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انواع دردهاى پرخطر و کم خطر شکمىغبارصبحگاهى اصفهان را دربرمى گیردصبح پر حادثه با 17 مصدومسردار سلیمانى: عملیات کربالى 4 فرعى نبود سالمتاستاناستان خالى بندى عجیب آقاى ایجنت! ورزش جهان نما

تأثیر میزان اُمگا3 
در تقویت مهارت هاى 

شناختى سالمندان

30 سال حبس براى زوج پزشک متخصص
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ایرانى ها مى توانند 
در تایلند برنج بکارنــد

تولید آنتى بادى هاى دامى
 در پژوهشکده رویان

شهردار شهرضا 
در بى خبرى شورا 

شهردار بروجرد شــد!
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5000 تُن ذخیره 
مرغ منجمد
 در اصفهان

مطالعات جدید انجام شده نشان مى دهد افراد 
مسن داراى میزان باالى مواد مغذى
 اصلى نظیر امگا3 در خون، احتماًال

 داراى ارتباط مغزى مؤثرى در راستاى
 تقویت مهارت هاى شناختى شان هستند.

مدیر کل پشــتیبانى امــور دام ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه  
توزیع مــرغ منجمد هیچ مشــکلى وجود ندارد، 
گفت: در اصفهــان بیــش از 5000 تن ذخیره 

مرغ منجمد داریم.
على اکبر نجفــى اظهارکرد: بــه منظور تنظیم 
بازار، مرغ منجمــد بدون محدودیــت در تمام 
فروشــگاه هاى زنجیره اى از جمله رفاه، اتکا و 
کوثر در اســتان توزیع شده اســت که با قیمت 
مصوب هر کیلــو 8500 تومان به مصرف کننده 

عرضه مى شود.
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110110 شرکت به نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگى  اصفهان مى آیند شرکت به نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگى  اصفهان مى آیند
از فردا به مدت از فردا به مدت 44 روز؛ روز؛

 3

توسط دادگسترى اصفهان و به جرم اخالل در نظام اقتصادى در نظر گرفته شد

آمار CNN از 
تمایل ایرانى ها به 

پناهندگى در انگلیس 

مربى طالیى پوشان در گفتگو با نصف جهان با اشاره به اینکه کرى خوانى در همه جاى دنیا وجود دارد:

هفده هجده ســال اســت که طالیى پوشــان اصفهان را همراهى
 مى کند و به قول خودش عمر و جوانى اش را در این باشگاه گذرانده 

و در تمامى رده ها براى سپاهان به میدان رفته؛ ...

8
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

خرید خدمت سربازى از الیحه بودجه حذف شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
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با هدف کنترل مصرف آنتى بیوتیک
 در درمان بیمارى هاى دام؛
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بودجه نامه، یونب عضوکمی

در سپیـدروددر سپیـدرود
 سپیدرو شو! سپیدرو شو!

آگهى مزایده عمومى 97/3

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان 

نام مزایده گزار: بانک انصار - مدیریت شعب استان اصفهان
موضوع مزایده: امالك تملیکى 

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد امالك ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند .متقاضیان 
مى توانند پس ازنشر آگهى جهت دریافت برگ شرایط وشرکت در مزایده به کلیه شعب بانک انصار استان اصفهان یا 

به  آدرس اصفهان - خیابان شمس آبادى -نبش کوچه باغ جنت طبقه دوم دایره ادارى وپشتیبانى  مراجعه نمایند .  
شرایط : 

1)مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت ادارى روز  یک شنبه 1397/10/23
2) مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى به حساب شماره 1401,2685,1 واریز و یک نسخه از 
فیش واریزى در پاکت پیشنهاد گذاشته و تحویل بانک گردد . ضمنا  در صورتیکه متقاضى برنده شناخته شد پس از 

گذشت 5 روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند و از خرید منصرف گردد سپرده وى به نفع بانک ضبط خواهد شد . 
3) زمان بازدید از محل فروش در تاریخ  97/10/19 با هماهنگى قبلى  مى باشد . 

4) مهلت دریافت اسناد تاآخر وقت ادارى روز  شنبه 1397/10/22
5) کلیه امالك باوضع موجود به فروش مى رسد .

6) هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
7) کل هزینه انتقال و ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمى و شهردارى و دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهد 

گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود . 
8) بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده 
الزامى مى باشد و امضاى اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه 

توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایى بر خالف آن مردود مى باشد .
9) بانک در رد یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است .

شرایط فروش : به صورت  نقد واقساط  
شرایط اقساط : 25٪ قیمت پیشنهادى نقد  ومابقى اقساط حداکثر  60 ماهه با نرخ مصوب بانکى .

جهت کسب  اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 18- 32368516- 031 داخلى 111 یا 117 تماس حاصل فرمایید .

شماره پالك ردیف
آدرس ملکثبتى

مساحت 
عرصه به 
متر مربع

مساحت 
تقریبى اعیان 

مترمربع
قیمت پایه نوع ملک

(ریال)
سپرده تودیعى

جهت شرکت در 
مزایده  (ریال )

فوالد شهر -بلوار امام-جنب مسجد امام  119621
4  b-  549 965,390,00048,269,500تجارى27/34قدرالسهممحمد باقر  پ 27 بلوك

فوالد شهر - بلوار امام-جنب مسجد امام 219623
975,105,00048,755,250تجارى27/63قدرالسهممحمدباقر -   بلوك 549 محلهb 4-پ31

3693/6882
مبارکه –دهنو – بلوار شهید نصوحى   

جنب مدرسه مکتبى  خیابان مینا  کوچه 
اردیبهشت  کوچه صفا 

1,358,500,00067,925,000آپارتمان 143قدرالسهم

213 از 66 4
اصلى

اصفهان – خ امام خمینى – عاشق آباد- 
میدان  امام حسین – کوچه  مخابرات 

– کوچه حیدرى
2,278,100,000113,905,000مسکونى164/45 متر 327 متر

اصفهان –خوانسار  – صفائیه –محله 51054/1
4,416,000,000220,800,000مسکونى472 متر 300 مترکامرانیها  نرسیده به مسجد رضوى  - پ 8

فرا رسیدن سال جدید میالدى را به هموطنان مسیحى تبریک مى گوییم

خشونت در شأن هواداران سپاهان 
و زیبنده اصفهان نیست

مربى ططالیى

حادثه حپر

فراد 

ستند.
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فروش امالك و مستغالت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران

 (مزایده نوبت سوم 1397 -  نقدى)
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حجت االسالم حســن روحانى صبح دیروز دوشنبه در 
نشست با وزیر و مدیران ارشــد وزارت نیرو اظهار کرد: 
شاید در برخى سال ها در زمینه آب و برق مشکل کمترى 
داشته باشیم اما باید مبنا را بر ادامه خشکسالى بگذاریم 

زیرا در یک منطقه خشک قرار گرفتیم. 
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه حل مشــکل آب با بارور 
کردن ابرها، راه حل اساسى نیســت اظهار کرد: این از 
نمونه تفکرات شاهانه بود که در ســال هاى 43 و 44 و 
رژیم شاهنشاهى مطرح شد با بارور کردن مشکل آب حل 
مى شود اما حتمًا این موضوع راه حل اساسى نیست. وى 
در بخش دیگرى از اظهارات خود با تأکید بر لزوم اصالح 

وسایل برقى پرمصرف گفت: کولر صالح و غیرصالح داریم 
کولرى که کم مصرف مى کند صالح است و کولرى که 
مصرف باالیى دارد ناصالح است. مصرف دستگاه هاى 

سرمازا موجب کمبود آب در تابستان مى شود. 
رئیس جمهور کشت فراسرزمینى را یکى از راهکارهاى 
صرفه جویى در مصرف آب خواند و گفت: در این شیوه 
مى توانیم از کشــورهایى زمین اجاره کنیم و محصول 
بکاریم. نخست وزیر تایلند در ســفر اخیرى که به این 
کشــور داشــتم اعالم کرد زمین هاى فراوانى در این 
کشور وجود دارد و ایران مى تواند در این زمین ها برنج 

بکارد. 

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به جزییات الیحه بودجه سال 98، گفت: در الیحه 
بودجه سال آینده جریمه ریالى مشموالن غیبت خدمت 

سربازى دیده نشده است.
مهرداد بائوج الهوتى ادامه داد: خرید خدمت ســربازى 
نوعى بى عدالتى است و قانون مربوطه این باب را باز کرده 
بود که افراد چند وقتى به خدمت سربازى نروند و سپس 
با پرداخت پول از زیر بار رفتن به ســربازى شانه خالى

 کنند.
نمایند مردم لنگرود در مجلس دهم با تأکید بر تبعیض 
آمیز بودن خرید خدمت سربازى بیان کرد: از سوى دیگر 

با پرداخت جریمه غیبت سربازى، خدمت سربازى براى 
طبقات پایین جامعه شــده بود چرا کــه آنها توان خرید 
خدمت را نداشتند.  وى گفت: طبقات ثروتمند جامعه بعد 
از تفریح در خارج از کشور، با پرداخت 50 میلیون از رفتن 
به سربازى معاف مى شدند اما جوانان طبقه پایین جامعه 
مجبور به رفتن به سربازى بودند، اعتقاد دارم خرید خدمت 

سربازى بى عدالتى بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار 
کرد: دولت براى جبران کسرى بودجه خود این موضوع را 
در الیحه قرار نداده با این حال ممکن است در کمیسیون 

تلفیق این موضوع دیده شود.

ایرانى ها مى توانند در تایلند 
برنج بکارند

خرید خدمت سربازى از 
الیحه بودجه حذف شده است

کسى ادعا کرد، نفى کنید 
  خبرگزارى حوزه | آیـت ا... وحید خراسـانى 
در پـى برخـى مطالـب منتسـب به ایـن مرجـع تقلید، 
پاسخ هاى صریح به آن داد. از جمله او در پى سئواالت 
مکرر مقلدین، در جلسـه هفتگى پاسـخ به اسـتفتائات 
شرعى، به این سئوال که «آیا حضرت عالى به شخص 
یا اشخاصى از تالمذه خود یا غیر آنها، توصیه فرمودید 
(ولو اشاره) که رساله عملیه چاپ کنند» پاسخ داد: «ابداً 
حتى اشاره، اگر کسى هم ادعا کرد نفى کنید. ما خودمان 

در کار خودمان گیر هستیم تا برسد به کار دیگران.»

چند دلیل براى یک مشکل
  تسنیم| معاون فرهنگى قـوه قضائیه با بیان 
اینکه رسانه ها معموًال به دنبال اخبار زرد مى روند اما اخبار 
برخورد با جرائم انـگار چندان نزد خبرنگاران مشـترى 
ندارد، عنوان کرد: بخشى از تقصیر هم متوجه قوه قضائیه 
است که در اطالع رسانى پرونده ها ضعیف عمل مى کند و 
البته محدودیت هاى قانونى وجود دارد و خودسانسورى 

نیز دارد هر چند برخى مسائل گفته مى شود.

وزیر خداحافظى کرد
قاضـى زاده هاشـمى از معاونینـش    انتخاب |
خداحافظى و سـاختمان وزارت بهداشـت را ترك کرد. 
وى ظهر دیـروز بـراى آخریـن بار در جلسـه شـوراى 
معاونیـن وزارت بهداشـت شـرکت کـرد و در پایـان 
جلسـه با خداحافظى  از معاونین، این وزارتخانه را ترك 
کرد.  مبنـا و پایه اصلى اسـتعفاى هاشـمى اختالفات و 
ناهماهنگى هاى مزمن با سـازمان مدیریـت و برنامه و 
 شـخص نوبخت اسـت. در عین حال یک منبع آگاه در 
دولت گفت اخبار منتشـر شـده درباره زمان تقدیم این 
استعفا از دو هفته قبل صحت ندارد و این استعفا   خطاب 
به رئیس جمهور و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور 

اواخر هفته گذشته داده شده است. 

انهدام شبکه مفسدان 
ارز دولتى

  تسنیم| وزارت اطالعات اعالم کرد: سربازان 
گمنام امام زمان(عج) در استان کردستان با هوشیارى و 
اقدامات بهنگام، پیچیده و گسترده اطالعاتى، شبکه اى 
از مفسدان اقتصادى و سوء استفاده کنندگان ارز دولتى 
را شناسـایى، منهدم و 11 نفـر از عناصر اصلـى آن را 
دستگیر کردند. این شبکه معادل 4700 میلیارد تومان 
ارز دولتـى را به بهانه واردات کاالهـاى ضرورى مردم 
از کشـور خارج و در برخى از کشورها سـرمایه گذارى 

کرده اند.

طالبان در تهران
  ایرنا | بعد از سفر على شمخانى و دیدارهایى که 
در افغانستان انجام و اخبار آن منتشر شد، روز یک شنبه 
هم هیئتى از طالبان در تهران بود. سـخنگوى وزارت 
امورخارجه دیروز گفت: این هیئت مذاکرات مفصلى 
با هیئت ایرانى به ریاست سید عباس عراقچى انجام 
داد. قاسمى ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از 50 درصد 
از خاك افغانسـتان در اختیار طالبان است و باتوجه به 
وجود ناامنى، بى ثباتى و مشـکالتى که در داخل این 
کشور وجود دارد، آنها تمایل به مذاکره با ایران داشتند و 

مذاکرات با اطالع دولت افغانستان انجام شد.

طهرانچى 
امروز به مجلس مى رود

  برنا | عضو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلس شوراى اسالمى از حضور رئیس دانشگاه آزاد 
در این کمیسـیون خبر داد. حبیب ا... دهمره گفت:  در 
خصوص حادثه پیش آمده با آقاى طهرانچى جلسه اى 
داریم تا او در این باره  توضیحات بیشترى را ارائه دهد 
و اعـالم کند آخریـن اقداماتشـان با مسـببین امر چه 
بوده اسـت. اصل ماجرا مربوط به پیمانکار بوده که به 
تازگى به جاى پیمانکار قبلى آمده است. وى افزود: در 
مالقات هایى که در بیمارستان ها با دانشجویان مصدوم 
داشتیم، همه آنهایى که هوشیارى کامل داشتند گفتند، 

اتوبوس ترمز بریده بود. 

خبرخوان
مدرسه پادگان نیست

وزیــر آمــوزش و پــرورش با    ایسنا|
بیان اینکه متأســفانه گاهى اوقات با رفتارهاى 
سختگیرانه، تمام احساسات کودکانه را در وجود 
دانش آموزانمان مى کشیم اظهار کرد: هیچ کجاى 
دنیا این کار را نمى کنند، مدرسه که پادگان نیست.

 کلمه  «هنر» آمد!
تغییر نام وزارت فرهنگ    کافه سینما|
و ارشاد اســالمى در مجلس اعالم وصول شد. 
علیرضا رحیمى از اعضاى هیئت رئیسه مجلس، 
این مورد را در صحن علنى به شرح زیر قرائت کرد: 
طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به 

وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسالمى.

چالش اسفناك
رئیــس مرکــز تحقیقــات ایــدز    پانا|
برنامه هاى ایران براى کنترل مقاومت دارویى به 
آنتى بیوتیک ها گفت طرحى براى کنترل تجویز و 
مصرف آنتى بیوتیک ها در مراکز درمانى آغاز شده 
است. مینو محرز افزود: مصرف آنتى بیوتیک ها و 
تجویز آنها به موضوع چالشى و اسفناکى تبدیل 
شده بود که با برنامه ریزى هایى که صورت گرفت 
باالخره موافقت شد که این موضوع ساماندهى 

شود. 

حادثه دانشگاه عمدى نبود
فرمانده انتظامى    خبرگزارى دانشجو|
پایتخت عمدى بودن حادثه واژگونى اتوبوس در 
دانشــگاه علوم و تحقیقات را منتفى اعالم کرد. 
سردار حسین رحیمى اعالم کرد: کار کارشناسى 
پلیس در حادثه دانشگاه تمام شد و نظریه رسمى 
و صریح خود را به مقامات قضائى اعالم کردیم. 
 در این نظریه سهم دانشگاه، سهم جاده و مسیر 
و پیمانکار مشخص شد و مى توان سهل انگارى 

و بى توجهى را از عوامل بروز بى توجهى دانست.

بلیت دبى نایاب شد
هفدهمین دوره جام ملت هاى    رویداد24 |
آسیا از 5 ژانویه (15 دى) تا 1 فوریه 2019 (11 بهمن) 
در امارات متحده عربى برگزار مى شود. به همین 
دلیل بلیت پروازهاى تهرانـ  دبــى از روز 13 دى 
ماه امسال به شکل عجیبى با کمبود مواجه شده و 
تنها تعداد بسیار کمى از بلیت هاى پرواز تهران-دبى 
شــرکت هاى هواپیمایى ایرانى باقى مانده است. 
همچنین یکى دیگر از دالیــل کمبود بلیت پرواز 
تهران-دبى به دلیل همزمانى جام ملت هاى آسیا 
با تعطیالت ژانویه در اروپاســت که سبب شده تا 
مسافران زیادى به این منطقه حاشیه جنوبى خلیج 

فارس سفر کنند.

خداحافظ دفترچه بیمه!
سرپرست سازمان تأمین اجتماعى    میزان|
درباره حذف دفترچه هاى بیمه گفت: دفترچه هاى 
بیمه در مراکز ملکى سازمان تأمین اجتماعى در 
سراسر کشور به طور کامل حذف شده است. درباره 
مراکز درمانى طرف قرارداد نیز حذف دفترچه در 
حال اجراست و در 14 استان باقیمانده نیز ظرف 
چند روز آینده برنامه حذف دفترچه ها آغاز مى شود.

بفرمایید گوشت شکار!
صدها رستوران    روزنامه سیاست روز|
در گوشه و کنار کشور و به خصوص در مناطق ییالقى 
و خوش نشین و باالى شهرها منوى مشتریان ویژه 
خود را با غذاهایى که از گوشت حیوانات شکارشده 
تهیه مى شــود تکمیل مى کنند. مسئوالن محیط  
زیست مى گویند این غذاها از بین گوشت گوزن ها 
و آهوهاى پیر تهیه مى  شــود اما آنچه در تبلیغات و 
بر روى میز رستوران ها دیده مى شود گوشت جوان 
حیواناتى اســت که از قلب مناطق حفاظت  شــده 

محیط زیست به این مکان ها مى آیند! 

