 
در خطوط مختلف ناحیه براى محصوالت سرد، 
پوشش دار و خطوط بسته بندى استفاده شد که 
نتایج حاصل براى محصوالت آزمایش شده، 
قابل قبول اســت و نیاز به تســمه خارجى در 
ناحیه نورد سرد به صورت کامل برطرف شده

 است.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان از آغاز طرح ویژه راهدارى نوروزى تا 17 

فروردین ماه سال آینده خبر داد.
فرزاد دادخــواه اظهار کرد: انجام عملیات ایمن ســازى 
و آشکارســازى راه ها، با اولویت نقاط پرتصادف، تعمیر 
سیســتم هاى روشــنایى و چراغ هاى چشــمک زن، 
آشکارســازى دماغه هاى اولویت دار با نصب تجهیزات 
ترافیکى، خط کشى راه ها، نصب گاردریل و نیوجرسى، 
نصب عالئــم و تابلوهاى اخطــارى و انتظامى، نصب 
تابلوهاى اطالعاتى با هدف اطالع رسانى و سهولت تردد 
مسافران در محورهاى استان اصفهان، از جمله اقداماتى 
است که پیش از آغاز طرح نوروزى در دست انجام است.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه پیش بینى مى شود حجم 
تردد در محورهاى مواصالتى استان اصفهان در این ایام 

10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد، 
تصریح کرد: اصفهان در چهارراه مواصالتى کشور واقع 
شده و تمام مسافرانى که قصد سفر از شمال به جنوب یا 
از شرق به غرب کشور را دارند، از راه هاى استان اصفهان 

عبور خواهند کرد.
وى ادامه داد: برنامه ریزى هاى الزم جهت خدمت رسانى 
بهتر به مسافران راه هاى استان اصفهان با همکارى سایر 

دستگاه هاى امداد جاده اى انجام شده است.
دادخواه خاطرنشان کرد: در این جلسات ضمن شناسایى 
نقاط مســتعد تصادف برنامه ریزى به منظور اســتقرار 
و گشــتزنى مؤثر خودروهــاى امداد جاده اى شــامل 
پلیس راه، راهدارى، هالل احمر انجام شــده و همچنین 
پیش بینى هاى الزم براى اســتقرار ســایت هاى امداد 
جاده اى در طول راه هاى شــریانى و پرتــردد صورت 

گرفته است. 

تولید گشتزنى خودروهاى راهدارى در نقاط حادثه خیز
تسمه هاى حمل محصول 

در فوالد مبارکه
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سخن شورا

یا مقلب القلوب و االبصار؛ یا مدبر اللَّیل و النهار؛ یــا محول الحول و االحوال؛ حول حالنا 
الی احسن الحال.

حلول دل انگیز فصل بهار و موسم شکفتن پرطراوت حیات از شاخسار طبیعت را با بهترین 
آرزوها در همین آغازین روزهاي سال که تحول و تغییر به سمت بهترین ها و نیکی ها و 

سرانجام امور خیر است،تبریک گفته و بهترین حال را براي همه آرزو دارم.
یکبار دیگر برگی از فصل زندگی رقم خورد و قافله عمر به اعتدال بهاري رســید؛ نوروز، 
سرآغاز و شروع زیبایی ها و خوبی هاست؛ بهار، نو شدن طبیعت و موجب نشاط و سرزندگی 

انسان هاست.
سالی پر از نعمات، تأییدات و توجهات الهی را به برکت نیت و همت خالصانه و مجاهدانه 

همکاران عزیزم پشت سر نهادیم.
بی شک، آنچه در این سال ها انجام شده، لطف و توفیق الهی بوده و هرچه شده در سایه 
همکاري و مشارکت عموم مردم حاصل شده اســت. حال با استعانت از آفریدگار جهان، 
فرا رسیدن بهار شــکوهمند را که هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت بوده را به 
حضور همه شهروندان و مسئوالن تبریک گفته و از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات 
براي خدمتی سرشار از شــور و نشــاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی 

ایران اسالمی مسئلت دارم.
و من ا... التوفیق

محمدرضا احتشام زاده 
شهردار خورزوق

بسمه تعالی
در آستانه سال نو، بهترین دعا؛ همان دعاي معروف لحظه تحویل است: َحوِّل حالَنا الی اَحَسِن الحال «خداوندا! حال ما را به 
نیکوترین حال ها برگردان». به عنوان خادم مردم سال نو را به همشهریان قدرشناس و مهربان خورزوق تبریک می گویم 
و سال پربرکتی براي خانواده هاي عزیز خواستارم. امیدوارم کلیه هموطنان ارجمند در سالمتی کامل سر سفره عید بنشینند 
و براي سال جدید برنامه ریزي خوبی داشته باشند. سال نو با بهار آغاز می شود. بهار طلیعه سرسبزي و زندگی است از بهار 
عبرت بگیریم و شاداب و امیدوار زندگی خود را متحول کنیم. تحول همه جانبه براي تالش بیشتر در سالی که فراروي 
ماست. امید دارم همشهریان فرهنگ دوست با پیشنهادات ســازنده و همکاري هاي ارزنده، ما را در رسیدن به شهري 
نمونه یاري دهند تا هرچه باشکوه تر آنچنان که الیق این مردم بافرهنگ است میزبان صمیمی مهمانان نوروزي باشیم.

با آرزوي سالمتی، سعادت و سربلندي براي همشهریان خوب و فهیم و ملت بزرگوار ایران.
محمدرضا اعتمادى فر، رئیس شوراى اسالمى شهر خورزوق

  آسفالت ریزى معابر سطح شهر به میزان 70,000 متر مربع 
  جدولگذارى و آسفالت ریزى بلوار عالمه امینى سیمرغ

  جدولگذارى خیابان سعدى سیمرغ 
  جدولگذارى رفیوژ بلوار عالمه طباطبایى

  جدولگذارى رفیوژ انتهاى بلوار عالمه حلى 
  جدولگذارى فضاى سبز سیمرغ 

  لوله گذارى  جهت دفع آب هاى ســطحى خیابان گلزار شــهداى 
اسالم آباد

  پیاده رو سازى خیابان شهید چمران 
  پیاده رو سازى خیابان انقالب اسالمى 

  زیرسازى پیاده رو خیابان حاج میر شمس الدین 
  زیر سازى مناطق کارگاهى  محله دلیگان 

  زیرسازى قسمتى از کمربندى شرق 
  جدولگذارى خیابان شهداى ورزشکار 

  جدولگذارى قسمتى از خیابان بهارستان (در حال اجرا)
   احداث زمین چمن مصنوعى (در حال اجرا)

  احداث ساختمان زور خانه (در حال اجرا)
  احداث منبع ذخیره آب ساختمان آتش نشانى 

   احداث منبع ذخیره آب فضاى سبز پارك سیمرغ 
  احداث پارکینگ حاشیه اى میدان دفاع مقدس 

  جدولگذارى و پیاده رو سازى قسمتى از بازارچه روز سیمرغ 
  شن ریزى معابر هزار دستگاه 

  کانالیزه نمودن تقاطع هاى بلوار ولیعصر و بلوار قائم مقام فراهانى 
  احداث زمین اسکیت پارك زیتون 

  جدولگذارى خیابان بشارت (در حال اجرا)
   انجام امور ترافیکى (نصب چراغ هاى راهنمایى و خط کشى عابر 

پیاده) 
  نصب ایستگاه هاى مسقف در سطح شهر 

   احداث محل برگزارى نماز در آرامستان حاج میرشمس الدین 
  اجراى آب روى ابتداى خیابان تختى

پروژ ه هاى عمرانى شهردارى خورزوق در سال 1397

سخن شهردار 

آسفالت ریزى خیابان فردوسىپیاده روسازى خیابان انقالب اسالمىپیاده روسازى خیابان ولیعصرجدولگذارى و پیاده روسازى قسمتى از بازارچه سیمرغآسفالت ریزى کوچه سرو 4

