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آب معدنى هایى که نباید بخریدبرنامه ریزى براى احداث آرامستان جدیدمنتظر «تام و جرى» جدید باشیدواکنش روحانى به تحریم ظریف توسط آمریکا همان سنى که دایى راهى بوندسلیگا شد  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مزایاى استفاده از
صابون هاى 
زغال فعال 

سیگار قاچاق بخرید، هدیه بگیرید!
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جزئیات دزدیده شدن
 یک نوزاد از بیمارستان

60 درصد رانندگان 
سرویس مدارس، زن هستند

برخورد با متعرضان به 
بناهاى تاریخى

5 میدان امام(ره) 

دندانپزشکان 
در صدر 

شکایت بیماران

در چند سال اخیر زغال فعال به عنوان یکى از مواد بهبود دهنده پوست مورد 
توجه و محبوبیت فراوان قرار گرفته است. 

زغال و صابون یک ترکیب منحصر به فرد به 
شمار مى رود و در بسیارى از محصوالت جدید 

مراقبت از پوست به دلیل خواص بى نظیر...

رئیس ســازمان نظام پزشکى اســتان اصفهان 
گفت: حدود 8000 پزشــک در استان اصفهان 
فعالیت دارند که تقریبًا 60 درصد آنها پزشــکان 

عمومى هستند. 
عباسعلى جوادى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به 
اینکه تعداد متخصصان اطفال، داخلى و جراحى 
بیشــتر از دیگر تخصص هاى پزشــکى است، 
تصریح کرد: جمعیت پزشــک در شهر اصفهان 

وضعیت خوبى دارد...

4
100100 میلیارد بدهند مصال  میلیارد بدهند مصال 3636 ماه دیگر تکمیل مى شود ماه دیگر تکمیل مى شود

مدیرعامل مصالى اصفهان از نامهربانى دولت ها با این پروژه نیمه کاره بزرگ مى گویدمدیرعامل مصالى اصفهان از نامهربانى دولت ها با این پروژه نیمه کاره بزرگ مى گوید
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رونمایى مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از یک پدیده خطرناك در اصفهان

تئاتر براى من 
حرف اول را
 مى زند

لیگ جذابى در پیش داریم
کاپیتان ذوب آهن در خصوص شــرایط تیمش پیــش از مصاف با 
االتحاد صبحت کرد. به گزارش ایلنا،قاســم حدادى فر کاپیتان تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهــان در حال حاضر تمــام تمرکزش را روى 
مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا گذاشته جایى که آنها باید به مصاف 
االتحاد عربستان بروند و در دو بازى در ابوظبى و دوحه تکلیف آنها 

روشن مى شود. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آخرین وضعیت حوزه پزشکى در اصفهان از زبان 
رئیس سازمان نظام پزشکى استان 

یکى از توفیقات 
جمهورى اسالمى 

کاهش شیب سقوط 
تمدن اسالمى بود

 دوستت دارم اما شفاف بگو کى پول کثیف آورده سینما؟ 
      رضا کیانیان خطاب به رضا رشیدپور:
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 والدیمیر کومان:  والدیمیر کومان: 
مــــن مــــن 33 زن دارم! زن دارم!

آگهى تجدید مناقصه نوبت دومنوبت دوم

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در نظــر دارد چاپ کتب 
پیش دبستانى، ســبک زندگى و آداب شــهروندى و دفاتر ثبت فرآیند 
مدیریت کالس مورد نیاز خــود را در ســال 99- 98 از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى یک مرحله اى به اشــخاص ذی صالح واگــذار نماید. لذا 
متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا 
تاریخ 98/05/14 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
م الف: 552204

آگهى مزایده عمومى داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: انواع پایه هاى بتونى شکسته اسقاط موجود در انبار 
مرکزى  و بخش هاى امور نواحى به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى معامالت شرکت، از طریق مزایده 

عمومى به فروش برساند:

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را به شرح فوق از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى (ساعت 15:30) روز شــنبه مورخ 1398/05/26 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- 
خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت بازدید از کاالها از تاریخ 1398/05/12 تا تاریخ 1398/05/23 
همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزایده (محل 

استقرار کاال) مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691- 031 امور تدارکات تماس حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده در اسناد درج شده است.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مزایده را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکات 

براى خود محفوظ مى دارد.
شرکت کنندگان در مزایده مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند. در غیر این صورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده پیشنهاد دهنده مى باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 

مى باشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

مبلغ تضمین (ریال)ساعت برگزارىموضوع مزایدهشماره مزایده

فروش انواع پایه هاى بتونى 9891001
10383/000/000شکسته اسقاط

آخرین مهلت ارسال مهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
تاریخ برگزارى مزایدهپاکات

1398/05/121398/05/161398/05/261398/05/27

آگهى مزایده عمومى

شرکت توکابتن

شــرکت توکابتن (ســهامى خاص) در نظــر دارد تعــدادى از تجهیزات و 
ماشین آالت خود را به فروش برســاند. متقاضیان محترم مى توانند در تاریخ 
یکشــنبه 1398/05/13 از ســاعت 9 صبح لغایت 15 بعدازظهر جهت بازدید 
و همچنین دریافت مدارك شــرکت در مزایده بــه آدرس اصفهان، مبارکه، 
مجتمع فوالد مبارکه (درب زرین شهر)، شرکت توکابتن مراجعه نمایند. ضمنا 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت www.toukabeton.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن 09133079150 آقاى محمد کردنژاد تماس حاصل فرمایند.

برتئاتر براى اىر ب براىتئات اتئاتر تئات
اوحرف او احرف وف ر
مىمى مى

نسیم ادبى: 

قاسم حدادى فر:

کاپیتا
االتح
فوتبال
مرحله
االت
رو

ط 
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آیت ا... مظاهرى در دیدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه 
اصفهان با اشاره به ارتقاى ســردار غالمرضا سلیمانى 
گفت: ما در این مدت طوالنى رفاقت خاصى داشــتیم و 
حاال که مقام معظم رهبرى تشــخیص دادند ایشان در 
جایگاهى دیگر مشغول خدمت باشند اطاعت مى کنیم 

و ایشان را دعا مى کنیم.
زعیم حوزه علمیه اصفهان با اشاره به انتصاب سردار فدا به 
سمت فرماندهى سپاه اصفهان گفت: خدا را شکر مى کنیم 
که این سردار عزیز آمده و از شما درخواست دارم ایشان را 
کمک کنید تا بتواند از این مسئولیت سربلند بیرون بیایند 

و مورد رضایت مقام معظم رهبرى باشند.

این مرجع تقلید با اشاره به حساسیت مقام معظم رهبرى 
نسبت به اصفهان گفت: بنده به فرمان ایشان قم را رها 
کردم و به اصفهان آمدم و این را از الطاف الهى مى دانم 
که الحمدا... در این بیش از 20 سال بدون شرط و شروط 

هرچه ایشان خواستند عمل کردم.
آیــت  ا... مظاهرى با توصیه به ســردار فدا و اســتکى 
تأکید کرد: باید ســعى کنیم هرچــه مى توانیم رضایت 
مقــام معظم رهبــرى را به دســت بیاوریــم مطمئن 
باشــید در این صورت رضایت خدا و امــام زمان (عج) 
را به دســت آورده ایم و خیــر دنیا و آخــرت را خواهیم 

داشت.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى طى سخنانى 
در مراســم افتتاح بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبى 
«هریس» در تبریز با اشــاره به تحریم هــاى فزاینده 
آمریکا علیه ایران در ماه هاى اخیــر تصریح کرد: آنان 
ســخن از مذاکره دارند اما در همان حــال وزیر خارجه 
ما را تحریم مــى کننــد و البته قبــل از آن غلط هاى 
بزرگ ترى کرده بودنــد و رهبرى مــا را تحریم کرده 

بودند.
روحانى ادامه داد: اینکه کاخ ســفید و همــه ارکان آن 
و رئیس یــک دولت که خــود را ابَرقدرت مــى داند از 
مصاحبه وزیــر خارجه ما که یک انســان عالم و مقتدر 

و بامنطق اســت، مى ترســد و کاخ قدرتش به لرزه در 
مى آید، نشان از چیست؟ آنان مى گویند که وزیر خارجه 
مــا اظهاراتى دارد کــه ذهن مردم آمریکا را مشــوش 
مى کند، چه شــد؟ شــما که این همه ادعاى آزادى و 
دموکراسى داشــتید حاال از ســخنان یک انسان عالم 

مى ترسید؟
رئیس جمهورى افــزود: من که هرچه نــگاه مى کنم 
جز عظمت ملت ایران در این موضــوع نمى بینم. حاال 
این عظمت از کجا مــى آید؟ قدرت وزیــر خارجه ما، 
رئیس جمهور ما و حتى رهبرى ما از کجا مى آیند؟ همه 

از مردم این کشور است.

روایت آیت  ا... مظاهرى از 
ترك قم و حضور در اصفهان

واکنش روحانى به تحریم 
ظریف توسط آمریکا

گروگانگیرى اجساد!
على نوبخت، رئیس کمیســیون     برنا |
بهداشت و ســالمت مجلس شوراى اسالمى 
اظهار کرد: در گذشــته اهمیت در امر سالمت 
وجــود نداشــت. فضاحتى شــکل گرفت و  
گروگان گیرى اجساد در بیمارستان ها صورت 
مى گرفت که در این خصوص واکنش نشــان

 دادیم.

مرگ غم انگیز 
غروب ســه شــنبه هفته پیش،     رکنا |
گنجشــکى که نخى به پاهایش بســته شده 
بود وارد منزل یکى از اهالى روســتاى «زاغ» 
سیمکان جهرم شــد. نخ جایى گیر مى کند که 
گنجشــک به حالت دار آویخته قرار مى گیرد. 
صاحبخانه صحنــه را مى بیند و بــراى جان 
گنجشک عملیات نجات را آغاز مى کند. اما او 
در حال نجات جان گنجشک، از بلندى به روى 
دختر خود پرت مى شود و دختر پس از انتقال به 

بیمارستان جان مى سپارد.

یک کالغ چهل کالغ!
طى هفته گذشته انتشار فیلمى     میزان |
از کشف الشــه تعدادى کالغ در پارك غدیر 
قم، فضاى مجازى را تحــت تأثیر قرار داد. در 
توضیحات این فیلم، تعداد الشــه هاى کشف 
شــده کالغ صد ها مورد گزارش شــده است. 
محمدرضا عابدى، رئیــس اداره حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان قم در 
این باره مى گوید: تعداد الشه هاى کشف شده 
به 30 مورد هم نمى رســد و با توجه به اینکه 
تعداد تلفات محدود است و مرگ و میر در گونه 
دیگرى مشاهده نشده، احتمال شیوع بیمارى 
واگیردار وجود ندارد اما باید تا مشخص شدن 
نتایج آزمایش هاى مسئوالن دامپزشکى استان 

صبر کرد.

ورود فاضالب 
به تاالب انزلى

نماینــده مــردم بندرانزلى در     میزان |
مجلس با تأکیــد بر ضرورت احیــاى تاالب 
انزلى، گفت: متأسفانه ورود ساالنه 700 هزار 
تن رســوب به تاالب انزلى روند احیاى تاالب 
را سخت مى کند. حسن خسته بند الزمه احیاى 
تاالب انزلى را آبخیزدارى از باالدست خواند و 
گفت: آبخیزدارى و همچنین جلوگیرى از ورود 
رسوبات از اقداماتى است که مى تواند در احیاى 

تاالب مؤثر باشد.

7 استان محروم از غذا
بر اساس اعالم دفتر     اعتماد آنالین |
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، استان هاى 
سیستان وبلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد، 
ایالم، هرمزگان، خوزستان، کرمان و خراسان 
جنوبى نیاز فورى به رفــع محرومیت غذایى 

دارند.

نجات گربه در 
ایستگاه مترو

آتش نشانان تهرانى    جام جم آنالین |
در عملیاتى یک بچه گربــه را که داخل تونل 
مترو گرفتار شده بود، نجات دادند. این گربه در 
باالى دیوارهاى داخل تونل مترو گیر افتاده بود 
که در پى اعالم مأموران ایســتگاه مترو، آتش 
نشانان به محل اعزام شــدند. با حضور عوامل 
آتش نشانى در محل مشاهده شد که یک بچه 
گربه در ارتفاع باالى داخل تونل محبوس شده 
و دو روز متوالى است که نمى تواند از آنجا خارج 
شود که در همین راســتا عوامل آتش نشانى با 
استفاده از یک نردبام دستى اقدام پایین آوردن 

این گربه و نجات جان او کردند. 

55 سال حبس براى 3 زن 
3 زن که بخاطر کشف حجاب بازداشت و    بهار |
در زندان قرچک ورامین هستند، با حکم دادگاه انقالب 
اسالمى در مجموع به 55 سال و شش ماه حبس تعزیرى 
محکوم شدند. حکم این افراد چهارشنبه هفته پیش ابالغ 
شد. «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» از 
جمله اتهامات این سه زن اعالم شده است. این افراد پیش 
از دستگیرى ویدیویى منتشر کرده بودند که در مترو بدون 

روسرى به زنان گل مى دادند.

انتقاد از تحریم ظریف
  عصر ایران| ســناتور دموکــرات «دایــان 
فاینســتاین» از تحریم ظریف انتقاد کرد. او در توییتى 
نوشت: «من بیش از 15 سال است که وزیر خارجه ظریف 
را مى شناسم. در حالى که ما اختالف نظرات خود را داریم، 
اما او همیشه یک دیپلمات توانمند بوده است. این کار ما را 
به صلح نزدیک تر نمى کند بلکه برعکس اوضاع در حال 

حاضر پرتنش را تشدید مى کند.»

قیمت ها پس از حذف 4 صفر 
در صورت اجرایى شــدن مصوبه اخیر    ایسنا|
هیئت دولت مبنى حذف 4 صفر از پول ملى، قیمت  انواع 
کاال و خدمات براساس واحد پولى جدید محاسبه خواهد 
شد. در این حالت قیمت کاالهایى همچون نان و بنزین 
به یک تومان تغییر مى کند و براى خرید یک کیلوگرم 
گوشــت قرمز باید 100 تومان پرداخت کرد. با اجرایى 
شدن این مصوبه، حداقل حقوق کارگران 1500 تومان 

و حداقل حقوق کارمندان نیز 1700 تومان خواهد بود.

بازیگران تحت رصدند
  تسنیم| معاون اجتماعى ناجا درباره برخورد 
پلیس با بى حجابى سلبریتى ها اظهار کرد: کشف حجاب 
جرم است و طبق قانون فرقى نمى کند که سلبریتى ها یا 
غیر سلبریتى ها اقدام به این کار کنند. سردار احمد نوریان 
یادآور شــد: به وزارت ارشاد نیز گفته ایم که به بازیگرها 
نســبت به پوششــان تذکر دهد و به طور خاص براى 
بازیگرانى که حجاب اختیارى را ترویج مى کنند، پیگیرى 

صورت مى گیرد.

استیضاح وزیر صنعت
   پانا | طرح اســتیضاح وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در مجلس شــوراى اســالمى آغاز شده است. 
ده َتن از نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى با تهیه 
طرحى که همچنان سایر نمایندگان در حال بررسى و 
امضاى آن هستند، خواستار استیضاح رضا رحمانى، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دولــت دوازدهم به دلیل آنچه 

«ناکارآمدى» خوانده اند، شدند.

اولویت نیست
   خانه ملت | نماینده مردم الرستان در مجلس 
درباره ورود زنان به ورزشــگاه ها گفت: متأسفانه چنین 
موضوعاتى به دلیل بــى توجهى به جایگاه صحیح آن، 
زمینه  ساز بحرانى در سطح ملى شده که دشمنان از آن 
در جهت پیشبرد مقاصد خود و تخریب وجهه جمهورى 
اسالمى سوءاستفاده مى کنند. جمشید جعفرپور ادامه داد: 
حضور زنان در ورزشــگاه  ها اولویت بدنه زنان جامعه ما 
نیست اما مسئوالن به واسطه دامن زدن به حساسیت ها، 
آن را برجسته کرده و مسائل و نیازهاى اساسى این بخش 

از جامعه را به حاشیه مى برد.

سفیر آمریکا عصبى شد!
«ریچارد گرنــل»، ســفیر آمریکا در    ایسنا|
آلمان به  تصمیم این کشــور براى عدم مشــارکت در 
ائتالف آمریکایى حفاظت از کشــتیرانى در تنگه هرمز 
واکنش نشان داده و با مطرح کردن اینکه برلین مدیون 
واشنگتن است و با اشاره به هزینه گزاف مستقر کردن 
34 هزار نظامى آمریکایى در این کشور به عنوان «از خود 
گذشتگى آمریکا»، افزود: آمریکا چیزهاى زیادى را براى 
این که آلمان بخشى از غرب باقى بماند، قربانى کرده است.

خبرخوان

رئیس بیمارســتان تأمین اجتماعى شــهریار، جزئیات 
ماجراى دزدیده شــدن یک نوزاد از این بیمارســتان را 

تشریح کرد. 
محســن واثقى اظهار کرد: در چهاردهم خرداد ماه سال 
جارى و همزمان با شــب عید سعید فطر و حدود ساعت 
21 تا 21 و30 دقیقه همزمان با خلوت شدن بیمارستان، 
خانمى با مانتو و مقنعه مشکى  (لباس غیر ُفرم پرستارى) 

از در اصلى وارد بیمارستان مى شود.
وى در پاسخ به این پرسش که خانم اشاره شده چگونه 
پس از اتمام ساعت مالقات وارد بیمارستان شده است، 
گفت: در ســاعت غیرمالقات این خانم با مانتو و مقنعه 
مشــکى با معرفى خود به عنوان همــراه بیمار از گیت 
نگهبانى عبور مى کند و خود را به در بخش جراحى زنان 
و زایمان مى رساند که البته باید اشاره کنم که در اینجا از 

سوى نگهبان سهل انگارى شده است.
واثقى افزود: این خانم در ادامه و پس از عبور از در اصلى، 
خود را به در بخش جراحى زنان و زایمان مى رســاند و 
در یک زمان کوتاه و همزمان با انتقال یک بیمار جدید 
به بخش خود را بــه اتاق درون بخش زنــان و زایمان 
مى رساند و خود را به عنوان پرستار به مادرانى که همراه با 
نوزادانشان در بخش حضور داشتند، معرفى مى کند و در 
ادامه نیز به صورت نمایشى بر باالى سر چند نوزاد رفته و 

تالش مى کند که اعتماد مادران را جلب کند.
وى اظهار کرد: در همان دقایقى که این خانم در بخش 
حضور داشــته اســت به مادر یکى از نــوزادان عنوان 
مى کند که ناف نوزادش عفونت کرده  و باید فوراً توسط 
پزشک معاینه شــود! در ادامه این خانم اعالم مى کند 
که پزشک داخل اتاق عمل اســت و باید نوزاد را به آنجا 
ببــرد و در نهایت با جلب اعتماد این مــادر، نوزاد وى را 
مى گیرد و به بهانه مراجعه به پزشک، بیمارستان را ترك 

مى کند.
رئیس بیمارستان تأمین اجتماعى شهریار گفت: همزمان 
با این اتفاق در همان ســاعات اولیه موضوع به نیروى 
انتظامــى و آگاهى اطالع داده شــد و حتــى فیلم ها و 
عکس هاى ثبت شده توســط دوربین هاى بیمارستان 

در اختیار نیروهاى آگاهى قرار گرفت و فرایند بررسى و 
تحقیات الزم توسط آگاهى آغاز شد و در همان روزهاى 
اول نگهبان و برخى از پرســنل براى توضیح برخى از 
مسائل به آگاهى ارجاع شدند و هم اینک نیز برخى از آنها 
با قرار وثیقه آزاد هستند. وى در پایان ضمن همدردى با 
خانواده این نوزاد اظهار امیدوارى کرد که هر چه زودتر این 
نوزاد توسط نیروهاى پرتالش آگاهى و نیروهاى انتظامى 

پیدا شوند و این خانواده از نگرانى درآیند.
این در حالى اســت که پیش از این، حمید عسگرى پور، 
دادستان عمومى و انقالب شــهریار در تشریح جزییات 

پرونده کودك ربایى در بیمارســتان شهریار اظهار کرد: 
دو ماه پیش در بخش زنان و زایمان بیمارســتان تأمین 
اجتماعى شــهریار نوزاد تازه متولد شده اى توسط زنى 
با لبــاس کادر درمانى ربوده مى شــود. وى افزود: پس 
از دریافت این خبر اقدامات الزم و بررســى هاى اولیه 

صورت مى گیرد.
عسگرى پور گفت: با توجه به شــواهد و قراین که فرد 
رباینده بدون هیچ تشــریفات و بازخواستى توسط کادر 
درمانى و حراست توانسته به محل نگهدارى مراجعین 
و قســمت زنان و زایمان ورود پیدا کند نشان دهنده بى 

توجهى و سهل انگارى کادر پزشــکى این بیمارستان 
است.