پخش ممیزى شده فیلم ســینمایى «قالده هاى طال» 
از صداوسیما باعث جنجال هایى شــده است. همزمان 
با پخش این فیلم، حضور طالبــى، کارگردان آن در یک 
برنامه تلویزیونــى و از طرف دیگر اظهــارات یک مقام 
وزارت اطالعات درباره ناخرســندى ایــن وزارتخانه از 
پخش دوباره «قالده هاى طــال» و اینکه طالبى زمانى 
از کارمندان وزارت اطالعات بوده و پاســخ طالبى به او، 
به این جنجال ها دامن زده است. اما در این میان روزنامه 
«صبح نو» نیز با محمد خزاعى، تهیه کننده «قالده هاى 
طال» گفتگوى مفصلى کرده و زاویه اى دیگر بر این فیلم 

پرحرف و حدیث گشوده است: آیا احمدى نژاد در دوران 
ریاست جمهورى اش موافق ساخت «قالده هاى طال» 

بود؟ پاسخ خزاعى را بخوانید: 
در افطارى ماه رمضان که توسط دولت وقت برگزار شده 
بود، مهمان بودیم. در آنجا بــه همراه آقاى طالبى مطرح 
کردیم که قرار است فیلمى درباره اتفاقات سال88 بسازیم؛ 
آیا کمکى به ما مى کنید؟ نامه اى به آقاى احمدى نژاد نوشته 
بودیم و ایشان هم نامه ما را به آقاى مشایى ارجاع دادند. 
آقاى مشایى در جلسه اى که داشتیم رسماً اعالم کردند که 
کمکى به ما نخواهند کرد. رحیم مشایى گفت: «اگر قرار 

به کمک باشد ترجیح مى دهم به جنس فیلمسازان دیگرى 
کمک بکنم. به آنهایى کمک خواهم کرد که با ما هم سو 
شوند. شما بچه هاى انقالب نیازى به کمک ندارید. من 
سراغ فیلمســازانى مى روم که بتوانم جذبشان کنم»!   در 
آن زمان خیلى ها مى گفتند پول فیلم را رحیم مشایى داده 
است. اتفاقًا برخالف چیزى که خودمان فکر مى کردیم، 
رئیس جمهور وقت از فیلم حمایتــى نکرد. جالب بود که 
آقاى مشایى گفت اگر هم بخواهیم به فیلم کمک کنیم 
باید فیلمنامه اش را بخوانیم تا ببینیم موضوعش چیست! 

خوشحالیم که دوستان به فیلم کمکى نکردند. 

شبکه تلویزیونى CNN درگزارشى با اشاره به اینکه در 
روزهاى اخیر حرکت پناهجویــان به انگلیس از طریق 
دریا افزایش یافته اســت، اعالم کرد: اکثــر این افراد 

ایرانى هستند.
 CNN ســاموئل برك»، خبرنگار شــبکه تلویزیونى»
گزارش داد: از ماه نوامبر بیش از 200 پناهجو از سواحل 
فرانســه تالش کردند خود را از طریق دریا به انگلیس 
برسانند، قاچاقچیانى که این افراد را بدین سوى آب ها 
مى آورند مى گویند اکنون زمان تعطیالت سال نو بوده 
و از تعداد گشت هاى دریایى مرزى کاسته شده و تالش 
مى کنند بیشــترین مزیت را از این وضعیت ببرند. شاید 
تصور کنید که این پناهجویان از کشورهاى جنگ زده 

عراق و سوریه باشــند اما نه؛ اکثر آنها ایرانى هستند به 
طور مثال از دو فروند قایقى که در چند روز اخیر خود را 

به سواحل انگلیس رساندند 11 نفرشان ایرانى بودند.
خبرنگار CNN ادامه داد: تنها در ســال 2017 میالدى 

2500 نفر ایرانى از دولت انگلیس درخواست پناهندگى 
کردند که به یک هــزار نفر آنها پناهندگى اعطا شــد، 
این میزان اعطاى پناهندگى بــه ایرانیان بیش از دیگر 
کشــورهایى اســت که از انگلیس چنین درخواســتى 

داشته اند.
انگلیس دقیقًا سه ماه دیگر اتحادیه اروپا را ترك مى کند 
و پس  از آن قوانین ســختگیرانه اى براى ورود به این 
کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزارت کشور انگلیس 
تاکنون آمار دقیقى از میزان ورود مهاجران طى ماه هاى 
گذشته ارائه نکرده اما گزارش ها حاکى است که طى یک 
ماه گذشته دســتکم 250 نفر در کانال مانش رهگیرى 

شده اند  که از این تعداد 65 تن ایرانى بوده اند.

یک گردشگر خارجى با انتشار سفرنامه و تصاویرى 
از سفرش به ایران، گردشــگران خارجى را به سفر 

به ایران در تعطیالت سال نو میالدى توصیه کرد.
«آملیا» گردشگر اندونزیایى با انتشار خاطرات دو 
ســفرش به ایران با فاصله شش سال تحت عنوان 
«24 ساعت در تهران» نوشت: مردم تغییر مى کنند 
و ایرانى ها نیز از این موضوع مستثنى نیستند اما در 
دو سفرى که به ایران داشتم متوجه شدم رفتارهاى 
ویژه ایرانى ها مانند مهمان نوازى آنها تغییرناپذیر 
است و آنها یک خصلت متفاوت دارند. این خصلت 
غریب «تعارف» ایرانى هاســت که گردشــگران 

خارجى را گیج مى کند.
این زن اندونزیایى ادامه داده اســت: ایرانى ها به 
شدت در مورد گردشگران خارجى کنجکاو هستند 

و عالقه زیادى به گفتگو با آنها دارند.

توییت جنجالى محسن رضایى درباره عملیات کربالى4، 
او را به تلویزیون کشاند تا تلویحًا به اصالح گفته هایش 
بپردازد. رضایى چنــد روز پیش توییت کــرده بود این 
عملیات شکست خورده که به شهادت صدها نفر از جمله 
غواصان اصفهانى منجرشد، در اصل یک عملیات فریب 
براى اجراى عملیات کربالى 5  بوده اســت. اظهارات 
رضایى واکنش گســترده اى در رســانه ها و همینطور 
فضاى مجازى داشت و موجى از انتقادات را روانه او کرد.

همین هم باعث شد فرمانده کل ســپاه در دوران دفاع 
مقدس دیروز به برنامه پر بیننده «حاال خورشــید» در 
شبکه 3 ســیما برود و توضیحاتى در خصوص توییتش 
بدهد. او گفت: «اگر به قبل برگــردم دو کلمه را حذف 
مى کنم؛ اینکه عملیات کربالى 4 فریب دشــمن شد و 
توییت این جورى درست مى شــود. البته در توییت دوم 
همین مسئله را مطرح کردم که گفتیم ما وانمود کردیم 

عملیات کربالى 4 عملیات اصلى ما بوده است.»
آنچه محسن رضایى مى گوید در واقع همانى است که 
سردار قاسم سلیمانى هم به آن اشــاره کرده است. این 
فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس نیز دیروز مهمان برنامه 
«حاال خورشــید» بود. و ى د ر پا سخ به این پرسش رضا 
رشیدپور که آیا شما موافق کربالى5 نبودید، ا فزود: «د ر 
کربالى 5 بحثى پیرامون این موضوع بو د که با توجه به 
چسبندگى د ر زمین عملیات کربالى4 و کربالى5، این 
دو زمین یک زمین هستند، بنابراین، این تصور وجود د ارد 
که دشمن د ر آنجا هم هوشیار است                                       . به این د لیل خیلى 
از فرماندهان اساسى جنگ مخالف بو دند                ا ما فرماندهى 
جنگ اصرار داشت که این عملیات انجام شود و این اصرار 
درست بو د. بعداً معلوم شد که دشمن د ر کربالى5 دچار 
غافلگیرى شد، نه اینکه کربالى4 عملیات فرعى ما بو د، 
بعد از اینکه عملیات کربالى5 ر ا شــروع کردیم و یک 
پیروزى بزرگى به دســت آمد و توانستیم از کانال ماهى 
و دریاچه عبور کنیم و خودمان ر ا بــه کرانه کناره بصره 
برسانیم، دشــمن به این جمع بندى رسید که کربالى 4 
عملیات فرعى ما بوده و لــى در واقع کربالى4 عملیات 
اصلى ما بو د. ا ما با توجه به سرعتى که د ر اجراى عملیات 
کربالى5 به خرج دادیم، این تصور د ر دشمن به وجود آمد 
که کربالى 4 فرعى بوده و عملیات اصلى ما کربالى5 

بوده است           .»

عملیات هایى که لو رفت
نکته مهم در برنامه دیروز رشیدپور، تأکید این دو سردار 
دفاع مقدس بر عملیات هایى بود که در طول هشت سال 
لو رفته بودند. قاسم سلیمانى در این باره گفت که حتى 
عملیات فتح خرمشــهر هم لو رفته بــود: «یک منطق 
نظامى وجود د ارد و آن اینکه ما تقریباً د ر همه عملیاتمان 
نســبتى از لورفتگى ر ا داشــتیم. بر ا ى مثال د ر عملیات 
والفجر 8 که یکى از غافلگیرانه ترین عملیات دفاع مقدس 
بو د، شب لب رودخانه نشسته بودم. وقتى غواص هاى ما 
داخل آ ب شــدند، دشــمن نورافکن روى آ ب باز کر د و 
روى ساحل ما شلیک کر د. معنایش این است که ما باید 
عملیات ر ا لغو مى کردیم. د ر عملیات کربالى 5 روى دژ 
ایستاده بودم و نیروها آماده مى شدند که وارد آ ب شوند. 
دشمن نزدیک 100 کاتیوشا روى خط ما ریخت و این به 

این معناست که عملیات لو رفته و باید آن ر ا لغو کنیم. ا گر 
ما چنین تصوراتى ر ا د ر جنگ مبنا قرار مى دادیم، قادر به 
اجراى هیچ عملیاتى نبودیم و بایــد همه آنها ر ا متوقف 
مى کردیم                                                                    . تصور شما این اســت که عملیات خرمشهر 
لو نرفته بو د؟ عملیات بیت المقدس لو نرفته بو د؟ لو رفته 
بو د. دشمن مى داند که بعد از فتح المبین عملیات دیگرى 
ر ا شروع کنیم                                                          . ما د ر شب عملیات فتح المبین یک شب تا 
پاى عملیات رفتیم و برگشتیم                          . دشمن قبل از حمله ما، به 
ما حمله کر د و به تیپ قم د ر جبهه شوش حمله کر د. ما 
ا گر مى خواستیم بر مبناى این تصمیم گیرى کنیم، هیچ 

عملیاتى ر ا نمى توانستیم انجام دهیم                                                                                      .»

سرنوشت توییت رضایى
«اینکه بخواهیم یک مســئله را عمًال حــذف کنیم یا 

توییت نکنیم یا درباره جنگ حرف نزنیم درست نیست.» 
این اعتقاد محسن رضایى اســت که دیروز در گفتگوى 
زنده اش با رشــیدپور مطــرح کرد و به نظر مى رســد 
سردار ســلیمانى هم با فرمانده اسبق ســپاه هم عقیده 
باشد. او روز گذشته به تشریح شکســت هاى ایران در 
طول جنگ هشت ســاله پرداخت که نشــان مى دهد 
روایت هاى ناگفته مى تواند روى آنتن زنده هم بیان شود. 
آیا توییت هاى محســن رضایى، توضیحــات دیروز او 
و اظهارات قاســم ســلیمانى در یک برنامه پربیننده را 
مى توان ســرآغازى بر بیان ناگفته هاى دفاع هشــت 
ساله ملت ایران تفسیر کرد؟ شــاید و شاید هم توییت 
جنجالــى محســن رضایى فتــح بابى در ایــن زمینه 
بوده که ابعاد گســترده تر آن در آینده روشــن خواهد

 شد.

صریح و «زنده» با 2 سردار دفاع مقدس درباره یک توییت

سردار سلیمانى: عملیات کربالى 4 فرعى نبود
مانى مهدوى

نقش احمدى نژاد در ساخت فیلم «قالده هاى طال»

آمار CNN از تمایل ایرانى ها به پناهندگى در انگلیس 

پخش فیلمى از«جکى چان»    عصر ایران|
در شبکه کیش آن هم بدون سانسور، حسابى سر و 
صدا کرد. کارمندان مقصر در این ماجرا اخراج شدند، 
رئیس صداوسیما هم ســریع رئیس مرکز کیش را 
اخراج کرد. سرعت عمل مســئوالن در برخورد با 
این ماجرا چیزى شبیه ســرعت نور بود. هرکسى 
مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش داشت، با 
درهاى خروجى صداوسیما روبه رو شد. جالب است 
که با این افراد به علت کوتاهى که کردند، به سرعت 
برخورد شد اما در ماجراى اتوبوس مرگ در دانشگاه 
آزاد، هیچکس با مسئوالن دانشگاه کارى نداشت و 
گویا آنها بیگناه ترین آدم هاى روى زمین در ماجراى 

دانشگاه بودند. 

در دهمین حراج تهران با آثار بیش از صد هنرمند، 114 اثر 
چکش خواهد خورد. در میان آثارى کــه براى فروش در 
این رویداد عرضه شده اند 14 اثر مجسمه، 75 اثر نقاشى، 
شــش اثر عکس و 19 اثر نقاشى خط وجود دارد. همچنین 
در میان 105 هنرمند حاضر در ایــن دوره حراج تهران با 
رویکرد معاصر، 16 هنرمند درگذشــته اند و 89 هنرمند در 

قید حیات هستند.
منیر فرمانفرماییــان (متولد 1301) مســن ترین هنرمند 
حاضر در دهمین حراج تهران است؛ همچنین جوان ترین 
هنرمندانى که قرار است آثارشان در این رویداد به فروش 
برسد، فرزانه وزیرى تبار و یحیى گمار (متولد 1366) هستند.

مجموع کل بیشینه قیمت پیشنهادى حراج، 35 میلیارد و 

603 میلیون تومان است و اثرى از منیر فرمانفرماییان که 
آیینه کارى، نقاشى پشت شیشــه و گچ روى چوب است با 
قیمت پیشنهادى ســه تا چهار میلیارد تومان در این حراج 

ارائه شده است.
مراسم دهمین حراج تهران جمعه 21 دى  ماه ساعت 18 در 

هتل پارسیان آزادى برگزار مى شود.

فیلم صحنه دار را دیدند 
اما اتوبوس را ندیدند!

114 اثر در حراج میلیاردى تهران چکش مى خورد

ویژگى متفاوت ایرانى ها 
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اختیارات مدیران محلى 
متناسب با وظایف آنها نیست

فرماندار تیران وکرون گفت: اختیارات مدیران محلى 
متناسب با وظایف آنها در شهرسـتان ها نیست و این 

شرایط باید تغییر کند.
مجیـد حججـى اظهـار کـرد: بعضـى از مدیـران 
دسـتگاه هاى اداراى تیـران و کـرون تنهـا مجـرى 
دستورات ادارات کل هسـتند و اختیارى براى تعامل 
و همکارى با سایر دستگاه هاى شهرستانى و اجراى 

مصوبات محلى را ندارند.

غبارصبحگاهى اصفهان را 
دربرمى گیرد

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: بـراى روز سه شـنبه(امروز) غبـار صبحگاهى 

پیش بینى مى شود.
فاطمه زهرا سـیدان در گفتگو با خبرنـگار «ایمنا» با 
اشاره به بررسى نقشـه هاى هواشناسـى طى دو روز 
آینده اظهارکرد: در این بـازه زمانى، در برخى مناطق 

بارش پراکنده برف و باران پیش بینى مى شود.

کاهش زاد و ولد در گلپایگان 
سرپرسـت اداره ثبـت احـوال گلپایگان گفـت: 916 
والدت در 9 ماهـه امسـال در ایـن شهرسـتان ثبت 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 142 تولد 

کاهش داشته است.
محمدرضا غفارى افزود: همچنین در این مدت 459 
نفر در شهرستان گلپایگان فوت کرده اند. وى از ثبت 
446 واقعه ازدواج در مدت مزبور خبر داد و گفت: این 
آمار در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل 17 واقعه 

کاهش داشته است.

تأمین 10 میلیارد ریال براى 
توسعه شبکه گاز چادگان 

غالمرضـا اسـماعیلیان، معـاون مهندسـى و اجراى 
طرح هاى شرکت گاز استان اصفهان از تأمین اعتبار 
ده میلیارد ریالى این شـرکت براى توسعه شبکه گاز 
خانگى در شهرسـتان چادگان خبـر داد و گفت:  قول 
مى دهیم مسـاعدت خوبى در جذب و تخصیص این 

اعتبار انجام شود.

حضور دانش آموزان در 
«کالس شهر»

ثبت نام براى اجراى مجموعه برنامه «کالس شهر» 
ویژه دانش آموزان مقطع اول تا سوم ابتدایى در100 

مدرسه شهر اصفهان آغاز شد.
مدیـر اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندى سـازمان 
فرهنگـى، تفریحـى و ورزشـى شـهردارى گفـت: 
برنامـه «کالس شـهر» مجموعـه برنامـه اى براى 
دانش آمـوزان مقطع اول تا سـوم ابتدایـى، با هدف 
آموزش مبانـى شـهروندى مانند ترافیـک، بازیافت 
و ... برگـزار مـى شـود. احمـد رضایـى افـزود: در 
این برنامـه مربیـان متخصـص و آمـوزش دیده در 
رشـته هاى هنرى مختلفى مانند نمایش عروسکى، 
کاردستى، بازى هاى نمایشى و قصه گویى با حضور 
در کالس هـاى درس بـه دانـش آمـوزان آمـوزش

 مى دهند.

گرم شدن1200 کالس درس در 
اصفهان با بخارى نفتى 

مهدى میربد، مدیر کل نوسـازى و بهسازى مدارس 
اسـتان اصفهـان در مـورد سیسـتم هاى گرمایشـى 
مدارس استان گفت: در حال حاضر 65 درصد فضاها 
بـه سیسـتم گرمایشـى اسـتاندارد مجهز شـده اند و 
تعداد بخارى هـاى نفتى مدارس در اسـتان اصفهان 
چیزى در حدود  1200عدد اسـت و یکى از مهمترین  
اولویت هاى سـازمان نوسـازى مدارس اسـتان این 
اسـت که بخارى هاى نفتـى و غیراسـتاندارد به طور 

کل حذف شوند.

خبر

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از شناسایى و دستگیرى 
178 مجرم اقتصادى در 9 ماهه سال جارى خبر داد و گفت: 
این افراد پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائى معرفى 

شدند.
178 مجرم اقتصادى در اصفهان شناسایى و دستگیر شدند

سعید ســلیمیان ارزش کشــفیات پلیس در حوزه جرائم 
اقتصادى را 2822 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: در مدت 9 
ماهه امسال 127 پرونده در محاکم قضائى استان تشکیل 
شد. وى اضافه کرد: جرائم اقتصادى کشف شده در استان 
شامل احتکار، اختالس، فرار مالیاتى، اخذ تسهیالت غیر 
مجاز بانکى، تعدى نسبت به اموال دولتى، ارتشا، رباخوارى، 

پولشــویى، زمین خوارى و اخالل در نظام پولى و بانکى 
بوده است.

رئیس پلیس آگاهى اصفهان ادامه داد: کشفیات پلیس در 
حوزه جرائم اقتصادى از نظر ریالــى 181 درصد و از نظر 
کشف پرونده ها 104 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل رشد داشته است. وى یادآور شد: پلیس با جدیت هرچه 
تمام با برهم زنندگان آرامش و امنیــت اقتصادى جامعه 
برخورد مى کند. ســلیمیان تأکید کــرد: همچنین تمامى 
فعالیت هاى اقتصــادى در فضاى واقعــى و مجازى در 
زمینه مقابله با مجرمان اقتصادى توسط پلیس بررسى و با 

متخلفان برخورد مى شود.

رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه در 
مدیریت شــهرى جدید در حدود 600 میلیارد تومان براى 
خط 2 متروى اصفهان هزینه شده است، گفت: اجراى این 
طرح، چهارساله اســت و براى راه اندازى تا حدودى به نیاز 
ارزى و تأمین تجهیزات از خارج کشــور بستگى دارد که با 

تأمین اعتبار دولت محقق مى شود.
فتح ا... معین با اشاره به اینکه پروژه خط دوم قطار شهرى، 
پروژه اى بزرگ و پرهزینه است که در ظاهر خیلى مشهود 
نیست، اظهار کرد: راه اندازى این پروژه مى تواند کلیدى ترین 
گام به منظور رفع محرومیت منطقه 14 و تحول اساسى در 
آن منطقه باشد. وى افزود: در دوره جدید مدیریت شهرى 

حدود 600 میلیارد تومان براى خط 2 مترو هزینه شــده و 
حدود سه یا چهار ایستگاه آن تملک شده است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان خاطر نشان کرد: 
شهردار اصفهان و شوراى شهر بر فازبندى پروژه تأکید دارند 
تا هر چه زودتر فاز اول آن راه اندازى شود که کارهاى خوبى 

هم در حال انجام است.
معین با اشــاره به دیگر طرح هاى عمرانى شهر اصفهان 
گفت: یکى از اقدامات اساســى مــا در خصوص خیابان و 
گذرگاهى است که از میدان فرزانگان مى گذرد و در حدود 
80 میلیارد تومــان براى این طرح بــزرگ عمرانى اعتبار

 پیش بینى شده است.

بودجه 600 میلیاردى
 براى خط دوم مترو

178 مجرم اقتصادى در 
اصفهان دستگیر شدند

پژوهشــگران اصفهانى آنتى بادى هایى براى درمان 
بیمارى اسهال در دام هاى تازه متولد شده تولید کردند.

یکی از محققان فعال در این عرصه در پژوهشــکده 
زیست فناورى رویان اصفهان گفت: این دارو به منظور 
کنترل و جلوگیرى از مصرف بى رویه آنتى بیوتیک ها  
و پیشگیرى و درمان بیمارى هایى از جمله اسهال در 

دام ها تولید شده است.
ســیروس قائدى با بیــان اینکه اســتفاده از این دارو 
درحدود 40تا100 درصد مصرف آنتى بیوتیک در دام 

تازه متولد شــده مبتال به اســهال را کاهش مى دهد، 
افزود: تاکنون تعــدادي از دامدارى هــاي صنعتی و 

داروخانه ها از این داروى تولیدى استفاده کرده اند.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون موفق به درمان بیش از 
3000 گوساله با اســتفاده از این دارو شده ایم، افزود: 
تولید انبوه این دارو مى تواند از خروج ارز از کشــور به 
منظور خرید انــواع آنتى بیوتیک هاجلوگیرى کند و با 
تولید بیش از دو میلیون ساشه از این محصول، می توان 
با تأمین نیاز داخلى کشور، براى بیش از 30نفر به طور 

مستقیم و 50نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایى  شود.
قائدى گفت: با تولید داروهاي حاوي آنتی بادي، امکان 
خودکفایی کشور در بخش داورهاي دامپزشکى در این 

دسته از داروها فراهم شده است.
به گفته وى، همچنین با دســتیابى به این  چگونگى 
تولیــد دارو،  امــکان صــادرات ایــن محصوالت 
بــه کشــورهاى خاورمیانــه بــا توجه بــه ظرفیت  
کشورهاى همســایه در پرورش دام بزرگ و کوچک

فراهم خواهد شد.

با هدف کنترل مصرف آنتى بیوتیک در درمان بیمارى هاى دام؛

تولید آنتى بادى هاى دامى
 در پژوهشکده رویان

بر اثر تصادف صبح دیروز در اتوبان معلم، 15 مصدوم به بیمارستان گلدیس شاهین شهر 
اعزام و سایر مصدومان در محل به صورت سرپایى مداوا شدند.

رئیس امرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان بیان کرد: ساعت 6 و 9 دقیقه صبح 
دوشنبه(دیروز) خبر یک تصادف در اتوبان معلم به مرکز فرماندهى عملیات اورژانس 

اعالم شد. 
غفور راستین ادامه داد: به محض اعالم این خبر، سه دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شدند. مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان در تشریح جزییات 
این تصادف گفت: در این حادثه که قبل از پلیس راه اتوبان معلم رخ داد، یک دســتگاه 

مینى بوس با یک تانکر حمل سوخت خالى برخورد کرد.

وى خاطر نشــان کرد: بر اثر این تصادف، 17 نفر مصدوم شدند که دو نفر آنها در محل 
حادثه به صورت سرپایى درمان شدند، 13 نفر با آمبوالنس هاى اورژانس و دو نفر هم با 

آمبوالنس هالل احمر به بیمارستان گلدیس شاهین شهر اعزام شدند.

تصادف مینى بوس با تانکر حمل سوخت

صبح پر حادثه با 17مصدوم

مدیر منطقه3 شهردارى کاشــان از اجراى 31 طرح 
عمرانى در این منطقه با میانگین پیشــرفت فیزیکى 

68 درصد خبر داد.
محمدرضا متشکره اظهار کرد: این طرح ها با اعتبار 31 
میلیارد و 595 میلیون تومان و با 68 درصد پیشرفت 
فیزیکى در حال اجراست.وى افزود: احداث ساختمان 
شــهردارى منطقه 3، احداث ســاختمان آمفى تئاتر 
و غرفه هاى فرهنگســراى فیض کاشــانى، احداث 

ساختمان ادارى پارك شهربانو، جدولگذارى و بلوك 
فرش معابر شــهرك 22 بهمن، بلوك فرش خیابان 
بخارایى، احداث پارك شهرك 22 بهمن، زیرسازى، 
آسفالت و بلوك فرش خیابان درب اصفهان، زیرسازى 
حاشــیه میدان امام على(ع)، زیرسازى مسیر میدان 
فیض به میدان صنعتکار، آسفالت خیابان غیاث الدین 
جمشــید و احداث خانه فرهنگ کوى حسین پور از 

مهمترین پروژه هاى اجرایى این منطقه است.

اجراى 31 طرح عمرانى در کاشان

مدیر اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان گفت: تا یک ماه آینده براى اجراى پروژه هاى 
بیابان زدایى استان، انتقال پساب تصفیه خانه شمال 

صورت مى گیرد.
حسینعلى نریمانى با اشــاره به اعتبارات بیابان زدایى 
اســتان اظهار کرد: دو بخش اعتبارات استانى و ملى 
براى پروژه هــاى مختلــف بیابان زدایى تخصیص 
یافته اســت. وى افزود: امســال در بخش اعتبارات 
استانى مبلغ یک میلیارد و 113 میلیون تومان، صرف 
65 کیلومتر نهالکارى در کانون بحران شهرســتان 

نایین، 30 کیلومتر احداث بادشکن زنده در شهرستان 
اردستان، 5 کیلومتر بادشکن زنده در آران و بیدگل، 10 
کیلومتر بادشــکن زنده در خورو بیابانک،112 هکتار 
مراقبت و آبیارى و 53 هزار و 571 هکتار حفاظت از 

جنگل هاى دست کاشت تاغ شده است.
مدیر اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امسال در اعتبارات ملى، اعتبار 
مشخصى به این ارگان داده نشــد، گفت: اعتبارات 
تخصیص داده شــده براى بحث آبیارى پروژه هاى 

سال قبل بود.

کنترل بیابا ن زدایى استان 
با پساب تصفیه خانه شمال 

مشــهد کاوه از توابع شهرســتان چادگان، آرامگاه 
قهرمان شاهنامه فردوسى واسطوره تاریخى کشور 

است.
مسئول میراث فرهنگى، 
صنایع دستى وگردشگرى 
چادگان گفــت: این مقبره 
منسوب به «کاوه آهنگر» 
قهرمان اسطوره اى است 
که در برابر ظلم ضحاك، 
پادشاه وقت قیام کرد و او را 
از تخت وتاج به زیرکشاند.

نورا... عبداللهى افزود: بنــاى آرامگاه کاوه از قدیمى 
ترین بناهاى تاریخى شهرســتان است که پیشینه 
ساخت آن به دوران هفت هجرى قمرى بر مى گردد.

وى گفت: مستندات تاریخى نشــان از زندگى کاوه 
آهنگر در مشــهد کاوه دارد که پس از فوت در مشهد 
کاوه دفن مى شود وگفته هاى مردم محلى حکایت از 
وجود مقبره یکى از سادات 
علوى در دوره اسالمى در 

جوار مقبره کاوه دارد.
وى افزود: این مقبره سال 
96 مرمت وبازسازى شد و 
هم اکنون در مرحله ثبت 
ملى به عنوان اثر تاریخى 

است.
به گفته وى، مقبره کاوه متعلق بــه دوره ایلخانى و 
با قدمت 700ســاله، از قدیمى ترین بناهاى تاریخى 

برجاى مانده در شهرستان است.

آرامگاه کاوه آهنگر در انتظار ثبت ملى

شانزدهمین نمایشگاه تخصصى صنایع مبل و دکوراسیون خانگى 12 دى ماه سال جارى(فردا) در اصفهان کار خود را آغاز 
مى کند. این نمایشگاه تا روز پانزدهم همین ماه در 8500 مترمربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 110 شرکت و فعال حوزه 
مبل و دکوراسیون خانگى برپا خواهد بود. شانزدهمین نمایشگاه تخصصى صنایع مبل و دکوراسیون خانگى اصفهان 
طیف بى نظیر و متنوعى از ایده هاى طراحى داخلى براى هر اتاق با انواع سبک ها و همه نیازهاى آن، از سبک هاى پایه 

اى طراحى تا سبک هاى لوکس و مرفه را فراهم کرده و به نمایش مى گذارد.
این نمایشگاه در روزهاى 12 تا 15 دى ماه سال جارى و از ســاعت 15 تا 23 براى بازدید عالقه مندان در محل برپایى 

نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان برپا مى شود.

از فردا به مدت 3 روز؛

110 شرکت به نمایشگاه مبل و 
دکوراسیون خانگى اصفهان مى آیند

معاون مهندسى و توسعه شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان از اجراى بیش از 
70 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهاى زیباشهر و دیزیچه با سرمایه گذارى بخش 

خصوصى خبر داد.
حکمتیان گفت: از ابتداى ســال جارى تا کنون 70 کیلومتر شــبکه فاضالب در 
شهرهاى زیباشهر و دیزیچه با سرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه  به روش بیع 
متقابل  اجرا شد. وى افزود: طى ســال هاى 96 و 97 بیش از 118کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهرهاى زیباشهر و دیزیچه با ســرمایه گذارى شرکت فوالد مبارکه 

عملیاتى شد.
حکمتیان اجراى سریع و به موقع این پروژه را حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد: طى 
سال هاى 96 و 97 بیش از 76 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر دیزیچه با مشارکت 
بخش خصوصى اجرایى شد وبه پیشرفت 70 درصدى رسیده است، این در حالى 
است که در همین بازه زمانى در زیباشهر بیش از 41 کیلومتر شبکه فاضالب عملیاتى 
شد که بیانگر پیشرفت فیزیکى 71 درصدى است. وى اجراى شبکه فاضالب در 
شهر دیزیچه و زیبا شهر  را طى 18ماهه اخیر قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد:  
سرعت اجراى شبکه فاضالب در شهرهاى دیزیچه و زیباشهربا مشارکت بخش 
خصوصى قابل توجه بوده، به طورى که  طى 18 ماه اخیر  بیش از 72 درصد شبکه 

فاضالب دیزیچه و بیش از 70 درصد شبکه فاضالب زیباشهر عملیاتى شد.

مدیرکل دادگسترى استان اصفهان در نشستى خبرى، حکم قطعى دادگاه 
ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى در خصوص رسیدگى به اتهام دو متهم که 

در قاچاق تجهیزات پزشکى تقلبى فعالیت داشتند را تشریح کرد.
احمد خسروى وفا گفت: دادگاه ویژه رسیدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى 
در دادگسترى استان اصفهان خوشبختانه با سرعت به پرونده اتهامات جرائم 
اقتصادى رسیدگى و حکم صادر مى کند که بر این اساس در آخرین پرونده 
که طى برگزارى چندین جلسه مفصل که با حضور وکالى متهمان برگزار 
شد، قضات پس از شور و مشورت حکم قطعى را در خصوص دو متهم اعالم 
کردند که بر این اساس دکتر حمیدرضا جان قربان، متخصص جراحى مغز 
و اعصاب فرزند علمدار متهم ردیف اول به اتهام اخالل در نظام اقتصادى 
کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکى(پروتز و ایمپلنت هاى اسکلتى) به 
صورت حرفه اى به 20 ســال حبس و پرداخت جزاى نقدى به میزان 120 
میلیارد تومان و همسر او، دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست، مو و زیبایى 
به ده سال حبس محکوم شدند که حکم هم اکنون با توجه به قطعى بودن 
در حال اجراست و جزاى نقدى نیز به نفع دولت وصول خواهد شد.  وى ادامه 
داد: این پرونده چندین متهم دیگر به عنوان معاونت در جرم دارد. بنابراین 

پرونده مفتوح است و کسانى که از پروتز و تجهیزات پزشکى از این طریق 
صدمه بدنى دیده اند مى توانند به عنوان شــاکى خصوصى، به دادگسترى 
استان اصفهان مراجعه و شــکایت خود را ارائه کنند و دادگسترى استان 
اصفهان رسیدگى و احقاق حق خواهد کرد. وى گفت: هم اکنون چند نفر 
مراجعه کردند که پس از رسیدگى و صدور حکم، در صورت اثبات به آنان 
دیه پرداخت خواهد شــد و یا جرائمى که موجب افزایش حبس محکومان 
شود به اجرا در مى آید. مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان با قدردانى از 

قضات دادگاه هاى ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى استان اصفهان افزود: 
پرونده هاى دیگر در دادگاه هاى ویژه رســیدگى به جرائم اقتصادى استان 
اصفهان مطرح است که یکى پرونده مالیاتى 1000 میلیارد تومانى و دیگرى 
نیز پرونده دو نفر است که از حدود 80 کارت بازرگانى سوءاستفاده کرده اند 
و متأسفانه مبالغى را هم به جیب زدند و در مرحله دادرسى است. خسروى 
وفا گفت: در مجموع تاکنون چهار پرونده در دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم 
اقتصادى دادگسترى استان اصفهان رسیدگى شده و براى هر چهار پرونده 
حکم قطعى صادر شد. مدیرکل دادگسترى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
برخى افراد به دنبال سوءاستفاده از فضاى بازار هستند و با زدوبندهایى که 
ایجاد مى کنند به دنبال کسب منافع نامشروع هستند ولى چشمان تیزبین 
نیروهاى اطالعاتى، انتظامى و قضائى آنان را همواره رصد مى کند و نسبت 
به کسانى که درصدد اخالل هستند دستگاه قضائى استان با قاطعیت عمل 
کرده و حکم صادر مى کند. خسروى وفا در خصوص اجراى حکم اعدام براى 
قاتل ملیکا (دختربچه 5 ساله فالورجانى) نیز به خبرنگاران گفت: قاتل ملیکا 
به جرم تجاوز به عنف به فرد دیگر به اعدام و بخاطر قتل ملیکا به قصاص 
محکوم شده، که به محض اجازه اجرا از مرکز و در صورت تقاضاى اولیاى دم 

بالفاصله اجرا مى شود و به نظر مى رسد در چند روز آینده اجرا شود.

اجراى 70 کیلومتر شبکه فاضالب 
با مشارکت بخش خصوصى 

توسط دادگسترى اصفهان و به جرم اخالل در نظام اقتصادى در نظر گرفته شد

30 سال حبس براى زوج پزشک متخصص
ساسان اکبرزاده
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مربى طالیى پوشان در گفتگو با نصف جهان با اشاره به اینکه کرى خوانى در همه جاى دنیا وجود دارد:

خشونت در شأن هواداران سپاهان و
 زیبنده اصفهان نیست

مرضیه غفاریان

من از سال 78 تقریبًا در باشگاه ســپاهان بوده ام. تا االن نزدیک هفده هجده سال، به صورت 
حرفه اى در تمام رده ها بازى کرده ام و این اتفاق وقتى براى من افتاد من مربى جوانان بودم و 
تحت قرارداد باشگاه. هرچند وقتى کسى عمر و زندگى اش را براى یک مجموعه مى گذارد حتى 
اگر تحت قرارداد باشگاه نباشد باز هم باشگاه باید از او حمایت کند مخصوصاً در مورد بیمارى که 
من گرفتم. خیلى افراد و دوستانم خواستند به من کمک شخصى کنند ولى من انتظارى از کسى 
نداشتم چون هر کســى زندگى خودش را دارد، خیلى از باشگاه ها مثل پرسپولیس و اشخاص 
متمولى که در این باشگاه ها هستند هم خواستند به صرف تبلیغات این کار را انجام بدهند ولى 
من انتظارم از باشگاه سپاهان بود؛ انتظارم از جایى بود که برایش زحمت کشیدم، نه اینکه بخواهم 
نگاه ترحم آمیزى به شخص من یا امثال من داشته باشــند چون ما زندگى و عمرمان را براى 
باشگاه گذاشتیم. من در تیمى بازى کردم که نایب قهرمان آسیا شد؛ آن سال دوتا قهرمانى آورد؛ 
سپاهاِن سال 86-85 و سال قبل از آن یعنى 85-84 که هر دو بار قهرمان جام حذفى شد. بعد هم 
من عضو سپاهان نوین بودم، سال ها با عشق و عالقه کار کردم، نه وابسته به گروهى بودم، نه 

وابسته به رابطه اى و همیشه سعى کردم براساس توانى که دارم، استعدادى 
که خدا به من داده و زحمتى که مى کشم حرفه اى زندگى کنم و حتى 
نخواستم بخاطر بیمارى ام عضو کادر فنى باشم؛ سعى کردم همیشه به 
روز باشم و مدارج و کالس هاى الزم را در زمینه مربیگرى طى کنم؛ 

حتى از آلمان، از فرانسه و از اسپانیا، سى دى تمرینات تیم هاى اروپایى را 
مى گیرم، نگاه مى کنم و همیشه سعى کردم یاد بگیرم. در زمان بازیکنى 

با عشــق و عالقه و باتمام وجود کار کردم و در عرصه مربیگرى 
هم دارم با همین انگیزه کار مى کنم. شــاید حداقل انتظار و
 خواسته اى که داشــتم نه براى مِن نوعى بلکه هر کسى 

این بوده که در کشور ما هم این موضوع فرهنگ شود که 
وقتى بازیکنى دچار چنین شرایطى مى شود، باشگاه و 
مردم بیشتر درکش کنند، چون آن شخص با عشق به 
تیم و هوادارانش، زحمت کشیده و در این شرایط احتیاج 

به حمایت بیشترى دارد. 