جدولگذارى خیابان بهارستانجدولگذارى خیابان عالمه حلىجدولگذارى مجموعه سیمرغزیرسازى و جدولگذارى خیابان سعدىلکه گیرى ترانشه هاى معابر سطح شهر

جدولگذارى کمربندى قائم مقام فراهانىاحداث ساختمان زورخانهاحداث زمین چمن مصنوعىآسفالت ریزى کوچه مهدىاحداث منبع ذخیره آب ساختمان آتش نشانى

احداث منبع ذخیره آب فضاى سبز سیمرغاحداث پارکینگ حاشیه سیتى سنتراحداث زمین اسکیت پارك زیتون (محله  اسالم آباد)لوله گذارى جهت دفع آب هاى سطحىآسفالت ریزى کوچه شهید مرتضى اکبرى

اجراى فاز دوم پروژه آب هاى سطحى و تعریض خیابان گلزار شهدا (اسالم آباد)آسفالت ریزى خیابان عالمه امینىآسفالت ریزى کوچه حافظ 3آسفالت ریزى کوچه نسترنزیرسازى قسمتى از کمربند شرق

آسفالت ریزى کوچه سرو 5آسفالت ریزى کوچه هاتفآسفالت ریزى کوچه کیانآسفالت ریزى کوچه سپهرپیاده روسازى خیابان چمران
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  نصب کف پوش پارکى به مساحت 590 متر مربع در پارك هاى سطح شهر 
  نصب ســه دســتگاه مجموعه بازى کودکان در پارك بزرگ سیمرغ 

شهردارى و هزاردستگاه
  کاشــت تعداد 3300 اصله درخت (کوى امام حســن، بلوار آیت ا... 

طاهرى، پارك بزرگ سیمرغ و پارك محلى سیمرغ) 
  اصالح تابلو هاى پارك ها (رنگ آمیزى و اصالح برچسب) در حال اجرا

  رنگ آمیزى آبنماهاى شهرى (در حال اجرا)

  کاشت حدود 4500متر مربع چمن در پارك بزرگ سیمرغ، بلوار ، پارك 
شهردارى و پارك زیتون 

  رنگ آمیزى تابلوهاى برق پارك ها و نقاشــى و طراحى روى آنها (در 
حال اجرا)

   کاشت 730متر مربع  گل فصل (شب بو، بنفشه، همیشه بهار، کازینا و 
برگ نقره اى و کاشت 120 متر مربع گل دائم)

  پایان نــور پردازى بلوار آیــت ا... طاهرى با حــدود 118 پروژکتور 

نورپردازى 
  هرس فانتزى درختان و درختچه هاى هرس شــونده (سرو، زیتون و 

ژونى پر)
  نصب 8 عدد دستگاه حرکت درمانى در پارك بزرگ سیمرغ 

  اجراى طرح منظر ســازى کم نیاز به آب در باغچه هاى سطح شهر و
 بلوار ها به مساحت 1400متر مربع در بلوار آیت ا... طاهرى، بلوار ورودى 

حاج میر شمس الدین، فضاى سبز محله دلیگان

  اجراى المان گل هاى نورانى به تعداد 4 عدد در بلوار ولیعصر (در حال اجرا) 
  جابه جایى تعداد 47 اصله درخت 10 ســاله خزان شونده و همیشه 
سبز از روبه روى سیتى سنتر و پارك دفاع مقدس و کاشت در بلوار عالمه 

امینى سیمرغ 
  شن ریزى پیاده روهاى پارك زیتون 3500 متر مربع 

  رنگ آمیزى پایه هاى گلدان خور و قرار دادن گلدان گل کارى شده در 
درون آن 100 عدد ( در حال اجرا )

پروژه هاى فضاى سبز  شهردارى خورزوق در سال 1397

گزارش امور فرهنگى  شهردارى خورزوق در سال 1397

  تعداد توافقات: 85
متراژ عرصــه کل: 31,000,000 متــر مربع معادل 

15,500,000,000,000 ریال
متراژ ســهم شــهردارى: 14,500 متــر مربع معادل 

7,250,000,000,000 ریال

  اراضى مورد توافق: 
خورزوق: تکمیل توافقات اراضى جنوب هزاردستگاه – 

کمربندى شرق رینگ فضاى سبز
دلیگان: پشت مدرسه شهیدان اسالم – اراضى شمال 

کانال آب – منطقه کارگاهى دلیگان
اســالم آبــاد: اراضــى غــرب، ورزشــگاه فجر – 
اراضى شــرق صحــراى بلنــدى – خیابــان گلزار 
شــهدا – شناســایى مالکیــن منطقــه کارگاهــى 

شمال شرق.

  ثبت کلیه امالك شــهردارى در سامانه 
ایران سیستم

  امور حقوقى
تعداد پرونده: 26

درحال رسیدگى: 10 نفر
مکاتبه با بیمه جهت پرداخت خسارت و دیه: 3 فقره

رد دعوى: 6 فقره
اجرا ماده 8: 2 فقره

مصالحه و مختومه: 5 فقره

گزارش واحد امالك و 
حقوقى در سال 1397

از مهمترین صنایع دستى شهر خورزوق:
گرچه نام سفره قلمکار با نام اصفهان خو گرفته 
اما شاگردان و استادکاران سفره قلمکار عمدتاً اهل 
شهرهاى اطراف و به ویژه دلیگان شهر خورزوق 
مى باشــند و به جرأت مى توان گفت که بیش از 
70درصد تولید سفره قلمکار استان و کشور در این 
شهر و به شیوه سنتى با وسایل و پارچه هاى کتان 
خالص و رنگ هاى طبیعى تولید مى شود و به تمام 

نقاط کشور و حتى جهان صادر مى گردد.

 گزارش واحد مالى
شرحردیف
طرح تهیه و تصویب طرح هاى جامع و هادى و تفصیلى1

طرح تملک اراضى و امالك موردنیاز اجراى توسعه و 2
عمران شهرى

طرح زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت معابر3

طرح پیاده روسازى4

طرح کمک به اتوبوسرانى5

طرح بهبود ترافیک6
طرح احداث میادین7

طرح احداث پارك، ایجاد فضاى سبز، کمربند سبز حاشیه 8
خیابان ها و درختکارى در معابر

طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، 9
سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلى

طرح کمک به زیباسازى و نکوسازى شهر10

طرح احداث اماکن ورزشى11

طرح ایجاد سایر تأسیسات و مجتمع هاى ورزشى، 12
تفریحى و توریستى

جمع کل                                                                                          13
110,000,000,000 ریال

گزارش واحد درآمد

جمع کل                                                                                           14
187,974,410,000 ریال

برگزارى پنجمین جشنواره سفره هفت سین و سبزه

نصب دستگاه هاى حرکت درمانى

کاشت درخت در فضاى سبز عالمه مجلسىتکمیل درختکارى تجهیز شده به سیستم آبیارى قطره اى بلوار دانشگاهکنده کارى درختان خشک براى اولین بار در سطح شهرستاناجراى طرح آبیارى بارانى در بلوار ولیعصر

کاشت درخت در فضاى سبز کوى امام حسن مجتبى(ع)

هرس و فرم دهى درختچه ها

اجراى طرح منظرسازى کم نیاز به آب در بلوار ورودى حاج میر شمس الدینچمن کارى پارك بزرگ سیمرغاجراى طرح منظرسازى کم نیاز به آب در بلوار آیت ا... طاهرىگل کارى و کاشت درخت در بلوار آیت ا... طاهرى

هوادهى و خاك و کوددهى چمن ها براى اولین بارنصب کف پوش و نصب ست اسباب بازى در پارك بزرگ سیمرغراه اندازى آبنماى تجهیز شده پارك معلممراسم روز درختکارى

نصب دستگاه هاى حرکت درمانى

راهپیمایى 22 بهمن ماه

نصب آالچیق در فضاهاى سبزچمن کارى و کاشت درخت در پارك اندیشهکاشت حدود 4500 مترمربع چمن در فضاهاى سبز سطح شهرنصب تیرهاى روشنایى در پارك بزرگ سیمرغ

