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برگ انجیر و
 خواص درمانى 
فوق العاده آن

زاینده رود از فردا جارى مى شود
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اصفهان نیازمند 8 دستگاه 
رادیوتراپى دیگر است 

چرا «پارادایس»
 4 سال اکران نشــد

شیـوع
 H3N2 آنفلوآنزاى 

در اصفهـان

5

رشد 113 درصدى 
سـفر عراقى ها 
به ایــران

انجیر میوه اى با طبع گرم، سرشار از فسفر، 
کلیسم و پتاسیم است. برگ انجیر در درمان 
بیمارى هاى پوستى و گوارشى بسیار مؤثر 
است. در ادامه با خواص درمانى برگ انجیر 

آشنا خواهید شد. براى برطرف کردن ...

سفر اتباع و گردشگران خارجى به ایران در 9 ماه 
نخست حدود 56 درصد رشد داشته و در مقابل، 
ســفر ایرانى ها به خارج از کشور 30 درصد کمتر 

شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توســعه 
گردشگرى با اعالم جزییات آمار سفر از ابتداى 
سال 97 تا دى ماه گفت: عراق همچون ماه هاى 
گذشته در صدر جدول کشورهایى که بیشترین 
مســافر را به ایران مى فرســتند، قــرار دارد اما 

رکوردشکنى ارمنستان  ...

4
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از فردا تا از فردا تا 1212 بهمن ماه؛ بهمن ماه؛
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نتیجه جلسه مسئوالن شرکت آب منطقه اى و نمایندگان صنف کشاورزان؛

بازگشت
 کارگردان اصفهانى 
به فــجر 
بعد از 8 سال

3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزییات آمارى سفر اتباع خارجى و ایرانى 
اعالم شد

تعطیلى
 مدارس اصفهان

 و 10 شهر اسـتان 

فرش قرمز  جلوى پاى سرمایه گذار داخلى هم پهن شود
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان:
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رشد
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به
گ سفر اتباع و
نخست حدو
ســفر ایرانى

شده است.
دفت مدیرکل
گردشگرى
7سال 97 تا د
گذشته در ص
ب مســافر را
رکوردشکنى

ما ضرر مىما ضرر مى  کنیمکنیم
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زبازگبازگ ب
ف کارگردان اصف ا ا گ نکا ر کارگرداناصفرر
فبهفـبهفببه فـ
ازبعد از 888 ازبعد زد 888ب

نقشه درازمدت قطرى ها جواب داده است

این روزها بعد از تحوالت بزرگى که تیم ملــى ایران با کى روش به 
دست آورده و در جام ملت هاى آسیا خوش درخشیده است، یک نام 
دیگر نیز مورد تحسین فوتبال آسیا قرار گرفته است.  فلیکس سانچز،  
مرد موفق کاتالونیایى که از سال 96 و در سن 21 سالگى کار مربیگرى 

را آغاز کرده، در همان ابتداى جوانى ...

دیگر ما را دستکم نگیرید
روند افزایش غلظت آالینده هاى جوى باعث شد 
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یک نماینده مجلس شوراى اســالمى  درباره اینکه چرا 
مبارزه جدى با فساد در طول این سال ها صورت نگرفته 
است،  گفت:  ما تا همه چیز را آن گونه که باید شفاف نکنیم 

مبارزه جدى صورت نخواهد گرفت.
مهرداد بائــوج الهوتى در گفتگو با «ایلنــا»، ادامه داد: 
مى گذاریم اختالس 2000 میلیاردى صورت گیرد بعد ما 
یک وانت را پر از پرونده و پوشه مى کنیم و مى فرستیم قوه 
قضائیه و مى گوییم، قوه قضائیه حال نوبت تو است که 
به این پرونده ها رسیدگى کنى! طبیعى است قوه قضائیه 

نتواند این حجم از پرونده را به درستى رسیدگى کند. 
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد: سیستم 

مالى در دنیا این گونه اســت هنگامى که فرد مى خواهد 
پولى را به حساب بانکى خود واریز کند تا مشخص نشود 
که منبع این پول کجاست آن را نمى پذیرند. وى ادامه داد: 
اگر براى هر نقل و انتقالى که از سوى مسئوالن صورت 
مى گیرد یک آالرم وجود داشــته باشــد، دیگر فساد و 

خالفى صورت نمى گیرد. 
بائوج الهوتى گفت:  تصور من این اســت که یک عده 
نمى خواهند با فساد مبارزه شود. مگر چند نفر از مسئوالن 
متخلف هستند؟5 درصد بیشتر که نیست؛ هنگامى که 
مبارزه جدى صورت نگیرد، مردم همه را به یک چشــم 

مى بینند. 