بــرش

آقاى فتاحى! ســال گذشــته از باشــگاه ســپاهان و مســئوالنش 
گله مند بودید که در زمانى که بیمارى تان  تشــدید شــد، شما را تنها 
گذاشــتند. لطفاً در مورد علت ناراحتى تان از باشــگاه بیشتر برایمان 

توضیح دهید.

داورى باشد؟
در این بازى هم شما ببینید تیم حریف نسبت به گلى که ما 
روى ضربه ایستگاهى زدیم اعتراض داشت و جو ورزشگاه 
متشنج شــد که به نظرم بعد از آن داور دنبال صحنه اى بود 
که جو را آرام کند. اما دستى که جعفرى گذاشت پنالتى به نظر 
نمى رسید. من بازى پرسپولیس هم وقتى آن صحنه را دیدم 
مطمئن بودم که صحنه قبل از آن خطا بوده ولى خطا گرفته 
نشد. ما کارشناس داورى نیستیم اما طبق چیزى که خودمان 
در زمان بازیکنى لمس کردیم وقتى دستى روى حریف گذاشته 
مى شود باید یک فشار و یک نیروى بیش از حد به او وارد شود 
که تعادلش به هم بخورد و از نظر من نه اینکه بخواهم بخاطر 
تعصب به سپاهان بگویم ولى فکر مى کنم این خطا هم پنالتى 

نبود و داور نسبت به شرایط بازى سوت زد.
با توجه به واکنش زیاد تیم ها نسبت به 
اشتباهات داورى، اخیراً بحث استفاده از 
VAR خیلى جدى مطرح شده، به نظر 
شما استفاده از این تکنولوژى در داورى 

ایران چقدر مى تواند مؤثر باشد؟ 
سال ها بحث شد که  VAR در فوتبال جهان استفاده بشود 
یا نه و در نهایت به این جمع بندى رسیدند که در جام جهانى 
از این تکنولوژى اســتفاده کنند و خیلى موقع ها دیدید که 
صحنه ها برگشت داده شــد و حق به حق دار رسید. مطمئنًا 
تحقیق بزرگى انجام شــده تا به این نتیجه رســیدند از این 
سیســتم و تکنولوژى در فوتبال اســتفاده کنند و حاال باید 
این اتفاق در ایران هم بیافتد، چرا کــه واقعاً بحث تیمدارى 

خیلى سخت است و تیم ها براى نتیجه 
گرفتن هزینه هاى زیادى مى کنند و 
اشتباهات داورى خیلى تأثیرگذار است. 
فکر مى کنم که براى برطرف شــدن 
این مشــکالت زودتر باید این قضیه 
اتفاق بیافتد و اســتفاده از  VAR به 
فوتبال ما کمک مى کند. متأسفانه فکر 
مى کنم داورى هایى که امسال داریم 
مى بینیم کیفیت گذشــته را ندارند؛ 
چه از نظر شــرایط آمادگى مناسب و 
یا اســتعدادى که یک داور باید براى 
قضاوت داشــته باشــد. در آمریکا از 
داورهایى اســتفاده مى کننــد که در 
گذشــته فوتبال بازى کرده باشند؛ نه 
به صورت حرفه اى ولى حداقل یکى از 
مالك هاى گزینش افراد براى داورى 
فوتبال این است که آن فرد حتمًا باید 
سابقه فوتبال بازى کردن داشته باشد 
و شرایط بازى و مسابقه را لمس کرده 
باشد. من فکر مى کنم کمیته داوران 
ما هم باید در انتخاب افراد بر اســاس 
شایستگى تجدید نظرى داشته باشد 
و داورهاى خوب گزینش شــوند که 
اشتباهات داورى را کمتر شاهد باشیم.

داور بازى پرسپولیس 
و پــارس جنوبى بعد از این مســابقه 
در واکنش به انتقــادات و توهین ها به 
داوران گفت همه فشــارها روى دوش 
داورهاســت، مگر ما به جــز هفتصد 
هشتصد هزار تومان بابت هر بازى، چه 
نفعى مى بریم؟ مگر چه امکاناتى در اختیار 
ما گذاشتید که اینقدر کار مى خواهید؟ تنها 
یک کالس داورى براى ما مى گذارید! 

نظر شما در این باره چیست؟

خب داوران هم حق دارند. اکثر داوران ما شــغل دیگرى هم 
دارند در صورتى که نباید اینطور باشد؛ داور فوتبال نباید هیچ 
دغدغه مالى داشته باشد، باید با فراغ بال قضاوت کند. وقتى 
داور تأمین نیســت، تمرکز ندارد و چون مجبور است جاى 
دیگرى هم کار کند از نظر آمادگى بدنى هم نمى تواند تمرینات 
الزم را داشته باشد. اینها همه مشکالتى است که متأسفانه 
وجود دارد و باید ریشه یابى شود. یک داور وقتى دغدغه مالى 
نداشته باشد مســلمًا مى تواند تمرکز بیشترى روى کارش 
داشته باشد و راحت تر کار کند و وقتى خیالش راحت باشد که 

زندگى اش تأمین است مى تواند خیلى بهتر قضاوت کند.
برگردیم سر بحث سپاهان، کادر فنى 
ســپاهان براى نیم فصل دوم و براى 
تقویت تیم، لیست خاصى در نظر دارد؟ 
بازیکنى به جمع طالیى پوشان اضافه 

مى شود؟
بر اساس نیاز تیم، کادر فنى یک جمع بندى انجام داده و به 
احتمال زیاد تعدادى بازیکن به مجموعه اضافه شوند که در نیم 
فصل دوم بازیکنان بهتر و باکیفیت فنى بهترى داشته باشیم و 
ممکن است بازیکن هایى هم که در نیم فصل اول در چارچوب 

افکار آقاى قلعه نویى و تیم نبودند، ازسپاهان جدا بشوند.
پس ممکن است بازیکنى هم از این تیم 

جدا بشود؟
بله ممکن است جدا بشود؛ ممکن است بازیکنى در پازل تفکر 
آقاى قلعه نویى کمتر جا داشته باشــد و از اینکه بازى نکرده 
ناراضى باشد و به این نتیجه برسد که برود تیم دیگرى و به 
فوتبال خودش کمک کند و پیشرفت 
داشته باشد یا مجموعه به این جمع 
بندى مى رسد که شاید رفتن به نفع 
آن بازیکن باشد. ممکن است بعضى 
بازیکن ها به این دلیل از تیم جدا شوند 
و بعضى بازیکن هــا هم واقعاً بخاطر 

ضعفشان سپاهان را ترك کنند.
اگــر بازیکنى، هــم در پازل 
تفکرى آقاى قلعه نویى باشد 
و هم جزو بازیکن هاى خوب 
ســپاهان ولى تیــم دیگرى 
مثًال پرســپولیس به او اعالم 
نیاز کند و خودش هم دوست 
داشته باشــد به آن تیم برود 
آن وقت سپاهان چه تصمیمى 

مى گیرد؟
من نمى دانم منظور شــما کیست(با 

خنده).
مثالً مهرداد محمدى.

نیم فصــل اول آقاى قلعــه نویى به 
آقاى محمدى خیلى لطف داشــتند؛ 
من از نزدیک شاهد تمرینات هستم 
و در روند پیشرفتى که مهرداد داشته 
بوده ام. نمى خواهم بگویم آقاى قلعه 
نویى یک لطف ویژه به ایشان داشته؛ 
او تمرین کرده ولى آقاى قلعه نویى هم نسبت به بازیکن هاى 
دیگر، باالخره به ایشان بیشتر میدان دادند و حاال اگر مهرداد 
خودش بخواهد برود فکر مى کنم این یک مسئله شخصى 
است و نشان دهنده معرفت خودش است که بخواهد برود 
یا بماند. اما اگر به این نتیجه برسد که با کادر صحبت کند و 
به یک جمع بندى برسد که این رفتن ممکن است به نفع 
خودش یا به نفع تیم باشد موضوعى است که باید در جلسات 
فنى و کمیته فنى و باشگاه بررسى شود، مخصوصاً با آقاى 

قلعه نویى چون حرف اول و آخر را ایشان مى زند. 

هفده هجده ســال اســت که طالیى پوشــان اصفهان را 
همراهى مى کند و به قــول خودش عمــر و جوانى اش را 
در این باشــگاه گذرانده و در تمامى رده ها براى ســپاهان 
به میدان رفته؛ هافبک دفاعى ســابق ســپاهان که از سال 
2006 تا ســال 2008 مورد توجــه لوکابوناچیچ قرار گرفت 
و در لیگ قهرمان آســیا هم براى این تیم بــازى کرد. این 
بازیکن کم حاشــیه مدتــى نیز بــه صــورت قرضى در

تیم هاى شاهین بوشهر و یزد توپ زد و پس از آن به سپاهان 
نوین پیوست.

 بیمارى سرطان هم نتوانست حسام فتاحى را از فوتبال دور 
کند و او این روزها عالوه بر مبــارزه با بیمارى اش به عنوان 
آنالیزور ســپاهان در کنار این تیم حضور دارد و همچنان با 
انگیزه فراوان بر دانش خود در زمینه مربیگرى مى افزاید و مى خواهد 
تمامى مدارج را در این عرصه طى کند. دســتیار جوان امیر 
قلعه نویى، عطش این ســرمربى براى کســب قهرمانى و 
یارگیرى هــاى خوب ســپاهان را عامل اصلــى موفقیت
طالیى پوشــان در ســال جارى مى داند و اظهار امیدوارى

مى کند که در صورت هماهنگى کامل عوامل مورد نیاز براى 
موفقیت یک تیم، سپاهان امسال قهرمان لیگ برتر شود. 

آقــاى فتاحى! چه عاملى باعث شــده 
سپاهان که در دو سال اخیر افت کرده بود 
و حتى سال گذشته در شرایط بحرانى 
قرار گرفت، در این فصل از آن شرایط 
خارج شود و دوباره روند موفقیت را طى 
کند به گونه اى که االن از مدعیان اصلى 

قهرمانى هم محسوب مى شود؟
براى موفقیت یــک تیم، پنج عامل خیلى مهم اســت؛ اول 
اسپانسر که همان بحث اقتصادى است به طورى که اصًال 
ورزش حرفه اى بدون آن معنى ندارد، دوم مدیریت باشگاه، 
سوم یک کادر فنى قوى، چهارم وجود بازیکنان خوب و پنجم 
هواداران. فکر مى کنم هر موقع همه این پنج عامل خوب کار 
کنند، موفقیت هم به همراه مى آورد و ُخب امسال با توجه به 
روند نتیجه نگرفتن دو سه سال اخیر تیم سپاهان، تغییرات 
مدیریتى در باشــگاه اعمال شــد و با آمدن آقاى قلعه نویى 
که هرجا مى روند عطش موفقیت دارند، ســپاهان از شرایط 
بحرانى فاصله گرفت. بعداز این تغییرات، ریشــه یابى انجام 
شد و ما متوجه شدیم در پست هاى مختلف مشکل داریم و 
بر اساس نیاز تیم یارگیرى هاى خوبى انجام شد. براى آقاى 
قلعه نویى هم خیلى کار ســختى بود به تیمى که فصل قبل 
چهاردهم شده یک مرتبه شخصیت قهرمانى بدهد تا تیم میل 
به بردن داشته باشد. وقتى یک تیم مریض مى شود و تفکر 
باخت در یک مجموعه حاکم مى شود، شخصیت غالبى باید 
به تیم اضافه شود تا سریع این تغییر را به وجود بیاورد و آقاى 
قلعه نویى بخاطر اینکه سپاهان را دوست دارند و به این تیم 

تعصب دارند و به دلیل خاطرات خوبى که در دو سه سالى که 
اینجا بودند و قهرمانى هایى که با این تیم کســب کردند از 
مردم و تیم داشتند، مجدداً آمدند و این شخصیت، غالب شد 
و خداراشکر این روند نتیجه گرفتن به وجود آمد و تیم روى 

غلتک و روال خوبى افتاد.
از پنج عاملى که شما به آن اشاره کردید، 
حداقل مى توان گفت ســپاهان از نظر 
اسپانسر و هوادار در سال هاى گذشته 

هم مشکلى نداشته اما...
بله، خب فوالد مبارکه نقش بسزایى در این باره دارد. سپاهان 
همیشه جزو تیم هایى بوده که پرداختى هایش به موقع انجام 

مى شده...
مى خواهم بگویم برداشتم از سخنان 
شما این است که این فصل شخص آقاى 
قلعه نویى و بازیکنانى که به تیم اضافه 
شدند عامل اصلى موفقیت سپاهان در 
نیم فصل بودند و نه اسپانسر یا هوادار 
که همیشه همراه این تیم هستند. یعنى 
یارگیرى سپاهان و در حقیقت مدیریت 
صحیح کادر فنى که شما هم به آن اشاره 
کردید باعث شده سپاهان از آن شرایط 

بحرانى نجات پیدا کند.
شما ببینید پارسال یا سال قبل از آن، بازیکنانى گرفته شد که 
بعضى از آنها از نظر کیفى بار فنى خوبى نداشتند. براى یک 
مجموعه مثل سپاهان شما باید بازیکنى در حد نام سپاهان و 
برند باشگاه بگیرید. دو سه سال اخیر بازیکنان خارجى مختلفى 
آمدند؛ یا براســاس واسطه یا بر اســاس هرچیز دیگرى که

 نمى خواهم به آن ورود کنم که در حد سپاهان نبودند. شما 
مى بینید که هواداران ســپاهان همیشــه از این تیم انتظار 
قهرمانى دارند و به همین دلیل از بــازى اول روى بازیکنان 
و کادر فنى براى نتیجه گرفتن، فشار هست. بر همین اساس 
سپاهان به مربى و بازیکنى نیاز دارد که بتوانند این شرایط را 
کنترل کنند و از آنجایى که آقاى قلعه نویى نسبت به کادرى 
که در گذشــته من هم با آنها کار کرده ام (کرانچار)، میل به 
پیروزى و عطش قهرمانى بیشترى دارند که به تیم هم منتقل 

مى شود، بهتر از آنها توانستند نتیجه بگیرند.
فکر مى کنیــد قلعه نویى توانســته 
سیستمى را در سپاهان پایه گذارى کند 
که اگر در ادامه رقابت ها بنا به دالیلى از 
سپاهان جدا شد؛ یا به خواسته خودش 
یا باشگاه و یا هر علتى و فرد دیگرى به 
جاى ایشان سکان هدایت سپاهان را 
برعهده گرفت، این تیم با همین روند 

پیش برود؟
حاال که آقاى قلعه نویى با باشــگاه قــرارداد دارند و 

ان شاء ا... که ادامه مى دهند ولى خب هر کس که قرار است 
بیاید در این مجموعه باید شناخت خوبى از فوتبال اصفهان، 

مردم اصفهان، فوتبال سپاهان و توقع هواداران داشته باشد.
به هواداران اشاره کردید و قبالً هم گفتید 
که آنها یکى از پنــج عامل موفقیت تیم 
هستند. با توجه به اتفاقاتى که در بعضى 
مسابقات نیم فصل بعضاً روى سکوهاى 
نقش جهان شاهد بودیم، اجازه بدهید در 
این باره کمى مفصل تر گفتگو کنیم. این 
هواداران چگونه مى توانند در موفقیت 
تیم مورد عالقه شان نقش داشته باشند؟

ما همیشــه باید با واقعیت ها زندگى کنیم، درســت است 
قهرمانى هایى که ما در دهه هاى 80 و90  به دست آوردیم 
باعث شد سطح توقع هوادارانمان باال برود ولى یک تیم نمى تواند 
همیشــه قهرمان باشــد. یک تیم نمى تواند همیشه براى 
قهرمانى بجنگد. در لیگ هاى معتبر دنیا هم ممکن است یک 
تیم فرود داشته باشد. ولى خب توقع از سپاهان همیشه باالست 
و این چیز بدى نیست. ولى اینکه بخواهیم با پرخاشگرى یا 
خشونت این را به مجموعه باشگاه انتقال بدهیم و آرامش را 

بگیریم این اصًال درست و زیبنده فرهنگ اصفهان نیست.
شــما این را مــى گویید امــا چرا در 
ســال هاى اخیر هر روز بــر تنش ها و 
درگیرى هــا بین هــواداران تیم هاى 
مختلف افزوده مى شــود؟ مخصوصاً 
برخــورد طرفــداران متعصــب و 
پرشــمار تیم هاى معروف اصفهانى، 
تبریزى، خوزســتانى و یا شمالى ها با 

سرخابى هاى پایتخت؟
ببینید! کرى خواندن همه جاى دنیا هست...

نه در این حد که شیشه بشکنند، ترقه 
و نارنجک پرتاب کنند و بعضاً همدیگر 

را بکشند...!
دقیقًا همینطور است. هوادارى همه جاى دنیا هست، کرى 
خواندن و همه این مسائل وجود دارد ولى شما ببینید در لیگ 
برتر انگلیس هوادار تا کنار زمین نشسته است و اتفاقى هم 

نمى افتد. فکر کنید اگر پیست کنار زمین نقش جهان نبود 
چقدر بازى ها جذاب تر مى شد، درست مثل زمانى که ما 

در ورزشگاه فوالدشهر بازى مى کردیم. ما باید این 

فرهنگ را جا بیاندازیم که هوادارى جاى خود ولى خشونت در 
ورزشگاه ها هرگز نباید وجود داشته باشد. باید فرهنگسازى 
شود تا دیگر شــاهد اتفاقاتى مانند آنچه براى سرباز احمدى 
رخ داد، نباشیم. هواداران باید انرژى شان را با تمام وجود براى 
تشویق تیم مورد عالقه شان بگذارند و از پرتاب اشیاء و ترقه 
که در شأن این استان نیست خوددارى کنند ما وقتى مى گوییم 
اصفهان نصف جهان، فرهنگمان را مى گوییم که فرهنگى 
غنى است. واقعاً در شأن و شخصیت طرفداران سپاهان و مردم 
اصفهان نیست که با پرتاب این اشیاء باعث شوند جسم انسان 
که باارزش ترین چیزى است که او دارد به خطر بیافتد. یکى از 
مسائلى که بانوان در کشور ما اجازه حضور در ورزشگاه را ندارند 
همین خشونت هاست؛ همین الفاظى که در ورزشگاه ها به کار 
مى برند. باید فرهنگسازى کنند که این صحنه ها کمتر بشود، 
لیدرها، کانون هواداران و خود هواداران، همه دست به دست 
هم دهند تا دیگر شاهد این صحنه ها و رفتارها نباشیم چراکه 

ما فرهنگ غنى داریم؛ فرهنگ 2500 ساله ایران. 
شما فقط به نقش هواداران در بهتر شدن 
اتمسفر ورزشگاه ها اشــاره مى کنید 
اما آیا به نظر شــما مربى ها و بازیکنان 
نمى توانند در کمک به این فرهنگسازى 

مؤثر باشند؟
چرا مربى ها هم کمپین تشکیل داده اند...