برگزارى ششمین همایش تجلیل از پذیرفته شدگان دانشگاهبرگزارى پنجمین سفره هفت سین و سبزهغبارروبى و عطرافشانى گلزار شهدا

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم، شهید مرتضى زارعبرگزارى جشن میالد حضرت زهرا(س)جلسه هم اندیشى شهرداران شهرستان برخوارهفته کارگر و تقدیر از کارگران شهردارى

دیدار با خانواده شهداتقدیر از بازنشستگان شهردارىتقدیر از معلمین فرهیختهبازدید از بازارچه دستاوردهاى مادران
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بهــروز نعمتى، نماینــده مجلس و ســخنگوى هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اســالمى یکى از فوتبالى ترین 
نماینده هاســت. او معموًال درباره اتفاقات مهم فوتبال 
صحبت مى کند و نظر مى دهــد. نعمتى درباره تیم ملى 
در دوران کى روش گفته است: یکسرى انتقادات جدى 
به آقاى کى روش وجود دارد. ایشان به دنبال استفاده از 
آدم هاى توانمند کشورمان در تیم ملى نبودند. حاال چه 
به عنوان مربى، دســتیار، سرپرست یا هر عضو دیگرى 
از کادرفنى. از جواد نکونام گرفته تــا خیلى از بازیکنان 

تیم ملى. خیلى ها را حذف کــرد. آقاى کى روش خیلى 
هم خودرأى بود و از نظر کارشناســان ورزشى استفاده

نمى کرد. در جام جهانى جاى دو بازیکن واقعاً  خالى بود؛ وریا 
غفورى و سیدجالل حسینى. اگر این دو بازیکن بودند، 
شاید ما به مرحله دوم صعود مى کردیم. در شرایطى که 
این دو مدافع ما در آماده ترین شرایط هم حضور داشتند، 
آقاى کى روش حرف هیچکس را نشــنید. در مسابقات 
جام ملت هاى آسیا هم به نظرم بیشترین سهم از خطاى 

مدیریتى تیم ملى را آقاى کى روش داشت.

سرمربى جوان ذوبى ها با شکست دادن استقالل خوزستان حاال سومین برد 
پیاپى خود همراه با این تیم را جشن مى گیرد تا از قعر جدول فاصله گرفته باشد.
با احتســاب این پیروزى علیرضا منصوریان تا اینجا سه برد پیاپى را همراه با 
سبزپوشــان دیار زاینده رود به دست 
آورده تا سال خوبى را 
به انتها رسانده باشد. 
او در ابتدا با شکست 
پدیده در مشهد اولین برد 
لیگ برترى ایران همراه با ذوب آهن را به 
دست آورد. سپس با سفر به امارات النصر عربستان را با ارائه یک 
نمایش زیبا شکست داد و به دومین پیروزى پیاپى خود دست یافت.  حاال 
منصوریان در بازى دیروز هم توانست به راحتى از سد استقالل خوزستان 
بگذرد و سومین پیروزى پیاپى خود همراه با تیم جدیدش را جشن بگیرد.

ذوب آهن در حال حاضر با دو  بازى کمتر نســبت بــه رقباى خود در رتبه 
دوازدهم جدول قرار گرفته است و امید دارد در انتهاى جدول حضور در بین 

شش تیم باالى جدول را تجربه کند.

تیم فوتبال استقالل خوزستان در هفته بیست و دوم لیگ 
هم باخت تا یک گام بلند دیگر به سمت سقوط به لیگ 

دسته یک برداشته باشد.
دیدار با ذوب آهن، عمًال یک بازى 6 امتیازى براى تیم 
قعرنشین لیگ برتر بود. قهرمان لیگ پانزدهم، شاید در 
سومین سالروز قهرمانى شگفت انگیزش، بار را به سمت 
لیگ پایین تر ببندد و راهى سطح دوم فوتبال ایران شود. 
تیم استقالل خوزستان که پس از کسر 6 امتیاز، روز خوشى 
در لیگ برتر نداشته و فقط یک بار طعم پیروزى را چشیده، 
در بازى بسیار مهمى که مقابل ذوب آهن داشت، نتیجه را 
واگذار کرد و با همان 10 امتیاز، سال 97 را به اتمام رساند.

تیم هاى باالتر از اســتقالل خوزستان، ســپیدرود 13 
امتیازى است و نفت مسجد ســلیمان که 18 امتیاز دارد. 
از آنجا که دو تیم به لیگ دســته یک سقوط مى کنند، 
استقالل خوزســتان باید خود را به تیم هم استانى یعنى 
نفت مسجد ســلیمان برســاند و در واقع باید اختالف 8 

امتیازى را جبران کند.
انجام چنین کارى براى تیمى که شرایط خوبى ندارد، اصًال 
کار آسانى نخواهد بود. نگاهى اجمالى به برنامه بازى هاى 
آینده آبى ها، گواه دیگرى اســت بر این مدعا. آبى هاى 

خوزستان در هشت بازى باقیمانده، سه بازى با تیم هاى 
مدعى قهرمانى یعنى اســتقالل تهران، تراکتورسازى و 
سپاهان دارد که گرفتن امتیاز از هر کدام از آنها، تالشى 
مضاعف مى طلبد. سه بازى دیگر شاگردان قنبرى هم 
مقابل سایپا، پارس جنوبى و فوالد است. به عبارتى این 
تیم در هشــت بازى باقیمانده باید با شش تیم از هشت 
تیم باالى جدول بازى کنــد. یک بازى دیگر هم آبى ها 

با نساجى مازندران دارند و چشــم امیدشان نیز به دیدار 
رودررو مقابل نفت مسجد سلیمان خواهد بود. 

با چنین برنامه اى، قهرمان ســه فصل پیش لیگ برتر 
نیاز به عزمى راسخ و تالشى فراوان براى ادامه دادن به 
رؤیا پردازى هاى خود در باالترین ســطح فوتبال ایران 
خواهد داشت وگرنه باید سرنوشتى تلخ را در پایان لیگ 

هجدهم بپذیرد.

 فغانى: شما به من توهین کردید و به من گفتید قلدر 
خان فوتبال ایران و من در جایگاهــى نبودم که جواب 

شما را دهم.
 قلعه نویى: من گفتم از چهار تا داور خاطره بد دارم. 
فغانى هم ممکن است از من خاطره بد داشته باشد. خاطره 
بد یعنى باعث شــده که قهرمانى تیمم از بین برود. این 

هجمه سایر داوران درست نیست.
 فغانى: اگر پست اینســتاگرامى داوران در حمایت 
از من هجمه به شماســت، کارهاى شما را چه مى توان 

نامگذارى کرد؟
 قلعه نویى: من از این چهار تــا داور خاطره بد دارم. 
آقاى فغانى شما مصاحبه خودتان را بخوانید و ببینید که 

چه چیزى گفتید.
 فغانى: خبرنگاران درباره پشت پرده پرسیدند و من 

هم گفتم درباره قلعه نویى حرف نمى زنم و فقط مى گویم 
هر کسى که از پشت پرده فوتبال حرف مى زند خودش 
دو دستى به فوتبال چسبیده اســت. همه داوران اشتباه 
مى کنند. مثًال دیدار سپاهان و نساجى پنالتى سپاهان که 

بیرون از محوطه بود در داخل محوطه گرفته شد.
 قلعه نویى: آن بازى پنالتى بود و شما با بغض حرف 
زدید. داور یک پنالتى مقابل استقالل گرفت و برگرداند اما 
اعتراض نکردیم. تنها سود ما در دیدار استقالل و سپاهان 
بود که خالد شــفیعى پنالتى کرد و 2 امتیاز سود بردیم، 
آن هم اگر پنالتى گل مى شد. اگر صحنه خطاى خلیل زاده 
را مى دیدید اخراج نمى کردید؟ یک بار من و شما در بین 
دو نیمه در ورزشگاه آزادى درباره یک بازیکن صحبت 
کردیم که بین خودمان بماند ولى اگر خواستید تلفنى به 
خود شما مى گویم. شما که وجهه بین المللى دارید، خوب 

نیست که نگاه باال به پایین دارید.
 فغانى: من سعى مى کنم از این نقدها استفاده کنم 
و نگاه باال به پایین نداشته باشم و سعى کردم همیشه با 
قلعه نویى محترمانه صحبت کنم. به هر حال شما همیشه 
هجمه هاى خودتان را ایجاد مى کنید و مصاحبه ها را انجام 
مى دهید و سپس  درباره گفتمان حرف مى زنید. اگر بنا به 

خاطره گفتن باشد سنگ روى سنگ نمى شود.
 قلعه نویى: در بازى النصر و تراکتورســازى یا پگاه 
و اســتقالل خاطره خوب دارم و خاطره گفتن با تهمت 
زدن و انگ زدن فرق دارد. من گفتم خاطره بدى دارم و 
خاطره ام این بود که باعث شد قهرمانى ام از دست برود. 
امیدوارم مردم از فوتبال لذت ببرند. قبل ســال نو است، 
اگر کسى از حرف هاى من ناراحت شده من از او حاللیت 

مى طلبم.