استاد علم هواشناسى گفت: از نظر علم هواشناسى و با 
بررسى هاى صورت گرفته از 7 بهمن تا 14 یا 15 بهمن 
ماه یک دوره زمانى تحت تأثیر امواجى از بارندگى برف و 

باران قرار مى گیرد.
حســین اردکانى درباره احتمال وقوع یخبندان و هواى 
ســرد در کشــور در 10بهمن ماه گفت: تــوده هواى

 ســردى که منجر به یخبندان شــود توده هوایى است 
کــه اصطالحًا بــه آن کلد اســپل گفته مى شــود و از 
شمال سیبرى وارد کشور مى شــود مثل سال گذشته، 
ولى این تــوده هوایى که امســال در بهمــن ماه وارد 
کشور مى شود از شمال اسکاندیناوى وارد شده و به آن 

مایلد کلد اســپل گفته مى شــود و خیلى سرد نیست و 
هواى سرد متوســط را براى کشــور به ارمغان خواهد 

آورد.
اردکانى در ادامه از رو به رو شــدن با یک موج سرماى 
دیگر خبر داد و گفت: یک موج ســرمایى دیگر هم در 
پیش است که از موج دى ماه سرد تر است و در بهمن ماه 
از 7 بهمن (امروز) وارد کشور مى شود و تا 14 بهمن در 

کشور مى ماند.
این استاد علم هواشناسى در ادامه تأکید کرد: در این دوره 
معموًال یک امواج سرد در ایران اتفاق مى افتد. در بهمن 

ماه ناهنجارى وضعیت جوى را  خواهیم داشت.

براى هر نقل و انتقالى 
آالرم مى خواهیم

موج دوم سرما 
امروز وارد کشور مى شود

پاسخ سردار به یک سئوال
ســردار حاجى زاده، فرمانده نیروى    فارس|
هوافضاى ســپاه تأکید کرد: بارها از بنده ســئوال 
مى شــود چرا حضرت آقا ورود نمى کنند و فالنى را 
عزل نمى کنند؟ بنده در جواب مى گویم رهبرى بارها 
فرموده اند به رأى مردم احترام مى گذارد. ما خودمان 
کار را ضعیف انجام مى دهیم و انتظار داریم رهبرى 
آن را برکنار کند! باید دقت کنیم بهترین ها را انتخاب 
کنیم و آنها نیز بهترین ها را انتخاب کنند و زد و بندها 

را کنار بگذارند.

چرا اینقدر حرف مى زنید؟
   خبر آنالین | مسیح مهاجرى، مدیر روزنامه 
«جمهورى اســالمى» نوشــت: «با یک محاسبه 
سرانگشــتى مى توان به این نتیجه رسید که بیش از 
50 درصد وقت کسانى که به مناسبت هاى مختلف 
حرف مى زنند و حرف هایشان براى رسیدن به گوش 
مردم رسانه اى مى شود، مربوط به موضوعاتى است که 
سروکارى با زندگى و معیشت مردم ندارند و مسائل 

حاشیه اى هستند.»

جزییات معامله با ایران
  تسنیم| هفته نامه آلمانى «اشــپیگل» از 
توافق کشورهاى فرانســه، انگلیس و آلمان درباره 
یک سیستم مالى مستقل به منظور تضمین مناسبات 
تجارى با ایران با وجود تحریم هاى آمریکا خبر داد. 
بر این اساس مقر این سیستم مالى مستقل در پاریس 
خواهد بود و آلمان مدیریت آن را عهده دار خواهد بود 
و انگلیس نیز بخش هاى مربوط به حســابدارى را 

تنظیم مى کند.

«پالرمو» به نتیجه نرسید
 ایسنا| احمد توکلى، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره جلسه دیروز مجمع گفت: درباره 
پالرمو در مجمع بحث و گفتگو شد اما به دلیل اینکه 
این موضوع نیازمند بررسى هاى بیشترى است، قرار 
شــد تا رأى گیرى درباره آن به جلســه آتى مجمع 
موکول شود.جلســه بعدى براى رأى گیرى درباره 

پالرمو دو هفته  دیگر خواهد بود.