ولى مصاحبــه هایى که قبــل و بعد از 
مسابقات انجام مى دهند و هربار عامل 
نتیجه نگرفتن تیمشــان را تبعیض و 
ناداورى مــى دانند؛ آیــا همین باعث 
نمى شود که آتش خشم طرفداران شعله 

ورتر شود؟
خب این مســائل هســت که مربیان هم درباره آنها حرف 
مى زنند. مثًال شما ببینید پرســپولیس و استقالل متعلق به 
وزارتخانه هســتند ولى وزارت ورزش متعلق به کل ورزش 
کشور است نه صرفاً چند تیم خاص. اما چرا آقاى وزیر نمى آید 

بازى سپاهان را تماشا کند؟ چرا آقاى وزیر آن حمایتى که از 
پرسپولیس و استقالل به عمل مى آورد را از سپاهان و ذوب 
آهن و پدیده و تیم هاى دیگر نمى کند؟ اینها وقتى اتفاق مى 
افتد باالخره هوادار هم تیمش را دوست دارد و تحت تأثیر این 
مسائل قرار مى گیرد. یا مثًال االن آقاى زنوزى دو تا تیم دارد، 
این از نظر قانون اشتباه است. چطور یک نفر مى تواند مالک دو 
تا تیم در لیگ برتر باشد؟ ممکن است ماشین سازى به علت 
اینکه بخواهد تراکتور در کورس باشد بخاطر این تیم محکم 
بازى کند، نمى گویم این مسائل هست ولى تأثیر دارد. من مى 
گویم این مسائل ان شاء ا... که نیست ولى اگر هرچیزى حرفه 

اى و قانونمند باشد مطمئناً این تنش ها هم کمتر مى شود.
آقاى فتاحى! جــداى از بحث تبعیض، 
همانطور که در ســئوال قبلى هم اشاره 
کردم، در فصل جارى تیم ها نسبت به 
گذشته به داورى مسابقات انتقاد بیشترى 
داشــتند و هر تیمى هم عقیــده دارد 
بیشترین ضربه را از داورى خورده است. 
نظر شما درباره داورى ها خصوصاً داورى 
دو بازى اخیر سپاهان در نیم فصل مقابل

تیــم هاى پرســپولیس و اســتقالل 
خوزستان چیست؟

بازى پرســپولیس که کارشناسى شــد و همه دیدند. ما اگر 
در روند طبیعــى بازى گل مى خوردیم شــاید اینقدر هوادار 
و کادر فنــى و مجموعه ناراحــت نمى شــدند. وقتى داور 
صحنه اى که توپى با ســرعت مى آید و با دســت برخورد 
مى کند را مى بیند اما صحنه قبلش که آن خطاى واضح اتفاق 
مى افتد را نمى بیند همه ناراحت مى شوند و واکنش نشان 
مى دهند. آقاى فغانى داور بزرگى است، کسى که براى ایران 
افتخارآفرینى کند براى همه مردم ایران قابل احترام است. ولى 
ما خودمان سال ها فوتبالیست بودیم و این مسائل را مى دانیم. 
به نظر من نوع روند حرکتى ایشان از اول بازى آن جدیت و 
قاطعیتى که ایشان همیشه داشت و به صحنه ها نزدیک بود را 
نداشت. شاید ایشان در این بازى خیلى از اسمش براى سوت 
زدن استفاده کرد؛ خواست مدیریت کند تا واقعاً بخواهد عدالت 
را اجرا کند. من براى ایشان احترام قائلم ولى 2 امتیاز از ما کم 

کرد و یک امتیاز به پرسپولیس داد.
بازى با استقالل خوزستان چى؟ این بازى 
که داور آقاى فغانى نبود. فکر نمى کنید 
اینها همه بخشى از اشتباهات طبیعى 

,,

سپاهان به مربى و 
بازیکنى نیاز دارد که 
بتوانند این شرایط را 
کنترل کنند و از آنجایى 
که آقاى قلعه نویى 
نسبت به کادرى که در 
گذشته من هم با آنها 
کار کرده ام (کرانچار)، 
میل به پیروزى و عطش 
قهرمانى بیشترى دارند 
که به تیم هم منتقل 
مى شود، بهتر از آنها 
توانستند نتیجه بگیرند
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 مارکوپولو به عراق نمى رود

هافبک ســابق تیم عثمانلى اســپور در 
تمرین سپیدرود رشــت شرکت کرد 
و در آستانه پیوستن به این تیم 

قرار دارد.

تیم سپیدرود رشت که در حال حاضر با 10 امتیاز در رده 
پانزدهم جدول قرار دارد، در صــدد تقویت خود براى 
حضور موفق در نیــم فصل دوم و فــرار دوباره از قعر 

جدول است.
حال خبر رســیده که پیام صادقیان، هافبک ســابق 
پرسپولیس و عثمانلى اسپور با لباس شخصى در تمرین 
اخیر ســپیدرود شــرکت کرد و پس از مالقات با على 
کریمى، در آستانه پیوستن به جمع سرخپوشان رشتى قرار 
دارد. این هافبک خوش تکنیک چند روز قبل، قرارداد خود 

با طرف ترکیه اى را فسخ کرد و حاال با حضور در ایران، 
شاگرد على کریمى خواهد شد.

در کنار سپیدرود، باشگاه ذوب آهن اصفهان هم از عالقه 
خود به جذب صادقیان پرده برداشته بود اما به نظر مى رسد 
انتقال این هافبک به جمع شاگردان کریمى قطعى شده 
است و از حاال باید او را در پیراهن سرخ دیگرى در فوتبال 
ایران ببینیم. پیش از این صادقیــان در نفت تهران هم 
مى توانست شاگرد جادوگر فوتبال آســیا بشود اما بروز 
برخى مشــکالت مالکیتى این همکارى را به سرانجام 

نرساند.
هافبک ســابق تیم هاى پرســپولیس و ذوب آهن سال 
گذشته با انتقال به تیم عثمانلى اسپور، در جمع لژیونرهاى 
فوتبال ایران قرار گرفت اما افتخار چندانى با تیم جدید 
خود کسب نکرد و در نهایت حضور در دسته اول فوتبال 
ترکیه را تجربه کرد. حاال صادقیان به دنبال این است با 
درخشش دوباره در فوتبال ایران عالوه بر اینکه سپیدرود 
را از سقوط نجات مى دهد، نامش را بار دیگر بر سر زبان ها 

بیا ندازد.
سپیدرودى ها که پیش از این وعده داده بودند در بازار نقل 
و انتقال زمستانى حضور فعالى خواهند داشت، به جز پیام 
صادقیان، با یک مدافع گرجستانى هم مذاکراتى را انجام 

داده اند و در آستانه همکارى با او قرار دارند.

و

هافبک ســابق تیم عثمانلى اســپور
تمرین سپیدرود رشــت شرکتک
و در آستانه پیوستن به این ت

قرار دارد.

0تیم سپیدرود رشت که در حال حاضر با 10 امتیاز در ر
پانزدهم جدول قرار دارد، در صــدد تقویت خود برا
حضور موفق در نیــم فصل دوم و فــرار دوباره از ق

جدول است.
حال خبر رســیده که پیام صادقیان، هافبک ســاب
پرسپولیس و عثمانلى اسپور با لباس شخصى در تمری
شــرکت کرد و پساز مالقات با عل اخیر ســپیدرود
کریمى، در آستانه پیوستن به جمع سرخپوشان رشتى قر
دارد. این هافبک خوش تکنیک چند روز قبل، قرارداد خ

در سپیدرود، سپیدرو شو!
دســتکم تا لحظه تنظیم ایــن مطلب تکلیف 
حضور رضا قوچان نژاد در پرســپولیس روشن 
نشده اما گویا اختالف بر سر رقم قرارداد جدى 
اســت. عرب گفته رقم درخواســتى گوچى 
نامتعارف است اما مدیر برنامه هاى قوچان نژاد 
توضیح داده: «ما اصًال پیشنهادى ندادیم، فقط 
گفتیم رقم شما کم است!» این حرفى که آقاى 
ایجنت زده مثل این اســت که شما بخواهید 
سوارى دربســت بگیرید، بعد به راننده بگویید 
فالن مسیر ده هزار تومان اما او فقط بگوید کم 
است و برود؛ چنین چیزى ممکن است؟ طبیعتاً  
راننده هم رقم مورد نظرش را مطرح مى کند، 
حاال دو طرف یا توافــق مى کنند یا نمى کنند. 
بنابراین کمى باورش ســخت است که مدیر 
برنامه هاى قوچان نژاد گوشى را برداشته باشد 
و بدون ذکر هیچ رقمى به پرسپولیسى ها گفته 
باشد: «نه، گوچى را با این قیمت نمى فروشیم. 
خداحافظ!» البد خود دوســتان هم مى دانند 
قیمت مورد نظرشــان چقدر فضایى است که 

حتى اصل اعالمش را گردن نمى گیرند!

باشــگاه ذوب آهن اصفهان اخبــار مربوط به 
احتمال پیوستن رضا قوچان نژاد و على قربانى 

به تیم فوتبال این باشگاه را تکذیب کرد.
سبزپوشــان فوتبال اصفهان طى اطالعیه اى 
درباره شایعه مذاکره با رضا قوچان نژاد و على 

قربانى اعالم کردند:
این باشگاه برنامه خود را براى حضور در فصل 
نقل و انتقــاالت لیگ برتر اعالم کــرده اما در 
روزهاى اخیر اخبارى مبنى بر احتمال پیوستن 
رضا قوچان نژاد، مهاجم ارزنده ســابق تیم ملى 
کشورمان و على قربانى، مهاجم با اخالق سابق 
استقالل در رسانه ها منتشر شده است ولى این 

بازیکنان مدنظر باشگاه ذوب آهن نیستند.
قربانــى در ابتداى این فصل در لیســت خرید 
باشگاه ذوب آهن حضور داشت اما بنا به دالیلى 
این انتقال صــورت نگرفت. اخبــار مربوط به 
نقل و انتقاالت تیم فوتبال ذوب آهن از طریق 
رسانه هاى رسمى این باشگاه منتشر خواهد شد.  

مجید حاج رسولیها، سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: نظر علیرضا منصوریان روى این است که 
همه بازیکنان فعلى ذوب آهن حفظ شوند و کسى 

از تیم جدا نشود.
مجیــد حاج رســولیها در گفتگویى دربــاره آغاز 
تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن براى شــرکت در 
مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر، اظهار کرد: تیم 
ما تمریناتش را بعد از چند روز استراحت خیلى زود 
براى نیم فصل دوم آغاز کرده و هم اکنون شرایط 
خیلى خوبى دارد. وضعیت مصدومانمان نیز رو به 
بهبود است و ارســالن مطهرى، عارف غالمى و 
رضا حبیب زاده به تمرینات بازگشته اند. با همه توان 
داریم خودمان را براى حضــورى پرقدرت در نیم 

فصل دوم آماده مى کنیم.
وى درباره شایعاتى که پیرامون جدایى چند بازیکن 
ذوب آهن و پیوســتن آنها به تیم هاى پرسپولیس 
و سپاهان مطرح شده اســت، گفت: نظر علیرضا 
منصوریان روى این است که همه بازیکنان حفظ 
شوند و کسى از تیم جدا نشــود. ذوب آهن لیست 
مازاد ندارد و همه خبرهایى کــه در این باره وجود 
دارد، شایعه است. فقط احتماًال دو بازیکن خارجى 
براى انجام تســت در روز هاى آتى در تمرینات ما 
حاضر مى شــوند که در صورت مساعد بودن نظر 
کادر فنى بــه تیم اضافه خواهند شد.سرپرســت 
تیم فوتبال ذوب آهن راجع به نفــرات کادر فنى 
این تیم و وضعیت مهدى رجب زاده تصریح کرد: 
وضعیت رجب زاده فعًال مشخص نیست. او یکى 
از اسطوره هاى باشگاه ذوب آهن است و جایگاهش 
همیشه محفوظ است اما با وجود مذاکراتى که انجام 
شده هنوز حضورش در کادر فنى قطعى نیست. فعالً  
منصوریان کارش را با خرمگاه و دهقان ادامه خواهد 
داد.  حاج رسولیها اضافه کرد: منصوریان برنامه اى 
براى تعطیالت به باشــگاه اعالم کرده که سعى 
مى کنیم این برنامه را به خوبى پیاده کنیم تا بتوانیم 

نیم فصل دوم را خیلى محکم و باانرژى آغاز کنیم.

جام ملت هاى آسیا براى اولین مرتبه با حضور 24 تیم 
برگزار مى شود و نکته جالب توجه تنوع ملیتى مربیان 

تیم هاى مختلف قاره است.
رقابت هاى جام ملت هاى آســیا در شــرایطى از 15 
دى ماه در کشــور امارات آغاز مى شود که چهره هاى 
بزرگى روى نیمکت هــاى تیم هاى آســیایى وجود 

دارند.
مربى هایى بــا 20 ملیــت از کشــورهاى آرژانتین، 
پرتغال، ایتالیا، صربســتان، انگلستان، جمهورى چک، 
استرالیا، بلژیک، آلمان، روسیه، اسلوونى، کره جنوبى، 
اســلواکى، اســپانیا، مونته نگرو، هلند، الجزیره، ژاپن، 
کره شــمالى و ترکمنســتان در این رقابت ها حضور

 دارند.
فقط چهار تیم در این رقابت ها هستند که با مربى هاى 
بومى در مسابقات شرکت خواهند کرد و ژاپن، استرالیا، 

ترکمنستان و کره شمالى این چهار کشور هستند.

مرحله نهایى رقابت هاى جام ملت هاى آســیا شاهد
نام هاى بزرگــى روى نیمکت ها خواهد بــود؛ نظیر 
مارچلو لیپى که با ایتالیا قهرمان جام جهانى 2006 شده 
و تماشاى او با تیم ملى چین جالب توجه خواهد بود، یا 
زاکرونى مربى سابق میالن که پس از کسب قهرمانى 
با ژاپن، حــاال به دنبــال قهرمانى به عنــوان میزبان

 رقابت ها با امارات است.
روى نیمکت فیلیپین هــم که براى اولیــن مرتبه به 
مرحله نهایى راه یافته، شاهد حضور اریکسون هستیم 
که تجربیــات فراوانى از حضــور در فوتبــال ایتالیا و 

سرمربیگرى در تیم ملى انگلستان دارد. 
همچنین باید به هکتور کوپر روى نیمکت ازبکســتان 
اشــاره کرد و کارلوس کى روش که یکــى از مربیان 
پرافتخار فوتبال دنیا در رســاندن تیم ها به جام جهانى 

به شمار مى رود.

 کارشناســان کنفدراســیون فوتبال آســیا حق پخش 
بازى هاى لیگ برتر را 150 میلیون دالر تخمین زده اند. 
با دالر ده هزار تومانى این پول مى شــود 1500 میلیارد 
تومان!  این عدد در حالى اعالم شده که پول هزینه شده 
در لیگ برتر در هر فصل 500 میلیارد تومان است. یعنى 
یک ســوم عددى که براى حق پخش لیگ برتر اعالم 
شده است. اگر 1500 میلیارد تومان به باشگاه هاى ایرانى 
پرداخت شود آنها نه تنها هزینه هاى خود را تأمین خواهند 
کرد بلکه صاحب درآمدهاى هنگفتى مى شوند و مى توانند 
با ورود به بازار اقتصادى تبدیل به شرکت هاى سوده شوند 
و به سرعت وارد بازار بورس شوند. این همان اتفاقى است 
که در فوتبال حرفه اى براى باشــگاه ها سال هاى سال 

است که رخ داده!
 در حال حاضر پولى به عنــوان حق پخش به تیم ها داده 
نمى شــود. تبلیغات محیطى هم قــراردادش در بهترین 
شرایط به شصت هفتاد  میلیارد تومان مى رسد و اما پولى 
که به باشگاه ها داده مى شــود در بهترین شرایط دو سه 
میلیارد تومان است. چون همه این پول وصول نمى شود 

و تازه همه اش سهم باشگاه ها نیست.
 اگر حق پخشــى که کنفدراســیون فوتبال آسیا برآورد 
کرده بین همه باشــگاه ها به طور یکســان تقسیم شود 
هر باشــگاهى 93 میلیارد تومان از حــق پخش درآمد 

خواهد داشــت و این یعنى خداحافظى با مشکل مالى در 
فوتبال ایران. با این پول باشــگاه ها در یک پروسه کوتاه 
مدت مى توانند استادیوم اختصاصى هم بسازند. هر چند
 باشــگاه هاى ایرانى تخصیص چنین عددى در موضوع 

حق پخش را در خــواب هم نمى توانند تصــور کنند. اما 
یک واقعیت است اگر حق پخش به باشگاه هاى ایرانى به 
عدالت داده مى شد هیچ تیمى در فوتبال ایران با مشکل 

مالى مواجه نمى شد.

مارکوپولوى فوتبال ایران شایعه حضورش در لیگ عراق را رد کرد و مدعى شد در 
شرایط کنونى سنى اش، به حضور در خارج از ایران فکر نمى کند.

فرزاد حاتمى که ســابقه بازى در نصف تیم هاى ایــران را در کارنامه دارد، طى 
روزهاى اخیر با پیشنهادى از لیگ عراق مواجه شده بود که ترجیح داد آن را رد کند. 
او در این باره  مى گوید: پیشنهادى از تیم هاى عراق داشتم که خودم زیاد مایل به 

رفتن به خارج از ایران، آن هم در این سن  و سال نیستم. به خصوص که دوست 
دارم آخر فوتبالم را در همین تهران به پایان برسانم.

وى درباره اینکه چرا علیرغم تغییرات پیاپى تیم در ایران، تجربه حضور 
در فوتبال عراق را هم به کارنامه اش اضافه نکرده است، گفت: االن 

شرایط رفتن به خارج از ایران، آن هم به لیگ عراق را ندارم 
و به دنبال این هســتم 
که ادامه فوتبالم را در 
همین ایران ســپرى 

کنــم. اگــر یــک مقدار 
جوان تر بودم، بدم نمى  آمد لیگ عراق را تجربه کنم.