دادستان عمومى و انقالب شهریار بیان کرد: فیلمى که 
از فرد رباینده در فضاى مجازى منتشر شده تنها تصویر 
موجود اســت و قطعى دوربین هاى این بیمارستان نیز 
مزید بر علت بوده کــه رباینده بتواند با خیالى آســوده 
هدف شوم خود را عملیاتى کند. عسگرى پور اظهار کرد: 
واحدهاى ویژه پلیس آگاهى همچنان در حال بررسى و 
پیگیرى موضوع هستند و در صورت به دست آمدن هر 

گونه مدرکى متعاقباً اعالم خواهد شد. 

فاش شدن اتفاق عجیب بعد از 2 ماه

جزئیات دزدیده شدن یک نوزاد از بیمارستان 

مدیر کل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
وضعیت ســقط هاى قانونى و غیرقانونى کشور را مورد 

بررسى قرار داد.
ســید حامد برکاتى گفت: ســقط موضوعى نیست که 
افراد مســتقیمًا آن را بیان کنند و چون تعداد سقط هاى 
غیرقانونى ثبت نمى شود، براى بررسى و پژوهش در این 
حوزه باید روش هاى غیرمستقیم استفاده کرد تا به نتیجه 
رسید. وى اضافه کرد: براساس مطالعات محلى و مقطعى 
در دانشگاه هاى علوم پزشــکى و آخرین مطالعه اى که 
حدود پنج سال قبل در کشور انجام شده، برآورد مى شود 
ساالنه بین 220 تا 250 هزار سقط جنین در کشور اتفاق 
مى افتد و با توجه به اینکه باردارى هایمان نیز کمتر شده 

احتمال اینکه تعداد سقط ها کمتر شده باشد وجود دارد.
برکاتى در این باره ادامه داد: البته با توجه به اینکه اقالم 
پیشگیرى از باردارى را تا سال 92 به طور رایگان در اختیار 
مردم قرار مى دادیم، احتمال مى رود باردارى ناخواسته 
بیشتر شده باشــد بنابراین، این احتمال هم مى رود که 
تعداد سقط ها بیشتر شده یا حدوداً همان تعداد قبلى باشد.

مدیر کل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
گفت: برخى سقط ها حاصل مداخله خود فرد یا مداخله 
یک فرد دیگر به روش سنتى یا روش غیرسنتى است و 

بخشى دیگر سقط هاى بیولوژیک است یعنى گاهى در 
درصدى از باردارى ها سلول تخم در جایى غیرمعمول 
النه گزینى مــى کند و در نتیجه ســقط خود به خودى 

اتفاق مى افتد.
وى با بیان اینکه ســقط هاى قانونى در کشور براساس 
آمارى که سازمان پزشکى قانونى ساالنه منتشر مى کند، 
زیر 8000 تاست، اظهار کرد: هر جا متوجه شویم سقطى 
به طور غیرقانونى صورت گرفته از طریق ساختار نظارت 
بر درمان وزارت بهداشت و دفتر حقوقى مداخله مى کنیم.

برکاتى اضافه کرد: اگر متوجه شــویم خانمى به دلیل 
عوارض ســقط غیرقانونى در بیمارستان بسترى شده، 
حتماً با فردى که این کار را براى خانم انجام داده برخورد 
مى شــود و در مواردى تعطیلى موقت و طوالنى مدت 
حرفه فرد خاطى انجام شده است. او تأکید کرد: مسلمًا 
تعداد سقط هاى غیرقانونى ما بیشتر از سقط هاى قانونى 
اســت مثالً  گاهى جنین مبتال به یک بیمارى ژنتیکى و 
مادرزادى اســت اما والدین دیر متوجه این نارسایى ها 
مى شوند و سن قانونى و شــرعى جنین اجازه نمى دهد 
در سیستم رسمى و قانونى کارى براى این خانم انجام 
دهیم. بنابراین افراد در داخل یا حتى خارج کشور جنین 

را سقط مى کنند.

ساالنه تا 250 هزار سقط جنین در کشور اتفاق مى افتد
ســتاد حج و زیارت مکه مکرمه از حضور مســن ترین زائر 
شرکت کننده در مناسک حج تمتع امسال با 130 سال سن از 
اندونزى در سرزمین وحى خبر داد تا در میان دو میلیون و 500 
هزار مسلمان حاضر در این مناسک از کشورهاى مختلف، 

یک رکورد ثبت کند.
پیرترین زائر حج امسال، «اوهى عیدروس سمرى» نام دارد و 

همراه با خانواده اش به عربستان سفر کرده است.
خبرگزارى رسمى عربستان سعودى گزارش داد که سمرى 

به عنوان مهمان ویژه «ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» 
پادشاه این کشور به مکه مکرمه سفر کرده است.

مســن ترین زائر ایرانى نیز در مناسک حج امسال 99 سال 
سن دارد. وى اهل استان گلستان و اکنون در مکه از شرایط 
جسمى مناسبى برخوردار است. به گفته دکتر محمدتقى حلى 
ساز رئیس مرکز پزشکى حج، مسن ترین زائر ایرانى ثبت نام 
کننده براى حج در سال جارى، 107  سال عمر داشت اما در 

آخرین لحظات به دالیلى از این سفر انصراف داد.

مسن ترین زائر حج وارد سرزمین وحى شد
فستیوال زیر 12 ســال استان بوشــهر در این شهر در 
جریان است و هیئت فوتبال اســتان بوشهر چهارشنبه 
شب قضاوت بازى هاى پسران زیر 12 سال استان را به 

داوران زن واگذار کرد.
بوشــهر از جمله شهرهایى اســت که در آن به مدارس 
فوتبال اهمیت زیادى مى دهند و هر ســاله مســابقات 
زیادى بین مدارس فوتبال استان ها برگزار مى شود که 
این منجر به این شده این استان در مسابقات کشورى هم 

همواره به روى سکو برود.
به گزارش «خبرآنالین»، مخابره ایــن عکس به فیفا 
نشان خواهد داد فدراسیون فوتبال به دنبال توسعه فوتبال 
بانوان در ایران است و رفته رفته به دنبال فراهم کردن 

نقش بیشتر زنان در فوتبال اســت. کما اینکه خبرهاى 
رسیده نشــان مى دهد براى اولین بار و به طور رسمى 
بازى تیم ملى در مقدماتى جــام جهانى 2022 با حضور 
زنان برگزار خواهد شد. قضاوت زن در بازى هاى مردان 
در فوتبال حرفه اى امرى مرسوم اســت اما در ایران به 

دلیل محدودیت ها امکانپذیر نیست. 
داوران زن درماه هــاى اخیر به خوبى نشــان داده اند 
قابلیت درخشــش در عرصه هاى جهانى را دارند. کما 
اینکه گالره ناظمــى دیدار نهایى المپیــک جوانان در 
آرژانتین را ســوت زد و در ادامه به همراه زرى فتحى در 
جام ملت هاى فوتســال اروپا هم قضاوت هاى خوبى

 داشت.

داوران زن بازى پسران را سوت زدند!

عباس عبدى درباره اصرار «مایــک پمپئو» براى گفتگو 
با رادیو و تلویزیــون ایران به «نامه نیــوز» گفت: رادیو و 
تلویزیون ایران به مثابه رسانه در مفهوم عرفى جهان نیست. 
براى کارهاى خاص است، مثًال «گاندو» بسازد و در داخل 
دعوا درست کند یا ابزارى علیه جناح هاى سیاسى شود. در 
کنار این کارها چند برنامه سرگرمى مثل «خندوانه» و... هم 
بسازد. این تحلیلگر مسائل سیاسى ادامه داد: چه بسا پمپئو با 
رادیو و تلویزیون ایران صحبت کند و اصًال ما حرف هایش 
را نشویم یا اگر هم پخش شود معلوم نیست ترجمه درست 
باشد بنابراین به هدفش نمى رسد. در مجموع آقاى پمپئو 
یا از روى ناآگاهى این مســائل را گفته یا اینکه توجهى به 
واقعیت ها ندارد. احتماًال در وزارت خارجه آمریکا مشاوران 

و مسئوالن ضعیفى در باره ایران دارند.

وى افزود: اینکه آقاى ظریف مى رود آمریکا و با رسانه هاى 
آنجا صحبت مى کند براى این اســت که آمریکایى ها بر 
خالف ما رسانه هاى خودشان را گوش مى کنند و رادیو و 
تلویزیون ما را نمى بینند یا به اخبار رسانه هاى ما دسترسى 
ندارند. بنابراین آقاى ظریف مى رود آنجا تا حرف هاى ایران 

را از این طریق به اطالع مردم آمریکا برساند.
این تحلیلگر مسائل سیاسى بیان کرد:  پمپئو بیشتر با رسانه 
هاى آمریکایى صحبت مى کند و آنها خیلى وارد چالش با 
او نمى شوند. اگر یک رســانه درست و حسابى مستقل در 
ایران باشد و با پمپئو گفتگو کند یقین دارم که پمپئو به لحاظ 
استدالل کم خواهد آورد و این به نفع افکار عمومى ایران 
اســت. البته بعید مى دانم که او بپذیرد با یک رسانه واقعى 

گفتگو کند.

صداوسیما براى این است که «گاندو» بسازد!
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محکومیت به خرید کتاب 
یک قاضى اردستانى به جاى صدور حکم حبس تعزیرى، 
فرد متهم را به خرید کتاب و تجهیـز کتابخانه ملزم کرد. 
رئیس اداره کتابخانه هاى عمومى اردستان در این زمینه 
گفت: قاضى شعبه 101 دادگاه کیفرى براى نخستین بار 
در این شهرستان حکم خرید کتاب را جایگزین حبس صادر 
و ابالغ کرد. عفت باقرى افزود: متهم پرونده در مجموع به 
خرید 40 میلیون ریال کتاب به سود کتابخانه هاى عمومى 

شهرستان اردستان محکوم شده است. 

مسمومیت تنفسى 3 کودك
 در استخر 

3 پسر بچه روز چهارشنبه هفته پیش به دلیل استنشاق 
مواد شوینده در استخرى در خیابان جهاد اصفهان دچار 
مسمومیت تنفسى شـدند. مدیر حوادث و فوریت هاى 
پزشکى اسـتان اصفهان گفت: این حادثه ساعت 16 و 
50 دقیقه این روز به اورژانس اعالم و واحدهاى امدادى 
به محل اعزام شدند. غفور راستین افزود: در این استخر 
سه پسر پنج، 11 و 12 ساله که براى شنا به محل رفته 
بودند به دلیل تنفس مواد شوینده اى که محیط استخر 
با آن شسـته شـده بود دچار مشکالت تنفسـى شدند. 
وى ادامه داد: یک نفـر از این کودکان بـراى درمان به 
بیمارستان آیت ا... کاشانى منتقل شد ولى دو نفر دیگر به 
دلیل رضایت ندادن براى اعزام به بیمارستان به صورت 

سرپایى درمان شدند. 

توقیف محموله دارو و سیگار 
قاچاق 

محمولـه دارو و سـیگار قاچـاق از انبـارى در اصفهان 
کشـف و توقیف شـد. مدیر بازرسـی و نظارت اصناف 
استان اصفهان گفت: بازرسـان مبارزه با قاچاق کاالى 
این مدیریت به همراه پلیس آگاهى از واحد صنفى انبار 
تخلیه بار در اصفهان 516 کیلوگرم داروى دامپزشکى 
خارجى و 5000 نخ سیگار تقلبى و قاچاق کشف و جمع 
آورى کردند. جواد محمدى فشارکى ارزش این محموله 
قاچاق را حدود دو میلیارد ریال بیان کرد و افزود: پرونده 

تخلف مالک انبار به مراجع قانونى ارسال شد.

اهداي خون
 توسط کارکنان مخابرات 

 جمعى از مدیران و کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، با 
حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان اصفهان با اهداى 
خون در این اقدام خداپسـندانه شـرکت کردند. گفتنى 
اسـت کارکنان مخابرات منطقه اصفهـان با حضور در 
این کمپین بر نقش اهداکنندگان در تأمین خون کافى و 

سالم براي بیماران تأکید کردند.

مبارزه با آفت ملخ بومى 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان گفت: 
با مشـارکت کشـاورزان و گروه هاى حفظ نباتات این 
سـازمان در دو ماه گذشـته سمپاشـى بیش از 10 هزار 
هکتار از اراضى کشـاورزى اسـتان به منظور مبارزه با 
آفت ملخ بومى اجرا شد. حسنعلى رحیمى با بیان اینکه 
این طرح در شهرسـتان هاى تیران وکرون، شـهرضا، 
فریدونشهر، شـاهین شـهر و لنجان اجرا شـده افزود: 
بیشـترین آفت ملخ شناسایى شده در اسـتان اصفهان 

ملخ تاغزار، مراکشى و شکم بادمجانى است.

هنرستان هاى غرب اصفهان
 به روز نیست

عبـاس محمدصالحـى، نماینـده فریـدن در شـوراى 
اسالمى استان اصفهان در خصوص مشکالت آموزشى 
مدارس فریـدن اظهـار کرد: شهرسـتان فریـدن تنها 
پنج واحد هنرستان فنى و کشـاورزى دارد که آموزش 
تمـام شهرسـتان هاى غـرب اسـتان را در ایـن زمینه 
پوشـش مى دهد. وى بـا ابراز تأسـف از مجهـز نبودن 
این هنرستان ها افزود: تجهیزات این هنرستان ها هیچ  
کدام به روز نیسـت و همه آنها قدیمى  هستند که قرار 
شد حداقل دو هنرسـتان را تجهیز کنند که هنوز انجام 

نشده است.

خبر

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: از تمامى ظرفیت هاى 
اطالع رسانى و فرهنگســازى استان در راستاى اجراى 

برنامه هاى عملیاتى پویش بانوى آب استفاده مى شود.
سید اکبر بنى طباء پیرامون برگزارى پویش ملى بانوى 
آب افزود: در این پویش برنامه ریزى شــده که حداقل 
20 هزار نفر از بانوان شــاغل و خانه دار در ســال 98 با 
راهکارهاى تأمین، تصفیه و مصرف بهینه آب آشنا شوند 
زیرا نقش بانوان در مدیریت مصرف بهینه آب بسیار مهم 

و حائز اهمیت است.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه 

داد: در این پویش، بازدید بانوان از تصفیه خانه آب، حضور 
در خانه فرهنگ آب، همکارى و تعامل با فرهنگسراهاى 
شــهردارى براى حضور در جمع بانوان و آموزش هاى 
الزم، دعوت و اجتماع بانوان در شهر هاى استان، حضور 
در تجمعات بانوان دستگاه هاى اجرایى استان از جمله 
محورهــاى عملیاتى پویش ملى بانوى آب در اســتان 

اصفهان است.
بیش از 80 نفر از همســران شــاغل در شــرکت  برق 
منطقه اى اســتان اصفهان از تصفیه خانه باباشیخعلى 
دیدن کردند که در این بازدید از نزدیک با فرایند تصفیه 

آب آشنا شدند.

منصور یــزدى زاده، مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان 
با همراهى جمعى از مسئوالن شــرکت براى بررسى 
پیشرفت و مشکالت پروژه هاى مســیر سرباره کوره 
بلند شماره 3 و نوسازى ســرندهاى قسمت دانه بندى 
بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایى از این دو پروژه 

بازدید کرد.
هوشــیار صفاران، سرپرســت باترى واحد یک بخش 
تولیدات کک و مواد شــیمیایى گفــت: در این پروژه 
ســرندهاى یک طبقه جایگزین ســرندهاى دو طبقه 
قدیمى شد. تعویض ســرندهاى با کمترین توقف در 
ارسال کک به کوره بلند شماره 2 انجام شد. سرپرست 

باترى واحد یک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایى با 
اشاره به هزینه باالى تعمیر و نگهدارى سرندهاى قبلى 
اظهار کرد: با تعویض و نصب ســرندهاى جدید هزینه 
نگهدارى این سرندها کاهش معنا دارى خواهد یافت 

ضمن اینکه چهار عدد نوار نقاله نیز حذف شده است.
حمید ابراهیمى، مهندس ارشــد مکانیک کک و زغال 
واحد یک و طراح این پروژه هم گفت: براى نگهدارى 
سرندهاى دو طبقه قبلى بالغ بر صد میلیون تومان در ماه 
باید هزینه مى شد. وى افزود: سرندهاى قبلى عالوه بر 
وزن زیاد و لرزش بیش از حد استاندارد با تجمع کک، 

کاهش ظرفیت سرند را به همراه داشت.

نوسازى سرندهاى بخش 
تولیدات کک ذوب آهن

آغاز پویش ملى
 بانوى آب 

معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان، آمار اکران فیلم هاى کودك 
و نوجوانى را اعالم کرد که طى یکســال گذشته در 
اصفهان اکران شــده اند. محمدعلى جعفرى اظهار 
کرد: از فروردین ســال 97 تا ابتداى مرداد ماه سال 
جــارى، 15 فیلم کودك و نوجوان در ســینماهاى 

اصفهان اکران شده است.
وى ادامه داد: «ســندباد و ســارا»، «اســکى باز»، 
«آهوى پیشــونى ســفید»، «دزد و پرى»، «تپلى 
و من»، «وروجک ها»، «دیو و دلبر»، «درســاژ»، 
«پاستاریونى»، «در مسیر باران»، «امین و اکوان»، 

«ضربه فنى»، «فیلشــاه»، «قهرمانان کوچک» و 
«خاله سوسکه» نام این فیلم هاست.

معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان با اشــاره به سینماهایى که 
این فیلم ها در آن اکران شــده اند گفت: سینماهاى 
فرهنگیان، فلســطین، چهارباغ، سپاهان، بهمن و 
پردیس سینمایى ساحل و ســیتى سنتر، همچنین 
برخى از مدارس میزبان اکران این فیلم هاى کودك 
بوده اند و طبق آمار استخراج شده، بیشترین فروش 
را نیز به ترتیب فیلم هاى «پاستاریونى»، «درساژ» و 

انیمیشن «فیلشاه» داشته اند.