عجیب است!
علیرضا رحیمى، نماینده تهران در   جماران|
مجلس در حساب توییترى خود نوشت: عجیب است 
که  دولت،  مجلس، سران ســه قوه و شوراى عالى 
امنیت ملى موافق لوایح  پالرمو وCFT  (باشــروط 
الحاقى مجلس) هســتند و هیچ مقام ارشد نظامى 
نیز مخالفتى مطرح نکرده اســت اما مخالفت برخى 
تریبون داران و رســانه ملى، پرصداتر ازهمه ارکان 
حاکمیت، تصمیمات مهم براى سرنوشــت کشور را 

به سایه مى برد.

کنسرت در مکه مجاز شد
 ایسنا| امارت منطقه مکــه از صدور مجوز 
برگــزارى کنســرت موســیقى در رســتوران ها و 
قهوه خانه هاى سراسر عربستان خبر داد. پس از اینکه 
هیئت رفاه و سرگرمى عربســتان اعالم کرد، همه 
رســتوران ها و قهوه خانه هاى این کشور اجازه دارند 
فعالیت هاى هنرى شامل موسیقى و آواز داشته باشند، 
فعاالن شبکه توییترى هشتگ «مردم رستوران هاى 

موسیقى را تحریم مى کنند» را راه اندازى کردند.

نامه نگارى براى استخدام
  فارس| مهدى امیرآبــادى فراهانى، عضو 
هیئت رئیســه مجلس د ر بر نامه «حاال خورشید» با 
اشاره به اظهارنظر هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت 
ایران خودرو گفت: مدیرعامــل ایران خودرو به من 
گفت که 30 هزار کارگر از اولین دوره مجلس تا دوره 
دهم توسط نمایندگان به این شرکت معرفى و د ر آنجا 
مشغول کار شدند، ضمن اینکه یک نماینده تاکنون 

300 نفر ر ا معرفى کر د ه است. 

خبرخوان
عکس مى گرفتیم 
تا  انقالب شود

 صبا| کامران شیردل، عکاس و مستندساز 
پیشکسوت، به مناســبت برگزارى نمایشگاهى از 
عکس هایش در دوران انقالب گفت: ما در روزهاى 
انقالب سعى مى کردیم هیزم انقالب را زیاد کنیم 
و به همین دلیل از جیــب خودمان خرج مى کردیم 
و نگاتیوها را به الله زار مى بردیم تا چاپ شــود در 
اندازه هاى کوچــک 16 در 21 در خیابان بین مردم 

پخش مى کردیم تا آتش انقالب بیشتر شود.

لباس آتش نشانى، دستى چند؟
مدیرعامل سازمان آتش نشانى تهران   ایلنا |
با اشــاره به مشکل این ســازمان در زمینه البسه و 
تجهیزات حفاظت فردى آتش نشانان گفت: قیمت 
یکدست لباس باکیفیت مناسب براى آتش نشان ها 
پیش از این نزدیک پنج میلیون و نیم بود اما این مبلغ 

االن به باالى 20 میلیون تومان رسیده است.

تکذیب شایعه کسرى خدمت 
 ایسنا| معاون اجتماعى ســازمان وظیفه 
عمومى ناجا درباره شایعه منتشــر شده در فضاى 
مجازى مبنى بر اعطاى کسر خدمت به سربازان به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
اظهار کرد: خبرهایى که تحت عناوینى نظیر همین 
کسر خدمت 40 روزه سربازان مطرح مى شود به هیچ 

عنوان صحت ندارد و تکذیب مى شود.

قلیانى ها
 تابناك| رئیس شــبکه ملى پیشگیرى از 
بیمارى هاى غیرواگیر در جدیدترین مصاحبه اش 
گفته است: 35 تا 40 درصد دانشجویان کشور تجربه 
مصرف قلیان را دارند و مصرف این ماده دخانى در 
دختران دانشجو، ده برابر افزایش یافته است. 20 تا 
25 درصد دانش آموزان دبیرســتانى در کشور نیز 

تجربه مصرف قلیان را دارند.