نه ژنرال ول مى کند نه داوران

مناظره قلعه نویى و فغانى روى آنتن رادیو
سرمربى تیم فوتبال سپاهان و داور بین المللى فوتبال ایران در یک برنامه رادیویى جدال رسانه اى هفته اخیرشان را ادامه دادند.

امیر قلعه نویى در برنامه «تهران ورزشى» رادیو تهران درباره داورى هاى لیگ برتر اظهار کرد: شما آرشیو مصاحبه هاى من را ببینید. هیچکس به اندازه من درباره مشکالت داورى صحبت 
نکرده است. من گفتم از داوران خاطره بد دارم اما توهین نکردم. مثًال از پنالتى هم خاطره بد دارم مثل پنالتى مهدوى کیا در مالزى. کاش دوستانى که حرف زدند، مطالعه مى کردند زیرا من 
فقط گفتم خاطره بد دارم. آقاى ترکى گفتند که با اسناد حرف مى زنند، بیایند بگویند که اسنادشان چیست؟  قلعه نویى افزود: خاطره اى را بگویم که آقاى کامرانى فر به من گفتند مشکلى 
بین فغانى و هواداران تراکتورسازى است که من گفتم فغانى افتخار فوتبال ایران است و بعد از نشست خبرى هم از او حمایت کردم و سعى کردم فضا را به گونه اى بسازم که این کدورت 

برطرف شود. من نمى دانم چرا جامعه داورى واکنش نشان داد و این گونه برخورد کرد.
در ادامه برنامه، علیرضا فغانى روى خط آمد تا درباره جدال رســانه اى خود با قلعه نویى که در هفته اخیر رخ داد، مناظره کند. گفتگوى سرمربى سپاهان و داور بین المللى فوتبال ایران به 

این شرح بود:

برد شیرین برابر استقالل خوزستان یک تلفات 
تلخ براى منصوریان و ذوبى ها داشت.

 قاسم حدادى فر که در نیمه دوم وارد زمین شده 
بود با دریافــت کارت زرد در دقایق پایانى بازى، 
چهار اخطاره شــد و به این ترتیب بازى حساس 
برابر ســپاهان اصفهان در دربى دیار زاینده رود 

را از دست داد .
او که یکى از ســتون هاى تیــم منصوریان به 
شــمار مى رود حاال در این بازى سرنوشت ساز  
غایب خواهد بود.  ذوب آهن با کســب برد برابر 
استقالل خوزستان سومین پیروزى پیاپى اش در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا را جشن گرفت
 تا مقدارى از قعر جدول فاصلــه بگیرد. این تیم 
همچنین یک بازى عقب افتاده دیگر برابر سایپا 
خواهد داشت که در صورت کســب برد در این 
دیدار خانگى وضعیتشــان در جدول بسیار بهتر 

مى شود.

کاپیتان ذوب آهن 
غایب بزرگ دربى اصفهان

فوتبال اســتقالل چه در خط حمله و چــه در خط دفاع 
بهترین شرایط ممکن را تجربه مى کند و این موضوع از 

این تیم یک مدعى تمام عیار ساخته است.
تیم فوتبال استقالل با بردهاى پیاپى در نیم فصل دوم 
حاال به مدعى جدى قهرمانى تبدیل شده است و نکته 
جالب اینکه این تیم با هشــت گل خورده بهترین خط 
دفاع لیگ برتر را در اختیار دارد و پرسپولیسى ها از این 
حیث با ده گل خورده در رده دوم هســتند. اما آمار خط 
حمله این تیم هم بسیار خوب اســت و این تیم در حال 
حاضر  32 گل زده  و بعد از ســپاهان و تراکتورســازى 
صاحب ســومین خط حملــه برتر لیگ اســت. نکته 
جالب اینکه آبى ها هم اکنــون با تفاضل گل مثبت 24 
بهترین تفاضل گل را در بین تمام تیم هاى لیگ برترى 
در اختیار دارند و سپاهان با تفاضل گل مثبت 19 در رده 
بعدى است؛ تفاضل گل باالى اســتقالل به این معنى 
اســت که اگر آبى ها در پایان هفته سى ام لیگ برتر با 
تیم دوم هم امتیاز باشند مى توانند به دلیل تفاضل گل 

بهتر رده اول قرار بگیرند و قهرمانى در لیگ برتر را جشن 
بگیرند. آمار فوق العاده استقالل در شرایطى رقم خورده 
است  که این تیم تا اواســط نیم فصل اول در گلزنى با 

مشــکالت عدیده اى روبه رو بود و آبى ها توانستند با 
پیروزى هاى پــرگل در هفته هاى اخیــر این نقص را 

جبران کنند.

شایعات متفاوتى درباره عادل فردوسى پور در روزهاى اخیر و 
بعد از صحبت هاى کنایه آمیز او در اختتامیه جشنواره جام جم 
منتشر شده است. صبح یک شنبه اعالم شد که به او سمت 

قائم مقامى شبکه ورزش پیشنهاد شــده اما مجرى و تهیه 
کننده برنامه «نود» شــامگاه همان روز در گفتگو با «ایرنا» 
اعالم کرد این سمت را نپذیرفته است. این پیشنهاد در حالى 

به این مجرى مشهور ارائه شده که روز شنبه برخى رسانه ها 
اعالم کردند على فروغى، مدیر شبکه 3 قصد دارد به حضور 
فردوسى پور در برنامه «نود» پایان دهد. از سوى دیگر گفته 
شد که اگر این اتفاق رخ دهد، او در خارج از تلویزیون دست به 
کار ساخت برنامه جدیدى خواهد شد. هیچیک از این شایعه ها 
به شکل رسمى تأیید نشــده اند اما اینکه فردوسى پور خبر 
پیشنهاد یک پســت مدیریتى به خود را تأیید کرده مى تواند 
نشانه اى باشد که در صدا و سیما ماجراهایى در جریان است 
که فردوســى پور از برنامه «نود» حذف شــود.  حرف هاى 
فردوســى پور در اختتامیه جشــنواره جام جم که سال 97 را 
«سخت ترین سال کارى» خود خواند و گفت در شبکه خودش 
به او بى مهرى شده و از دریافت دو جایزه تشکر کرد، طعنه به 

فروغى و سیاست هاى او تلقى شد.
اعالم نپذیرفتن سمت قائم مقامى شبکه ورزش از سوى عادل 
فردوسى پور نشان مى دهد او قصد ندارد به سناریوى احتمالى 
براى کنار زدنش از برنامه اى که خودش آن را آغاز کرد و به 

شهرت رساند، تن دهد.