آمار اکران فیلم هاى کودك و نوجوان در اصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
بیان کرد: به تازگى در شهر اصفهان شاهد پدیده اى خطرناك 
هستیم که مى تواند تبعات خطرناکى را براى سالمت افراد و 

سالمت عمومى جامعه داشته باشد.
حســین صفارى  در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: در 
زمینه فروش محصوالت دخانى مــوارد و روش هاى جدید 
مشاهده شــده؛ در این روش فردى جوان با ظاهرى بسیار 
آراسته و لباس رسمى در مغازه مى ایستد و به تبلیغات و فروش 
ســیگارهاى خارجى قاچاق مشغول مى شــود. وى افزود: 
این فروشــندگان براى جلب رضایت مغازه دارها هدایایى 
مانند سشــوار، هولدر و موارد مشابه مى دهند و همچنین به 
خریداران این سیگارها هم هدایاى تشویقى از جمله سیگار 

رایگان، فندك و... مى دهند. صفارى  در تشریح وضعیت این 
فروشندگان گفت: این افراد که به اصطالح بازاریاب هستند، 
تحت پوشش بیمه، بیمه تکمیلى و برخى مزایا مانند سفرهاى 
تفریحى کیش و قشــم قرار مى گیرند و حقوق مکفى هم 
دریافت مى کنند. این مدیر بهداشــتى در ادامه با بیان اینکه 
برند اکثر این سیگارها جدید اســت، خاطر نشان کرد: ای ن 
نوع فروش مشکوِك سیگار با هدایایى که در نظر مى گیرند، 
مى تواند تبعات دیگرى هم در پى داشته باشد و در این زمینه 
باید دستگاه هاى ذیربط ورود کنند تا با این پدیده جدید برخورد 
شــود. مدیر گروه بهداشت محیط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در بخش دیگرى از گفتگوى خــود تصریح کرد: 
فروش ســیگارهاى خارجى و قاچاق، از محصوالت دخانى 

ایرانى بیشتر اســت و اکثر این محصوالت دخانى نیز تاریخ 
گذشته است که متأسفانه خریداران به تاریخ تولید آن هیچ 
توجهى ندارند. وى ادامه داد: برخى چایخانه دارها هم از تقلبى 
بودن تنباکوهاى مصرفى اطالعى ندارند، این محصوالت 
در بسته بندى هاى بسیار شــکیل خارجى عرضه مى شود، 
ولى اکثراً در کارگاه هاى غیرمجاز داخلى تولید مى شود که 
اسانس و رنگ هاى استفاده شده در آنها از ترکیبات شیمیایى 

و خطرناك است.
صفارى  در پایان با هشــدار جدى به خانواده هــا ابراز کرد: 
متأسفانه گرایش دختران جوان به قلیان افزایش پیدا کرده و 
در زمینه مصرف قلیان شاهد آمار برابر بین پسران و دختران 

جوان هستیم.

رونمایى مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از یک پدیده خطرناك در اصفهان

سیگار قاچاق بخرید، هدیه بگیرید!

رئیس سازمان نظام پزشکى اســتان اصفهان گفت: حدود 
8000 پزشک در استان اصفهان فعالیت دارند که تقریباً 60 

درصد آنها پزشکان عمومى هستند. 
عباســعلى جوادى در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به اینکه 
تعداد متخصصان اطفال، داخلى و جراحى بیشــتر از دیگر 
تخصص هاى پزشکى است، تصریح کرد: جمعیت پزشک 
در شهر اصفهان وضعیت خوبى دارد، اگر چه ممکن است در 
شهرستان ها میزان تخصص ها متناسب نباشد اما در استان 
اصفهان به نسبت دیگر استان ها به جز تهران وضعیت خوبى 

در موضوع پزشک داریم.
رئیس سازمان نظام پزشکى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
پزشکان با سابقه کمتر به خارج از کشور مهاجرت مى کنند، 
افزود: بیشتر پزشکانى که مهاجرت مى کنند پزشکان جوانى 
هستند که شماره نظام پزشکى دارند اما سابقه پزشکى ندارند 

و براى گرفتن تخصص به خارج از کشور مى روند که بعد از 
گرفتن تخصص هم در آنجا ماندگار مى شــوند. وى با بیان 
اینکه در آینده شاهد خروج بیشتر پزشکان از کشور خواهیم 
بود، گفت: افرادى که خواهان راه اندازى مطب در اصفهان 
هستند باید حداقل 360 امتیاز داشــته باشند که این امتیاز 
معادل چند سال سابقه است و کسب این امتیاز معادل حدود 
10 سابقه در شهرهاى کوچک تر خواهد بود که این دسته 

پزشکان کمتر مهاجرت مى کنند.
جوادى در خصوص بیشترین شــکایات مردمى از پزشکان 
گفت: دندانپزشــکان اولین مورد شکایت بیماران هستند و 
علت آن مراجعه بسیار به آنهاست که وقتى مراجعه بیشتر باشد 
تقریباً شکایت هم بیشتر مى شود به عالوه اینکه دندانپزشکى 
به دلیل گران بودن ملزومات آن معموًال هزینه هاى آن براى 
مردم باالست و شــکایات مردم بیشتر در خصوص دریافت 

هزینه هاى دندانپزشکى اســت. وى دومین شکایات مردم 
را مربوط به متخصصان جراحى زیبایى دانست و اظهار کرد: 
به دلیل اینکه مردم توقعات بسیارى از جراحى زیبایى دارند و 
خواهان تغییرات بسیار در اعضاى بدن خود هستند از طرفى 
برخى پزشکان براى جلب مشترى بیشتر قول هایى مى دهند 
که ممکن اســت چندان بعد از جراحى محقق نشده باشد، 

همین موضوعات شکایات مردمى را درپى دارد.
رئیس سازمان نظام پزشکى اســتان اصفهان در خصوص 
بیکارى پزشکان عمومى در اصفهان، اظهار کرد: اگر سیستم 
ارجاع در ایران وجود داشــت، قطعاً پزشــک عمومى بیکار 
نداشتیم چرا که تعداد جمعیت ما نسبت به پزشک کم نیست 
اما چون این سیســتم وجود ندارد ممکن است یک پزشک 
بیش از حد استاندارد بیمار داشته باشد و پزشک دیگر بیمار 

نداشته باشد.

آخرین وضعیت حوزه پزشکى در اصفهان از زبان رئیس سازمان نظام پزشکى استان 

دندانپزشکان، در صدر شکایت بیماران

ساخت 150 هزار واحد مسکونى جدید در دستور 
کار وزارت راه و شهرسازى قرار گرفته است.

معــاون حقوقــى و امــور مجلــس وزارت راه و 
شهرسازى در حاشــیه آغاز عملیات  اجرایى طرح 
بزرگ ساخت 1000 واحدمســکونى در کاشان، 

طرح اقدام ملــى را از اولویت هــاى وزارت راه و 
شهرسازى دانســت و گفت: با اجراى این طرح، 
ساخت این تعداد واحد مسکونى در کشور در دستور 

کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
مهران کفاش افزود: از ایــن تعداد، صدهزار واحد 
مسکونى در بافت فرسوده، 200 هزار واحد هم در 
شهرهاى جدید و بخشى در حوزه مسکن شهرى 
و روستایى ساخته مى شود که ساخت مسکن مهر 
و روســتایى برعهده  بنیاد مسکن وشهرسازى در 

استان هاست.
وى از دیگــر اولویــت هــاى کارى وزارت راه و 
شهرســازى را تکمیل طرح هــاى عمرانى با 80 
درصد پیشرفت فیزیکى دانســت و گفت: وزارت 
راه و شهرسازى مکلف است این طرح هاى نیمه 
تمام را تا پایان امسال تکمیل کند و به بهره بردارى 

برساند.

ساخت 150 هزار واحد مسکونى جدید در 
دستور کار وزارت راه و شهرسازى

«شهرپویا» عنوان همایش بزرگ انتخاب رشته و 
آشنایى با رشــته هاى دانشگاهى با شعار «انتخاب 
شما، آینده شــما» توســط اداره امور کتابخانه ها 
وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان با همکارى مؤسسه پویاشریف 

برگزار شد. 
در این همایش علیرضا افشــار، مشــاور و مدرس 
آمادگى براى دانشــگاه با اشاره به اســتقبال زیاد 
از همایش «شهرپویا» گفت: مؤسســه ها و افراد 
سودجویى هســتند که با وعده امید به افرادى که 
شرایط پذیرش در رشــته هاى مورد نظر برایشان 
مقدور نیست به دنبال سوداگرى هستند. بنابراین 
داوطلبان کنکور با انتخاب مؤسســه هاى مشاور 

مناسب براى انتخاب رشته اقدام کنند.  
این مشــاور و مدرس آمادگى براى دانشگاه اظهار 
کرد: 30 درصد از پذیرفته شــدگان رشــته هاى 
دانشگاهى در ســال اول از انتخاب رشته ناراضى 
هستند و این نشــان از اهمیت آگاهى و آشنایى با 
رشته هاى دانشگاهى دارد.  افشار با اشاره به منطقه 
بندى کــه در کارنامه داوطلبان کنکور سراســرى 
لحاظ مى شــود، گفت: داوطلبان کنکور سراسرى 
از مناطق یک، 2 و 3 هستند. اصفهان جزو منطقه 
یک محسوب مى شود. اگر داوطلبى سه سال آخر 
تحصیل را جابه جا شود و هر سال در یکى از مناطق 

بوده منطقه اى که رتبه بهتــر دارد برایش در نظر 
گرفته مى شود. 

در ادامــه همایش طیبــه فاطمى، رئیــس اداره 
امور کتابخانه هاى ســازمان فرهنگى، ورزشى و 
اجتماعى شــهردارى اصفهان گفت: «شهر پویا» 
یارانه اى است که شــهردارى در راســتاى ارائه 
حداکثر اطالعات در حداقل زمان ممکن و به سهل 
ترین و کمترین هزینه به داوطلبان انتخاب رشــته 
دانشگاهى خواهد داد. در سال گذشته 700 نفر به 
ما اعتماد کردند و با آمار 85 درصد قبولى در مراکز 
دانشــگاهى مواجه بودیم. امیدواریم امسال هم با 
اعتماد به «شهر پویا» داوطلبان کنکور با آشنایى و 

شناخت کامل دست به انتخاب رشته بزنند.  

«شهر پویا» راه را براى انتخاب رشته 
داوطلبان کنکور هموار مى کند

مسیر 6 کیلومترى دهق به مجتمع تقویت فشارگاز 
منطقه 2 به بهره بردارى رسید.

سخنگوى روابط عمومى منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز گفت: بــا حضور توکلى، مدیرعامل شــرکت 
انتقال گاز ایران، پس از 50 ســال این مســیر 6 
کیلومترى از راه دسترســى شهرســتان دهق به 
مجتمع تقویت فشار گاز این شهرستان بهسازى 

و ایمن سازى شد.

عارف احمدى هزینه اجــراى این طرح را بیش از 
17 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: با بهره بردارى 
از این مسیر، عالوه بر کارکنان شرکت گاز، حمل 

و نقل ساکنان این منطقه نیز آسان تر شده است.
تأسیســات تقویت فشار گاز شهرســتان دهق در 
منطقه 2 عملیات انتقال گاز از جمله ایستگاه هاى 
مهم این منطقه در جا به جایى گاز به ســه استان 

اصفهان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد است.

بهره بردارى از مسیر دهق
 به مجتمع تقویت فشار گاز

دفتر تبلیغات اســالمى با همکارى گــروه تبلیغى «متا» 
(مطالعات تمدن اسالمى)، سومین کرســى آزاداندیشى با 
موضوع «تمدن سازى یا تمدن زایى؟ پروژه یا پروسه؟» را در 
تاالر اجتماعات عالمه مجلسى با حضور طالب، دانشجویان 

و عالقه مندان به تمدن پژوهى برگزار کرد.
معاون علمى پژوهشــکده شــهید صدر تهران به عنوان 
مهمان ویژه و سخنران این کرسى آزاداندیشى با قدردانى از 
همکارى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: در هر مکتب 
و اندیشه اى در شیعه، عده اى در هر وضعیت به علت ایمان، 
دین خود را حفظ کرده و مى کنند اما وظیفه ما در تعمیم دین 

چیست؟
عطاءا... بیگدلى افزود: ما به عنوان یک انسان مسلمان، وظیفه 
داریم سازمان هاى اقتصادى، اجتماعى، رسانه اى تا ساختارها 
و ســازه هاى معمارى و حیات را به گونه اى سازماندهى و 

ساماندهى کنیم که دیندارى براى عموم، ساده باشد.
وى با تشریح فرایند تمدنى از صدر اسالم تاکنون گفت: ما از 
آنچه از وضعیت آرمانى اسالم براى ساخت ظواهر و تمدن و 
حیات مسلمین ترسیم کرده بودند دور شدیم و شیب آن هم 

منفى بوده است. 
معاون علمى پژوهشکده شهید صدر با بیان اینکه بهترین 
وضعیت تمدن اسالم در صدر اسالم بوده، خاطرنشان کرد: 
بعد از دور شــدن از صدر اسالم، علیرغم اینکه موفق شدیم 

شهرها و نظام هاى اجتماعى باشکوهى بسازیم اما از اصل 
نگاه دینى دور شدیم.

بیگدلى ادامه داد: با توجه به غیبت امــام زمان(عج) و غلبه 
دنیاى مدرن، چندان نمى توان به تمدن سازى نزدیک شد و 
دستیابى به تمدن اسالمى درصدى است که باید در این راستا 

بیش از پیش تالش شود و درصدها را افزایش داد.
وى گفت: یکى از توفیقات جمهورى اسالمى ایران، کاهش 
شیب سقوط تمدن اسالمى بوده ولى هنوز به نقطه احیاى 
تمدن اسالمى نرسیدیم و امید اســت بتوانیم این فرایند را 

عملیاتى سازیم.
بیگدلى در ادامه افزود: در دوران غیبــت، ما چندان قدرت 
تمدن سازى نداشته ایم و باید سطح توقع از تمدن اسالمى در 
دوران غیبت را کاهش دهیم ولى در هر حال باید برنامه ریزى 
در این راستا صورت گرفته و منتظر مشیت الهى براى تحقق 
آن باشیم. در این کرسى آزاداندیشــى، اصغر منتظرالقائم 
یکى از ناقدان هم گفت: تمدن سازى، ایجاد مدل الهى براى 
تشکیل نظام سیاســى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى بر 
مبناى فرمول هاى مطلوبى است که اگر توانستیم نظام هاى 
اقتصادى و... را بســازیم این فرایند آغاز شده است و در این 

راستا، فرم روش شناسى ما بر اساس نگاه دینى است.
وى ادامه داد: انسان ها، بشــریت را از پیامبران دارند و باید 
تمدن اسالمى را با عقالنیت و اجتهاد ایجاد کرد و در حقیقت 

ما مأمور تمدن سازى هستیم.

منتظرالقائم گفت: امروز انقالب اسالمى وارد عرصه اى شده 
که توانسته قدرت هاى ظالم رقیب را به زانو درآورد و دشمنان 

نتوانستند به اهداف خود دست یابند.
وى با بیان اینکه تمدن نوین انقالب اسالمى در حال ایجاد و 
حرکت است، افزود: همه زمینه ها براى ظهور امام زمان(عج) 

آماده است.
رئیس مؤسسه مطالبات تمدن اســالمى اصفهان (متا) نیز 
گفت: تاکنون ما سه کرسى آزاداندیشــى با عناوین سبک 
زندگى اســالمى، تمدن ســازى یا تمدن زایى و... را برگزار 
کرده ایم که همواره با استقبال خوبى از سوى دانشجویان و 

طالب، برخوردار بوده است.
حجت االسالم و المسلمین محمدحسین متولى امامى، ایجاد 
زمینه هاى بینش تمدنى و ایجاد موج در اصفهان را از اهداف 

برگزارى کرسى هاى آزاداندیشى برشمرد.

یکى از توفیقات جمهورى اسالمى کاهش شیب سقوط تمدن اسالمى بود
ساسان اکبرزاده
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نســیم ادبى، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون در برنامــه «فرمول یک» 
تأکید کرد که بیشتر نقدها به سریال 
«برادر جــان» متوجه دیالوگ هاى 
این سریال بود که مى گفتند چرا با 

زبان امروز متفاوت است.
نسیم ادبى در جدیدترین برنامه 
«فرمــول یک» مهمــان على 
ضیاء شد. در ابتداى این برنامه 
ادبى در پاســخ به اینکه حفظ 
کردن دیالوگ هاى مجموعه 
تلویزیونى «برادر جان» سخت 
نبــود، گفت: بله ســخت بود، 
براى مردم عامى هم ســخت 
بود و جزو اولین سئواالتشــان 
از بازیگــران این بــود که چطور 
توانستید این دیالوگ ها را حفظ 
کنید و حتى هنرجویان بازیگرى 
از من مى پرسیدند روشتان براى 

حفظ دیالوگ ها چیست؟
او افزود: من قبًال سر ســریالى به نام 

«عقیق» به کارگردانى بهرنــگ توفیقى بودم که 
سعید نعمت ا... نویســنده آن بود و من خیلى قلم 
او را دوســت دارم و طرفدار این جنــس دیالوگ 
گفتن هســتم و حفظ کردن هم بعد از مدتى برایم 

راحت شد.
بازیگر سریال «شهرزاد»  تأکید کرد: بیشتر نقدها بر 
اساس دیالوگ ها بودند و مى گفتند چرا با زبان امروز 
متفاوت است. ولى من همیشه مى گفتم این خیلى 
جذاب است، در طول ســال سریال هایى مى بینیم 
که به شــکل روز حرف مى زنند و برایتان عجیب 
و تازه نیست. چه اشکالى دارد ســریالى ببینید که 
برایتان تازه باشد. سریال هاى تاریخى که به گذشته 
برمى گردند هم زبان فاخرترى دارند. فقط شــاید 

ارتباط برقرار کردن با آن براى مردم سخت بود.
ادبى درباره همکارى با على نصیریان اظهار کرد: 
من قبًال در سریال «شهرزاد» با ایشان همکار بودم 
ولى هیچوقت با آقاى نصیریان رو به روى هم بازى 
نداشتیم اما در این سریال مقابل و مخالف هم قرار 
گرفتیم و خیلــى جذاب بود. تقابل بــازى را خیلى 
جذاب تر و ســخت تر مى کند. زمانى که با بازیگر 
دیگرى همراهید و راه او را مى روید کار ســختى 

نیســت اما وقتى نقش مخالف را بــازى مى کنید 
سخت تر است.

بازیگر نمایش «خرده جنایت هاى زناشــوهرى» 
تأکید کرد: واقعًا درباره بازى کردن جلوى ایشــان 
فکر مى کنم اى کاش بــراى همه بازیگران چنین 
فرصتى پیش بیاید. زمانى که اســتاد به شما حین 
بازى نگاه مى کند مسخ مى شوید که اینقدر درست 
بازى و نگاه مى کند و به شکل عجیبى در نقش فرو 
مى رود و شما دیگر اســتاد نصیریان را نمى بینید 
بلکه او را در نقش مى پذیرید. استاد درجه یک است 
خدا ان شاءا... همیشه سایه شان را بر سر ما نگه دارد.

در ادامه ضیاء، ادبى را سوپراستار تئاتر توصیف کرد و 
از او پرسید آیا این موفقیت را در تلویزیون هم تکرار 
کرده است؟ که ادبى پاسخ داد: تئاتر براى من حرف 
اول را مى زند. در دانشگاه هم تئاتر را انتخاب کردم 
و هیچ چیزى براى من جاى آن را نمى گیرد. حاال 
هم که در سینما و تلویزیون هستم نسبت به تئاتر 
غیرت دارم. حتى کارهایى که با نمایش هایم تداخل 
داشته را نپذیرفتم و همیشه مثل مادرى بوده ام که 
بودن کنار فرزندش را ترجیح مى دهد و عالقه ام به 

تئاتر معنوى تر است.