پیک نوروزى، ممنوع
   خبر آنالین | معاون آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پــرورش تأکید کرد: امســال هم در ایام 
تعطیالت عید نوروز به هیــچ وجه  پیک نوروزى و 
درسنامه عید و موارد مشابه آن را  نخواهیم داشت. 
از مدت ها قبل این موضوع را به اطالع استان ها نیز 
رسانده ایم و چاپ هرگونه پیک و اجبار خانواده ها و 

کودکان در این زمینه ممنوع است.

خسارت میلیاردى یک تخریب
 ایسنا| مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى 
یزد، با اشاره به اینکه تعرضات به خط انتقال آب یزد 
بیش از چهار میلیارد تومان خســارت داشته است، 
افزود: طرح آبرســانى خط دوم بهشت آباد به یزد و 

شهرهاى مسیر دو میلیارد تومان اعتبار دارد.

بیشترین تخلفات درونشهرى 
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا   ایلنا |
گفت: تجاوز از سرعت مجاز، نبستن کمربند ایمنى و 
توقف در محل ممنوع مهمترین تخلفات درونشهرى 
ایرانى ها در سال جارى بوده است. همچنین توقف 
دوبله و رعایت نکردن حق تقدم عابران پیاده نیز در 

رتبه هاى بعدى بوده است.

تهران چند خانه الکچرى دارد؟
بر اســاس    باشگاه خبرنگاران جوان |
آمار منتشر شده از ســوى شهردارى تهران، در این 
شــهر حدود 360 هزار خانه در مقابل 2/5 میلیون 
آپارتمان وجود دارد. نکته جالب در این آمار این است 
که در پایتخت 2454 منزل مســکونى با مساحتى 
باالى 500 متر وجــود دارد و این مقدار یک درصد 

منازل تهران را شامل مى شود.

آیت ا... سید احمد خاتمى، عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان در گفتگو با «ایسنا» درباره احتمال طرح نام 
فرد یا افرادى براى آینده رهبرى در مجلس خبرگان 
مى گوید: از من ســئوال کردند در رابطه با رهبرى، 
تدبیر خبرگان چیست؟ من هم آمدم و تدبیر را گفتم 
اما اینچنین منتشر کردند که خبرگان در پى انتخاب 
رهبر جدید هستند و مقدماتش را هم فراهم کرده اند. 
این یک سوءاستفاده بود. خدا را شکر، رهبرى ما در با 
نشاط ترین وضعیت خودشان قرار دارند و اهل ورزش 
و پیاده روى هســتند اما طبیعى است که باید به فکر 
آینده نظام هم بود. حال اگر از من بپرســید شخص 
خاصى را در نظر گرفته اید، بنده که عضو کمیسیون 
تحقیق خبــرگان، عضو هیئت رئیســه خبرگان و 
سخنگوى هیئت رئیسه هم هستم، مى گویم مطلقًا 
یک فرد هم در این زمینه مطرح نشده است. این را 
هم به صراحت و شفافیت مى گویم. نه؛ اصًال اینکه 
فرد خاص یا افرادى باشــند، مطرح نشده است. من 
بى اطالع نیســتم و اگر اطالعى در این رابطه وجود 
داشته باشد یکى از کسانى که باید مطلع باشد بنده 
هستم که مى خواهم ســخنگوى آقایان در خبرگان 
باشم  اما مجلس خبرگان باید راهکار و تدابیرش را در 

این عرصه داشته باشد و دارد.

حسن رحیم پور ازغدى، عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى درباره محدودیت 
سنى ازدواج در اسالم گفت: اسالم مى گوید به محض اینکه غریزه جنسى بیدار 
شد، حتى هنوز کامل هم بیدار نشده ازدواج کنید. اصًال اسالم شرط بلوغ را هم 

براى ازدواج نگذاشته است.
به گزارش «انتخــاب»، او 
ادامه داد: اسالم به قدرى با 
مسئله رابطه دختر و پسر باز 
برخورد کــرده که مى گوید 
حتى دختر و پســر دبستانى 
هم مى تواننــد با هم ازدواج 
کنند. اصًال حد سنى ندارد؛ 
نه از این طرف نه از آن طرف. 
رحیم پور ازغدى افزود: زن و مرد صد ساله هم مى توانند با هم ازدواج کنند. یک 
پسربچه هم مدرسه ابتدایى مى رود. اسالم منع نکرده است. ممکن است بگوید 
دختر و پسر فعًال با رابطه عاطفه که هنوز هم رابطه جنسى نشده، مى توانند زن 

و شوهر باشند.
او گفت: اصًال اسالم محدودیت و عقده جنسى ایجاد نکرده است. هیچ شرط سنى 
براى ازدواج نگذاشته است. فقط گفته اگر بچه است چون حواسش به حقوق و 

مصلحتش نیست  ولّى او نظارت کند که سر او کاله نرود.