استقالل همچنان صاحب بهترین تفاضل گل فردوسى پور سناریوى حذف خود از برنامه «نود» را بى اثر کرد؟

کى روش بیشترین سهم از 
خطاى مدیریتى
 تیم ملى را داشت

و م مح

کى روش

مهاجم ایرانى کلوب بروژ در شب باخت تیمش مقابل رویال ماسکرون نیمکت نشین بود.
در چارچوب مسابقات هفته سى اُم و پایانى دور اول ژوپیر لیگ بلژیک، تیم کلوب بروژ 
که مثل دیدارهاى اخیرش کاوه رضایى را روى نیمکت داشت، میزبان تیم رده دهمى 

رویال ماسکرون بود.
کلوب بروژ که در سه هفته گذشته یک تساوى و دو پیروزى متوالى داشت، نتوانست 

به این روند خوب خود ادامه دهد و با نتیجه 2 بر یک دیدار خانگى مقابل رویال 
ماسکرون را واگذار کرد تا با 56 امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم جدول ژوپیر 

لیگ، دور اول این رقابت ها را به پایان رساند.
کاوه رضایــى، مهاجــم ایرانى کلوب بــروژ که پس از پنج مســابقه 

نیمکت نشینى کامل، در دیدار اخیرشان مقابل اوپن حضور تعویضى و 
20 دقیقه اى در زمین داشت، در دیدار برابر رویال ماسکرون مجدداً 

تا پایان جزو نفرات ذخیره دیده شد و فرصت بازى پیدا نکرد.
 یاران رضایى در مرحله نهایى ژوپیر لیگ بلژیک و براى کســب 

سهمیه لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا باید با تیم هاى خنک، استاندارد 
لیژ، اندرلخت، خنت و آنتورپ رقابت کنند.

در دیگر مسابقه هفته پایانى ژوپیر لیگ بلژیک نیز، شارلروا که على قلى زاده و یونس دلفى را بخاطر 
آسیب دیدگى در اختیار نداشت، با نتیجه 2 بر یک مقابل اوپن شکست خورد تا 42 امتیازى بماند و به 

رده نهم جدول سقوط کند.

کاوه رضایى
نظاره گر شکست کلوب بروژ

ملت هاى آسیا هم به نظرم بیشترین سهم از خطاى 
یتى تیم ملى را آقاى کى روش داشت.

کرون نیمکت نشین بود.
لژیک، تیم کلوب بروژ 
میزبان تیم رده دهمى 

ى داشت، نتوانست 
گى مقابل رویال 

 جدول ژوپیر 

ســابقه 
ضى و 
دداً 

ب 
دارد 

 على قلى زاده و یونس دلفى را بخاطر
2شکست خورد تا 42 امتیازى بماند و به 

وژ

ارســالن مطهرى، مهاجم تیم فوتبال 
ذوب آهن که هــر دو گل تیمش مقابل 
استقالل خوزســتان در چارچوب هفته 
بیست و دوم مســابقات لیگ برتر را 
به ثمر رســاند، در جمع خبرنگاران در 
خصوص شادى نکردن بعد از گل هایى 
که به ثمر رساند اظهار کرد: به علت فوت 
مادربزرگم نمى توانستم پس از به ثمر 

رساندن گل، خوشحالى کنم.

کمیته انضباطى رأى خود را در خصوص 
تخلفات تماشاگران تیم استقالل تهران 
مقابل ذوب آهن اصفهان صادر کرد. دیدار 
استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان در 
هفته هفدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
برگزار شد که از ســوى تماشاگران تیم 
استقالل تهران تخلفاتى مبنى بر فحاشى 
نسبت به تیم پرسپولیس و دروازه بان تیم 
ذوب آهن اصفهان که بعد از سوت پایان 
نیز ادامه داشت، رخ داد. به همین دلیل تیم 
استقالل تهران به پرداخت صد  میلیون 

ریال جریمه نقدى محکوم شد.

 چرا زننده 
گل هاى ذوب آهن
 شادى نکرد

جریمه استقالل به علت 
فحاشى به رشید مظاهرى

پایان 97، پایان امیدهاى یک قهرمان؟

سرمربى جوان ذوبى ها با شکست دادن استقالل خوزستا
پیاپى خود همراه با این تیم را جشن مى گیرد تا از قعر جدول
با احتســاب این پیروزى علیرضا منصوریان تا اینجا سه ب
سبزپوشــان دیار
آورد
به
او د
پدیده
لیگ برترى ایران همراه
دستآورد. سپس با سفر به امارات النصر عربس
نمایش زیبا شکست داد و به دومین پیروزى پیاپى خود
منصوریان در بازى دیروز هم توانست به راحتى از سد اس
بگذرد و سومین پیروزى پیاپى خود همراه با تیم جدیدش
ذوب آهن در حال حاضر با دو  بازى کمتر نســبت بــه رق
دوازدهم جدول قرار گرفته است و امید دارد در انتهاى جدو

شش تیم باالى جدول را تجربه کند.

لدله دلیل تفاضل گل  فصتیم دوم هم امتیاز باشند مى توانند ب است  که این تیم تا اواســط نیم
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آگهى دعوت مجامع عمومى عادى بطور فوق العاده
 و فوق العاده شرکت آجر چین پویا سهامى خاص 

به شماره ثبت 26920 و شناسه ملى 10101789340 

آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم)

سبحان نظرى- شهردار نیاسرهیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجامع عمومى 
عادى به طور فوق العاده و فوق العاده که به ترتیب در ساعت 9 و 18 مورخ 1398/01/17 
در محل استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شمس آبادى، روبروى بسیج، مجتمع نور، 

طبقه همکف، واحد 10 کدپستى 8134744733 تشکیل مى شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 9: انتخاب مدیران، انتخاب 

بازرسان، روزنامه، تصویب تراز
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 18: تغییر آدرس شرکت

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه ى شماره 5/880 
مور خه 97/06/27 و 4/88/ش مورخه 96/03/24 شــوراى اسالمى شهر، 
نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شماره پالکهاى ثبتى 3728 و 3816 فرعى از 
35 اصلى، تفکیکى از پالك اصلى 3423 واقع در شهرك باغ ویالیى باغشهر 
نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت 
اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه آگهى 

به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

یک متخصص اطفال گفت: بسیارى از مادران آب 
قند را جزو جدا نشــدنى تغذیه شــیرخوار مى دانند، 
در حالى کــه آب قنــد جایگاهى در تغذیــه نوزاد

 ندارد.
على محتشــمى اظهار کــرد: بســیارى از والدین 
براى آرام کــردن دل درد نوزاد از آب قند اســتفاده 
مى کنند؛ کارى اشــتباه که هیچ جایگاهى در تغذیه 
نوزاد ندارد. وى بیان کرد: ممکن اســت شیرخوار با 
مقایسه شیرینى شیرمادر و شیرینى آب قند، نهایتًا 
آب قند را ترجیح دهد و از خوردن شیرمادر خوددارى 
کند،  در این حالت نوزاد دیگر با میل و رغبت شــیر 

مادرش را نخواهد خورد.
محتشمى ادامه داد: از آنجایى  که به طور معمول آب 
قند با شیشه و پستانک به شــیرخوار داده مى شود، 
نوزاد بیــن انتخاب سرپســتانک و پســتان مادر

 سردرگم شــده و ممکن است از این پس از مکیدن 
ســینه امتناع کنــد. وى ادامــه داد: در کنــار این
 مورد بایــد بدانید که ماده شــیرین موجود در قند، 

با تبدیل به آب و گازکربنیک در دســتگاه هاضمه 
شــیرخوار نفخ شــکم نوزاد را افزایش خواهد داد؛ 
از ایــن رو برخالف تصــور مادران که بــه هنگام 
دل درد شــیرخوار به او آب قند یــا نبات مى دهند، 
این ماده باعث ازدیاد نفخ و تشدید دل درد نوزادان 

مى شود.
محتشــمى اظهار کرد: آب قند به دلیل شــیرینى، 
اشتهاى شیرخوار را کم کرده و رغبتى براى خوردن 
شیرمادر باقى نخواهد گذاشت. وى افزود: همچنین 
آب قند غلیظ باعث مى شود شیرخوار در قسمت سر 
و پا ها، به علت اسیدى شدن مدفوع دچار سوختگى 

شود.
این متخصص اطفال تشــریح کرد: استفاده مکرر 
و طوالنى مدت از آب قند باعث مى شــود لب ها و 
گونه هاى شیرخوار برجسته و پف آلود و در اصطالح 
به حالتى که لب شکرى معروف است، تبدیل شود 
که نه تنها دلیل سالمت او نیست، بلکه نشان از سوء 

تغذیه شیرخوار دارد.