دلیل رد پیشنهاد بازى در فیلم و سریال از سوى بازیگر «شهرزاد»؛

نسیم ادبى: تئاتر براى من 
حرف اول را مى زند

اقبال واحدى، مجرى قدیمى تلویزیون در روز صداوسیما ترجیح داد با این نکته شروع کند که: خودم را مجرى 
نمى دانم بلکه بسیجى هستم به ویژه اکنون که فضا جنگى اســت و گرچه جنگ نظامى نداریم اما جنگ 

رسانه اى علیه ما در جریان است، اگر ما وظیفه اى انجام مى دهیم وظیفه بسیجى است.
او به برنامه «صبح بخیر ایران» تلویزیون اشاره کرد و گفت: زمانى که «صبح بخیر ایران» آغاز شد، از ساعت 
4 و 5 عصر برنامه ها شروع مى شد و اصًال برنامه زنده به جز بخش خبرى نداشتیم. ما دنبال جایى براى این 
برنامه بودیم که طلوع خورشید را ببینیم، اتفاقى که گرچه تکرارى است اما اتفاقى معجزه گونه هست. سرانجام 

تپه اى پیدا کردیم که اسم آن را مخفف «صبح بخیر ایران» یعنى «صبا» نامگذارى کردیم.
این مجرى پیشکسوت به فقدان تجهیزات رسانه اى آن دوران اشاره کرد و افزود: آن زمان کمترین امکانات و 

من هم از فنى وارد تولید شدم، برق خواندم، الکترونیک خواندم، فقط دو تا دوربین داشتیم. 
انیمیشن بلدم و اصًال برنامه «ســفرنامه» به همین دلیل 

شکل گرفت.
وى در پاسخ به اینکه آیا شهرى وجود دارد که شما نرفته 
باشید، گفت: به نظر من کسى نمى تواند ادعا کند همه جا 
را رفته اســت اما مى توانم بگویم یکى از کسانى هستم 
که بیشــترین جا را دیده ام. ایران ما آنقدر وسیع است که 
نمى توان چنین ادعایى کرد با اینکه من ســه چهار بار دور 

ایران را چرخیده ام.
مجرى قدیمى تلویزیــون همچنین 
در بخشــى از برنامه به شــوخى 
گفت: بعضى ها مى خواســتند از 
مــن تعریف کننــد مى گفتند 
صبح ها قبل از دستشویى 
رفتن اول شــما را روى 
آنتــن مى بینیــم . اصًال 
هم نمى گفتند گالب به 

رویت!
وى درباره نحوه کشف استعداد زنده یاد 
ناصر عبداللهى توضیح داد: ما به جنوب 
کشور و اســتان هرمزگان رفته بودیم 
و دنبال خانواده محلــى بودیم چون 
دوست دارم همیشــه به کسانى که 
آنتن ندارند میــدان بدهیم. آنجا من 
با ایشان آشنا شــدم و دیدم چه پسر 
فروتن و با اخالقى است. خالصه از 
او خواستم بخواند و دیدم چه صداى 
خوبى دارد. او از ائمــه مى خواند و از 
فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) و 

حضرت عباس(ع) خواند.
واحدى تأکید کرد: وحشت داشتم پخش 
زنده برویم چــون او اولین بارش بود. به 
هر حال به نخلستان ناخدا رفتیم و کنار 
تانــک آهنگ «فاطمــه(س)» را ضبط 
کردیم  از خانه مردم کابل کشیدیم که این 
را ضبط کنیم . براى اولین بار اســتاندارى 
یک هواپیما به ما داد و ما به جزیره ابوموسى 
رفتیم که روى آنجا خیلى مناقشــه بود و 
برخى کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس 
خیلى شیطنت مى کردند. وى افزود: آهنگ 
«فاطمه(س)» خیلى گرفت امــا اینکه در 
وصف ائمه از موسیقى استفاده کنیم خیلى جا 
نیا فتاده بود. عبداللهى هم خیلى موفق شــد اما 

متأسفانه از دنیا رفت.

اختتامیه جشــنواره ســینماتورز به مدیریت رضا 
رشیدپور، محل انتقاد این مجرى از ورود پول هاى 
کثیف به صنعت سینماى ایران بود؛ صحبتى که با 
واکنش رضا کیانیان روبه رو شــد و این بازیگر از 

رشیدپور خواست شفاف تر صحبت کند.
رضا رشیدپور با حرف هایش در اختتامیه جشنواره  
ســینماتورز، صداى رضا کیانیان را در آورد تا از او 

گالیه کند.
رشیدپور که براى جشنواره سینمایى اش در کیش، 
تعداد زیادى از اهالى سینما،  چند خبرنگار و عکاس 
و چند وزیر و مدیر دولتى را به این جزیره برده بود، 
در مراسم اختتامیه این رویداد گفت اسپانسر جشن 
سینمایى اش، پول تمیز دارد و هزینه هتل و بلیت 

مهمانان را هم داده است.
او اما قبــل از تمجید و ســتایش آنهایى که براى 

برگزارى این جشن کمکش کرده اند و البته برایش 
ریالى دستمزد و عایدى نداشته است، درباره ورود 
پول هاى کثیف در ســینما حرف زد. رشــیدپور با 
طعنه به بیت کوینى ها و آدم هایى که این روزها در 
سینماى ایران کم هم فیلم نمى سازند، اشاره کرد و 

خیلى شفاف از زندان رفته هاى شان سخن گفت.
این حرف هاى رشیدپور، سبب شد تا رضا کیانیان از 
این مجرى گالیه کند و به او بگوید اگر کسى پول 
کثیف دارد و به سینما مى آورد، باید شفاف گفته شود. 
این بازیگر همچنین گفت از افرادى مثل «ب-ز» 
و «ر-ز» و این آدم ها، محصول فرهنگى مناسبى 

تولید نمى شود.
در ادامه  کیانیان با تأکید بر اینکه رشیدپور را دوست 
دارد، از او خواست تا بیشــتر با شفافیت، درباره هر 

اتفاق ناپاکى حرف بزند.

مسعود کیمیایى در مراسم سالروز تولدش در خانه سینما، با اشاره به گیشه ده ها میلیاردى تعدادى از فیلم هاى 
روى پرده، از مسئوالن خواست بخشى از سرمایه ها را به سمت تولید فیلم هاى جدى و کم هزینه هدایت 

کنند. کیمیایى در این مراسم با اشاره به نیم قرن فیلمسازى اش گفت:  تمام این سال هایى که گذراندم به 
راحتى طى نشدند. فیلمسازى که صدایى داشته و براى بیان خودش ابایى  نداشته باشد، زیاد نیست. 

ما را ترس اذیت مى کند.
او با اشاره به فروش چند ده میلیاردى فیلم هاى روى پرده و پیدا نشدن سرمایه گذار براى ساخت 
فیلم هاى کارگردانان با سابقه ادامه داد: افرادى مانند داریوش مهرجویى، از پنج سال پیش بیکارند. 
او کار مى کند و چند طرح فوق العاده دارد که سرمایه مى خواهد اما نیست. از ناصر تقوایى باید خبر 
گرفت و من هم به سختى فیلم مى ســازم. البته آقایى که تا االن چند فیلمش هم فروش خوبى 

داشته، قرار است اثر بعدى من را بسازد.
کیمیایى تأکید کرد: مسئوالن باید به فکر سینماى جدى باشند و جدا از حرف، براى حمایت از آن قانون 

بگذارند. خیلى راحت مى توانند این آقایان سرمایه گذار را وادار کنند که با پول کم، فیلم جدى بسازند. در 
سال دو فیلم ارزان از نظر هزینه بسازند و نه از نظر استعداد.

کمپانى «برادران وارنر» در پى تکمیل عوامل الیو اکشن 
«تام و جرى» چند بازیکر دیگر معرفى کرد.

«کن جیوگ»، «راب دلینى»، «جردن بولجر»، «پاالوى 
شــاردا» به انیمیشــن جدید کمپانى «برادران وارنر» 
پیوســتند. پیش از این هم اعالم شــده بــود که «تیم 
استورى» کارگردان این فیلم خواهد بود و بازیگرانى مثل 
«کولین جاست» و «کلویى گریس مورتس» هم در آن 

ایفاى نقش مى کنند.
این فیلم داســتان این موش و گربه را در زمانى تعریف 
مى کند که از خانه شــان بیرون انداخته مى شــوند و به 
یک هتل مجلل در نیویــورك نقل مکان مى کنند. یک 
شخصیت منفى به نام «کایال» نیز که در این هتل شغلى 
دارد، در صــورت اینکه نتواند «جــرى» را پیش از یک 
مراسم عروســى از هتل بیرون کند خودش هم اخراج 

مى شود. او براى این کار «تام» را به خدمت مى گیرد.
«تام و جرى» در ابتدا به صورت یک سریال انیمیشنى 
پخش مى شــد و «ویلیام هانا» و «جــوزف باربرا» در 
ســال 1940 آن را خلق کردند. هفت فیلمى که از این 
شــخصیت هاى توســط کمپانى «مترو گلدوین مایر» 
ساخته شده بود، از سال 1943 تا 53 جایزه اسکار دریافت 
کرده اند. اولین فیلم بلند  آن نیز در سال 1993 با عنوان 

«تام و جرى: فیلم سینمایى» منتشر شد.
جیونگ که براى ایفاى نقش در ســریال و فیلم هایى از 
شبکه NBC شناخته مى شود و فیلم جدیدش را هم اوایل 
امســال از «نتفلیکس» پخش کرد در این فیلم نقشى 
با نام «جکى» را ایفا مى کنــد. دلینى  نیز در حالى نقش 
«دوبروس» را بازى مى کند کــه در فیلم هاى «ددپول 

2» و «سریع وخشن: هابز و شاو» ایفاى نقش مى کند.

بازیگ نســیم ادبى،
تلویزیون در برنامـ
تأکید کرد که بیش
«برادر جــان»م
ک این سریال بود
زبان امروز متفا
ادبى در نسیم

«فرمــول یک
ضیاء شد. در
ادبى در پاسـ
کردن دیالو
تلویزیونى «
نبــود، گفت
ع براى مردم
و جزو اول بود
ا از بازیگــران
توانستید این
کنید و حتى ه
پرس از من مى
حفظ دیالوگ ها
او افزود: من قبًال س

دلیل رد پیش

نسی
ح

این مجرى پیشکسوت به فقدان تجهیزات رسانه اى آن دوران اشاره کرد و افزود: آن زمان
منهم از فنى وارد تولید شدم، برق خواندم،فقط دو تا دوربین داشتیم.

انانیمیشن بلدم و اصًال برنامه «ســفرنا
شکل گرفت.

وى در پاسخ به اینکه آیا شهرى وجو
بباباشید، گفت: به نظر من کسى نمى تو
را رفته اســت اما مى توانم بگویم یک
آ بیشــترین جا را دیده ام. ایران ما که
نمى توان چنین ادعایى کرد با اینکه من

ایران را چرخیده ام.
مجرى قدیمى تلو
در بخشــى از
گفت: بعضى

مــن تعریف
صبح ه
رفتن

آنتــن
هم نم

رویت!
وى درباره نحوه کش
ناصر عبداللهى توض
کشور و اســتان ه
و دنبال خانواده م
دوست دارم همی
آنتن ندارند میــد
با ایشان آشنا شـ
فروتن و با اخالق
او خواستم بخوان
خوبى دارد. او از ا
فاطمه زهرا(س) و
حضرت عباس(ع) خو
واحدى تأکید کرد: و
زنده برویم چــون او
هر حال به نخلستان
تانــک آهنگ «فاطم
کردیم  از خانه مردم کا
را ضبط کنیم . براى اول
یک هواپیما به ما داد و م
رفتیم که روى آنجا خ
برخى کشــورهاى ح
خیلى شیطنت مى کردن
«فاطمه(س)» خیلى گر
موسیقى است ائمه از وصف
نیا فتاده بود. عبداللهى هم خ

متأسفانه از دنیا رفت.

اقبال واحدى: خودم را مجرى نمى دانم 
من یک بسیجى ام

 دوستت دارم اما 
شفاف بگو کى پول کثیف آورده سینما؟

رضا کیانیان خطاب به رضا رشیدپور:

مسعود کیمیایى: 
فیلم ها ده ها میلیارد مى فروشند اما براى من و مهرجویى 

سرمایه گذار نیست

منتظر «تام و جرى» 
جدید باشید

تارانتینو از اتفاقات «هشت نفرت انگیز» درس گرفت و فیلمنامه  آخرین پروژه  
خود را در مکانى امن نگهدارى کرد.

یکى از پر سروصداترین حواشى دوران فیلمســازى «کوئنتین تارانتینو» 
درز فیلمنامه   «هشت نفرت انگیز» در ژانویه  ســال 2014 بود. تارانتینو که 
پیش نویس اولیه  آن فیلمنامه را به چند تن از همکارانش داده بود به دنبال 
آن اعالم کرد که از تولید پروژه دســت خواهد کشــید. او در آن زمان در 
مصاحبه هایش مى گفت «به شدت افسرده» شده است. تارانتینو در نهایت 
نظرش را تغییر داد و «هشــت نفرت انگیز» را ساخت اما از این اتفاق درس 
گرفت که به هیچکس اعتماد نکند و فیلمنامه هایش را در اختیار کســى 

قرار ندهد.
«رابرت ریچاردسون»، فیلمبردار همیشــگى تارانتینو اخیراً در مصاحبه با 
«بیزینس اینســایدر» مى گوید تا روزهاى پایانى تصویربردارى موفق به 
خواندن نسخه  کامل فیلمنامه  «روزى روزگارى... در هالیوود» نشده است. 
تارانتینو در پایان این فیلم رویکردى متفاوت به تاریخ داشته و آنقدر نگران 
درز اسپویلرها بوده که نسخه کامل فیلمنامه را در یک گاوصندوق نگهدارى 
مى کند. تنها «برد پیت»، «لئوناردو دى کاپریو» و «مارگو رابى» پیش از آغاز 

فیلمبردارى متن کامل فیلمنامه را خوانده بودند اما تنها در منزل تارانتینو و 
در حضور او موفق به انجام این کار شــدند. ریچاردسون تنها کسى بود که 

اجازه یافت دو ماه پیش از فیلمبردارى صحنه هاى پایانى از آنها آگاه شود.
ریچاردسون مى گوید: «در حالى که در دفتر محل فیلمبردارى بودیم، باید به 

اتاق دیگرى مى رفتیم. فیلمنامه از یک گاوصندوق بیرون آورده شد و تنها به 
افرادى داده شد که آن را براى انجام وظایف خود نیاز داشتند.»

نســخه  کامل فیلمنامه به هیچ یک از بازیگرانى که در صحنه  پایانى فیلم 
«روزى روزگارى... در هالیوود» حاضر نبودند داده نشد تا خطر درز اسپویلرها 
کاهش پیدا کند. «مارگارت کوالى» یکى از بازیگرانى اســت که مى گوید 
به متن کامل دسترسى نداشــته اما همبازى اش پیت پایان فیلم را برایش 

فاش مى کند.
یکى از دوستان «رومن پالنسکى» از جمله  دیگر افرادى بودند که موفق به 
خواندن نسخه  کامل فیلمنامه شدند. تارانتینو اوایل ماه جوالى اعالم کرده 
بود که به یکى از آشنایان پالنسکى اجازه داده متن فیلمنامه را بخواند و براى 
کارگردان بازگو کند چرا که پالنسکى در فیلم حضور دارد و قصه در مورد قتل 

«شارون تیت» همسر او ا ست.
«کریســتفر نوالن» هم فیلمســاز دیگرى اســت که براى محافظت از 
فیلمنامه هایش اعمال مشــابهى انجام مى دهد. «رابرت پتینسون» اوایل 
سال جارى میالدى گفته بود که براى خواندن فیلمنامه ى «عقیده» در یک 

اتاق محبوس شده است.

درسى که آقاى کارگردان از 
«هشت نفرت انگیز» گرفت

فیلمبردارى «ایندیانا جونز 5» که پیش از این با تأخیر مواجه شده بود قرار است 
در سال 2020 میالدى آغاز شود. طبق برنامه ریزى هاى قبلى پنجمین قسمت 
از مجموعه «ایندیانا جونز» قرار بود آوریل سال 2019 فیلمبردارى شود اما ظاهراً 
به دلیل نهایى نشدن و تکمیل فیلمنامه، ســاخت اثر به تأخیر افتاد. حال طبق 
جدیدترین اطالعات منتشر شده فیلمبردارى در آوریل سال 2020 میالدى در 

کشور بریتانیا آغاز خواهد شد.
قسمت جدید مجموعه را «استیون اسپیلبرگ» کارگردانى خواهد کرد؛ کارگردان 
هر چهار قسمت قبلى. او درباره سفر به بریتانیا و ساخت قسمت جدید گفته است 
که «رفتن به این سفر ارزشش را دارد وقتى قرار است با مجموعه اى از عوامل با 

استعداد بریتانیایى کار کنى».
خبر ساخت «ایندیانا جونز 5» در شــرایطى اعالم مى شود که چند هفته پیش 
مسئله حضور «هریسون فورد» در این مجموعه و مصاحبه او حاشیه ساز شده 
بود. در حالى که حدس و گمان هایى درباره کنار گذاشتن او از قسمت جدید و 
شروع مجدد مجموعه با یک بازیگر جوان مطرح شده بود فورد 77 ساله اعالم 
کرد هیچکس دیگر نمى تواند این نقش را بازى کند. هریســون فورد در یک 
مصاحبه در واکنش به حضور بازیگرى جــوان در این نقش گفته بود: «متوجه 
نیستید؟ من «ایندیانا جونزم». وقتى نباشم، «ایندیانا جونز» هم نیست. قضیه 

ساده است.»

هریسون فورد از سال 1981 زمانى که این مجموعه فیلم با «مهاجمان صندوق 
گمشده» آغاز به کار کرد نقش شخصیت اصلى را برعهده داشته است. «ایندیانا 
جونز و معبد مرگ» ساخته سال 1984 دومین فیلمى بود که از این سرى ساخته 
شد. سال 1989 «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبى» هم روى پرده رفت اما 
قســمت چهارم یعنى «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین»  با فاصله زمانى 

طوالنى نسبت به قسمت هاى قبل در سال 2008 اکران شد.

اسپیلبرگ «ایندیانا جونز 5» را مى سازد 



ورزشورزش 05053549 سال شانزدهمشنبه 12 مرداد  ماه   1398

 تمدید قرارداد با والدیمیر کومان هافبک اوکراینى-
مجارستانى تیم فوتبال سپاهان یکى از مهمترین 
دغدغه هاى امیرقلعه نویى و هواداران سپاهان بود؛ 
هافبکى که پس از مدت ها ناکامِى سپاهانى ها در 
جذب بازیکن خارجى، توانست انتظارات را برآورده 
کند و یکى از مردان کلیدى تیم در لیگ هجدهم بود. 
او اما در نهایت پس از توافق با باشگاه، در اردوى کردان 
به سایر نفرات تیم اضافه شــد تا در لیگ نوزدهم هم 
همراه طالیى پوشان باشد. در ادامه مصاحبه با والدیمیر 

کومان شماره 77 تیم فوتبال سپاهان را مى خوانید.
تو در اردوى کردان بــه تیم اضافه 
شــدى. یک مقدار طول کشــید تا 
تصمیم نهایى ات را براى بازگشت 
به سپاهان بگیرى. دلیل این موضوع 

چه بود؟
اولین اولویت من باشگاه سپاهان بود. اما من مسائلى 
(مسائل شخصى) با باشگاه داشتم که ابتدا باید آنها را 
حل مى کردم. پس از آن بود که ما به توافق رسیدیم و 

من به ایران بازگشتم.
سپاهان در لیگ هجدهم عنوان نائب 
قهرمانى لیگ را به دســت آورد و در 
جام حذفى هم در نیمه نهایى 
مغلوب پرسپولیس شد. 
این نتایــج براى تو 

راضى کننده بود؟
در لیگى که گذشــت، 

ســپاهان فصلى فوق العاده را پشت سر گذاشت و فقط 
دو مرتبه باختیم. در ســال پیش رو مــا همچنین لیگ 
قهرمانان آســیا را هم داریم؛ بنابراین من از نتایجى که 

کسب کردیم، رضایت دارم و خوشحالم.
اردوى سپاهان در کردان و ترکیه را 

چطور ارزیابى مى کنى؟
در کردان من تمرینات انفرادى را آغاز کردم و در ترکیه 
به تمرینات تیمى ملحق شــدم. در این مدت همه چیز 

براى من و تیم خوب پیش رفته است.
فکر مى کنى سپاهان در فصل بعدى 
به چه جایگاهى مى تواند دست پیدا 

کند؟
در مــورد فصــل آینده، مــن مــى توانــم در مورد 
اهــداف صحبت کنــم. البته کــه مردم و هــواداران 
تیم منتظرنــد و مــى خواهند مــا قهرمان شــویم. 
بــا ایــن حــال افــرادى کــه بیشــتر از فوتبــال
 مى دانند، به خوبــى مى فهمند که این مســیر چقدر
 مى تواند ســخت و دشــوار باشــد. البته که ما تمام 
تالشمان را انجام مى دهیم تا بهترین عملکرد را در تمام

 رقابت ها داشته باشیم.
 امیرقلعــه نویــى در یکــى از 
مصاحبه هاى خود عنوان کرده، شما 
قطعاً عملکرد بهترى از سال گذشته 
خواهید داشــت. عالوه بر این شما 
یکى از بازیکنان مــورد اعتماد او به 
شــمار مى روید. خودت هم چنین 

دیدگاهى دارى؟
مربى به من اعتماد دارد و من را باور دارد ولى این فقط در 
مورد من نیست و او تمام بازیکنان تیم را باور دارد. براى 
ما بازیکنان این موضوع که مربى به شما ایمان و اعتقاد 
دارد، خیلى مهم و ارزشمند اســت. با داشتن این حس، 

شما اعتماد به نفس بیشترى به دست مى آورید.
در پنجره تابستانى برخى بازیکنان 
فصل گذشــته از تیم جدا شــدند و 
برخى دیگر به تیم اضافه شدند. فکر 
مى کنى بازیکنان جدید مى توانند به 

بهبود عملکرد تیمى کمک کنند؟
بازیکنان جدید خوب هســتند و بسیارى از آنها جوان و 
پرانرژى اند. من مطمئنم  اگر آنها ســخت کار و تالش 

کنند، بازیکنان مهمى براى تیم خواهند شد.
یک ســال در ایران تجربه زندگى 
دارى. پــس از ایــن یک ســال و 
تجربیاتى که به دست آوردى، ایران 

را چطور توصیف مى کنى؟
من االن یک سال اســت که در ایران زندگى مى کنم. 
خودم احساس راحتى بیشترى نسبت به سال قبل دارم. 
براى خانواده ام اما زندگى در اینجا سخت تر است. من 
سه زن دارم (باخنده؛ کومان در این قسمت به دو دختر 
کوچکش و همینطور همسرش اشــاره دارد). اینجا اما 
قوانین براى آنها متفاوت است. با این حال تمام تالشمان 
را مى کنیم که زندگى خوبى در ایران داشته باشیم و از 

زندگى در اینجا لذت ببریم.