یکى از شــوخى هاى داغ مجازى هر بار پس از پیروزى 
تیم ملى فوتبال ایــران، با هشــتگ «تقابل» صورت

مى گیرد. کاربران شــبکه هاى اجتماعى و به خصوص 
توییتر، طى این هشتگ بدیل هایى فرهنگى و اجتماعى 
از دو کشــور را به جاى نام دو تیم مى گذارند و شوخى

 مى کنند. پــس از پیروزى 3 بر صفر ایــران بر چین در 
رقابت هاى جام ملت هاى آســیا هم این هشتگ فعال 

شد. برخى را براى شما انتخاب کرده ایم:
سیمرغ 3- اژدها صفر، از تولید صفر- به مصرف 3، بزرگ 
ترین صادر کننده کاالى بى کیفیت صفر- بزرگ ترین 
وارد کننده کاالى بى کیفیت 3، خداد عزیزى 3- جکى 
چان صفر، دارا و ســارا 3- دوقلوهاى افسانه اى صفر، 
جمشید هاشم پور 3- جت لى صفر، قیصر 3- جومونگ 

صفر، ارسطو 3- چوچانگشــون صفر، طناز طباطبایى 
3- سوســانو صفر، زعفــران 3- چاى صفــر، ته چین 

3- خلق چین صفر.

در شــبکه هاى اجتماعــى از پیــدا نشــدن عــادل 
فردوســى پور در حوالى جام جم حرف مى زنند. اینکه او 
کمتر در صدا و سیما حضور پیدا مى کند و برنامه هایى که 
با نام او مى شناسیم حاال توسط سایر مجرى هاى رسانه 

ملى ساخته مى شوند. 
اما چرا جاى خالى عادل به چشــم مى آیــد؟ اگر جواد 
خیابانى نمى تواند از فضاى احساســى و اشــک آلود و 
البته پر اشــتباهش فاصله بگیرد، اگر استودیوى شبکه 
ورزش در امارات با وجــود همه مهمان هاى باکیفیتش 
باز هم بى کیفیت اســت و اگر برنامه محمدحســین 
میثاقى با وجــود نزدیک بودن به مدیــوم برنامه هاى 
عادل هنوز هم در فضایى مشابه با برنامه اش در شبکه 
ورزش پخــش مى شــود، هیــچ ارتباطى بــا عادل 

نــدارد. این ســئوال را باید صداوســیما پاســخ دهد. 
پاســخى که یک حقیقــت تلخ دارد؛ بخش ورزشــى 
تلویزیــون به جــز عادل فردوســى پور، مهــره اى را 
براى بــازى کــردن در باالترین ســطح رســانه اى 
ندارد. اینکه چــرا کوچک ترین هــوادار فوتبال هم با 
دیــدن تفــاوت برنامه هاى عــادل با جــواد خیابانى 
و مهدى توتونچى،  حق را به اســتاد دانشــگاه شریف 
مى دهد، به اســتاندارد هاى تلویزیون بــاز مى گردد و 
تقصیرکار باز هم فردوســى پور نیســت. در روزگارى 
که فوتبالیســت ســابق بــا حرف هاى نژادپرســتانه 
مقابل آنتن زنده، مجرى ورزشــى شــناخته مى شود، 
غیبت عادل حتى به دالیل شخصى هم بیش از حد به 

چشم مى آید.