حاتمى که سابقه بازى در راه آهن، استقالل، پرســپولیس، تراکتورسازى، 
ســپاهان، صباى قم، فوالد خوزســتان، مس کرمان، ملوان بندرانزلى و 

اکنون اکسین البرز را در کارنامه دارد، در واکنش به اینکه در صورت 
خداحافظى، اسطوره کدام باشگاه محسوب خواهد شد، گفت: همه 

تیم ها! هر تیمى که بازى کردم، من را دوست داشتند و هنوز هم 
دوستم دارند. وى درباره حضورش در لیگ دسته اول ایران 

گفت: باور کنید هر دو بار که به لیگ دسته اول رفتم هم 
چندان عالقه اى به آن نداشتم و اتفاقى به لیگ یک 
رفتم. حتى در رودربایستى هم گیر کردم! در کل لیگ 
یک براى من نمى سازد و به دردم نمى خورد. لیگ یک 

بازیکنان خاص خــودش را مى خواهد و من نمى توانم 
کار خودم را انجــام دهم. در لیگ یک فوتبال به شــکل 

خاصى برگزار مى شود و شــلخته بازى مى کنند. اکثر تیم ها 
سیستم خاص ندارند و فقط به دنبال کرنر گرفتن و خطا گرفتن 
هستند که از این طریق به گل برسند. من دوست دارم در جریان 
بازى سانتر کنند؛ نه ضربات ایستگاهى که یارگیرى من تو من 
صورت مى گیرد. در ضمن من با پا راحت تر از سر، گل مى زنم 

و آمار گل هاى با پایم کمتر از سرم نیست.
حاتمى با اشــاره به امکانات پایین لیگ دسته اول گفت: 

خیلى از تیم ها چمن خوب ندارند. به خصوص در فصل 
زمستان که چمن ورزشگاه ها از بین مى رود و فقط 

به درد بازى هاى مستقیم مى خورد. 

درست است که فرشاد احمدزاده از نظر فنى کمکى به تیم لهستانى اسالسک وروسالو نکرد و در اکثر دیدار هاى 
این تیم نیمکت نشین یا سکونشین بود اما در زمینه رسانه هاى مجازى براى این باشگاه خوب عمل کرده است. 
باشگاه لهستانى وروسالو، به تازگى 9 پست برتر سال 2018 خود در اینستاگرام را معرفى کرده و نکته جالب این 
است که فرشاد احمدزاده در هر 9 عکس حضور فعال دارد. هفت  عکس از این تصاویر منتخب مستقیماً در مورد 
هافبک ایرانى وروسالو است و در دو عکس منتخب دیگر نیز که عکس هاى تیمى هستند هم فرشاد احمدزاده 
حضور دارد. حضور پررنگ ایرانى ها در رســانه هاى مجازى نکته اى است که باعث بیشتر دیده شدن تصاویر 

فوتبالیست هاى ایرانى شاغل در باشگاه هاى مختلف خارجى مى شود.

وسلى اسنایدر دومین فصل حضور خود در لیگ قهرمانان قطر را پشت سر مى گذارد. 
با وجود اینکه پیش از این خبر هاى زیادى درباره جدایى اسنایدر در زمستان از الغرافه 
به گوش مى رسید اما ظاهراً این باشگاه قطرى تغییر موضع داده است. محمود الغزال، 
رئیس بخش فوتبال باشگاه الغرافه تأکید کرد که اسنایدر فروشى نیست و این بازیکن 
هلندى در زمستان راهى هیچ تیمى نخواهد شد. او درباره ژرکوف، سرمربى تیم هم 

تأکید کرد که او به کار خود ادامه خواهد داد و خبر توافق با فوساتى را رد کرد.
باشگاه الغرافه تأکید کرد که این تیم در فصل نقل رئیس بخــش فوتبال 
بازیکن جدید جذب خواهد کرد و انتقاالت زمســتانى 

اشــاره کند. خبر هاى زیادى بدون اینکه به کسى 
درباره احتمــال جدایى طارمى 
هم از الغرافه به گوش مى رسد اما هنوز چیزى مشخص 
نیست و باشگاه الغرافه پاســخ قطعى و نهایى خود را اعالم 

نکرده است. 

 خالى بندى عجیب 
آقاى ایجنت!

گوچى و قربانى را 
نمى خواهیم

ذوب آهن لیست مازاد 
ندارد

رولو به عراق نمى رود
ران شایعه حضورش در لیگ عراق را رد کرد و مدعى شد در 

ش، به حضور در خارج از ایران فکر نمى کند.
بقه بازى در نصف تیم هاى ایــران را در کارنامه دارد، طى 

ادى از لیگ عراق مواجه شده بود که ترجیح داد آن را رد کند. 
ه به د: پیشنهادى از تیم هاى عراق داشتم که خودم زیاد مایل

، آن هم در این سن  و سال نیستم. به خصوص که دوست 
 همین تهران به پایان برسانم.

علیرغم تغییرات پیاپى تیم در ایران، تجربه حضور
م به کارنامه اش اضافه نکرده است، گفت: االن 

 از ایران، آنهم به لیگ عراق را ندارم 
متم
در 
ى 

 مقدار 
ى  آمد لیگ عراق را تجربه کنم.

ى در راه آهن، استقالل، پرســپولیس، تراکتورسازى، 
م، فوالد خوزســتان، مس کرمان، ملوان بندرانزلى و 

کارنامه دارد، در واکنش به اینکه در صورت  ا در
کدام باشگاه محسوب خواهد شد، گفت: همه 

زى کردم، من را دوست داشتند و هنوز هم 
بارهحضورش در لیگ دسته اول ایران 

و بار که به لیگ دسته اول رفتم هم 
 آن نداشتم و اتفاقى به لیگ یک
یستى هم گیر کردم! در کل لیگ 
ازد و به دردم نمى خورد. لیگ یک 

ودش را مى خواهد و من نمى توانم 
 دهم. در لیگ یک فوتبال به شــکل 

و شــلخته بازى مى کنند. اکثر تیم ها  ود
د و فقط به دنبال کرنر گرفتن و خطا گرفتن 
یق به گل برسند. من دوست دارم در جریان 
ن من  ضربات ایستگاهى که یارگیرى من تو
 ضمن من با پا راحت تر از سر، گل مى زنم 

م کمتر از سرم نیست.
امکانات پایین لیگ دسته اول گفت: 

 خوب ندارند. به خصوص در فصل 
رزشگاه ها از بین مى رود و فقط 

ستقیم مى خورد. 

این همه تنوع ملیتى؟!

بومى در مسابقات شرکت خواهند کرد و ژاپن، استرالیا، 
ترکمنستان و کره شمالى این چهار کشور هستند.

به شمار مى رود.

ستاره اسالسک  صرفاً در اینستاگرام!

برآوردى جدید از افسانه حق پخش

مدافع تراکتورسازى در گفتگویى در مورد وضعیت قراردادش با این تیم، گفت: طى دو 
سه روز آینده وضعیت من با تراکتورسازى مشخص مى شود.

یوسف ســیدى در مورد اینکه آیا احتمال ماندن او در تراکتورسازى وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: خیر اینطور نیســت. وى در مورد اینکه آیا احتمال دارد راهى 
تیم ماشین سازى شود، عنوان کرد: خیر اینطور نیست من این مسئله را تکذیب 

مى کنم. پیشنهاداتى دارم که در حال بررسى آنها هستم.
سیدى در مورد اینکه چه مشکلى باعث شد او نیم فصل در تراکتورسازى 

بیرون بماند و حتى کنار این تیم تمریــن نکند، گفت: به من گفتند باید 
به تیم ماشین ســازى بروم. در مورد من چه فکر کردند؟ کجاى دنیا 
این اتفاق مى افتد که بازیکن را به زور راهــى یک تیم دیگر کنند؟ 
بازیکن خودش باید براى ادامــه فعالیتش تصمیم بگیرد. اگر من را 
نمى خواهند قراردادم را تمام کنند. نباید من را اذیت کنند. در حال 

صحبت براى حل این مســئله هستیم. مدافع تراکتورســازى  در مورد اینکه آیا 
باشگاه پرداختى به شما داده است، عنوان کرد: نه به من پول دادند نه اجازه بازى. 

چهار ماه است که با تیم تمرین نکردم. منتظر مشخص شدن وضعیتم هستم.
سیدى در مورد اینکه در تراکتورســازى بازیکنان بومى بیشتر اذیت شدند، 

گفت: من را خیلى اذیت کردند. واقعًا نمى دانم چه باید بگویم.

وووو دو ن تیم، گفت: طى

ازى وجود دارد، 
تمال دارد راهى 
مسئله را تکذیب 

ىازى تورس
ند باید 
انیا ى د
ند؟ 
ن را 
ل 

ر مورد اینکه آیا 
د نه اجازه بازى.

.ستم. عیتم ه
ذیت شدند،

مى خواهند مرا به زور به ماشین سازى بدهند

وسلى اسنایدر دومین فصل حضور خود در لیگ قهرمانان قطر را پشت سر مى گذارد.
با وجود اینکه پیش از این خبر هاى زیادى درباره جدایى اسنایدر در زمستان از الغرافه
به گوش مى رسید اما ظاهراً این باشگاه قطرى تغییر موضع داده است. محمود الغزال،
رئیس بخش فوتبال باشگاه الغرافه تأکید کرد که اسنایدر فروشى نیست و این بازیکن
هلندى در زمستان راهى هیچ تیمى نخواهد شد. او درباره ژرکوف، سرمربى تیم هم

تأکید کرد که او به کار خود ادامه خواهد داد و خبر توافق با فوساتى را رد کرد.
لبال ررالغرافه تأکید کرد که این تیم در فصل نقلرئیس بخــش فوت بببببباشگاه 
بازیکن جدید جذب خواهد کردو انتقاالت زمســتانىى
ىىىىکسى اشــاره کند. خبر هاى زیادى بدون اینکه به 

درباره احتمــال جدایى طارمى
هم از الغرافه به گوش مى رسد اما هنوز چیزى مشخص
نیست و باشگاه الغرافه پاســخ قطعى و نهایى خود را اعالم

نکرده است. 

طارمى 
شاید برود
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 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139760302210001192 – 97/9/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روزآگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به  مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شماره 139760302210001192 مورخ 1397/09/19 هیات اول آقاى عبداله پوستین دوز به شناسنامه 
شماره 775 کد ملى 1285361660 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
291/34 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید حسین مصطفوى آفارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/11 م الف: 316414 میر محمدى – رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/  9/318
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022953- 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شماره 139760302210000134 مورخ 1397/01/28 هیات اول آقاى على کریمى به شناسنامه شماره 
8033 کد ملى 1293302996 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 450 متر 
مربع مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حســین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/9/25 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/11  م الف: 316518 میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /9/321 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022826 – 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شــماره 139760302210001198 مورخ 1397/09/20 هیات اول آقاى رمضان قادرى خوراسگانى به 
شناسنامه شــماره 216 کد ملى 1283649594 صادره از اصفهان فرزند لطفعلى بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 22650/22 متر مربع مفروزى از پالك شماره 148 اصلى واقع در بخش بیست 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1397/10/11 م الف:318465 میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/ 9/349 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210022827 – 97/9/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1-راى شماره 139760302210001194 مورخ 1397/09/20 هیات اول آقاى محمد صالح قادرى خورسگانى 
به شناسنامه شــماره 1271715521 کد ملى 1271715521 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 22650/22 متر مربع مفروزى از پالك شماره 148 اصلى واقع در 
بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/9/25 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1397/10/11 م الف:318416 میر محمدى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان/ 9/351 
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 433/96 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 210- 97/4/20 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم علیه محمدرضا رضایى فرزند پیرولى محکوم به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پژو 206 شماره انتظامى 741/31 ب 92 به نام خواهان و پرداخت 
1/221/250 ریال بابت خسارات دادرســى در حق خواهان در حق محکوم له میالد بساطى گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء  مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 329237 

شعبه هشتم اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/170
احضاریه

شماره نامه: 1397009001420688 شماره پرونده: 9709980358100117 شماره بایگانى پرونده: 970122 نظر 
به اینکه آقاى فرامرز زلیخایى پیشکنارى فرزند اسمعیل متهم به جعل عنوان به شماره پرونده 970122 شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مى باشــد و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع ونشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر 
حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. محل حضور: 
اصفهان- خ کاوه- خ جابر انصارى- مجتمع شماره 3 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان . م الف: 331880 صالحى- 

بازپرس شعبه 2 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /10/211
احضاریه

شماره نامه: 1397009001420506 شماره پرونده: 9709980358100075 شماره بایگانى پرونده: 970076 نظر به 

اینکه آقاى عماد جهانگیرى بلطاقى فرزند على متهم به ایراد ضرب عمدى، توهین و تخریب عمدى خودروى تیبا به 
شماره انتظامى 458 ب 41 ایران 43 به شماره پرونده 970836 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
مى باشد و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع ونشر مى شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. محل حضور: اصفهان- خ کاوه- خ جابر انصارى- مجتمع شماره 3 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان . م الف: 331878 صالحى- بازپرس شعبه 2 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /10/212
احضاریه

شماره نامه: 1397009001420620 شماره پرونده: 9709980358100790 شماره بایگانى پرونده: 970819 نظر به 
اینکه آقاى على امین موسى آبادى فرزند عباس متهم به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پراید به شماره 
انتظامى 618 ج 59 ایران 53 به شماره پرونده 970836 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مى 
باشد و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع ونشر مى شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. محل حضور: اصفهان- خ کاوه- خ جابر انصارى- مجتمع شماره 3 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان . م الف: 331877 صالحى- بازپرس شعبه 2 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /10/213
احضاریه

شماره نامه: 1397009001420733 شــماره پرونده: 9709980358100806 شماره بایگانى پرونده: 970836 
نظر به اینکه آقاى فرشاد کریمى متهم به ایراد جرح عمدى با قداره به شماره پرونده 970836 شعبه دوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان مى باشد و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار طبع ونشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در 
صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. محل حضور: اصفهان- خ کاوه- خ 
جابر انصارى- مجتمع شماره 3 دادســراى عمومى و انقالب اصفهان . م الف: 331876 صالحى- بازپرس شعبه 2 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /10/214
احضار متهم

شماره نامه: 1397009001408159 شماره پرونده: 9709980364700877 شماره بایگانى پرونده: 970904 در 
پرونده کالســه 970904 د 28 این دادیارى، آقاى مهدى به اتهام معاونت در ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع 
گزارش/ شکایت شاکى سعید امین با وکالت محمد خلیلیان و سید امین روح االمین، تحت تعقیب میباشد. نظر به 
این که متهم فوق مجهول المکان مى باشد و وقت رســیدگى پرونده یکماه پس از نشر آگهى تعیین گردیده است، 
بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به نامبرده ابالغ  مى گردد تا در وقت مذکور (یک ماه پس 
از نشر آگهى) جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى در این بازپرسى حاضر شوند درغیر این صورت طبق مقررات 
قانونى اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 331874 شعبه 28 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید مطهرى) /10/215
ابالغ 

شماره نامه: 1397009001391300 شماره پرونده: 9609980360000494 شماره بایگانى پرونده: 960498 نظر 
به اینکه آقاى: رسول عابدى خواجه فرزند به اتهام کالهبردارى رایانه اى موضوع شکایت رحمت ا... حسین پور از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960498 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 331889 دادگستر- بازپرس شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /10/216
احضاریه

شماره نامه: 1397009001426955 شماره پرونده: 9709980360100361 شماره بایگانى پرونده: 970401 نظر 
به اینکه متهم ابراهیم عباسى به اتهام تهدید و جرح با سالح و اخالل در نظم عمومى شکایت عباس زمانى و مهدى 
قدسى نژاد- محمد رشیدى در پرونده 970401  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است لذا در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 
331890 جمالى فرد- بازپرس شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /10/217

حصروراثت  
زهرا شکرالهى  داراى شناسنامه شماره 1295 به شرح دادخواست به کالسه 1361/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطلب شکرالهى یانچشمه  بشناسنامه 977 در تاریخ 88/12/14 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد شکرالهى  ش ش 
131 ، 2. طاهره شکرالهى ش ش 1450 ، 3. زهرا شــکرالهى  ش ش 1295 ، 4. جواهر شکرالهى ش ش 110 ، 5. 
کبرى شکرالهى ش ش 83 (فرزندان متوفى)، 6. سکینه شکرالهى یانچشمه ش ش 2751 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 332252/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/226

 حصروراثت 
مهدى فخرى داراى شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواست به کالســه 795/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا بیگم یزدانى اسفید واجانى  بشناسنامه 20 در تاریخ 96/12/14 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. قاسم فخرى اسفید واجانى 
ش ش 19186 ، 2. خدیجه فخرى  ش ش 2493 ، 3. صغرى فخرى اسفید واجانى ش ش 15080 ، 4. محسن فخرى 
اسفید واجانى ش ش 13441 ، 5. مهدى فخرى ش ش 73 ، 6. محمد فخرى ش ش 48  (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد.332722/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/227

ابالغ وقت دادرسى
خواهان ها  غالمرضاماندگارى و حسین ابراهیم زاده به وکالت محمد لطفى- عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده على کریمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 

که پس از ارجاع به شماره 1083/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/11/24 ساعت 9:30 صبح  تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 333419/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /10/228
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان ولى اله آسترکى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرســى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى احمد رضا رحیمى  به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1216/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/11/15 ساعت 8:30 تعیین گردیده است.لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معین نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 333376/ م الف شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/229
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید محمد میر باقرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده على اصغر دهشت 
نیا به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1208/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/17 ســاعت 3:15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 330558/ م الف 

شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /10/230
مزایده نوبت اول

در پرونده کالسه  972282 م 2 اجرایى محکوم علیه اجرایى آقاى  سید یداله طباطبایى به عنوان قیم سید احمد رضا 
طباطبایى محکوم است به پرداخت 30 عدد سکه تمام بهارآزادى  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 10050000 ریال  
بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ 
منزل واقع در روستاى حاجى آباد – شهرك صادقیه –ده مترى رجایى-کوچه دوم-پالك 28 منزل مسکونى داراى 
105 متر مربع بنا مى باشد با مصالح ســقف تیرچه و بلوك کف فرش موزائیک درب هاى بیرونى پروفیل دربهاى 
داخلى چوب نماى داخلى گچ – مشترکات آب ،برق،گاز به پالك ثبتى و به شماره ملک 25/2 که با توجه به موارد 
فوق و محل و به میزان 200/000/000 ریال ارزیابى گردید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى ،اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1397/11/08 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد،برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن  را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 333309/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /10/231
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837945- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001279 مورخ 1397/10/02 هیات خانم دیبا هاشمى فشارکى به شماره شناسنامه 275 
ملى 1290995567 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب 
باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قسمتى 
از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: یک سهم 
مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى 
جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333714 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /10/243
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837950- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001290 مورخ 1397/10/02 هیات خانم لیال هاشمى فشارکى به شماره شناسنامه 334 
ملى 1290423229 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب 
باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام قسمتى 
از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: یک سهم 

مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 اصلى 
جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333706 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /10/245
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837946- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001287 مورخ 1397/10/02 هیات آقاى سید امیرحسین هاشمى فشارکى به شماره 
شناســنامه 268 ملى 1291064400 صادره از اصفهان فرزند ســید مجتبى در الف: دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که 
به انضمام قسمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده 
است. ب: دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى 
از 2191 اصلى انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى 
از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333704 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/247
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837959- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001288 مورخ 1397/10/02 هیات خانم زیبا هاشــمى فشارکى به شماره شناسنامه 
68196 ملى 1281779717 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام 
قسمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: 
یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 
اصلى انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 
اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333741 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/249
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511837962- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى  139760302210001233 مورخ 1397/09/26 هیات آقاى ســید على اکبر هاشمى فشارکى به شماره 
شناسنامه 24 ملى 5659563236 صادره از اصفهان فرزند سید مجتبى در الف: دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ 
یک درب باغ با ساختمان موجود در آن پالك شماره 110 فرعى از 2191 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى حسن صداقت آستانى. مالک رسمى که به انضمام 
قسمتى از پالك 107 فرعى از 2191 اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. ب: 
دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک درب باغ با ساختمان موجود در آن مفروزى از پالك 107 فرعى از 2191 
اصلى انتقال عادى مع الواسطه از طرف مشهدى غالمعلى کاظمى که به انضمام ششدانگ پالك 110 فرعى از 2191 
اصلى جمعا تشکیل یک درب باغ با ساختمان موجود در آن را داده است. با مساحت 3331/58 مترمربع. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/27 م الف: 333745 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/251
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139460302023000969 مورخ 94/04/31 آقاى اکبر امینى کوهستانى به شماره 
شناســنامه 4 کدملى 1290230668 صادره از اصفهان فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 107/67 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4237- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به موجب سند 
شماره 9614- 92/02/16 از طرف شــعبه 9 دادگاه حقوقى به نامبرده انتقال اجرایى گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 10/26 /1397 م الف: 333384 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /10/253

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان با اشاره به رشد 10 درصدى حضور گردشگر 
خارجى در اصفهان گفت: این رشد گردشگر با ظرفیت ها و 

زیرساخت هاى استان هماهنگ نیست.
فریدون اللهیارى پیرامون حضور گردشگر خارجى در استان 
اصفهان با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال درحدود 300 
هزار گردشگر وارد استان شدند، اظهارکرد: حضور گردشگران 
خارجى در اصفهان در طول چهار سال گذشته با رشد روبه رو 
بوده اما این رشد گردشگر با ظرفیت ها و زیرساخت هاى استان 
هماهنگ نیست. وى با بیان اینکه اصفهان به عنوان یکى از 
ده شهر پرجاذبه جهان بوده و باید در استان اصفهان از حضور 

چند میلیون گردشگر صحبت کنیم، گفت:  استان اصفهان 
از نظر زیرســاخت ها و ظرفیت هاى تأسیسات گردشگرى 
در سال هاى گذشته پیشــرفت زیادى داشته است و باوجود 
رفتارهاى نابخردانه رئیس جمهور آمریــکا درباره ایران و 
مسئله تحریم ها، این مسائل در گردشگرى کشور تأثیر سوئى 
نداشت. مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان با بیان اینکه بازار 
گردشگرى ایران از ارزان ترین بازارها در منطقه بوده، گفت: 
چون اصفهان هدف و مقصد گردشگران تاریخى از آمریکا و 
اروپا بود، این احتمال داده مى شد که با کاهش حضور گردشگر 
مواجه باشــیم اما با تدابیر ملى، حضور گردشگر خارجى در 

اصفهان 10 درصد رشد کرد.

نماینده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
نمایندگان استان اصفهان به توصیه امام جمعه اصفهان در 
مجلس حاضر شدند اما استعفاى خود را هنوز پس نگرفته اند.

حجت االسالم صادق طباطبایى نژاد اظهارکرد: با توجه به 
استعفاى نمایندگان و نتایج آن، شنبه شب جلسه اى  با حضور 
اســتاندار اصفهان، نمایندگان استان و مسئول دفتر رئیس 
جمهور در تهران برگزار شــد که با توجه به اطالع رسانى 
دیرهنگام، بنده و تعدادى از نمایندگان استان نتوانستیم در 
آن جلسه شرکت کنیم و از نتایح آن هم  هنوزخبر ندارم. وى 
با بیان اینکه تصمیم به اســتعفاى نمایندگان پیرو نگارش 
صد نامه و برگزارى 25 جلسه در سه سال گذشته انجام شد،  

افزود: آنچه در این استعفا اتفاق افتاد این بود که توجه جدى 
دولت و مجلس را به وضعیت بحرانى اصفهان جلب کرد و 
حتمًا نگاهشــان را در بودجه 98 نسبت به اصفهان عوض 
خواهند کرد، شاید همه آنچه الزم اســت تأمین نشود اما 
رویکرد آنها به اصفهان متفاوت خواهد شــد. نماینده مردم 
اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: یکى از مزایاى 
استعفا این بود که صداى مردم و کشــاورزان اصفهان به 
دولتمردان رسانده شد و  رئیس جمهور ذیل نامه نمایندگان  
مکنوبى هم نوشتند تا ساز و کارهاى نمایندگان براى ستاد 
بازسازى یا احیاى زاینده رود شکل بگیرد و در دولت مطرح 

شود.

رشد 10 درصدى حضور 
گردشگر خارجى در اصفهان

نمایندگان استان هنوز استعفاى 
خود را پس نگرفته اند

شهردار شهرضا در بى خبرى 
شورا، شهردار بروجرد شد

با گذشت 21 روز از انتخاب شهردار شهرضا به عنوان 
شهردار بروجرد، باالخره با اسـتعفاى وى در شوراى 

شهر شهرضا موافقت شد.
روند مدیریتى حاکم بر شهردارى شهرضا در طول دو 
سال گذشته ابهامات و نارسایى هاى متعددى داشته 
است به طورى که بارها از سوى رسـانه ها و برخى از 
اعضاى شوراى اسالمى شهر شهرضا، شهردار مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
مهدى صالح پور، عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا 
پیرامـون سـئوال هاى مطرح شـده دربـاره وضعیت 
شهردار شهرضا گفت: شهردار در هیچ جلسه  رسمى 
یا غیررسـمى پیرامون حضور در جمع شـوراى شهر 
بروجرد صحبت نکرده بود و شورا از طریق خبرنگارها 

مطلع شد.

تجهیز113 مدرسه در آران به 
سیستم کامالً هوشمند

مدیر آمـوزش و پـرورش آران و بیـدگل گفت: 113 
مدرسـه در آران وبیدگل از محل اعتبارات آموزش و 
پرورش و همچنین کمک خیرین به سیسـتم کامًال 

هوشمند آموزشى مجهز شدند.
محمد معدندار افزود: با کالس هاى هوشـمند شـده، 
امسال مى توان گفت که بیش از 80 درصد مدارس ما 

به سیستم هوشمند مجهز شدند.

خبر

رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
ایجاد هم افزایى بین دستگاه هاى اجرایى، بخش خصوصى، دانشگاه ها و 

تشکل هاى مختلف کشاورزى الزمه ارتقاى این صنعت است.
حمیدرضا قلمکارى با اشاره به اینکه اتاق بازرگانى اصفهان به دنبال ایجاد 
هم افزایى اســت، گفت: تولید محصوالت کشاورزى صادرات محور، آب و 
محیط زیست، سه اولویت اساسى در این کمیسیون بوده که کوشیده ایم در 
این مدت با اتکا به علم اساتید دانشگاه، تجربه فعاالن اقتصادى و پتانسیل 
تشکل هاى مختلف به سمت آن حرکت کنیم، چرا که  انسجام بخش هاى 

مختلف کشاورزى الزمه ارتقاى این صنعت است.
وى عدم وجــود وحدت رویه و نبــود زنجیــره ارزش در تولید محصوالت 
کشاورزى را از مهمترین علل بروز چالش ها در این بخش دانست و افزود: 
با اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره ارزش در حوزه کشــاورزى، این 
بخش از اقتصاد مى تواند ســهم بیشــترى از تولید ناخالص ملى را به خود 

اختصاص دهد.
قلمکارى با بیان اینکه اتاق هاى بازرگانى مطابق با قانون، تنها نقش مشاور 
را براى قواى سه گانه دارند، گفت: کمیسیون کشاورزى آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانى اصفهان در برخى موضوعات نظیر طرح توسعه باغات دیم در 
اراضى شیب دار به عنوان یک بازى ساز عمل کرد و توانست با وجود اینکه 
این طرح در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده بود،  دستور توقف برخى 
از بندهاى مخرب آن، که موجب بارگذارى جدید بر حوضه هاى آبریز کشور 

مى شد را اخذ کند.
وى تبدیل شدن طرح ایجاد «ستاد ملى نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب» 
به یک مطالبه عمومى در استان اصفهان را یکى از موفقیت هاى کمیسیون 
کشاورزى، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان برشمرد و ادامه داد: 
این طرح در سال 94 از سوى این کمیسیون و با الگوگیرى از دریاچه ارومیه 
مطرح شد و اگرچه در ابتدا برخى نسبت به آن بى اعتنا بودند اما امروز و پس 
از برگزارى جلسات، همایش ها و نامه نگارى هاى بسیار با مسئولین استانى 

و کشورى شاهد فراگیر شدن آن هستیم.

الزمه ارتقاى صنعت کشاورزى

مدیر کل پشتیبانى امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه در حوزه  توزیع مرغ منجمد هیچ مشکلى وجود ندارد، 

گفت: در اصفهان بیش از 5000 تن ذخیره مرغ منجمد داریم.
على اکبر نجفى اظهارکرد: به منظور تنظیم بازار، مرغ منجمد بدون 
محدودیت در تمام فروشگاه هاى زنجیره اى از جمله رفاه، اتکا و کوثر 
در استان توزیع شده است که با قیمت مصوب هر کیلو 8500 تومان 

به مصرف کننده عرضه مى شود.
وى افزود: عالوه بر این، یک هفته است که در فروشگاه هاى رفاه و 
کوثر هرکیلو مرغ گرم با قیمت ده هزار و 950 تومان به منظور رفاه 

حال مردم در حال توزیع است.
مدیر کل پشتیبانى امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
بیان اینکه اختالف قیمت مرغ در فروشگاه ها نسبت به بازار آزاد باعث 
شده جمعیت زیادى براى خرید به این فروشگاه ها مراجعه کنند، گفت: 
در این شرایط براى ایجاد نظم بیشتر در فرایند عرضه مرغ به مصرف 

کننده دستگاه هاى نظارتى باید بر عرضه آن نظارت داشته باشند.
نجفى افزود: براى توزیع مرغ منجمــد هیچ محدودیتى وجود ندارد 
و فروشــگاه هاى کوثر هر میزان مرغ منجمد که الزم داشته باشند  

مى توانند تهیه و به قیمت کیلویى 8500 تومان عرضه کنند.
■■■

همچنین زهرا فیضى، مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: مهمترین دلیل افزایش قیمت مرغ در روزهاى اخیر، 

افزایش تقاضا از سمت مردم است.
وى با اشــاره به افزایش قیمت گوشت قرمز و شیالت خاطر نشان 

کرد: به همین دلیل اســت که مردم بیشتر به مصرف گوشت مرغ 
روى آورده اند و ســرانه مصــرف مرغ به میزان زیــادى افزایش 

داشته است.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه به 
دلیل مشکل در تأمین نهاده ها، مرغداران تولید را کاهش دادند، گفت: 

عالوه بر کاهش عرضه، افزایش مصرف نیز مزید بر علت شده است.
فیضى قیمت روز هرکیلو مرغ  در کشتارگاه را 12هزار و 500تومان 
اعالم کرد و گفت: در بازار نیز قیمــت هرکیلو مرغ گرم از 12 هزار و 
500 تا 13هزار و 500 تومان متغیر است که بستگى به درصد سودى 

دارد که هر فروشنده در نظر مى گیرد.

5000 تُن ذخیره  مرغ منجمد  در اصفهان
 مرغ گرم؛ 12500 تا 13500 تومان
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هــر دردى نشــانه اى از 
مشــکلى در بدن است و نیاز 
به توجه داردو مى توان با بررسى 
به موقع آن از بــروز بیمارى هاى جدى 
جلوگیرى کرد. یکى از درد هاى شایع و همه 

گیر دل درد است، درى که انواع مختلف دارد.
علل دل درد

1-نیاز بدن به پروبیوتیک 
اگر دچار ناراحتى هاى معــده مانند نفخ، گاز معده، 
یبوست، اسهال یا حتى رفالکس اسید معده هستید، 
پروبیوتیک ها به شما کمک خوهند کرد. مصرف روزانه 
پروبیوتیک موجب حمایت و جوانســازى ریز اندامگان هاى 
همزیست مى شود و به متوازن سازى ریزاندامگا ن هاى روده اى، 
ساخت ویتامین و جذب مواد معدنى، تقویت سیستم ایمنى و بهبود 
متابولیسم کمک مى کند. ریز اندامگان هاى همزیست مجموعه اى 
از باکترى هاى مفید هســتند که بر سالمت دســتگاه گوارش تأثیر 

مى گذارند و با خوردن ماست یا غذاهاى ترش مثل نارنج ایجاد مى شوند.
2-قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایى زیاد

طبق مطالعات اخیر، ناهمترازى ریزاندامگان هاى شــکم مى تواند توســط 
آالینده هاى محیطى ایجاد شود. روده درد یا شکم درد غیرعادى است و اغلب 

از نشانه هاى ریزاندامگان هاى آسیب دیده است. پزشکان مى گویند چند روز 
موادى را که مى خورید در نظر بگیرید، غذاهاى فرآورى شده، مواد شیمیایى 
موجود در کِرم ها، لوسیون ها، مواد شوینده و داروها اغلب مى تواند عوارضى 

همچون کاهش یا تغییر آرایش ریزاندامگان ها در روده را موجب شوند.
تحقیقات هنوز هم بر چگونگى تأثیرگذارى دقیق این عوامل بر ریزاندامگان ها 
ادامه دارد اما خوردن وعده غذایى کامل مثل خوراك دام، گوشت، تخم مرغ، 
ماهى و محصوالت طبیعى در صورت امکان و خوردن پروبیوتیک ها مى تواند 

مفید واقع شود.
3-سیستم ایمنى ضعیف 

بخش مفیدى از سیستم ایمنى بدن در روده اســت و سلول هاى دیواره  آن 
تولیدکننده  پادتن هاى مفید هستند. عالوه بر این، باکترى هاى روده ویتامین 

B تولید مى کند، بیوتین، folate و ویتامین B12 را تولید مى کند.
عالوه بر این، وضعیت روده موجب جذب مواد مغذى مى شود که خود براى 
سالمت سیستم ایمنى بدن مفید اســت. وقتى که شکم شما با باکترى هاى 
مفید باالنس شده باشد، از بدن شما در برابر بیمارى و عفونت دفاع مى کند. اگر 
عدم تعادل وجود داشته باشد، بدن قدرت خود را براى مقابله و دفع میکروب ها 

که منجر به بیمارى هاى مکرر مى شود، از دست مى دهد.
تحقیقات نشــان مى دهد اگر میــزان میکرو ارگانیســم ها کاهــش یابد، 

قرار دیگر آنتى اکســیدان ها تولید نمى شــوند و موجــب در معرض 
گرفتن هرچه بیشــتر فــرد در  مقابــل بیمارى 

مى شود.
4-دل درد نشانه اى از امکان وجود مشکالت کبدى 

ممکن است درك آن سخت باشد اما کبد در واقع بخشى از سیستم گوارش 
است. مواد مغذى غذاى ما، مواد سمى مصرف شده و دارو ها به جریان خون 
دستگاه گوارش جذب و اولین مکانى که در آن متوقف مى شوند، کبد است که 
شامل فرایند هاى متابولیسم است و به ساخت انرژى یا تجزیه مواد خطرناك 
کمک مى کند. عالئمى مانند کاهش وزن، کاهش اشــتها، خستگى و تورم 
شــکمى و تغییر در وضعیت روانى مى تواند اولین نشانه  بیمارى هاى کبدى، 
از جمله هپاتیت، سیروز یا سرطان باشــد. همانطور که در کبد رشد مى کنند، 
بیماران ممکن اســت درد شکمى را در قسمت راســت نزدیک قفسه  سینه 

تجربه کنند.
درمان طبیعى و گیاهى دل درد 

یکى از روش هاى مفید براى درمان دل درد استفاده از سرکه سیب و ترکیب 
آن با چاى نعناع است. سال هاســت از چاى گیاهى از جمله چاى نعناع براى 

درمان دل درد استفاده مى شود.
به دلیل خواص ضد ویروســى، ضد تومور و ضد میکروبــى، همراه با آنتى 
اکسیدان ها، نعناع مى تواند به تسکین گرفتگى عضالت شکم، کاهش گاز و 
افزایش هضم با بهبود جریان صفرا کمک کند. همچنین به درمان تهوع، تب و 
نیز میگرن کمک مى کند. اگر آن را با سرکه سیب براى دل درد مخلوط کنید، 

یک نتیجه شگفت انگیز را مى بینید.

ریزش موى کششى از جمله شــایع ترین انواع ریزش مو بین خانم هاست. 
خانم هایى که موها را دم اســبى مــى کنند و با اســتفاده از کش هایى که 
االستیســیته باالیى دارند یا گیره هاى فلزى و کلیپس هاى سنگین آن را 
محکم مى بندند یا موهاى دو طرف سر را مى کشند تا فرم چشم ها تغییر کند، 
باعث بروز نوعى کشش در ناحیه ریشه موها مى شوند که ریزش موى برگشت 

ناپذیر را به دنبال دارد.
بهترین کار این اســت که براى بســتن مو، از کش هاى ســبک استفاده 
کنید که قدرت کشســانى باالیى نداشــته باشند و 
در صورتى که از تل هاى کشــى استفاده 
مى کنید، مراقب باشید باعث شکسته شدن 
ریشه موهایتان نشــوند. هر از گاهى 
بهتر است شــیوه آرایش مویتان را 
تغییر دهید. اگر موها را به سمت 
باال مى کشید هر از گاهى 
آن را به طرفین شانه کنید 
یا چترى بگذارید تا موها 
در یک ناحیه دچار آســیب 

مداوم نشوند.

انواع دردهاى پرخطر و کم خطر شکمى

باید ها و نباید هاى مختلفى درباره مصرف حبوبات وجود دارند که سعى 
کرده ایم در ادامه این مطلب به طرح مهمترین موارد آنها بپردازیم.

نفخ کردن یکى از شایع ترین مشکالت گوارشى است که براى خیلى 
از افراد بعد از خوردن غذا هاى مختلف نظیر حبوبات ایجاد مى شود. 
انواع حبوبات، از نخود و لوبیا گرفته تا عدس و ماش، جزو محبوب ترین 

گیاهان ُپرمصرف محسوب مى شوند.
هرچند که همیشه این گروه از مواد غذایى به دلیل وجود پروتئین و آهن 
گیاهى در گروه گوشت ها قرار مى گرفتند اما اخیراً و به دلیل اینکه فاقد هر 
گونه چربى و کلسترول هستند، از گروه گوشت ها خارج شده اند و مى توان 

مصرف آنها را به صورت روزانه در برنامه غذایى گنجاند.
  چه کسانى باید در مصرف حبوبات احتیاط کنند؟

انواع حبوبات به دلیل هضم نشدن قندشان در بدن باعث ایجاد نفخ 
مى شوند. به همین علت هم افراد مبتال به بیمارى هاى گوارشى مانند 
ریفالکس و سوءهاضمه و سالمندان و خانم هاى باردار باید در مصرف 

حبوبات احتیاط کنند تا دچار مشکالت احتمالى گوارشى نشوند.
بهتر اســت که حبوبات در برنامه غذایى کودکان زیر دو ســال قرار 
نگیرد و بعد از آن هم از حبوبات به میزان کــم در برنامه غذایى آنها 

استفاده شود.
  فواید مصرف حبوبات

1-حبوبات منبع خوبى براى دریافت فیبر غذایى هســتند و مصرف 
منظم آنها مى تواند جلوى ُپرخورى و افزایش وزن را بگیرد.