یک چشم پزشــک با اشــاره به اینکه عمل آب 
مروارید به طور معمول موفقیت آمیز است، گفت: 
عمل آب مروارید مشــکل خاصى براى بیماران 

ایجاد نمى کند.
مهدیه نصراللهى اظهار کــرد: عمل آب مروارید، 
خارج کردن عدسى طبیعى کدر شده از داخل چشم 
و جایگزینى آن با یک عدســى یا لنز داخل چشم 
دائمى است؛ لنزى که براى همیشه در چشم باقى 
مى ماند و خراب یا فاسد نخواهد شد. وى ادامه داد: 
عمل آب مروارید باید نزد پزشک متخصص انجام 
شــود و  فرد، پس از انجام عمل جراحى مرخص 
مى شود. این چشم پزشــک بیان کرد: دارو هاى 
تجویز شده توسط پزشــکتان را به طور مرتب تا 
زمان تعیین شده مصرف کنید؛ پس از عمل جراحى 
به پشت بخوابید و از خوابیدن به سمت چشمى که 
عمل شده و یا به طرف شکم خوددارى کنید، آرام 
باشید و از سرفه و عطســه کردن خوددارى کنید. 
نصراللهى ادامه داد: از آرایش چشم پرهیز کرده و از 
مالش و دست زدن به چشم  و تغییر ناگهانى وضعیت 
ســر خوددارى کنید. وى افزود: محافظ باید سه تا 
چهار هفته پس از عمل جراحى هنگام خواب روى 
چشم باشد و در طول روز از عینک آفتابى استفاده 
کنید تا چشم کمتر اذیت شود، زیرا چشم عمل شده 

نسبت به نور خورشید حساس است.
نصراللهى تشــریح کرد: توجه داشــته باشید که 
کیفیت بینایى پس از عمل، به وضعیت شــبکیه، 
سالمت عصب بینایى و سالمت سایر قسمت هاى 
چشم بستگى دارد که به تدریج کامل مى شود و از 
آنجایى که لنز داخل چشمى تطابق ندارد، بیمار باید 
موقع انجام کار هاى نزدیک مانند مطالعه، از عینک 
استفاده کند که در حدود یک ماه پس از عمل تجویز 
مى شود. وى با اشــاره به اینکه عمل آب مروارید 
عمدتًا موفقیت آمیز است، گفت: عمل آب مروارید 
مشکل خاصى براى بیماران ایجاد نمى کند؛ درد 
خفیف و احساس تحریک و حساســیت به نور و 
تارى دید از عوارض معمول پس از عمل هستند، 
از عوارض احتمالى دیگر مى توان به عفونت داخل 
چشم، خونریزى، افزایش فشار داخل چشم و جابه 

جایى لنز کاشته شده اشاره کرد.

راه هاى مختلفى براى افزایش رشــد مژه ها وجود 
دارد، یکى از این راهکار ها، اســتفاده از مواد طبیعى 
است البته باید توجه داشت که این مواد نباید با چشم 

تماس مستقیم داشته باشند.
ما به شما چند ماده طبیعى براى رشد، بلند و پرپشت 

شدن مژه معرفى مى کنیم.

با روغن کرچــک مژه هایتان را طبیعى 
پرپشت کنید

روغن کرچک بــه عنوان یک مــاده محرك قوى 
شناخته شده است که مى تواند باعث رشد فولیکول 

مو شود.
براى پرپشت شدن مژه ها کافى است تا با کمى پنبه 
یا یک برس آرایشى مژه هایتان را به مقدارى روغن 
کرچک آغشــته کنید و براى اثر بهتر، شب آن را به 
مژه هایتان بزنید و صبح از روى مژه هایتان بشویید.

خاصیت فوق العاده روغن زیتون 
روغن زیتون یک ماده شــناخته شده براى رشد مو 
است و به عنوان یک درمان خانگى براى ضخیم تر 
شدن مژه ها نیز به کار مى رود. روغن زیتون غنى از 

اسید اولئیک و ویتامین E بوده که هر دو براى رشد 
مو مورد نیاز است. این دو جزء مى توانند مو را تغذیه 

و آن را حجیم تر کنند.

با ژل آلوئه ورا مژه هایى زیبا و بلند داشته 
باشید

آلوئه ورا یکى دیگر از راهکار هاى شــگفت انگیز و 
مؤثر براى ضخیم تر و بلندترشــدن مژه هاست، چرا 
 A که آلوئه ورا حاوى مواد مغــذى و ویتامین هاى
C، ،B12  و E است که همگى با افزایش کارایى 
سلول ها، باعث رشد مژه هایى سالم و براق مى شوند.
همچنین آلوئه ورا حاوى اسیدفولیک است که مانع 
شکننده شدن مژه ها مى شود و با خاصیت مرطوب 

کنندگى، از مژه ها محافظت مى کند.

تأثیر فوق العاده ویتامین E در رشــد 
مژه ها

مطالعات نشان داده رشــد مو و مژه در افرادى که 
ویتامین E مصرف مى کنند، بیشــتر است و کافى 
است چند قطره از محتواى کپسول ویتامین E را به 

مژه هایتان بمالید.

تنظیم فشار خون، پیشــگیرى از حمله قلبى، پیشگیرى از 
سرطان پروستات و حفظ سالمت پوست از مهمترین خواص 
گوجه فرنگى خشک شده به شمار مى  روند. گوجه فرنگى را 

مى توان در نور خورشید و یا داخل فر خشک کرد.
گوجه فرنگى داراى مواد مغذى بسیارى از جمله آهن، کلسیم، 
فسفر، ویتامین C، ویتامین B، فیبر و... است و اضافه کردن آن 
به رژیم غذایى براى حفظ سالمت بدن مؤثر است اما متأسفانه 
گوجه فرنگى به دلیل رطوبت باالى آن، به ســرعت فاسد 

مى شود و نمى توان براى مدت طوالنى آن را نگهدارى کرد. 
یک روش براى نگهدارى گوجه فرنگى براى مدت طوالنى 
تر، خشک کردن آن است. گوجه فرنگى خشک شده داراى 
بو و طعم خوبى اســت و مى توان از آن در آشــپزى استفاده 
کرد. در ادامه به مهمترین خواص گوجه فرنگى خشک شده 

مى پردازیم.

حاوى مواد مغذى مفید
یک فنجان گوجه فرنگى خشک شده داراى 139 کالرى، 8 
گرم پروتئین و 7 گرم فیبر است. مردان و زنان مى توانند مقدار 
قابل توجهى از پروتئین و فیبر مورد نیاز بدن را از گوجه فرنگى 
دریافت کنند. همچنین گوجه فرنگى داراى پتاسیم است که 

براى انقباض عضالت ضرورى است.

تنظیم سالمت قلب و تنظیم فشار خون
یکى از خواص گوجه فرنگى خشک شــده، کمک به حفظ 
سالمت قلب است. گوجه فرنگى حاوى آنتى اکسیدان است و 
به دلیل کاهش التهاب رگ هاى خونى، براى سالمت قلب مفید 
است. همچنین گوجه فرنگى حاوى کلسیم و منیزیم است. 

کلسیم عالوه بر اینکه به استحکام استخوان ها کمک 
مى کند، انقباض عضــالت قلب را تحریک 

مى کند. منیزیم نیز نقش متضاد کلسیم 
دارد و باعث مى شود 

عضالت منبسط شوند. کلسیم و منیزیم با هماهنگ سازى 
انقباض و انبساط دیواره رگ هاى خونى، فشار خون را تنظیم 

مى کنند.

پیشگیرى از حمله قلبى
یکى دیگر از خواص گوجه فرنگى خشک شده، پیشگیرى از 
حمله قلبى است. گوجه فرنگى به دلیل دارا بودن «لیکوپن» 
از ایجاد کلسترول بد و پالك هاى چربى پیشگیرى مى کند و 

براى جلوگیرى از حمله قلبى مؤثر است.