روزنامه «ایران»-رسانه رســمى دولت- در سرمقاله 
دیروز خود به تندى به اظهارات حجت االســالم کاظم 
صدیقى در نماز جمعه تهران واکنش نشان داد. صدیقى 
در مخالفت باFATF  گفته بود: برجام نتیجه اش این 
شــده که گوشــت امروز حدود صد هزار تومان است و 
شــخصى به من مى گفت خانواده اش چندماه اســت 
گوشــت نخورده اند. چه تضمینى دارید اگر FATF را 

امضا کردید چوب هاى محکم ترى نخورید؟
«ایران» در یادداشــت خود زیر عنوان «کفران نعمت 

چرا؟» نوشت: [توســط حجت االسالم کاظم صدیقى]
گفته شده است که گوشت صد هزار تومانى نتیجه  برجام 
است. نرخ تورم امســال على رغم تمامى سختى هاى 
پیش آمده هنوز به اندازه  تورم آخرین سال دولت مورد 
حمایت شما واقع نشده است. آیا مى توانید بگویید که آن 
تورم 35 درصدى شما نتیجه  کدام سیاست و برجام بود؟ 
آیا آن زمان برجام بود؟ آیا آن زمان صدایتان درآمد؟ اگر 
امروز اندکى از بودجه هــاى کالن تریبون هاى منتقد و 
تخریبچى علیه دولت، کم شود، صداى آنان به آسمان 

خواهد رفت و انتطار دارند که از بودجه  آموزش، بهداشت 
و بازنشســتگان زده و به آنان پرداخت شود ولى درعین 
حال ژســت دفاع از مردم را مى گیرند و دایه  مهربان تر 
از مادر مى شوند... ســپس ادامه مى دهند که در شرایط 
جنگى اســرار خود را به دشــمن نباید داد؟ منظورشان 
از اســرار گردش هاى مالى متقلبانه  برخى پولشــویان 
در بانک هاى کشور اســت واالّ بر اثر تصویب و اجراى 
FATF اســرار خاصى به دشــمنان و دیگــران داده 

نمى شود.

جدیدترین شفافسازى مالى بنیاد سینمایى فارابى باعث شد تا روزنامه «کیهان» به 
ذکر اسامى فیلمســازانى بپردازد که به اعتقاد این روزنامه هم «ژست اپوزیسیون» 

مى گیرند و هم به دنبال پول گرفتن از حکومت هستند. 
«کیهان» نوشت: «مشخص شد که برخى از سینماگرانى که با برچسب «هنرمند 
مســتقل» فعالیت مى کنند و همواره ژست اپوزیســیون دارند، دستمزدهایى چند 
صدمیلیونى از دولت گرفته اند! البته اغلب ســینماگران ایرانى بــا بودجه نهادها و 
ارگان هاى داخلى و برخى حتى با هزینه سفارتخانه هاى خارجى آثارى را مى سازند. 
اما در این میان، عده اى از فیلمسازها در وضعیتى متناقض و دوگانه، هم مدعى مستقل 
و غیردولتى بودن هســتند و هم اینکه از نهادهاى دولتى و حکومتى، پول دریافت 
مى کنند! از  جمله این افراد مى توان به مجتبى میرطهماسب  اشاره کرد که با فیلمساز 
متهم به فعالیت ضدامنیتى، جعفر پناهى همــکارى مى کند و مدتى نیز با اتهاماتى 
مشابه، بازداشت شده بود. وى براى نگارش پنج فیلمنامه، 200 میلیون تومان از بنیاد 
فارابى دستمزد دریافت کرده است. رخشان بنى اعتماد از دیگر مدعیان هنر انتقادى و 
اجتماعى است که به علت شرکت در جشنواره هاى خارجى مبلغ 121 میلیون تومان 
گرفته است. همچنین فاطمه معتمد آریا و همسرش به عنوان تهیه کننده یک فیلم، 
105 میلیون تومان از دولت پول گرفته اند. براساس این فهرست، علیرضا رئیسیان 
از دیگر مدعیان اســتقالل نیز 505 میلیون تومان از دولت گرفته است. محمدعلى 
سجادى، از دیگر فیلمسازهاى جشــنواره اى که آثارش سال هاست حتى به اکران 

عمومى نیز نرسیده اند، 450 میلیون تومان از دولت پول دریافت کرده است!»