 والدیمیر کومان: من 3 زن دارم!

سرمربى تیم ذوب آهن از شــرایط مالى باشگاه بسیار 
ناراحت اســت و این را به ضرر تیمش در آستانه بازى با 

االتحاد عربستان مى داند.
شاید کمتر کسى باور کند که مشکالت مالى به این شکل 

گریبان ذوب آهن را بگیرد. امــا این اتفاق رخ داده و 
یکى از تیم هاى صنعتى لیگ ایران با مشکالتى 

از لحاظ مالى رو به رو شده است. به طورى که 
آنها براى سفر روز گذشته به اهواز نیز با بى 

پولى مواجه شــدند و مشکالت زیادى را 
پشت سر گذاشتند.

این در حالى است که ذوب آهن روز 13 
مرداد قصد دارد با سفر به امارات براى 

بازى روز 16 مرداد با االتحاد عربستان 
آماده شــود و همین باعث شــده تا دغدغه 

مدیران باشگاه رفع مشــکالت مالى براى سفر به این 
کشور باشد.

ذوبى ها تا به اینجا هیچ پولى از قرارداد فصل جدید خود را 
دریافت نکرده اند و عالوه بر آن پاداش  آسیایى و هم چنین 
لیگ برتر آن ها از فصل قبل باقى مانده است. مشکالت 
مالى که باعث عصبانیت علیرضا منصوریان شده و او همه 
شرایط را بر ضرر تیمش در آستانه جدال حساس آسیایى 
با االتحاد مى داند. باید منتظر ماند و دید که راه حل سعید 
آذرى براى برون رفت از این مشکل چه خواهد بود و آیا 
مى تواند آرامش را به مجموعه ذوب آهن بازگرداند یا خیر.

 سرپرست تیم نســاجى از برگزارى دو دیدار دوستانه با 
پرسپولیس و سپاهان  خبر داد.

فرهاد کوچک زاده در خصوص شــرایط باشگاه نساجى 
گفت: طى تماســى که با اســتاندار محترم داشتم، خدا 
را شــکر بالتکلیفى وضعیت مالکیت باشــگاه نساجى 
در آســتانه رفع شــدن قرار دارد و طبق قولى که جناب 
حســین زادگان داد ه اند، نهایتًا تا یکى دو روز آینده همه 
نگرانى ها و اضطراب هاى هــواداران خاتمه پیدا خواهد 
کرد. هواداران خاطرشان بابت تیم جمع باشد و اطمینان 
داشته باشند که نساجى قدرتمندانه لیگ را آغاز خواهد 

کرد.
مدیر تیم نساجى مازندران در ادامه گفت: باید تشکر ویژه 
داشته باشــم از کادر فنى و بازیکنان عزیزمان که الحق 
واالنصاف با جان و دل، در این روزهاى سخت با ما همراه 

و صبور بودند و خود را به مرز آمادگى رساندند.
کوچکزاده بیان کرد: با اطمینانى که نسبت به رفع شدن 
مشــکالت پیدا کردیم، به همین منظور روند تمرینات 

نساجى از سر گرفته شده است.
وى در پایان گفت: طى تماس و هماهنگى با مدیران تیم 
پرسپولیس و سپاهان، هفته آینده دیدارهایى تدارکاتى با 
این دو تیم خواهیم داشت که زمان و محل برگزارى این 

دو دیدار متعاقباً اعالم خواهد شد.

آندره آ اســتراماچونى در تمرینات تیمش جدیت زیادى 
دارد. او اعتقاد دارد بازیکنانــش زمان تمرین باید کامًال 
جدى و با انگیزه در تمرینات باشند. آنها مى توانند خارج از 
تمرین شوخى کنند، اما زمانى که تمرینات در حال انجام 
است او تأکید دارد همه کامال جدى و با انضباط در خدمت 
تیم باشند. در استقالل استراماچونى انضباط حرف اول را 
مى زند، بازیکنى که بى انضباط باشــد حتى اگر از نفرات 
آماده این تیم هم باشد جایى در ترکیب استقالل نخواهد 
داشت. این خاص بودن اســتراماچونى او را به چهره اى 
تبدیل کرده که بازیکنان استقالل حرف شنوى بیشترى 
از سرمربى ایتالیایى خود داشته و بدانند جدیت اصول کار 
سرمربى تیم شان است. با این شرایط به نظر مى رسد بر 
خالف فصل قبل که اســتقالل دچار حواشى زیادى در 
تمریناتش بود در فصل جدید حاشیه و بى انضباطى ها در 

استقالل استراماچونى کمتر باشد.

لیگ جذابى در پیش داریم

کاپیتان ذوب آهن در خصوص شــرایط تیمش پیش از 
مصاف با االتحــاد صبحت کرد. به گزارش ایلنا،قاســم 
حدادى فر کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حال 
حاضر تمام تمرکزش را روى مرحله حذفى لیگ قهرمانان 
آسیا گذاشته جایى که آنها باید به مصاف االتحاد عربستان 
بروند و در دو بازى در ابوظبى و دوحه تکلیف آنها روشن 

مى شود. 
اوضاع تیمتــان در آســتانه بازى با 

االتحاد عربستان چطور است؟
خدا را شــکر شــرایط ما خوب اســت. بعد از اتمام لیگ 
20 روز اســتراحت کردیم و دوباره تمریناتمان را شروع 
کردیم و بدن سازى خوبى داشتیم و بازى هاى دوستانه را 
هم انجام دادیم تا انشــاا... در این 2 بازى آسیایى نتیجه 
خوبى بگیریم و نماینده شایســته اى براى فوتبال ایران 

در آسیا باشیم.
چه تصــورى از بــازى بــا االتحاد 

عربستان دارید؟
از بد حادثه نمى توانیم در شــهر خودمان میزبان این تیم 
باشیم و در ابوظبى و دوحه باید با االتحاد بازى کنیم که 
کار را براى ما سخت مى کند. دوست داشتیم در اصفهان 
و زمین خودمان مقابل آنها بــازى کنیم که بنا به دالیلى 
نمى توانیم. االتحاد تیم خوب و متمولى است و بازیکنان 
خارجى خوبى را جذب کرده اما شرایط تیم ما هم بد نیست 
و امیدوارم با انجام دو بازى خــوب و انجام کارهایى که 

مربى مى خواهد نتیجه خوبى بگیریم.
در بازى اول االتحاد در ابوظبى میزبان 
شما است. نتیجه این بازى چقدر مهم 

است؟
هر دو تا بازى مهم اســت اما این بازى خیلى مهم است. 
در بازى رفت در ابوظبى اولویت ما گل نخوردن اســت و 
اگر فرصت مناسبى هم به دست آوردیم گل بزنیم عالى 
مى شــود اما االتحاد بازیکنان خوبى دارد و خیلى خوب 
هم تقویت شده است. تیم ما هم شرایط خوبى دارد یعنى 
هم بازیکنان جوان و هم باتجربه داریم و انشاا... بتوانیم 

نتیجه خوبى بگیریم.
چقدر به صعود از این مرحله امیدوار 

هستید؟
خیلى امیدواریم چــون تالش زیادى کرده ایــم و واقعًا 
زحمت کشــیدیم تا به اینجا برســیم. ما فصل سختى را 
پشت سر گذاشتیم و امیدوارم روز بازى با االتحاد کارهایى 
که مربى مى خواهد را در زمین انجــام دهیم و به مرحله 

بعد راه پیدا کنیم.
باشــگاه در این راه حمایت الزم را از 

شما داشته؟
خدا را شکر شرایط خوب است و اگر این 3 بازیکن سرباز 
ما هم اضافه شــوند بهتر مى شــود. ما دو بازیکن خوب 
خارجى هم گرفته ایم و هرچند 3 بازیکــن تأثیرگذار ما 
جداشــده اند اما بازیکنان خوبى به تیم اضافه شــده اند و 

امیدواریم بتوانیم نتیجه بگیریم.
لیگ برتر هم معلوم نیست چه زمانى 
شــروع مى شــود. در این رابطه چه 

نظرى دارید؟
واقعًا جاى تأســف دارد. ما خیلى امید داشتیم که قبل از 
بازى هاى آسیایى لیگ برتر شروع شود و در شرایط بازى 
رسمى قرار بگیریم اما همین طور شــروع لیگ را عقب 
مى اندازند و امیدوارم زودتر بازى ها شــروع شــود چون 
عقب افتادن لیگ باعث بى انگیزگى و فرسودگى بازیکنان 
و تیم ها مى شود. امیدوارم دوباره لیگ شروع شود و تنور 

بازى ها داغ شود و بازیکنان در شرایط بازى قرار بگیرند.
حضور مربیانى مثل کالدرون، دنیزلى و 
استراماچونى چه تأثیرى روى لیگ ما 

خواهد داشت؟ 
به نظرم اگر دنبال پیشــرفت در فوتبالمان هســتیم باید 
مربیان و بازیکنــان باکیفیت را بیاوریــم و از دانش این 
مربیان استفاده کنیم به شرطى که مربیان سطح اول دنیا 
بیایند. االن استراماچونى، دنیزلى و کالدرون آمده اند که 
اتفاق خوبى است چون مربیان با کارنامه اى هستند و در 
دنیا آن ها را مى شناسند و باید از دانش و تجربیات آن ها 

استفاده کنیم و تیم ملى کشورمان را بسازیم.
این مربیان باعــث جذابیت لیگ ما 

مى شوند؟
صد در صد همین طور است. حضور آن ها نه تنها در کشور 
ما بلکه براى کشورهاى دیگر هم جالب است و فعالیت 
آن ها را دنبال مى کنند. حضور این مربیان رقابت در لیگ 
ما را جذاب تر مى کند و علم نوین فوتبال را وارد فوتبال ما 

مى کند و کیفیت لیگ ما را هم باال مى برد.
کدام تیم هــا را در فصل جدید مدعى 

قهرمانى مى دانید؟
در فوتبال ایران تیم ها و بازیکنان خیلى 

به هم نزدیک هســتند اما 3-4 تا 
تیم خیلى خوب سرمایه گذارى 
کرده اند و بازیکنان بسیار خوبى 
گرفته اند. پرسپولیس، استقالل، 
ســپاهان و تراکتور که به نظر 

مى رسد شرایط مالى بهترى هم دارند 
مدعیان هســتند و تیم هاى شــهر خودرو، 

ذوب آهن و فوالد هم خوب هستند. امسال لیگ 
جذابى خواهیم داشــت و هنوز نمى شــود گفت کدام 

تیم ها مدعى هستند.
ذوب آهن هم امسال مى تواند مدعى 

اصلى قهرمانى باشد؟
تمام تالشمان این اســت که لیگ را خوب شروع کنیم 

و خوب تمام کنیم و نوسان کمى داشته باشیم چون 
سال هاى قبل خوب شــروع نمى کردیم و خیلى 

لطمه خوردیم و تا جبران کردیم از کورس عقب 
ماندیم. خیلى امیدواریم که امســال خوب 

شروع کنیم چون تیم خوبى داریم و بتوانیم 
جزو مدعیان باشیم اما االن اولویت ما 

صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان 
آسیا است

لیگ جذابى در پیش داریم ر ب و یم م

حمایت الزم را از 

3ین3 بازیکن سرباز
 ما دو بازیکنخوب 
یکــن تأثیرگذار ما 
م اضافه شــده اند و

یست چه زمانى
در این رابطه چه 

د داشتیم که قبل از 
و در شرایط بازى  ود
عقب ــروع لیگ را
چون ــروع شــود

 فرسودگى بازیکنان 
گشروع شود و تنور 

 بازى قرار بگیرند.
درون، دنیزلى و

رى روى لیگ ما 

لمان هســتیم باید 
یــم و از دانشاین 
بیان سطح اول دنیا 
کالدرون آمده اند که 
نامه اى هستند و در 
ش و تجربیات آن ها 

سازیم.
جذابیت لیگ ما 

ما را جذاب تر مى کند و علم نوین فوتبال را وارد فوتبال ما 
مى کند و کیفیت لیگ ما را هم باال مى برد.

کدام تیم هــا را در فصل جدید مدعى
قهرمانى مى دانید؟

ىىیلى در فوتبال ایران تیم ها و بازیکنان خ
ااتاااتاا تا تا 3به هم نزدیکهســتند اما 4-3
ىىارىىىىىى تیم خیلى خوب سرمایه گذ
کرده اند و بازیکنان بسیار خوبىى
استقالل، گرفته اند. پرسپولیس،

و تراکتور که به نظر  ســپاهان
مى رسد شرایط مالى بهترى هم دارند 

مدعیان هســتند و تیم هاى شــهر خودرو،
ذوب آهن و فوالد هم خوب هستند. امسال لیگ 

جذابىخواهیم داشــت و هنوز نمى شــود گفت کدام 
تیم ها مدعى هستند.

ذوب آهن هم امسال مى تواند مدعى
اصلى قهرمانى باشد؟

تمام تالشمان این اســت که لیگ را خوب شروع کنیم 
چون و خوب تمام کنیم و نوسان کمى داشته باشیم
شــروع نمى کردیم و خیلى سال هاى قبل خوب
بببعقب جبران کردیم از کورس  خوردیم و تا لطمه
ماندیم. خیلى امیدواریم که امســال خوب
بتوانیم شروع کنیم چون تیم خوبىداریم و
جزو مدعیان باشیم اما االن اولویت ما
ننان صعود به مرحله بعدى لیگ قهرما

آسیا است

قاسم حدادى فر:

,,
مربى به من اعتماد 
دارد و من را باور 
دارد ولى این فقط 
در مورد من نیست 
و او تمام بازیکنان 
تیم را باور دارد. 
براى ما بازیکنان 
این موضوع که 
مربى به شما ایمان 
و اعتقاد دارد، 
خیلى مهم و 
ارزشمند است

مخمصه هاى مالى ذوبى ها 

نساجى با سپاهان 
دیدار مى کند

دیگه از آن خبرا نیست 

سعید نظرى

همان سنى که دایى راهى بوندسلیگا شد 
27 سالگى سال وداع بود

 اقــدام عجیب پیام صادقیــان در راه اندازى یک ســایت 
شــرط بندى فوتبال، مى تواند پایــان او در فوتبال را رقم 
بزند. پســرکى که در ســال هاى اخیر و پس از جدایى اش 
از پرسپولیس تا توانســت به همه تاخت و در نهایت مسیر 
خود ویرانگرى را انتخاب کــرد. نه علیرضا منصوریان و نه 
على کریمى و نه فرهاد کاظمى هیچکدام نتوانســتند پیام 
صادقیان را به آنجایى برگردانند که فقط یک فصل با 
پرسپولیس آنجا بود چرا که دیگر باید پذیرفت که 
سقف بازى این بازیکن همان یک فصل بوده 

است و بس.
دو ســه روز پس از آنکه پیام 
صادقیــان خبــر از بــه 
همه  کارگیــرى 
تالشــش بــراى 
بــه  بازگشــت 

پرسپولیس گفت، با خبر افتتاح سایت شرط بندى اش رسما 
پایان فوتبالش را اعالم کرد. پایانى در 27 سالگى. یعنى در 
همان سنى که تازه على دایى آقاى گل جام ملت هاى آسیا 
شد. یعنى در سنى که دایى تازه راهى بوندس لیگا شد. چه 
مى شود که گاهى یکى مثل دایى تازه در 27 سالگى با کوهى 
از انگیزه مى خواهد که راه پیش روى یک جوان 17 ساله را 
طى کند بى آنکه نگاهى به شناسنامه اش بیندازد و از آن طرف 
یکى مثل پیام صادقیان نرسیدن مجدد به پیراهن پرسپولیس 
را پایان همه رویاهایش مى داند؟ این چه هورمونى است که 

در مغز دایى ترشح مى شود و در مغز صادقیان نه؟
صادقیان تمام دست هایى که براى کمک به او دراز شده بود را 
با ناسپاسى پس زد و فوتبال را تنها در لباس پرسپولیس دید و 
بس . چه معلوم، شاید بعدها هواداران فعلى پرسپولیس براى 
فرزندان خود از قصه کسى بگویند که چون به پرسپولیس 
راهش ندادند در 27 ســالگى عطاى فوتبــال را به لقایش 
بخشــید تا بدین ترتیب از اهمیت باشگاه مورد عالقه خود 
بگویند. اما این تنها جنبه داستانى و اساطیرى ماجراست و 

که انگار بیشتر به آن تعلق دارد تا فوتبال. به اینستاگرام. به 
همان جایى که پس از رفتنش از پرسپولیس بیشتر در آنجا بود 
تا زمین فوتبال. احتماًال از این به بعد مجبور مى شود همچون 
کاسبان اینستاگرامى زندگى اش را به حراج نگاه هاى گرسنه 
و سرگرمى طلب بگذارد. یکى بشود مثل همان چهره هاى 
مشهورى که به طرز تهوع آورى دالرها را جلوى دوربین 
به هوا پرتاب مى کنند و دلبرکان چند دالرى شــان را 
مشعوف کنند و به مردم فخر بفروشــند که از طریق 
شرط بندى پولدار شده اند. سخت است باور و پذیرفتنش، 
اما پیام صادقیان را به زودى فقط در همین قاب هاى 
مبتذل اینستاگرامى خواهیم دید و نه 
در زمین فوتبــال. فوتبال بازیکن 
عاشق مى خواهد. وقتى هدف اول 
بازى کردنت، لذت بردن از خود 
فوتبال نباشــد و فوتبال را به 
خاطر سرگرمى ها و شهرت 
بیرونــش مى خواهــى 
خیلــى زود بایــد با 
چمــن ســبز وداع 
کنــى. فوتبــال 
بازیکن عاشق 

مى خواهد.