جلوگیرى از کم خونى فقر آهن
یکى از مهمترین خواص گوجه فرنگى خشک شده، پیشگیرى 
از فقر آهن است. هر نصف فنجان گوجه فرنگى خشک شده 
2/5 میلى گرم آهن دارد. آهن ماده معدنى هموگلوبین و جزو 
سازنده گلبول هاى قرمز خون است. گلبول هاى قرمز اکسیژن 

را به سلول هاى بدن مى رسانند. 
کمبود آهن مى تواند به عالئمى همچون خســتگى، ضعف 
عضالنى و عفونت هاى مکرر منجر شود. ویتامین C به جذب 
آهن از مواد غذایى کمک مى کند. نصف لیوان گوجه فرنگى 

داراى 11 میلى گرم ویتامین C است.

پیشگیرى از سرطان پروستات
یکى دیگر از خواص گوجه فرنگى خشک شده کاهش خطر 
ابتال به سرطان پروستات اســت. بر اساس نتایج تحقیقات 
پژوهشــگران، یک رژیم غذایى غنى از گوجــه فرنگى در 

پیشگیرى از سرطان پروستات مؤثر است.
 بر اساس تحقیقات انجام شده، زمانى که گوجه فرنگى خشک 
شده همراه با دانه ها و پوســت آن پخته شود، خاصیت ضد 
سرطانى آن بیشتر اســت و از پیشرفت تومور هاى پروستات 

پیشگیرى مى کند.

محافظت از پوست
مصرف گوجه فرنگى مانند یک ضد آفتاب از پوست در مقابل 

پرتو هاى ماوراى بنفش خورشید محافظت مى کند.
 آنتى اکسیدان موجود در گوجه فرنگى خشک شده به ایجاد 
طراوت و پیشگیرى از چین و چروك زود هنگام پوست کمک 
مى کند. همچنین گوجه فرنگى خشــک یــا پخته، توانایى 
بدن براى ترمیم ســوختگى را افزایــش مى دهد و مصرف 
گوجه فرنگى براى افرادى که دچار ســوختگى هاى پوستى

 شده اند، مفید است.

کاهش درد هاى جراحى
یکى از شگفت انگیزترین خواص گوجه فرنگى خشک شده، 
کاهش درد هاى بعد از جراحى شکمى به دلیل دارا بودن آنتى 
اکســیدان اســت. لیکوپن موجود در گوجه فرنگى از ترشح 
دسته اى از پروتئین ها که باعث تشکیل بافت هاى غیر طبیعى 
و چسبنده داخل شکم مى شود، پیشگیرى مى کند. این 
بافت ها باعث درد هاى شــکمى مى شوند و در برخى 
مواقع باعث انســداد روده و مثانه و حتى نازایى در 
زنان مى شوند. داشتن یک رژیم غذایى حاوى گوجه 
فرنگى به کنترل تشــکیل این بافت هاى شکمى 

کمک مى کند.

برخى از پزشــکان توصیه مى کنند در دوران باردارى 
مصرف فولیک اســید به حداقــل 600 میکروگرم در 
روز افزایش یابد؛ از این رو پزشــک بــه تجویز مولتى  
ویتامین هاى ویژه باردارى که حاوى مقادیر مناســب 

فولیک اسید هستند، اقدام مى کند.
عالوه بر مولتى ویتامین ها، ممکن است پزشک براى 
تأمین فولیک اسید روزانه در زمان باردارى، قرص هاى 
فولیک اسید نیز تجویز کند که حاوى 400 میکروگرم 

فولیک اسید است.
توصیه مى شــود در دوران پیش از باردارى و در طول 
باردارى، به هیچ عنوان ویتامین ها و مکمل هاى خود را 
بدون نظر و توصیه پزشک عوض نکنید و میزان مصرف 

آن را افزایش ندهید.

سکته مغزى در شرایطى رخ مى دهد که مغز میزان خون کافى به دلیل انسداد یا پارگى 
عروق دریافت نمى کند.

تشخیص به موقع ســکته مغزى جان بیمار را نجات مى دهد، هرچند الزم است افراد از 
عالیم هشدار دهنده این عارضه آگاه باشــند. از جمله عالیمى که در تشخیص سکته 

مغزى مؤثر است، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

افتادگى صورت 
احساس ضعف و بى حسى ناگهانى در یک طرف صورت که به افتادن عضالت آن منجر 
مى شود، یکى از عالیم سکته مغزى است. در این شرایط، بخشى از مغز که با عضالت 

صورت مرتبط است اکسیژن کافى دریافت نمى کند.

ضعیف شدن عضالت دست 
بیمار زمانى که دچار ســکته مغزى شده باشد، قادر نیست اجســام را با دست هاى خود 

نگه دارد یا به دلیل احساس بى حسى و ضعف، از انجام هر گونه فعالیتى باز مى ماند.

بروز مشکل در صحبت کردن 
یکى از نشانه هاى اصلى سکته مغزى این است که بیمار قادر نیست کلمات را واضح و 

شیوا بیان کند. در این شرایط و براى اطمینان از ابتالى فرد به سکته مغزى مى توان از 
او خواست تا یک جمله ساده را بیان کند تا نحوه صحبت کردن بیمار مشخص شود.

سردرد شدید 
در صورتى که بیمار به دلیل پارگى عروق مغز دچار ســکته هموراژیک شده باشد، احساس 
سردرد شدید و ناگهانى خواهد داشت. در این سردرد بیمار میزان درد بیشترى را تجربه مى کند.

فواید باور نکردنى گوجه فرنگى 
جراحى آب مرواریدخشک شده

 چه عوارضى دارد؟

میزان اسیدفولیک مجاز
 براى مادران باردار

پرپشتى مژه ها با چند راهکار

4 نشانه هشدار دهنده سکته مغزىآب قند براى نوزادان ضرر دارد؟
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بدانید، زمینى که شما را بر پشت خود حمل مى کند و آسمانى که بر سرتان سایه 
گسترده است ، فرمانبردار پروردگار شما هستند و اگر برکات خود را بر شما 
ارزانى مى دارند، بدان سبب نیست که بر شما دل مى سوزانند یا مى خواهند به شما 
تقرب جویند یا از شما امید خیرى دارند، بلکه ، خداوند آن دو را فرمان داده که به 
شما سود رســانند و آن دو هم اطاعت کرده اند. خداوند، زمین و آسمان را براى 

مصالح شما بر پاى داشته و آن دو نیز برپاى ایستاده اند.
موال على (ع)

 مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود 
را واقع در اصفهان به شرح ذیل و با وضع موجود و به صورت نقدى و با شرایط 
زیر از طریق مزایده عمومى به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر ، بازدید از امالك ،دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده به 
نشانى : اصفهان ، خیابان شیخ بهائى ، نبش خیابان ابوذر ، ساختمان مدیریت 
شــعب بانک تجارت اســتان اصفهان – دایره تدارکات و مهندسى و تسلیم 
پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت ادارى مورخ 98/01/22 به دبیرخانه این 
مدیریت مراجعه فرمایند. بازگشایى پاکتها در تاریخ 98/01/25رأس ساعت 
10 در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان به نشانى 
فوق انجام خواهد شد و حضور  شــرکت کنندگان درجلسه بازگشایى بالمانع 
است. چنانچه تغییرى در تاریخ  بازگشایى پاکتها صورت گیرد، مراتب تلفنى به 

اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
  www.tejaratbank.ir ضمناً متن آگهى درسایت بانک تجارت به نشانى

قابل دسترسى میباشد.
 

 توضیحات :
 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی 
می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز 

گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به 
شماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد 

نمایند.

 (ضمناً مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).
3- رعایت مفاد فرم پیشــنهاد شــرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي 
پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و 

درپاکت الك و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
4-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل 

با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

6- هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد و اخذ پایانکار امالك در صورت 
نیاز به هزینه و عهده خریدار مى باشد .