سفر اتباع و گردشگران خارجى به ایران در 9 ماه نخست 
حدود 56 درصد رشد داشته و در مقابل، سفر ایرانى ها به 

خارج از کشور 30 درصد کمتر شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توسعه گردشگرى 
با اعالم جزییات آمار ســفر از ابتداى سال 97 تا دى ماه 
گفت: عراق همچون ماه هاى گذشــته در صدر جدول 
کشورهایى که بیشترین مســافر را به ایران مى فرستند، 
قرار دارد اما رکوردشکنى ارمنستان بیشتر از عراق توجه 

را جلب مى کند.
لیال اژدرى اظهــار کرد: دو میلیــون و 207 هزار و 621 
عراقى در 9 ماه نخست امســال به ایران سفر کردند که 
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 113 درصد 
رشد داشته است. بعد از عراق، اتباع جمهورى آذربایجان 
بیشترین سفر را به ایران انجام داده اند که 92 درصد رشد 
را در مقایســه با سال گذشته نشــان مى دهد. بعد از آن، 
افغانستان قرار دارد که ورود اتباع این کشور به ایران 24 
درصد رشد داشته است. ترکیه نیز رتبه چهارم کشورهایى 
که بیشترین ورودى را به ایران داشــته از آن خود کرده 
است.  وى افزود: پاکستان و ارمنستان به ترتیب در جایگاه 

پنجم و ششم جدول گردشگران ورودى قرار گرفته اند.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توســعه 
گردشگرى، سفر اروپایى ها به ایران همچنان روند کاهشى 
دارد اما سفر گردشــگران آمریکایى به ایران، برخالف 
سیاســت هاى دولت این کشور، رشــد خود را همچنان 
حفظ کرده است. در 9 ماه نخست امسال، 1980 گردشگر 
آمریکایى به ایران سفر داشتند که 82/15 درصد رشد را 

نشان مى دهد.
اژدرى درباره آمار ســفر ایرانى ها به خارج از کشور گفت: 
در 9 ماه نخست سال گذشته هشت میلیون و 483 هزار و 

317 نفر ایرانى به خارج از کشور سفر کرده بودند که این 
جمعیت اکنون به پنج میلیون و 900 هزار و 381 نفر ایرانى 
رسیده است که یقیناً گرانى هزینه سفرهاى خارجى و نرخ 

ارز در ریزش این آمار بى تأثیر نبوده است و سفر ایرانى ها به 
خارج از کشور  را در 9 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت 

زمان مشابه سال گذشته، 30 درصد کمتر کرده است.

جزییات آمارى سفر اتباع خارجى و ایرانى اعالم شد

رشد 113 درصدى سفر عراقى ها به ایران

طناز طباطبایى 3 -0 سوسانو !خانه نشین شدن عادل تقصیر کیست؟

خاتمى: مطلقاً یک فرد هم براى 
رهبرى آینده مطرح نیست

حمله روزنامه دولت به امام جمعه تهران

دبستانى ها هم مى توانند ازدواج کنند!دستمزد چند صد میلیونى اپوزیسیون!
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تعطیلى مدارس اصفهان و
 10 شهر استان 

با توجه به روند افزایش غلظـت آالینده هاى جوى و 
اعالم اداره کل هواشناسـى مبنى بر استمرار شرایط 
پایدارى هوا، جلسه کارگروه استانى هماهنگى شرایط 
اضطرار آلودگى هوا با حضور اعضا دیروز تشکیل و به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم شد.
همـه مهدهـاى کـودك، پیـش دبسـتانى و مقاطع 
تحصیلـى دوره اول و دوم ابتدایـى و متوسـطه اول 
در نواحى شش گانه شـهر اصفهان و مناطق آموزش 
و پـرورش شـاهین شـهر، فالورجـان، پیربکـران، 
نجـف آبـاد، مبارکـه، فوالدشـهر، زریـن شـهر، 
خمینى شـهر، برخوار و شـهر سـجزى روز یکشـنبه

( 7 بهمن 1397) تعطیل است. 

ضرورت ایجاد بانک اطالعاتى 
شناسایى توانمندى بانوان 

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
تیران وکرون گفت: دانش آمارى و بانک اطالعاتى از 
توانمندى هاى بانوان این شهرستان، براى بهره گیرى 

بیشتر از پتانسیل هاى آنها وجود ندارد.
 اقبال صالحى با بیان اینکه امروز مشارکت بانوان در 
فعالیت هاى شهرستان متناسب با جمعیت آنان نیست، 
تصریح کرد: نبـود اطالعات و دانـش در این حوزه و 
کمبود تشکل مردم نهاد در این بخش، مانع از افزایش 
مشارکت بانوان شده و باید اقشار مختلف و با سالیق 
مختلف در این حوزه فعال شوند که مشارکت جوانان 

در این خصوص اهمیت بیشترى دارد.