شاید واقعیت با آنچه مى نماید تفاوت ها داشته باشد.
بگذارید این گونه هم به ماجرا نــگاه کنیم که صادقیان در 
سال هاى اخیر کجاى فوتبال ایران بوده است؟ چه گلى به 

ســر تیم هایى زد که پس از پرسپولیس براى آنها 
بازى کرد؟ آنچه از او به یاد مانده جابجایى هاى 
متوالى اش در تیم هــاى مختلف بوده. وقتى 
فرهاد کاظمى هــم با آن مرام و مســلک 
خاصش نتوانست این بازیکن را به سر راه 
بیاورد دیگر چه کســى مى تواند با بازیکنى 

که خمیازه هایش ســر آخرین تمریناتش در 
پرسپولیس تا مدت ها سوژه بود 

کار کنــد؟ بگذارید صریح 
بگوییــم: صادقیان اصًال 
در این فوتبال مشترى 
داشت؟ که اگر داشت 
قــرارداد  مى آمــد 
میلیاردى را با کاسبى 

اینســتاگرامى خاص 
لمپن هاى شــیک این 

روزها عوض کند؟
پیام صادقیان رفت به همان جایى 
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ابالغ رأى
کالســه پرونده: 950720 شــماره دادنامــه: 9609976805101476- 96/9/7 مرجع 
رسیدگى: شعبه پنجاه و یکم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت 
آقاى هادى اخالقى فیض آثار نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان مدیریت 
شعب بانک ملت وکیل: خانم مریم صادقى نشــانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى کاخ 
سعادت آباد شرقى نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان ط 4 واحد 9 خواندگان: 1- آقاى 
على رمضانى چم علیشاهى 2- آقاى میثم کلوشانى 3- آقاى محمد رمضانى چم علیشاهى 
آدرس همگى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 121/495/779 ریال بابت تسهیالت 
دریافتى بصورت تضامنى به انضمام کلیه هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله و خســارت 
تأخیر قراردادى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم مریم صادقى 
به وکالت از بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى فیض آثار به طرفیت خواندگان 1- 
آقاى على رمضانى چم علیشاهى فرزند سلمان 2- آقاى میثم کلوشانى فرزند تقى 3- آقاى 
محمد رمضانى چم علیشاهى فرزند سلمان به خواسته مطالبه مبلغ 121/495/779 ریال 
بابت تسهیالت دریافتى و خسارت تأخیر تأدیه قراردادى به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه به قرارداد مرابحه شــماره 922188859/13 مورخ 92/10/18 ارائه شده توسط 
وکیل خواهان که امضاء خواندگان به عنوان دریافت کننده تسهیالت و ضامنین پرداخت 
نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلســه رسیدگى و شرح دادخواست 
مبنى بر اینکه خوانده ردیف اول طى قرارداد مرابحه ابرازى اقدام به اخذ تسهیالت از بانک 
موکل نموده و خواندگان ردیفهاى دوم و سوم نیز طى تعهدنامه ضم قرارداد متعهد گردیده 
اند بدهى هاى دریافت کننده تسهیالت را به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه 21٪ مانده 
بدهى در صورت عدم پرداخت دریافت کننده پرداخت کنند و تاکنون خواندگان على رغم 
درخواست موکل نسبت به بدهى خود اقدامى ننموده اند و اینکه خواندگان على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده اند و نظریه کارشناسى 
مصون از اعتراض که بدهى خواندگان را با احتساب خسارت تأخیر تأدیه قراردادى وفق ماده 
5 و 12 قرارداد ابرازى تا تاریخ 96/4/28 مبلغ 132/097/138 ریال تعیین نموده لذا شورا 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 10 قانون نحوه وصول مطالبات بانکى 
مصوب 1368 و مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 15 قانون اصالح قانون عملیات 
بانکى بدون ربا و مواد 10 و 230  قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ 132/097/138 ریال بابت خواسته 
تا تاریخ 96/4/28 و 4/017/390 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 548147 

شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/186
اخطاریه اصالحى

شماره پرونده: 9000400200400632/1 شــماره بایگانى پرونده: 9001704/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004001795 تاریخ صــدور: 1398/05/01 اخطاریه اصالحى- 
شــرکت کارتن گســتر: اصفهان، منطقه صنعتى جى اصفهان - در خصوص سند رهنى 
شــماره 8245 مورخ 1386/04/28 تنظیمى دفترخانه 146 اصفهان له بانک پارسیان و 
علیه شرکت تولید کارتن گســتر اصفهان و خانم مینا قلیجائى در مورد: ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 35/1832 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان ذمه روزانه که در اوراق اجرایى و 
تقاضانامه صدور اجراییه تنظیمى دفترخانه 146 اصفهان مبلغ 9/332/092 ریال به مبلغ 

2/092/933 ریال اصالح و بدین نحو اصالح گردید، مراتب جهت اط الع ارسال مى گردد. 
م الف: 552234 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/200

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002004000920/1 شماره بایگانى پرونده: 9707682/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004001856 تاریخ صــدور: 1398/05/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالســه: 9707682- بدینوســیله به زهره فالحتى مقیم اصفهان، خیابان جى، خیابان 
ا... اکبر، کوچه شهید اخالقى، کوچه شهید کوهســتانى، پالك 63 بدهکار پرونده کالسه 
فوق که برابر گزارش مأمور ابالغ آدرس فوق شناسایى نشده ابالغ مى گردد که برابر سند 
رهنى شماره 8955 مورخ 96/10/14 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 281 اصفهان، 
بستانکار بانک مهر اقتصاد مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 
5/148/000/000 ریال بابت اصل طلب و بانضمــام  کلیه هزینه هاى قانونى بدهکار مى 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى (موضوع ششــدانگ پالك 15179/1757 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان و ششدانگ پالك 15177/11856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 551212 اسدى اورگانى- رییس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/201
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004766/1 شماره بایگانى پرونده: 9706677/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000183 تاریخ صــدور: 1398/04/29 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به آقاى على صحرانشین ســامانى فرزند جهانگیر به شناسنامه شماره 
15199 صادره از اصفهان و کدملى 1292080132 متولد 1366/04/31 ساکن اصفهان 
چهارباغ پایین پاساژ عالى قاپو فروشــگاه دى تو دى ابالغ مى شود که بانک اقتصاد نوین 
شــعبه شــمس آبادى اصفهان جهت وصول مبلغ 35/844/312 ریال بابت اصل و مبلغ 
40/868/407 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریــخ 1397/08/26 و مبلغ 33/389 
ریال بابت خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 1397/08/26، به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
130411033249616 عهده بانک اقتصاد نوین شــعبه شمس آبادى اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9706677 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/10/19 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا  تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 551175 اســدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /5/202
مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه

 شــماره آگهى : 139803902120000009 تاریخ آگهى 1398/05/05 شــماره پرونده 
139704002003000751 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه 9700336 تمامت 0/375 
حبه مشاع از 6 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ به استثناى بهاء ثمنیه اعیانى پالك ثبتى 32 
اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 238 دفتر 38 امالك به نام 
على عابدى فرزند باقر سابقه ثبت دارد و طبق اعالم کارشناس رسمى دادگسترى در مورد 

مزایده به صورت قسمتى از سه قطعه زمین کشاورزى مى باشد که داراى مالکیت مشاعى 
اســت و ســهم مدیون افراز نگردیده و اعالم و تعیین حد و حدود و مشخصات و محدوده 
مالکیت مدیون امکان پذیر نمى باشد. قطعه اول : زمین زراعى به مساحت تقریبى 7200 
مترمربع واقع در بلوار الغدیر آغچه بدى معروف به زمین هاى حاج على اصغر آقا و صحراى 
اشکستان مى باشد که داراى کاربرى کشــاورزى بوده و فاقد آب و برق مى باشد و در روز 
بازدید به صورت بدون کشت مشاهده گردید که با توجه به شرایط زمین و موقعیت زمین 
جمعًا به مبلغ سریال 10/800/000/000 ریال ( ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال )ارزیابى 
و برآورد گردیده است. قطعه دوم : به صورت زمین کشاورزى به مساحت تقریبى 4800 متر 
مربع واقع در صحراى شــتا که داراى کاربرى کشاورزى بوده که داراى یک حلقه چاه آب 
است و براى آن مجوزى دریافت نشده است و در روز بازدید زیر کشت گندم بوده و با در نظر 
گرفتن شرایط موثر در ارزیابى شامل موقعیت زمین راه هاى دسترسى کاربرى کشاورزى 
مالکیت مشاعى و وضعیت آب جمعا به مبلغ 2/400/000/000 ریال دو میلیارد و چهاصد 
میلیون ریال ارزیابى گردیده اســت. قطعه سوم : زمین مزروعى به مساحت تقریبى 3000 
متر مربع واقع در صحراى لورك که داراى کاربرى کشاورزى بوده و فاقد منبع مستقل آب 
مى باشد و در روز بازدید محل بدون کشت مشاهده گردیده که با در نظر گرفتن جمیع جهات 
و شرایط موثر در ارزیابى شامل موقعیت زمین وضعیت راه ها دسترسى کاربرى کشاورزى 
مالکیت مشاعى وضعیت آب جمعًا به مبلغ 1/200/000/000 ریال یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال ارزیابى گردیده و کل مورد مزایده به مبلغ 14/400/000/000 ارزیابى گردید 
است .  لذا سهم االرث احتمالى آقاى مصطفى عابدى فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
5 و شماره شناســنامه 6609765782 ســاکن اصفهان فلکه احمد آباد خیابان بزرگمهر 
خیابان دکتر مفتح بن بســت آزادى پالك 261 که طبق سند ازدواج شماره 5980 مورخه 
86/04/25 در قبال طلب خانم پروین احمدپور مبارکه و صندوق دولت بازداشــت گردیده 
است و در روز دوشنبه 1398/06/04در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در 
خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش مى رسد و مزایده از مبلغ 
900/000/000 ریال (نهصد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق و  گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول مى گردد  ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تحت پوشش بیمه نمى باشد لذا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1398/05/12 درج 
و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى به روز بعد موکول مى گردد تاریخ چاپ 98/05/12 
تاریخ مزایده 1398/06/04  م الف: 546326 محســن اسماعیل زاده- مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان/ 5/192 
اصالحیه ابالغ اجراییه

شماره نامه 139804902120001112 – تاریخ نامه : 1398/05/07 – شماره پرونده : 
139704002004000794/2 شماره بایگانى پرونده : 9800205 – به دفتر روزنامه نصف 
جهان از واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان – با سالم و احترام پیرو آگهى ابالغیه شماره 
139803802120000003 مورخ 1398/04/19 و با توجه به اینکه در نســخه ارســالى 
روزنامه در اجرائیه چاپ شــده شماره بایگانى پرونده اشــتباهًا 9800204 چاپ گردیده و 
صحیح آن 9800203 مى باشد لذا شایسته است صرفًا نســبت به اصالح شماره بایگانى 
پرونده  اقدام و یک نسخه روزنامه حاوى آگهى اصالحیه مزبور را به این اجرا ارسال نمایند. 
م الف: 549956 محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /5/193 

اصالحیه ابالغ اجراییه
شماره نامه 139804902120001113 – تاریخ نامه : 1398/05/07 – شماره پرونده : 
139704002004000796/2 شماره بایگانى پرونده : 9800203 – به دفتر روزنامه نصف 
جهان از واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان – با سالم و احترام پیرو آگهى ابالغیه شماره 
139803802120000005 مورخ 1398/04/19 و با توجه به اینکه در نســخه ارســالى 
روزنامه در اجرائیه چاپ شــماره آگهى ابالغ اجرائیه در سطر اول اشتباها 9800205 چاپ 
گردیده است و صحیح آن 9800203 مى باشد لذا شایســته است صرفًا نسبت به اصالح 
شماره آگهى ابالغ اجرائیه در سطر اول اقدام و یک نسخه روزنامه حاوى آگهى اصالحیه 
مزبور را باین اجرا ارسال نمایند. م الف: 549959 محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى فالورجان / 5/194 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 207/98 شــماره دادنامه401/98-98/5/1 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم 
خواهان: رسول بابایى چشمه نشانى: نجف آباد یزدانشهر بستان 15 غربى - 142 خوانده: 
1- رضا کاوسى 2- علیرضا یزدانى نشانى:1- امیر آباد خ طالقانى روبه رو نمایشگاه زرکوب 
کد پستى 8516933487 2-مجهول المکان خواسته: انتقال سند رسمى.گردشکار : پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى رســول بابایى به طرفیت خواندگان 1-رضا 
کاوســى 2- علیرضا یزدانى قلعه تکى بخواسته الزام به انتقال ســند یک دستگاه خودرو 
به شــماره انتظامى 956 ب 61 ایران 93 بانضمام هزینه هاى دادرســى شورا از توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و قولنامه ارائه شده فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مورخ 
97/6/10 که داللت بر احراز رابطه حقوقى فى مابین مى نماید و با عنایت به استعالم مورخ 
98/3/25 اداره راهور که موید بر مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید و نظر به خواندگان 
ردیف اول و دوم علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حاضر نگردیده اند و الیحه اى 
در دفاع از خویش به شورا ارائه ننموده اند لذا باســتناد ماده 220-221-222 قانون مدنى 
و ماده 198 آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رســمى اتومبیل فوق الذکر به نام خواهان و محکومیت 
خوانده ردیف اول به محکومیت مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان بابت  هزینه هاى 
دادرسى و هزینه هاى نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد و راى صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد. 548161/م الف قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/198
 حصروراثت 

محمد نوائى داراى شناسنامه شماره 885 به شــرح دادخواست به کالسه 705/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول شریفى 
نجف آبادى بشناســنامه 21014 در تاریخ 94/2/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد نوائى ش ش 885 ، 2. مسعود 
نوائى ش ش 26812 ، 3. یداله نوائى ش ش 1246 ، 4. شهناز نوائى ش ش 842 ، 5. زهرا 
نوائى ش ش 510 ، 6. خدیجه نوائى ش ش 337، 7. مریم نوائى ش ش 1091138699 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 550494/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/199

مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان گفت: برخورد قانونى با 
متعرضان به بناهاى تاریخى و حریم آنها انجام مى شود اما 
قانون بهترین راه پیشگیرى از رفتارهاى تخریب گرایانه 

درباره این آثار است.
  فریدون اللهیارى در گفتگو با «مهر» با اشاره به اینکه 
میدان امام خمینى (ره) به عنوان میراث ماندگار جهانى 
تفرجگاه گردشگران و شهروندان است،  اظهار کرد: گاهى 
این موضوع مطرح مى شود که شئونات و ایمنى بناهاى 
میراثى و تاریخى حفظ نمى شود و این موضوعى است که 
هر چند وقت یک بار یگان حفاظت میراث فرهنگى با آن 

مواجه مى شود.

وى با بیان اینکه در شب هاى بلند تابســتان عده اى در 
کنار بناهاى تاریخى همچون عمارت هشــت بهشــت، 
مسجد امام(ره) و شیخ لطف ا... به بازى هاى توپى مشغول 
مى شــوند، تصریح کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگى 
با همکارى نیروى انتظامى با کنترل و نظارت بیشــترى 
ســعى کرد تا از ادامه این فعالیت ها جلوگیرى کند. وى 
با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ گونه گزارشــى دال بر
 بازى هــاى توپى صورت نگرفته اســت، ادامــه داد: با

 افزایش هاى گشت هاى موضعى و ممانعت از انجام این 
گونه فعالیت هاى ورزشى درصدد آگاهى رسانى در حفاظت 

از بناهاى میراثى و تاریخى برآمدیم.

شهردار بادرود گفت: با مدیریت بخش خصوصى روزانه 
12 تن زباله جمع آورى و در مکانى خارج از شــهر تخلیه 
مى شود و زباله خشک و تر در معدن زباله تفکیک مى شود.

مجید صفارى با بیان اینکه بودجه مصوب شــهردارى 
بادرود در سال گذشته، 66 میلیارد ریال بود که بیش از 90 
درصد آن محقق شد اظهار کرد: امسال براى آن بودجه 
75 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 
قبل 13/5 درصد افزایش داشــته است. وى درخصوص 
مدیریت پسماند در بادرود گفت: جمع آورى زباله و آبیارى 
فضاى سبز شهرى برون ســپارى و به بخش خصوصى 
واگذار شده است و با مدیریت بخش خصوصى روزانه 12 

تن زباله جمع آورى و در مکانى خارج از شهر تخلیه مى شود 
و زباله خشک و  تر در معدن زباله تفکیک مى شود و قرار 
است امســال طرح تفکیک زباله خشک و  تر در دو نقطه 

از شهر اجرا شود.
صفارى اضافه کرد: زباله هاى عفونى در محل بیمارستان 
معدوم یا پس از بى خطرسازى، تحویل شهردارى مى شود. 
شهردار بادرود با اشاره به پروژه هاى شهردارى این شهر 
در سال 98 تصریح کرد: آسفالت معابر شهرى، نکوسازى 
و زیباســازى نما و منظر شــهرى و تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام از مهمترین اقدامات پیش روى شهردارى در 

سال جارى است.

برخورد با متعرضان به 
بناهاى تاریخى میدان امام(ره) 

جمع آورى روزانه 12 تن زباله 
در بادرود

60 درصد رانندگان سرویس 
مدارس، زن هستند

طرح نظرسـنجى و پایش رانندگان تاکسى سرویس 
مدارس براى نخسـتین بار در شـهر اصفهـان انجام 

شده است.
 مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شـهردارى گفت: نخسـتین بار از بیـن 9000 راننده 
سرویس مدارس به صورت گزینشى از اولیاى دانش 
آموزان در خصوص 3800 راننده نظرسنجى اجرایى 
شـده اسـت. هادى منوچهرى با بیان اینکـه در این 
نظرسـنجى نحوه برخورد شـرکت هاى ارائه دهنده 
خدمات، نحـوه برخـورد راننـدگان، نظافـت خودرو 
و نـرخ کرایه مـورد پرسشـگرى و نظرخواهـى قرار 
مى گیرد، افزود:60 درصد رانندگان سرویس مدارس 
شـهر اصفهان را بانوان و40 درصد را آقایان تشکیل 

داده اند.

برنامه ریزى براى احداث 
آرامستان جدید 

شـهردار اصفهان با بیان اینکه مسـیر آرامستان باغ 
رضوان براى شـهروندانى که از نقاط غرب اصفهان 
مراجعه مى کنند، دور است، گفت: از سال هاى گذشته 
دنبال یافتن راهکارى براى احداث آرامسـتان جدید 
از جبهه مقابل یعنى در شـمال غربى شـهر اصفهان 
بوده ایـم زیرا آرامسـتان بـاغ رضوان در حال اشـباع 

شدن است و در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. 
قدرت ا... نـوروزى ادامـه داد: با توجه به مشـکالت 
مربـوط بـه دسترسـى شـهروندان و اشـباع شـدن 
آرامسـتان بـاغ رضـوان، ناگزیـر هسـتیم احـداث 
آرامسـتان جدید را در دستور کار داشـته باشیم، البته 
بـراى تحقق این مهـم گام هایى برداشـته شـده اما 
نیاز بـه همراهى و همـکارى سـازمان هاى مربوطه 

در استان داریم.