 2-فیبر فراوان موجود در حبوبات، احتمال ابتال به یبوست هاى مزمن 
را کاهش مى دهد.

3-انواع حبوبات منبع خوبى براى دریافت پروتئین و آهن براى افراد 
گیاه خوار محسوب مى شوند.

4- فیبر باالى موجود در حبوبات، با تنظیم فشار و قند خون مى توانداز 
نوسانات ناگهانى فشار خون در افراد مبتال به فشار خون باال و قند خون 

در افراد مبتال به بیمارى دیابت پیشگیرى کند.
بسیار کم کالرى هستند و مى توانند 5-حبوبات جزو مواد غذایى 

به راحتى در رژیم غذایى افرادى که رژیم الغرى دارند، جاى بگیرند.
6-فیبر هاى محلول موجود در حبوبات باعث کنترل سطح کلسترول 
خون مى شــوند و به همین دلیل هم مصرف حبوبات به افراد مبتال 
به بیمارى هاى قلبى یا افرادى که چربى خون باالیى دارند، توصیه 

مى شود.
  میزان مجاز مصرف حبوبات چقدر است؟

بهتر است بدانید که دستورالعمل کلى براى میزان مجاز مصرف انواع 
حبوبات وجود ندارد و حتى منع کلى هم براى اســتفاده از این گروه 

غذایى تعیین نشده است.
به عبارت ساده تر، همه افراد حتى افرادى که مشکالت گوارشى دارند، 
باردار هستند یا در گروه سالمندان جاى مى گیرند هم اگر با مصرف 
حبوبات دچار مشکالت تحمل ناپذیر نشــوند، مى توانند این گروه 

غذایى را در برنامه روزانه خود داشته باشند. 
  چه کســانى با خوردن حبوبات در معرض خطر قرار 

مى گیرند؟
1-مصرف حبوبــات مى تواند باعث تشــدید یــا تحریک میگرن 
و بیمارى هــاى آلرژیک شــود. از این رو، افراد مبتــال به میگرن یا 
آلرژى هاى مختلف باید در مورد مصرف حبوبات با پزشک خودشان 

مشورت کنند.
2-اگر مبتال به افســردگى هســتید و دوره دارو درمانى را پشت سر 
مى گذارید، باید در مورد مصرف حبوبات با پزشک خودتان مشورت 
کنید، زیرا استفاده همزمان از حبوبات با بعضى از دارو هاى افسردگى 

باعث افزایش فشار خون بیمار مى شود. 
3-افراد مبتال به نقرس هم ممکن است با مصرف لوبیا، عدس و نخود، 
دچار حمله هاى نقرس شوند. به همین دلیل هم این بیماران باید در 

مورد میزان مصرف حبوبات با پزشک خودشان مشورت کنند.
4- در میان انواع حبوبات، نخود و لوبیا داراى بیشــترین نفخ براى 
بیماران گوارشى هستند. از این رو، این بیماران باید در مورد مصرف 
حبوبات با پزشک خودشان مشــورت کنند یا گیاهانى مانند رازیانه و 

زیره را همراه حبوبات بپزند.

باید ها و نباید ها درباره مصرف حبوبات

مطالعات جدید انجام شده نشان مى دهد افراد مسن داراى میزان باالى مواد 
مغذى اصلى نظیر امگا3 در خون، احتمــاًال داراى ارتباط مغزى مؤثرى در 

راستاى تقویت مهارت هاى شناختى شان هستند.
یافته هاى مطالعاتى دانشــمندان نشــان مى دهد وجود چندین نشانگر 
تغذیه اى در خون نظیر اســیدهاى چرب امگا3 و امــگا6، کاروتنوئیدها، 
لیکوپن، ریبوفالوین، فوالت، ویتامین B12 و ویتامین D، موجب افزایش 

عملکرد افراد مسن در تست هاى شناختى ویژه شده است.
دانشــمندان مى گویند مطالعه ما نشــان مى دهد رژیــم غذایى و تغذیه 
موجب تعدیل رابطه بین کارآمدى شبکه و عملکرد شناختى مى شود. آنها 
مى افزایند این بدین معناســت که قــدرت رابطه بین کارآمدى شــبکه 

عملکردى مغز و عملکرد شناختى با میزان مواد مغذى مرتبط است.

تأثیر میزان اُمگا3 
در تقویت مهارت هاى 
شناختى سالمندان

استفاده زیاد از مچ دست در برخى کارها مثل تایپ کردن مداوم، باعث 
ایجاد درد در این قسمت از بدن مى شود که به دلیل فشار بیش از حد بر 
روى عصب مچ دست (عصب مدیان) است. این مشکل، سندروم تونل 
کارپال نام دارد. حال راه هاى درمان این مشکل چیست؟ هدف از درمان، 
برطرف کردن فشار بر روى عصب مچ دست است. به این منظور اقدامات 

زیر پیشنهاد مى شود:
  ورزش مچ دست تحت نظر متخصص فیزیوتراپى.

  بستن شبانه انگشت ها با آتل یا نوارهاى مخصوص به مدت چند هفته 
هنگام خواب در کاهش درد مؤثر است. اگر نتیجه موفقیت آمیز نباشد، در 

طول روز هم بستن این نوارها و آتل توصیه مى شود.
  از انجام کارهایى که باعث شروع درد مى شوند، خوددارى کنید.

  در صورتى که امکان توقف کارها وجود نــدارد، فعالیت هاى خود را 
کاهش دهید یا به نحوى تغییر دهید که مچ دست تحت فشار نباشد.

  استرس به همراه فعالیت مى تواند صدمه بیشترى وارد کند. بنابراین 
کنترل استرس نقش بسزایى در کاهش درد دارد.

  در صورت استفاده از آتل، باید روش صحیح پوشیدن آن را یاد بگیرید.
  توجه داشته باشید که آتل حرکات را محدود مى کند و در ابتدا باعث 
بیشتر شدن درد مى شود ولى با اســتفاده مداوم، متوجه اثرگذارى و کم 

شدن درد مى شوید.
  از حرکات تشدید کننده درد پرهیز کنید.

  پیروى از برنامه هاى فیزیوتراپى از سفتى و سختى مفاصل و اختالل 
در عملکرد عضالت مربوط به مفصل و ارگان هاى اطراف آن به هنگام 

پوشیدن آتل پیشگیرى مى کند.
  از خم کردن مچ دست پرهیز کنید.

  زمانى که در حالت درازکش هستید، دست خود را باالتر نگه دارید.
  از دست سالم براى استفاده از موس کامپیوتر استفاده کنید.

  هنگام انجام کارهاى خانه مانند گردگیرى، شســتن ظروف و جارو 
کردن ممکن است دست شما در حالت نامناسبى قرار گیرد و این حالت، 
باعث ایجاد آسیب هاى اسکلتى عضالنى شود. به همین دلیل توصیه 
مى شود هنگام انجام کارهاى خانه، به وضعیت و نحوه قرار گرفتن مچ 

دستتان توجه کنید.
  از انجام حرکات تکرارى و کارهایى که نیاز به فشار و نیروى زیاد دارند، 

تا حد امکان خوددارى کنید.
  از وسایل و تجهیزاتى که براى کاهش آسیب ها و جراحات مچ دست 

طراحى شده اند، استفاده کنید.

  در صورت شستشوى ظروف با دست هم بهتر است ظرف ها را چند 
دقیقه در آب گرم و مایع ظرف شویى قرار دهید تا هنگام شستشو نیاز به 

فشار اضافى نباشد و راحت تر تمیز شوند.
  دستتان را در معرض ارتعاش قرار ندهید. برخى وسایل برقى مانند 
آبمیوه گیرى و چرخ گوشت ممکن است هنگام کار ارتعاش ایجاد کنند. 

دستتان را روى بدنه آنها قرار ندهید.
  به مدت طوالنى و در یک حالت کار نکنید. هنگام کار، استراحت هاى 

متوالى انجام دهید.
  هر وقت در دستانتان احساس درد و بى حسى کردید، دست از کار بکشید.

  در صورت احساس هر گونه ناراحتى و وجود عالیم سریعاً به پزشک 
مراجعه کنید تا نسبت به تشخیص و درمان به موقع اقدام کند.

درمان درد مچ دست 
بدون استفاده از دارو

ی

باید ها و نباید هاى
کرده ایم در ادامه
نفخ کردن یکىا
از افراد بعد از خو

انواع حبوبات، از نخ
گیاهان ُپرمصرف
هرچند که همیشه
گیاهى در گروه گو
گونه چربى و کلست
مصرف آنها را بهص

ان ک

باید

ى فیزیوتراپى از سفتى و سختى مفاصل و اختالل 
مربوط به مفصل و ارگان هاى اطراف آن به هنگام 

ااز وسایل و تجهیزاتى که براى کاهش آسیب ها و جراحات مچ دست 
طراحى شده اند، استفاده کنید.

دستتان ر
ببه مدت طوال

تأثیر میزان اُمگا3
ددر تقویت مهارت هاى 

چربى سوزهاى زمستانى
تمایل ما به خوردن غذاى گرم و چرب در زمســتان بیشتر اســت. البته ایرادى ندارد گاهى هم جواب 
اشتهایمان را بدهیم و چیزى که هوســش را کرده ایم بخوریم اما اگر این کار تبدیل به عادت شود حتمًا 

دچار اضافه وزن خواهیم شد.
خوشبختانه در زمستان سبزى ها و میوه هاى متنوعى وجود دارد که کار کاهش وزن ما را ساده تر مى کند. 

اگر تصمیم گرفته اید در این ماه هاى سرد، چند کیلو از وزنتان کم کنید پس بخوانید.

  هویج
هویج سرشــار از فیبر است که تجزیه و 
گوارش آن زمان مى برد و در نتیجه مدت 
زمان بیشترى شما را سیر نگه مى دارد. 
اگر احساس ســیرى کنید طبیعتًا کمتر 
هوس خوردن خواهید کرد. هویج بسیار 

کم کالرى و ذاتاً غیرنشاسته اى است.

  دارچین
این ادویه  گرم و بى نظیر مى تواند بخشى جدانشدنى 
از پخت و پز زمســتانى تان باشــد. دارچین براى 
کاهش وزن مفید اســت و متابولیســم را سرعت 
مى دهد. «سینامالدئید» در دارچین، سوخت و ساز 
بافت چربى را افزایــش مى دهند. دارچین محرك 
انسولین نیز هست. اگر بدن به انسولین مقاوم شود، 
قند را سریع تر سوخت و ساز کرده و در نتیجه منجر 

به افزایش وزن مى شود.

  تخم شنبلیله
تخــم شــنبلیله در کنترل قنــد خون 
و افزایــش ترشــح انســولین خــوب 
عمل مى کند. ضمنًا ایــن دانه ها براى 
ســرعت دادن به متابولیسم مفید است. 
«گاالکتومانان» یک عنصر محلول در 
آب است که در تخم شنبلیله وجود دارد و 

اشتها را سرکوب مى کند.

کلیپس هایى که باعث 
ریزش مو مى شوند

ناپذیر را به دنبال دارد.
بهترین کار این اســت که براى بســتن مو، از ک
کنید که قدرت کشســانى
در صورتى که از
مى کنید، مراقب
ریشه موها
بهتر است
د تغییر
با

د
مد

م شنبلیله وجود دارد و
ى کند.

ررر میــزان میکرو ارگانیســم ها کاهــش یابد، 
نمى شــوند و موجــب در معرض  قرار ییید

دد در مقابــل بیمارى 

افزایش هضم با بهبود جریان صفرا کمک کند. همچنین به درمان تهوع، تب و 
نیز میگرن کمک مى کند. اگر آن را با سرکه سیب براى دل درد مخلوط کنید، 

یک نتیجه شگفت انگیز را مى بینید.

ووورت شستشوى ظروف با دست هم بهتر است ظرف ها را چند 
 آآآب گرم و مایع ظرف شویى قرار دهید تا هنگام شستشو نیاز به 

فففى نباشد و راحت تر تمیز شوند.
را در معرض ارتعاش قرار ندهید. برخى وسایل برقى مانند  ننن
یرررى و چرخ گوشت ممکن است هنگام کار ارتعاش ایجاد کنند. 

ر قرارر ندهید. هآنها ى بدنه 

متوالى انجام دهید.
هر وقت در دستانتان احساس درد و بى حسى کردید، دست از کار بکشید.

ددر صورت احساس هر گونه ناراحتى و وجود عالیم سریعاً به پزشک  ررارا را رووى

  چغندر
چغندر سرشار از فیبرهاى مفید 
براى کاهش وزن است. 100 
گرم چغنــدر فقط حــدود 43 
کالرى، 0/2 گــرم چربى و 10 

گرم کربوهیدرات دارد. 
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عدل بر چهار پایه برقرار اســت: فکرى ژرف اندیش، دانشــى 
عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داورى کردن و استوار بودن در 
شکیبایى. پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسید و 
آن کس که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل شریعت نوشید 
و کسى که شکیبا شد در کارش زیاده روى نکرده با نیکنامى در 

موال على (ع)میان مردم زندگى خواهد کرد.

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شــماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد نســبت به برگزارى مزایده فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده 
گردشگرى محله گارماسه فالورجان طبق شرایط ذیل و براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد 

شرایط اقدام نماید.
1- درختان خشک شده سرپا شامل چنار، نارون (وســک)، صنوبر و... به همراه سرشاخه ها از قرار هر 

کیلوگرم 3/500 ریال مى باشد.
2- متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

97/10/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهى، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مناقصه عمومى

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

نوبت دوم

شهردارى حبیب آباد به استناد مصوبه شماره 60 مورخ 1397/09/13 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى جمع آورى زباله ها 
و رفت و  روب و نگهدارى قسمتى از فضاهاى سبز شهر حبیب آباد اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در مناقصه و خرید اسناد 

مربوطه از تاریخ 1397/10/04 به شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

آگهى مزایده نوبت سوم

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ اول

شهردارى وزوان به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
زمین مسکونى واقع در کوى انقالب شمال مســکن مهر به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام 
نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها 
و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف

111/9217 180/5
وزوان- کوى انقالب مسکونىجنوبىمترمربع

شمال مسکن مهر

آگهى مناقصه عمومى

داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت دوم

شهردارى عسگران در نظر دارد به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر به شماره 
5/333- ع/97 مورخ 97/06/27 عملیات رفت و روب معابر و نگهدارى فضاى سبز 
عمومى شهر عسگران و محدوده آن و همچنین خدمات پشــتیبانى را با اعتبارى 
بالغ بر 2/452/373/900 ریال را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به مدت یکسال 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/10/18 به دبیرخانه 
شهردارى عسگران مراجعه و یا با شماره تلفن 42752061- 031 تماس حاصل فرمایند.

فروش امالك و مستغالت بانک قرض الحسنه مهر ایران
 (مزایده نوبت سوم 1397 -  نقدى)

بانک قرض الحسنه مهر ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان محترم 
می توانند تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 19 دیماه 1397 همه روزه از ساعت 8 الی 14:30 به استثناي روزهاي 
تعطیل براي اخذ اطالعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب 
استان اصفهان واقع در خیابان پل شیرى- خیابان مطهرى غربى- روبه روى بیمارستان سیدالشهدا مراجعه فرمایند.

توضیحات :
1. شــرکت کنندگان هنگام دریافت اســناد شــرکت در مزایده مى بایســتی مبلغ 500.000 ریال به حســاب 
شماره1-295437-710-3001 بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند. ( مبلغ دریافتی بابت 

خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
2. مبلغ سپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده هر ملک می باشد که می بایست به حساب شماره 

1-295437-710-3001 بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.
3. فروش امالك بصورت نقدى مى باشد.

4. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامى می باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص، معین و 
بدون خط خوردگی بوده و در پاکت هاي الك و مهر شده (دربسته) تسلیم گردد.

5. کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش میرسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
6. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهاي واصله مختار می باشد.

7. هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده می باشد.

توضیحات مبلغ کارشناسى 
مزایده 1397

مساحت 
اعیان

مساحت 
عرصه کاربرى ملک پالك ثبتى آدرس استان ردیف

فروش با وضع 
موجود 677,303,000 250 34/481 مسکونى 115/45 اصفهان  کوهپایه، روستاى فیض آباد پالك 

ثبتى11545 اصفهان 1

فروش با وضع 
موجود 587,868,000 200 04/527 مسکونى 116/45 اصفهان  کوهپایه، روستاى فیض آباد پالك 

ثبتى 11645 اصفهان 2

فروش با وضع 
موجود 578,540,000 230 68/353 مسکونى 110/45 اصفهان  کوهپایه، روستاى فیض آباد  پالك 

ثبتى 45 110 اصفهان 3

فروش با وضع 
موجود 431,180,000 170 96/313 مسکونى 33/45 اصفهان  کوهپایه،روستاى فیض آباد  پالك 

ثبتى 45 33 اصفهان 4

فروش با وضع 
موجود 578,456,000 190 57/436 مسکونى 163/6

اصففهان کوهپایه،روستاى شریف آباد خیابان 
کشاورز کوچه مبعث پالك 306  پالك ثبتى 

163 6
اصفهان 5

فروش با وضع 
موجود 379,683,000 190 82/333 مسکونى 220/6 اصفهان  کوهپایه، روستاى شریف آباد خیابان 

امام خمینى خیابان ساحل پالك ثبتى 6 220 اصفهان 6

فروش با وضع 
موجود 467,441,000 135 49/252 مسکونى 169/6 اصفهان  کوهپایه، روستاى شریف آباد خیابان 

کشاورز کوچه میعاد پالك 421 پالك ثبتى 6 169 اصفهان 7

فروش با وضع 
موجود 464,590,000 125 39/242 مسکونى 213/6 اصفهان  کوهپایه، روستاى شریف آباد خیابان 

ساحل پالك 29 پالك 2136 اصفهان 8

فروش با وضع 
موجود 353,834,000 110 24/163 مسکونى 137/45 اصفهان   کوهپایه،روستاى فیض آباد کد ثبتى 

137 45 اصفهان 9

فروش با وضع 
موجود 983,291,000 222 23/356 مسکونى 107/114

اصفهان  برآن شمالى روستاى منشیان کوى 
شهید شاپور آباد پالك 135 پالك ثبتى 

107 114
اصفهان 10