7- تخلیه امالك متصرف دار به عهده و هزینه خریدار بوده و سند آن بصورت 
ارائه وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد .

آگهى مزایده شماره 97/5 
( فروش امالك و مستغالت بانک تجارت )

مساحت  عرصهکاربرىنوع ملکآدرس ردیف
 ( متر مربع )

مساحت تقریبى اعیانى
 ( متر مربع )

وضعیت 
کنونى

شرایط 
پرداخت

مبلغ پایه مزایده 
توضیحات( به ریال )

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان گلستان - کوى کاوه1
 ( ابن سینا ) - کوى یاس یک- پالك 80

یک باب 
متصرف حدود298/5413مسکونىخانه

ششدانگ000, 12,925,500نقدىدارد.

اصفهان - خیابان برازنده - خیابان اشراق - کوچه اقاقیا (38)-2
پالك 33

یک باب 
متصرف حدود 195240مسکونىخانه

ششدانگ13,020,000,000نقدىدارد.

اصفهان - خیابان جى- خیابان مهر - کوچه شهیدان مجلسى - 3
نبش بن بست فرهاد - پالك 84

یک باب 
متصرف 190اصالحى دارد125اصالحى داردمسکونىخانه

ششدانگ9,170,000,000نقدىدارد.

اصفهان - بلوار آئینه خانه-نرسیده به پل فردوسى - پشت بیمه 4
متصرف 212/17*مسکونىآپارتمانآسیا - بن بست ملک - پالك 143

ششدانگ21,217,000,000نقدىدارد.

5
اصفهان - خیابان شیخ کلینى - خیابان فارابى جنوبى - نبش 

شمالى کوچه هفتم- ( شهید بهروز جعفرى )- پالك یک - طبقه 
همکف

*مسکونىآپارتمان
195/80  به انضمام یک سالن 

مکمل در طبقه منهاى 60به 
مساحت 64 متر مربع

متصرف 
ششدانگ000ر000ر412ر27نقدىدارد.

اردستان -جاده کمربندى اردستان کاشان -اول جاده روستایى 6
امیران -محل سابق کارخانه راشکو

محل سابق 
7,113,000,000نقدىتخلیهحدود1380*صنعتىکارخانه

صرفاًاعیانى 
کارخانه به فروش 

مى رسد .

یک باب کاشان- خیابان کارگر- کوچه مالک اشتر7
متصرف 187/20180مسکونىخانه

ششدانگ2,164,900,000نقدىدارد.

یک باب کاشان -خیابان امیرکبیر -کوچه ابریشم 845
متصرف 5/ 577  اصالحى دارد812اصالحى داردمسکونىخانه

ششدانگ22,054,000,000نقدىدارد.

مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

آخرین اقدامات آبفا اصفهان در شهرهاى ورزنه و نجف آباد
مدیر امور آبفــاى ورزنه از اجــراى عملیات لوله گذارى شــبکه آب مجموعه 
گردشگرى آسیاب شتر شهر ورزنه خبر داد و گفت: در راستاى توسعه شبکه آب 
و بهره مندى این واحد گردشگرى  از آب شرب،پرسنل امور آبفاى منطقه ورزنه 

اقدام به لوله گذارى و توسعه شبکه آبرسانى به صورت امانى نمودند.
شــمس بگى در ادامه افزود: اجراى عملیــات لوله گذارى مذکــور از جنس 
پلى اتیلن به قطر110 میلــى متر بوده و طول لوله گذارى اجرا شــده 250متر 
بوده کــه کلیه هزینــه هاى لوله گــذارى و آماده ســازى از مالــک دریافت

 و سپس شــبکه اجراء گردید. شــمس بگى اســتفاده از صد در صد پتانسیل 
اجرایى منطقه و کاهش چشــمگیر هزینه هــاى اجراء را از مشــخصه هاى 

این پروژه دانست.

عملیات لوله گــذاري فاضالب  در ضلــع جنوبی بلوار خیــام و خیابان 11 غربی 
شهرك یزدانشــهر به اتمام رســید به گزارش امور فنی مهندسی منطقه نجف 
آباد اجراي شــبکه  داخلی فاضالب خیابان 11 غربی از محدوده خیابان شــهدا 
و ضلع جنوبی بلوار خیام یزدانشــهر نجف آبــاد به طول 650 متــر با قطر 250 
و  200 میلــی متري جنس لوله پلی اتیلن به پایان رســید و آمــاده بهره برداري 
شــبکه و واگــذاري بیــش از60 انشــعاب فاضــالب گردیــد  ایــن پــروژه 
 با قــرارداد ي به طــول 2000 متر بــا اقطــار (300-250-200) بــا اعتباري 
بالغ بــر 15 میلیارد ریال به مــدت 10 ماه در محدوده یزدانشــهر بلوار ســردار 
شهید صالحی در شرق یزدانشهر تا شــهرك امام علی(ع) در غرب در دستور کار 

قرار دارد.

در ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضالب آشغالگیر ورودى تصفیه خانه شستشوداده 
شد. شایان ذکر اســت  به علت جلو گیرى از پس زدگى فاضالب و خسارت مالى، 
عوامل پیمانکار با همکارى پرسنل آبفا منطقه ورزنه با دستگاه واتر جت این اقدام را 
عملیاتى نمودند الزم به ذکر است شستشوى آشغالگیربه صورت برنامه اى مدون 

ماهیانه 2بار شستشو داده مى شود.

مرحله دوم عملیات اجراي شبکه فرعی فاضالب  بلوار آیت نجف آباد  به پایان رسید به 
گزارش واحد فنی مهندسی آبفا منطقه اجراي شبکه فرعی فاضالب کوچه هاي شهیدان 
حبیب الهی و چاوشی و فرعی هاي آنها در بلوار شهید آیت نجف آباد به طول 333 متر 
با قطر 200 میلی متري پلی اتیلن به اتمام رســید و بعد از انجام مراحل شستشو آماده
  بهره برداري و واگذاري بیش از  44 انشعاب فاضالب گردید  این پروژه  در ادامه اجراي 
شبکه گذاري  فاضالب نجف آباد ( خیابان شیخ بهایی شمالی تا خیابان کشاورز در غرب 
و از  شمال خیابان شریعتی تا خیابان امام ) به  طول کلی 12500 متر با اقطار (200-250) 

با هزینه اي بالغ بر 20 میلیارد ریال در دستور اجرا قراردارد.

به گزارش واحدامورمشــترکین 
11ماهــه ســال  منطقــه ،در
جــارى تعداد3647 فقــره برگه 
اخطاریه پرمصرف بــه انضمام 
قبوض آب بهاء بین مشــترکین 
پرمصرف و مــازاد بــر الگوى 
گردیــد. توزیــع  مصــرف 

درراســتاى  اقــدام  ایــن 
کاهش مصرف و نهایتًادرراستاى 
ترویج مصرف بهینــه آب انجام 

گردید.

عملیات لوله گذاري فاضالب بخشی از شهرك ولی عصر شهر دهق به اتمام رسید 
به گزارش واحد فنی مهندســی آبفا منطقه نجف آباد عملیات اجراي شبکه جمع 
آوري فاضالب شهرك ولی عصر شهر دهق به طول 500 متر با قطر و250 و 200 
میلی متري جنس لوله پلی اتیلن به پایان رســید و آماده بهره برداري و واگذاري 
بیش از 40 انشــعاب فاضالب گردید این پروژه  طی قرار دادي به طول 42000 
متر با اقطار 200 الی 400 میلی متري جنس لوله پلی اتیلن با  هزینه اي بالغ بر 20 

میلیارد تومان در  دستور کار قرار گرفت.

صدوراخطاریه پرمصرف به مشترکین آبفا

اجراي 500 متر شبکه فاضالب
 در شهرك ولی عصر 

شستشوى آشغالگیر تصفیه خانه فاضالب 

 اجراي 333 متر شبکه فرعی فاضالب
 در بلوار شهید آیت 

اجراي 650 متر شبکه داخلی فاضالب در غرب یزدانشهر عملیات توسعه شبکه آب مجموعه گردشگرى آسیاب شتر 