خبر

مدیرعامل مصالى اصفهان و قائم مقام ستاد نماز 
جمعه این شهر گفت: اگر چه به واسطه نوسانات 
بازار تخمین درستى نمى توان داشت ولى برآورد 
مى شــود با وضع کنونى در صورتى که امســال 
1000 میلیارد ریال تأمین اعتبار شــود مى توان 
ظرف 30 تا 36 ماه دیگر مصالى امام خمینى (ره) 

را تکمیل کرد.
ابراهیم پرچمى در گفتگو با «ایرنا» با بیان اینکه 
نماز جمعه قرارگاه فرهنگى است و فرمانده آن امام 
جمعه اســت، اظهار کرد: یکى از زیرساخت هاى 
مورد نیاز براى این قرارگاه وجود مصالیى اســت 

که رفاه نمازگزاران را در سرما و گرما تأمین کند.
وى با اشاره به پیشــینه فعالیت ساخت مصالى 
اصفهان، افــزود: پیش از این ســاخت مصالى 
اصفهان در قالب 18 پروژه دنبال مى شــد که به 
دلیل نیاز به اعتبارات بسیار باال، 15 پروژه آن حذف 
شد و در حال حاضر سه پروژه آن دنبال مى شود که 

65 درصد پیشرفت کار داشته است.
وى به پرونده هاى قضایــى مربوط به مصالى 
اصفهان  اشــاره کرد و ادامه داد: اگرچه بخشى از 
پرونده هاى قضایى مربوط به مصالى اصفهان 
تعیین تکلیف شده و مبالغى مســترد شده است 
ولى کما کان درگیر برخى پرونده دیگر هستیم که 

برخى از متهمان آن بازداشت هستند.
مدیرعامل مصالى امام خمینــى(ره) اصفهان 
با بیان اینکــه همه دولت ها تا کنون نســبت به 
مصالى اصفهان نامهربان بــوده اند، اظهار کرد: 
متأســفانه از ســوى دولت حمایتى نمى شود اما 

بااین  حال کار متوقف نشــده و بــراى ادامه کار، 
ساختارها اصالح شده اســت و پیشرفت هایى از 
طریق کمک هاى مردمى، درآمــد خود مصال و 

حمایت برخى نهادها حاصل شده است.
وى تصریح کرد: اعتبارات دولتى در برابر درآمدها 
و کمک هاى مردم و نهادها به مصالى اصفهان 
بســیار اندك اســت و به خودى خود تنها کفاف 

هزینه هاى جارى مصال را مى دهد.
پرچمى اضافه کرد: امســال از اول سال تا کنون 

12 میلیارد ریال پول دریافت شــده است که یک 
قلم ماهانه  300 میلیــون ریال آن براى حفاظت 
و نگهدارى موتورخانه 500 میلیارد ریالى مصال 

هزینه شده است.
وى خاطر نشــان کرد: تکمیل کمان هاى مصال 
به اعتبارى بالغ بر ســهم میلیارد ریال  و تکمیل 
سیستم گرمایش آن به اعتبارى بالغ دو میلیارد و 

300 میلیون ریال نیازمند است.
مدیرعامل مصالى اصفهان اضافه کرد: در حال 

حاضر تکمیل کمان ها، تکمیل سیستم گرمایشى 
و نصب دیوارهاى فلزى در حال اجراست.

وى ادامه داد: مصال کما کان حالت کارگاهى دارد  
و هر هفته بعد از ظهر روزهاى پنج شنبه به منظور 
برگزارى نماز جمعه آماده سازى مى شود و پس از 

آن به حالت قبلى بازمى گردد.
پرچمى افزود: در حال حاضر وضعیت درآمدها و 
هزینه هاى مصالى اصفهان بسیار شفاف و قابل 

مشاهده شده است.

مدیرعامل مصالى اصفهان از نامهربانى دولت ها با این پروژه نیمه کاره بزرگ مى گوید

100 میلیارد بدهند
 مصال 36 ماه دیگر تکمیل مى شود

سرپرست معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان به استناد دستور العمل 
نحوه احراز سکونت شــهردار از شوراى شهر شاهین شهر خواســت تا ابالغ حکم 

سرپرستى حمید رضا فدایى به سمت شهردار شاهین شهر را لغو کند. 
حجت ا... غالمى در نامه اى خطاب به رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر تصریح 
کرده است که به علت عدم احراز شرایط تصدى سمت شهردار، ابالغ حکم سرپرست 

شهردارى باید لغو شود.
شوراى اسالمى شهر شاهین شهر به تازگى حمید عشقى، شهردار این شهر را به سبب 
آنکه ساکن این خطه نبود از کار برکنار کرد و براى شهردارى سرپرست انتخاب کرد. 
عشقى از 29 مرداد پارسال با انتخاب اکثریت شوراى اسالمى شهر، شهردار شاهین 
شهر بود. سرپرست معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى درپى این برکنارى در 
نامه خود خطاب به شوراى اسالمى شاهین شهر با ذکر مواد قانونى نوشته است حکم 
سرپرستى براى این شهردارى فاقد وجاهت قانونى است. در قسمت دیگرى از آن نامه 
خطاب به شوراى شهر آمده است مقتضى است نسبت به لغو ابالغ سرپرستى حمید 

رضا فدایى در سمت شهردار شاهین شهر اقدام کند.
چهارشنبه پیش عضو شوراى اسالمى شهر شاهین شهر در پى برکنارى شهردار این 
منطقه به رسانه هاى محلى گفته بود که  اعضاى شورا به دلیل آنکه شهردار شاهین شهر 
ساکن این شهر نیست، حمید عشقى را از سمت مدیریت شهردارى برکنار کردند. اکثر 
اعضاى شــورا به حمیدرضا فدایى، معاون فعلى خدمات شهرى شهردارى به عنوان 

سرپرست شهردارى شاهین شهر رأى مثبت دادند.
برکنارى شهردار پیشین شاهین شهر با رأى چهار نفر از اعضاى شوراى شهر که موافق 
عزل وى بودند، صورت گرفت و سه عضو دیگر شورا در اعتراض به این رأى گیرى 
و با توجه به حضور دو ماهه حمید عشقى در این شهر، به نشانه اعتراض، جلسه شورا 

را ترك کردند.

در پى برکنارى شهردار شاهین شهر 
توسط شوراى اسالمى این شهر صورت گرفت

ورود استاندارى به انتخاب 
شهردار جدید براى شاهین شهر
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور تالش نقش جهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 9843 
و شناســه ملى 10260309217 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه شرکت در تاریخ 29 اسفندماه 
1396 و صورتهاى ســود و زیــان و جریان 
وجوه نقد آن براى سال مالى منتهى به تاریخ 
مزبور به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسى 
وخدمات مالــى بهبودارقام حســابداران 
رسمى10100580568 به عنوان حسابرس 
و بازرس اصلــى و آقــاى محمدرضا برارى 
تاجانى2721788213 به عنوان بازرس على 
البدل شرکت براى سال مالى 1397 انتخاب 
گردید. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شد . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (550736)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت جوانه طالیى ریحان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61577 و شناسه ملى 14007995285 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد .1 - ارائه کلیه 
خدمات وانجام عملیات واردات و صادرات ، خرید و فروش ، تهیه و توزیع ، نگهدارى و پرواربندى ، تولید و بسته بندى ، فرآورى و 
سرمایه گذارى : انواع دام زنده سبک و سنگین و طیور ، فرآورده هاى خام و متفرعات (گوشت و غیره) آنها بصورت گرم و منجمد 
و تبدیل آن به انواع مواد و فرآوریهاى گوشتى و شیرى و لبنى ، نهاده هاى خوراك دام ، طیور و آبزیان و دانه هاى روغنى ، افزودنیها 
، مکملها و کنستانتره آنها و دیگر محصوالت کشاورزى ، فرآورى کلیه نهاده هاى کشاورزى و تبدیل و بهبود مواد خام تولیدى به 
قابل مصرف ، دارو و گیاهان دارویى ، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات مرتبط ، شیر خام ممتاز و مواد خوراکى حاصل از آن و راه 
اندازى کارخانجات مرتبط ، فعالیت در حوزه انفورماتیک و فناورى اطالعات و راه اندازى استارت آپ هاى مرتبط ، اصالح نژاد و 
اسپرمهاى مطرح دنیا ، هرگونه فعالیت در زمینه دامپرورى ، مرغدارى و زنبوردارى ، مشارکت در احداث سردخانه ها ، دامدارى ها 
، میادین فروش دام ، کشتارگاههاى صنعتى دام و طیور ، گلخانه و تولید محصوالت ارگانیک ، صنایع چوب و کاغذ و مواد سلولزى 
و فرآورده ها و محصوالت مرتبط و استریلیزاسیون آنها ، انجام عملیات ترخیص ، بارگیرى و تخلیه ، مباشرت و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، کارگزارى ترابرى دریایى انواع بارگیرى ، بازرسى و تخلیه کشتى و کاالهاى آن از تمامى 
مبادى قانونى وگمرکات کشور ، اخذ و ایجاد نمایندگى یا شعب ، حق العمل کارى یا داللى در داخل و خارج کشور ، شرکت درکلیه 
مناقصات و مزایده هاى خارجى و داخلى و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقى و حقیقى و خرید و فروش سهام آنها در راستاى 
اهداف اساسنامه ، اخذ وام و تسهیالت بصورت ارزى و ریالى ، گشایش اعتبارات و ال سى خارجى و داخلى ، شرکت در نمایشگاهها 
، سمینارها و همایشهاى خارجى و داخلى بجز نمایشگاههاى فرهنگى و هنرى ، ایجاد کارخانجات صنایع غذایى تبدیلى و تکمیلى 
و تأسیسات زیربنایى و مشارکت با شرکتها در زمینه صنایع غذایى و شیر و گوشت ، بهره بردارى و احیاى اراضى دایر ، بائر ، ملى 
، دولتى ، شهرى ، موات ، زراعى متعلق به منابع طبیعى، راه و شهرســازى ، جهاد کشاورزى ، شهردارى ، اوقاف واحداث مزارع 
بمنظور تولید ، پرورش دام ، طیور و انواع گونه هاى اجداد آنها و زنبوردارى و کشت علوفه هاى دامى و انواع غالت و دانه هاى روغنى 
بذرى و غیر بذرى وروغن کشى آنها ، کود حیوانى و شــیمیایى و سموم و احداث شبکه هاى مدرن آبیارى و ایجاد سیستم تحت 
فشار و فراهم آوردن نیاز نولید کنندگان کشاورزى و تولید محصوالت دامى و مکانیزاسیون کشاورزى در صورت لزوم با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح. تغییر حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد ها ، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه ى نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (550731)

تابستان زمان بروز مشــکالت پوســتى از جمله ترك پوست کف پا، 
ناشــى از تعریق بیش از حد اســت. در روزهاى گرم ســال استفاده از

 صندل به جاى کفش هاى پوشیده، بیشــتر مى شود و همین یکى از 
اصلى ترین دالیل بروز این عارضه در پاهاست. هرچند عوامل شناخته 
شده دیگرى غیر از گرما و تعریق نیز منجر به پوسته پوسته شدن کف پا

 خواهند شد.
عفونت قارچى: این عفونت ها ممکن است به کرات منجر به پوسته 
پوسته شدن کف پا شوند اما چون تشخیص داده نمى شوند، مورد غفلت 
قرار مى گیرند. اگر شما بدون هیچ دلیلى شــاهد بودید که کف پایتان 

پسته پوسته مى شود، سریعًا به پزشک مراجعه کنید تا 
عفونت هاى قارچى تشخیص داده شوند. چون در 

غیر این صورت مى توانند ناخن ها را هم درگیر 
کرده و درمان مشکل ترى داشته باشند.

تعریق بیــش از حد: محیــط مرطوب 
یکى از مناســب تریــن محیط ها بــراى بروز 

عفونت هاى باکتریایى یا قارچى است که همگى 
منجر به پوسته پوسته شدن پاها مى شوند. اگر در 

نتیجه ورزش و یا هر فعالیــت دیگرى دچار تعریق 
بیش از حد مى شوید و این عارضه را در کف پا تجربه 

مى کنید، با پزشک تان فوراً در تماس باشید.
آفتاب سوختگى: اگرچه تنها قسمت هاى خاصى از 

بدن مانند صورت، شــانه ها و دست ها و... با محصوالت 

ضد آفتاب پوشانده مى شوند اما باید دانست که پاها نیز در صورت عدم 
برخوردارى از کرم ها و لوسیون هاى ضد آفتاب مى توانند دچار آفتاب 
سوختگى و در نهایت پوسته پوسته شــدن، شوند. پس نگذارید پاها در 
برابر پرتوهاى فرابنفش خورشــید که بســیار مضر هستند، بدون ضد 

آفتاب باقى بمانند.
اگزما: یکى از عوارض اگزما، پوسته پوسته شدن پاهاست که البته با 
خارش و خشکى در سراسر بدن نیز خود را نشان مى دهد. برخى تغییرات 
ساده در شــیوه زندگى مى  تواند تا حدود زیادى به کاهش عالئم اگزما 
کمک کند. استراحت کافى داشته باشید، تفریح کنید و به تمدد اعصاب 
بپردازید، افکار منفى را از خود دور کنید، دوش آب گرم در 
رسیدن به آرامش بسیار مؤثر است. از محصوالت 
بهداشــتى و آرایشى ضدحساســیت و ضعیف 
استفاده کنید. همیشه پوســت خود را مرطوب 
نگه دارید. مرطوب  کننده  ها از خشکى پوست 

جلوگیرى مى  کنند.
کم آبى بدن: عالوه بر عالئمى از قبیل خستگى، 
کاهش متابولیسم، ابتال به جوش و... کاهش آب 
بدن مى تواند با پوسته پوسته شدن پاها خود را نشان 
دهد. البته کم آبى بدن منجر به پوسته پوسته شدن هر 
نقطه از بدن نیز خواهد شد. در طول کار روزانه آب میل 
کنید. یک قانون کلى که به کار مى آید این است که هر 

15 دقیقه 170 میلى لیتر آب مصرف کنید.

بیمارى ها علــل مختلفى دارند و به دالیلــى گوناگون به وجود 
مى آیند؛ این بیمارى ها بسته به نوع مواد غذایى مصرفى و وضعیت 
سالمت بدن به نوعى منحصر به فرد بروز پیدا مى کنند؛ در اینجا 

به معرفى برخى از عوامل بیمارى زا اشاره مى کنیم.
بسیارى از بیمارى هاى پوستى به دلیل کبد بیمار بروز مى کنند؛ 
کبد چرب منجر به بروز جوش هاى مختلف روى صورت مى شود 
که براى درمان این بیمارى باید هر روز صبح به صورت ناشــتا 

خاکشیر و ترنجبین را مصرف کرد.
استرس و وحشت از جمله عارضه هاى نامناسب و دشمن سالمت 
بدن هستند؛ براى درمان استرس و وحشت زدگى، باید مقدارى 
نمک مصرف کنید؛ مصرف نمک ســبب کاهش تپش قلب و 

افزایش هورمون شادى  مى شود.
مصرف 10 لیوان آب در طول روز و خوردن گوشت بدون چربى 
و لبنیات سبب جوانسازى پوست مى شود، همچنین استفاده از 
ماسک هاى طبیعى هم در از بین بردن چین و چروك هاى پوست 

مناسب است.
براى بهبود میزان گردش خون بدن، باید قبل از صبحانه مقدارى 
آب زنجبیل خورد، البته آب زنجبیــل در درمان پیرى زودرس، 
تقویت سیســتم ایمنى بدن و بهبود فرایند هضم غذا ها مناسب 

است.

در صورت کم آب شدن بدن، پوست افراد در برابر بیمارى  و چین 
و چروك ها، آسیب پذیر مى شود، عملکرد سیستم هاى بدن دچار 
بى نظمى شده و فرد با بیمارى هاى مختلفى نظیر دیابت، افزایش 
کلسترول خون، فشــار خون باال، آرتریت و حتى کمر درد مواجه 
مى شود.  حجم زیادى از غضروف مفاصل آب است؛  غضروف  به 
تسهیل حرکت استخوان ها کمک مى کند. همچنین آب مى تواند 
مانع ایجاد نقرس (تورم دردناك مفاصل) شود. این مایع حیاتى به 
دفع سمومى در بدن که باعث ایجاد تورم در مفاصل مى شود کمک 
مى کند. موضوع قابل توجه اینکه در روزهاى گرم ســال یا چند 
ساعت قبل از شروع ورزش، افراد باید آب بیشترى مصرف کنند. 

با گرم شدن هوا و انجام تمرینات ورزشى، تعریق بدن افزایش 
مى یابد؛ بنابراین افراد باید به دنبال راهى براى جلوگیرى از 

کم  شدن آب بدن خود باشند.
در صورتى که دفع آب و مایعات بدن از مقدار جذب آن بیشــتر 

باشد، کم آبى اتفاق مى افتد. در این حالت سدیم و پتاسیم مورد نیاز 
بدن از دست مى رود. این فرایند به ویژه در زمان گرما رخ مى دهد و 
باعث تشنگى، کاهش ادرار، خشک شدن دهان و حتى سرگیجه و 
ضعف افراد مى شود. براى پیشگیرى از کم آبى بدن، توصیه مى شود 
افراد آب و مایعات زیادى بنوشــند و مواد غذایــى مانند میوه ها و 

سبزیجات که آب زیادى دارد، مصرف کنند.

با اینکه شب ها زود مى خوابید، صبح روز بعد توان جداشدن از تخت 
و رفتن به محل کارتان را ندارید؟ ورزش در زندگى تان جایى ندارد 
و حتى حاضر نیســتید چند مترى را پیاده بروید؟ انرژى ندارید و از 
لحظه اى که به خانه مى رسید منتظر رسیدن لحظه خواب هستید؟ 
بله! شما فرسوده شده اید. فرسودگى ناشى از کار، یک پدیده شایع 

جهانى است که هر روز کارمندان بیشترى قربانى آن مى شوند.
احساس ناتوانى، نداشتن دلبســتگى به کار و ضعیف بودن عملکرد 
در محیط کار، از اصلى ترین نشانه هاى فرسوده شدنتان هستند. اگر 
این سه نشانه را در درجات مختلف تجربه مى کنید، تا دیر نشده باید 

به داد خودتان برسید و راهى براى نجات از این وضعیت پیدا کنید.

مشکل کجاست؟
درســت اســت که ویژگى هاى فردى احتمال درگیر شدن با این 

فرســودگى را باال مى برند اما واقعیت این اســت که 
محیط کارتان بیشتر از هر چیزى در این مورد تأثیرگذار
 اســت. وقتى در کارى که همه وقتتــان را مى گیرد 
احســاس ناامنى مى کنید، احســاس مى کنید کسى 
پشتتان نیست و فشار کارى شــما را از پا در مى آورد، 

آماده ورود به دنیاى فرسوده ها هستید.

چه باید کرد؟
نمى توانیم از شــما بخواهیم که کارى که امروز مایه فرسودگى تان 
اســت را با عشــق و عالقه انجام دهید. اما تا زمانى که راهى براى 
خروج از این وضعیت پیدا نکنید، مشــکلتان حل نمى شــود. شاید 
تغییر شغل، تغییر گروه کارى در همان ســازمان یا به دست آوردن 
مهارت هاى تازه اى که به رشدتان کمک مى کند، در بهبود حالتان 

مؤثر باشد.
محققان مى  گویند، فعالیت در محیط کارى که در آن خبرى از عدالت 
نیســت، بر عهده گرفتن حجم زیادى از مسئولیت ها در محیط کار، 
نبود شفافیت و احساس خطر کردن در این محیط، مى توانند شما را 
زودتر از آنچه انتظار دارید فرســوده کنند. پس این عوامل خطر را 
شناسایى کنید و براى مقابله 
با آنها یا رهاشدن از آنها کارى 

کنید.
یادتان نــرود کــه فرهنگ 
ســازمانى، یکــى از عوامل 
تأثیرگذار بر فرسودگى شغلى 
است و اگر مطمئن هستید که 
در هیچ گوشه اى از این سازمان 
نمى توانیــد از تبعیــض، 
احساس ناامنى و بیش از 
اندازه باال بودن حجم کار 
نجات پیدا کنید، مقدمات 
تغییر شــغلتان را بچینید. 
حتمــًا خودتان هــم خوب 
مى دانید که این محیط اولین 
موقعیت شغلى شــما نبوده و 
قرار هم نیســت که آخرینش 

باشد.

در چند سال اخیر زغال فعال به عنوان یکى از مواد بهبود دهنده 
پوست مورد توجه و محبوبیت فراوان قرار گرفته است.

زغال و صابون یک ترکیب منحصر به فرد به شمار مى رود و در 
بســیارى از محصوالت جدید مراقبت از پوست به دلیل خواص 
بى نظیرش جزو مواد اصلى به شــمار مى رود. بیش از هزاران 
ســال پیش، زغال مورد استفاده مصریان باســتان براى پاك 
کردن زخم ها و در هندوستان نیز براى تصفیه آب مورد استفاده 
قرار مى گرفته اســت. امروزه نیز از زغال فرآورى شده در موارد 
گوناگون از جمله تصفیه آب یا در شوینده ها و صابون ها استفاده 

مى شود. 
بهتریــن روش بــراى درمان پوســت هاى چرب اســتفاده از 
صابون هاى زغال است که پوست شما را از چربى پاك مى کند. 
این صابون به دلیل خاصیت جذب باال، چربى را به طور مؤثرى از 

روى پوست پاك کرده و به آن ظاهرى مرتب و تمیز مى بخشد.
آکنه و جوش بــه دلیل وجود ناخالصى در منافذ پوســتى ایجاد 

مى شوند. به همین دلیل استفاده از صابون زغال این ناخالصى ها 
را از بین برده و پوستى بى نقص را به شما هدیه مى دهد. همچنین 
استفاده از ماسک هاى زغال نیز مى تواند سلول هاى مرده پوست 

و سموم و آثار ناشى از آکنه را از روى صورت پاك کند.
هنگامى که مدت زیادى را خارج از خانه سپرى مى کنید متوجه 
حضور گرد و غبار و خاك بر روى پوســت خود مى شوید. گرد و 
غبار و خاك مى تواند در منافذ پوســتى نفوذ کنند و باعث بزرگ 
شدن و نمایان شدن آنها شوند. صابون زغال جلوى این مشکل 

را مى گیرد و گرد و غبار را از منافذ پوست خارج مى کند.
 هیچکس به خصوص خانم ها پوست هاى افتاده و شل را دوست 
ندارند و باعث مسن تر دیده شــدن آنها مى شود. استفاده از این 
صابون ها باعث سفت و محکم شدن پوست مى شود  و از افتادگى 
آن جلوگیرى مى کنــد و دیگر نیازى به اســتفاده از روش هاى 
گرانقیمت جوان کننده پوست نیست. همچنین استفاده مداوم آن 

مى تواند چین و چروك هاى صورت را از بین ببرد.

سالمتسالمت

آب معدنى هایىآب معدنى هایى

 که نباید  که نباید 
بخریدبخرید  

با توجه به رســیدن روز هاى اوج گرما، استفاده از آب هاى بسته بندى 
در سطح کشور افزایش پیدا مى کند؛ قطعًا همه شــما بار ها و بار ها با 
ولع خوردن آب خنک بطرى هاى پالستیکى آب را داخل فریزر قرار 
داده اید یا حداقل شاهد چیدن بسته هاى آب معدنى جلوى در مغازه  ها 
و زیر آفتاب بوده اید. اتفاقاتى که از آن صحبــت کردیم در نگاه اول 
بسیار ساده و معمول به  نظر مى رسد اما شما با جرعه جرعه آبى که از 
این بطرى ها مى خورید شانس ابتال به سرطان را در وجودتان افزایش 
مى دهید؛ بطرى هاى پالستیکى نباید در معرض نور خورشید یا داخل 

فریزر قرار بگیرند.
مهران والیى، معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى ایران درباره 
عوارض قرار گرفتن بطرى هــاى آب معدنى در معرض آفتاب اظهار 
کرد: با توجه به افزایش دماى هوا و باال رفتن میزان اســتفاده از آب 
معدنى، خطرات حول این استفاده و احتمال قرار گرفتن بطرى ها در 
معرض آفتاب افزایش مى یابد. وى تصریح کرد: با باال رفتن دماى هوا 
اغلب شاهد هستیم فروشگاه هایى که فضاى کمترى براى نگهدارى 
دارند بطرى هاى آب معدنى را جلوى مغازه یا در محیط باز در معرض 
نور خورشید نگهدارى مى کنند که این امر باعث تغییر در ساختار بطرى 
و آزاد شدن رادیکال هاى آزاد در آن مى شــود که از عوامل سرطان زا 
محسوب مى شوند. والیى افزود: قرار گرفتن بطرى ها در معرض نور 
خورشــید و براى مدت زمان طوالنى باعث آزاد شدن مونومر آزاد که 
یکى از عوامل اصلى بروز بیمارى هایى مثل ســرطان است، در آب 

مى شود.
وى بیان کرد:  تأثیر مقــدار گرما و فضایى که بطرى هــا در آن قرار 
مى گیرند، متفاوت است براى مثال قرار گرفتن بطرى ها در فضاى آزاد 
در محل هایى مثل جنوب و شمال کشور که هوا رطوبت بیشترى داشته 
و دماى هوا بسیار باالتر است مى تواند خطرناك تر هم باشد؛ تاریخ تولید 
و مدت زمان باقى ماندن این بطرى ها در معرض آفتاب هم بر مقدار 

آزاد شدن این مواد تأثیر دارد.
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى ایران تأکید کرد: 
عوارض ذکر شده صرفاً براى قرار گرفتن بطرى هاى آب معدنى 
در معرض آفتاب نیست چراکه  عادت غلطى در بین مردم کشور 

ما قرار دارد که بطرى هــاى آب معدنى را براى خنک 
شدن داخل فریزر قرار مى دهند در حالى که یخ زدن آب 

و افزایش حجم آن همان تأثیرى را در 
بطرى دارد که قرار گرفتن در معرض 

نور خورشید ایجاد مى کند.
وى اظهار کــرد:  از دیگر عادات 
غلطى که بیشتر مردم آن را تکرار 

مى کنند قرار دادن بطرى ها در 
داخل ماشــین است، قرار 
گرفتن ماشــین در مقابل 

آفتاب باعث مى شود دماى داخل فضاى خودرو بیشتر از دماى بیرون 
باشد و گاهى این اختالف دما به 10 درجه مى رسد، این گرماى بیش 

از حد باعث تشدید اثر نور خورشید بر بطرى هاى آب معدنى مى شود.
والیى با تأکید بر اینکه بطرى هاى آب معدنى باید در جاى خشک و 
خنک و دور از برخورد اشعه خورشید قرارگیرد،  بیان کرد: بنا بر قوانین 
اداره اســتاندارد باید مقدار مونومرهاى موجود در مواد غذایى کمتر از 
10ppm باشــد؛ عالوه بر مونومرهاى  آزاد وجود فلزات سنگین هم 
بر قوانین اســتاندارد مواد غذایى اهمیت دارد که گاهى در نمونه هاى 

غیراستاندارد شاهد باال بودن مقدار آن هستیم.
وى بیان کرد: موارد ذکر شده صرفاً به آب هاى معدنى مربوط نمى شود 
بلکه هر نوع نوشیدنى یا غذاى دیگرى مثل آبمیوه ها که از ظرف هاى 

پلى پروپیل استفاده مى کنند، شامل مى شود.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى ایران درباره ادعاى برخى 
کارخانه هاى روغن مبنى بر بطرى هاى محافظ در برابر نور خوشید، 
تصریح کرد: تاکنون مدرك علمى دربــاره محافظت این بطرى ها از 
مواد غذایى موجود در آنها در برابر نور خورشــید به دست ما نرسیده 
است اما امکان آن وجود دارد که با استفاده از الیه هاى محافظ تأثیر 
نور خورشید را کاهش دهند اما قطعًا به طور کامل قابل کنترل نبوده و 
این گونه بطرى ها باید از خورشید دور نگه داشته شوند.  وى با اشاره به 
تأثیر برخورد نور خورشید بر ماهیت مواد غذایى گفت: تمام مواد غذایى 
در صورتى که در معرض نور خورشــید قرار بگیرند احتمال فساد آنها 
افزایش پیدا مى کند حتى اگر مواد غذایى در بسته  بندى هاى مناسب 

قرار بگیرند نور خورشید تأثیر زیادى بر سرعت فساد آنها دارد.
والیى درباره تأثیر نور خورشــید بر بطرى هاى روغن یادآورى کرد:  

ساخته مى شوند بطرى هاى روغنى که از جنس پلى پروپیل 
ى عملکرد مشــابهى با  ى هــا بطر
اما خــود مواد آب معدنــى دارنــد 
کمى  متفاوت هستند غذایى 

روغن هاى ســرخ 
کردنــى مقاومت 
بیشــترى نســبت 
بــه گرمــا دارنــد اما 
روغن هایــى مثل 
روغن کنجد و روغن 
زیتــون مقاومــت 
کمتــرى دارنــد پس 
بهتر است این دو نوع 
در شرایط مناسب ترى 
مثل فضاهــاى تاریک و 

خنک نگهدارى شوند.

5  دلیل ترك خوردن کف پا

ن ی پ ی بو
اجعه کنید تا 

چون در 
رگیر 

طوب 
 بروز 

همگى 
 اگر در 

ار تعریق 
ف پا تجربه 

د.
ى خاصى از 

. با محصوالت 

ر
بپردازید، اف
رسید
به
ا
نگ
جل
کم
کاه
بدن م
دهد. الب
نقطه از

یک کنید.
15 دقیقه

مزایاى استفاده از
صابون هاى زغال فعال 

چین برابر بیمارى  و  افراد در
لکرد سیستم هاى بدن دچار
ختلفى نظیر دیابت، افزایش
تریت و حتى کمر درد مواجه
اصل آب است؛  غضروف  به
ى کند. همچنینآب مى تواند
صل) شود. این مایع حیاتى به
رم در مفاصل مى شود کمک
 روزهاى گرم ســال یا چند
..د...د..د.د.ند.  آب بیشترى مصرف کن

شششششششششششایش شى، تعریق بدن افز
ز از ىبراى جلوگیرى

ز مقدار جذب آن بیشــتر 
لت سدیم و پتاسیم مورد نیاز
ژه در زمان گرما رخ مى دهد و
شدن دهان و حتى سرگیجه و
ز کم آبى بدن، توصیه مى شود
 موادغذایــىمانند میوه ها و

کنند

درســت اســت که ویژگى هاى فردى احتمال درگیر شدن با این 
فرســودگى را باال مى برند اما واقعیت این اســت که 
رگذار محیط کارتان بیشتر از هر چیزى در این مورد تأثیر
دیرد  اســت. وقتى در کارى که همه وقتتــان را مى گ
ىىىکسىى احســاس ناامنى مى کنید، احســاس مى کنید 
نیست و فشار کارى شــما را از پا در مى آورد،، ننتان پشت

ووــوده کنند. پس این رر فرس ریارید رار د انتظ چنچه از آ ردتر زو
شناسایى کن
آنها یا رهاش با

کنید.
یادتان نــرو
ی ســازمانى،
ف بر تأثیرگذار
است و اگر مط
در هیچ گوشه ا
نمى توانیـ
احساس
اندازه باال
نجات پید
شــغ تغییر
حتمــًا خود
مى دانید که ا

موقعیت شغلى
قرار هم نیسـ

باشد.

 افسرده اید یا فرسوده؟

ور ب بح روز ر ی رىب بی ین ن ر ى بر
خاکشیر و ترنجبین را مصرف کرد.

استرس و وحشت از جمله عارضه هاى نامناسب و دشمن سالمت 
بدن هستند؛ براى درمان استرس و وحشت زدگى، باید مقدارى 
نمک مصرف کنید؛ مصرف نمک ســبب کاهش تپش قلب و 

افزایش هورمون شادى  مى شود.
0مصرف 10 لیوان آب در طول روز و خوردن گوشت بدون چربى 
و لبنیات سبب جوانسازى پوست مى شود، همچنین استفاده از 
ماسک هاى طبیعى هم در از بین بردن چین و چروك هاى پوست 

مناسباست.
براى بهبود میزان گردش خون بدن، باید قبل از صبحانه مقدارى 
آب زنجبیل خورد، البته آب زنجبیــل در درمان پیرى زودرس، 
تقویت سیســتم ایمنى بدن و بهبود فرایند هضم غذا ها مناسب 

است.

در صورت
و چروك
بى نظمى
کلسترو
مى شود
تسهیل
مانع ایج
وووموموموموموموموموسممومو دفع 
مى کند.
ساعت ق
با گرمش
مى یابد؛
کم  شدن
در صورت
باشد، کم
بدن از د
باعث تش
ضعف اف
افراد آب
سبزیجا

  استرس را
 با یک خوردنى فورى 

از بین ببرید 

و حتى حاض
ک لحظه اى
بله! شما ف

جهانى است
احساسنا
در محیط
این سه نش
به داد خود

مش

کم آب خوردن 
چه بالیى سرتان 

مى آورد؟
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آگهى فراخوان مشارکت در ساخت شماره 98/03 الى 98/19- نوبت اول

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان

ســازمان ملى زمین و مســکن در نظر دارد 
پروژه هاى ذیل را در قالب مشارکت از طریق 
اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان با 

برگزارى مناقصه عمومى واگذار نماید.
کلیه سرمایه گذاران حقیقى و حقوقى واجد 
شرایط (داراى گرید انبوه سازى و یا رتبه ابنیه 
از ســازمان مدیریت و برنامه ریزى) به شرح 
جدول ذیل، مى توانند براى دریافت اســناد و 
مدارك فراخوان از تاریــخ 98/05/14 لغایت 
98/05/19 به دبیرخانه کمیســیون معامالت 
اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان 
و یا پایگاه ملى مناقصات کشــور به نشــانى
 http://iets.mporg.ir مراجعه و اســناد 

مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها تا پایان 
ساعت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/06/05 
مى باشــد و بعد از زمان مذکــور هیچگونه 

پیشنهادى پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشــایى پاکات ساعت 10 صبح روز 

چهارشنبه مورخ 98/06/06 مى باشد.
محل دریافت اســناد دبیرخانه کمیســیون 
معامالت اداره کل راه و شهرســازى استان 
اصفهان و یا پایگاه ملى مناقصات کشــور به 

نشانى http://iets.mporg.ir مى باشد.
محل تحویل پاکات دبیرخانه حراســت اداره 
کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان (به 
نشانى اصفهان، خیابان سعادت آباد، چهارراه 

فرایبورگ) مى باشد.

 پروژه هاى مشارکتى ساختمانى-طرح و ساخت ، اداره تشکلهاى حرفه اى و بازآفرینى شهرى - معاونت بازآفرینى شهرى و مسکن (اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان)

کل مبلغ 
سرمایه گذارى 
(میلیون ریال)

رتبه و صالحیت مبلغ ضمانتنامه 
(میلیون ریال)

هزینه کل ساخت 
(میلیون ریال)

مساحت زیربنا تقریبى 
(مترمربع)

قیمت کل زمین 
(میلیون ریال)

مساحت زمین 
تقریبى  (متر مربع) کاربرى نام شهر نام پروژه

وان
راخ

ف

ابنیه انبوه 
سازى

572,274 2 2 11,293 466,236 25,902 106,038 17,673 مسکونى شهرضا مشارکتى مسکونى شهرضا-1 98/3

594,961 2 2 11,241 463,641 25,758 131,320 17,509 مسکونى شهرضا مشارکتى مسکونى 
شهرضا-2 98/4

152,613 4 2 4,664 134,813 10,785 17,800 3,560 مسکونى خمینى شهر مسکونى خوزان خمینى شهر 98/5

1,283,989 1 1 18,809 1,028,082 46,731 255,907 11,126 تجارى - مسکونى شاهین شهر تجارى - مسکونى مسکن 
مهر شاهین شهر 98/6

539,247 2 2 11,754 489,317 23,301 49,930 8,322 مسکونى دولت آباد مسکونى مسکن مهر دولت 
آباد 98/7

396,586 3 2 7,790 291,111 12,657 105,475 2,110 مسکونى اصفهان چشمه توتى مسکونى-2 98/8
964,063 1 1 17,168 864,000 43,200 100,063 18,193 مسکونى نائین مسکونى مسکن مهر نائین 98/9
456,564 3 2 9,439 373,553 18,678 83,011 10,376 مسکونى تیران مسکونى تیران-1    98/10

1,829,952 1 1 23,439 1,491,072 67,776 338,880 21,180 مسکونى خمینى شهر مسکونى اراضى منظریه 
-  زندانها 98/11

282,423 3 2 7,110 257,103 11,687 25,320 3,896 مسکونى شهرضا مسکونى شهرضا 98/12
406,407 3 2 9,243 363,725 17,320 42,682 6,186 مسکونى مبارکه 98/13 مسکونى صفائیه مبارکه
1,924,000 1 1 25,844 1,731,600 86,580 192,400 48,100 مسکونى سده لنجان مسکونى سده لنجان 98/14
766,000 2 1 15,248 672,000 33,600 94,000 14,461 مسکونى باغبهادران مسکونى باغبهادران-1     98/15

323,369 3 2 7,728 288,000 14,400 35,369 5,441 مسکونى باغبهادران مسکونى باغبهادران-2 98/16
287,078 3 2 7,351 269,136 13,457 17,942 2,243 مسکونى خوانسار مسکونى مسکن مهر خوانسار 98/17
198,144 4 3 5,683 185,760 9,288 12,384 3,096 مسکونى اردستان مسکونى اردستان 98/18
221,235 4 2 5,878 195,510 10,290 25,725 8,575 مسکونى زواره مسکونى زواره 98/19

م الف: 552789
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سى و سه پل قدمت این پل به سال 1008 هجرى قمرى و دوره 
حکومت شــاه عباس اول صفوى باز مى گردد 
و ســاخت آن حدود چهار سال طول کشیده 
است. سردار ا...  وردى خان هزینه احداث این 
پل را پرداخت کرده و براى همین به نام خودش 
معروف شده است. طول این پل 300 متر و عرض 

آن 14 متر مى باشد.

پل جویى
پل جویى را به اشــتباه پل چوبى نیز مى نامند. 
این پل کوچک مابین سى و سه پل و پل خواجو 
قرار دارد و در دوره شاه عباس دوم در سال 1065 
ساخته شده است. وجه تسمیه این پل به دلیل 
جوى سنگى کوچکى است که بر روى آن قرار 
داشته اســت. این پل محل عبور خانواده شاه 
صفوى و اشراف و سفیرانى بوده است که اجازه 

مالقات با شاه عباس دوم را پیدا مى نمودند.

قدمت پــل خواجو به دوره صفویه و به دوره شــاه  پل خواجو
عباس دوم (1060 هجرى قمرى) باز مى گردد. قسمت 
فوقانى این پل براى عبور کالســکه ها و چهارپایان 
و قســمت زیرین براى عبور افراد پیاده بوده است. 
قسمت زیرین تمامًا از سنگ و ساروج ساخته شده و 
دهانه هاى عبور آب به کمک تخته هاى قطورى کنترل 
مى شود به طورى که با بستن این دهانه ها سطح آب 
در قسمت غربى باال مى آمده و دریاچه کوچکى را به 

وجود مى آورده است. 

پل شهرستان
پل شهرســتان با نام هاى پل جى و پل جســر 
حسین نیز معروف است. این پل قدیمى ترین پل 
زاینده رود است و برخى محققین قدمت پایه هاى 
آن را مربوط به دوره هخامنشیان مى دانند. این 
پل تا زمان صفویه مهمترین راه رســیدن اهالى 
اصفهان به شــیراز بوده است. برخى از محققین 
عالوه بر عبور و مرور، پل شهرســتان را یک پل 

نظامى مى دانستند.

غربى ترین پل واقع در شهر اصفهان با نام هاى پل مارنان
مارنان، ماربین، ســرفراز، ماربانان و مادنان 
شناخته مى شود. برخى از محققین قدمت این 
پل (پل مارنان) را مربوط به دوران ساسانى 
مى دانند. این پل در حــال حاضر داراى 17 

دهانه است

ـل هاى تاریخى اصفهان پـــــــــ
www.nesfejahan.net

شهردارى دهق به استناد مجوز شماره 243/ش/98 مورخ 98/4/19 شوراى اسالمى شهر دهق در نظر دارد اجرت احداث شبکه فاضالب شهرى فاز اول را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و مورد تأیید شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/05/22 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى دهق مراجعه نمایند. 

هزینه آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد.          تلفن تماس: 42275111- 031

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

م الف: 553124 سید رضا طباطبایى- شهردار دهق