اجراى طرح کمربند حفاظتى 
عرصه هاى طبیعى اصفهان

طـرح کمربنـد حفاظتـى در بیـش از 86کیلومتـر از 
عرصه هاى منابع طبیعى اسـتان اصفهان اجرا شـده 

است.
داریوش سعیدى، معاون حفاظت و امور اراضى اداره 
کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
این کمربند حفاظتى، به منظور پیشـگیرى ازتصرف 
غیرقانونى و تعیین مرز بین اراضى شخصى و ملى در 

عرصه هاى منابع طبیعى این استان اجراشده است.

پروازهاى فرودگاه کاشان 
از سر گرفته مى شود

مدیر فرودگاه کاشان از برقرارى دوباره پروازها در این 
فرودگاه تا یک هفته آینده خبر داد.  

مسعود مسعودى افزود: پروازهاى فرودگاه کاشان از 
12 بهمن ماه دوباره از سـر گرفته مى شود و روزهاى 

سه شنبه و جمعه هر هفته نیز برقرار خواهد بود.

راه اندازى مجدد
کارخانه چینى گستر اردستان 

فرمانـدار اردسـتان گفـت: کارخانه «چینى گسـتر» 
اردسـتان کـه حـدود دو دهه بـه صورت سـوله هاى 
خالى رها شـده و بـه دلیل عـدم پرداخـت بدهى، در 
مالکیت یکى از بانک هاى شهرستان بود، راه اندازى

 مى شود.
حمید رضا تأملى افزود: توافق با سـرمایه گذار بومى 
انجام شده است و تا دو هفته دیگر، قرارداد آن نهایى 
مى شود و تا پایان سال شاهد راه اندازى این مجموعه 

خواهیم بود.
 

قطع درختان پارك چادگان 
شـهردار چادگان گفت: برخى درختان سطح شهر به 

آفات آلوده شده اند و به همین دلیل باید قطع شوند.
جمشـید اسـماعیلى اظهار کـرد: درختـان بعضى از 
محله هاى شـهر به بعضى از آفات آلوده شـده اند که 
چاره اى جز قطع آنها وجود ندارد و پس از طى مراحل 

قانونى، در حال انجام است. 
وى خاطرنشان کرد: عالوه بر درختان پارك چادگان، 
در چند محله شـهر نیز این آفات مشـاهده شـده که 
به زودى نسـبت به قطع درختان بـه منظورکنترل و 

پیشگیرى اقدام خواهد شد.

خبر

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: فرش قرمزى که در 
همه جاى دنیا جلوى پاى سرمایه گذار خارجى پهن مى کنند 

را باید پیش پاى سرمایه گذار داخلى خود پهن کنیم. 
رسول جهانگیرى یادآور شــد: اصناف تمام تالش خود را 
به خدمت گرفته اند تا بر ســر این انقالب بمانند و تا کنون 
کمترین اختالف و انحرافى بین اصناف و انقالب اسالمى 
وجود نداشته است. وى متذکر شد: در حال حاضر اصناف 
در نوك پیکان دشــمن قرار داشته و تمام تالش دشمنان 
این انقالب، بر فشار به اصناف و انتقال این فشار به مردم 

متمرکز شده است. 
به گفته جهانگیرى، اصناف، خــط مقدم جنگ اقتصادى 

هستند و فشارهاى اقتصادى و تحریمى را به بدترین شکل 
تحمل مى کنند.  وى معضل اصلى اقتصاد کشور را، تعدد 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها دانست و اظهار کرد: مردم و 
اصناف بین بخشنامه ها و دستورالعمل هاى متعدد حیران 
مانده اند و اختالفات بین دستگاه ها باعث بروز مشکالتى 

براى مردم شده است. 
رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهــان  در پایان تصریح کرد: 
فرش قرمزى که در همه جاى دنیا جلوى پاى سرمایه گذار 
خارجى پهن مى کنند را باید پیش پاى سرمایه گذار داخلى 
خود پهن کنیم و به او اجازه دهیم با کمترین چالش و مانع، 

به تقویت تولید ملى بپردازد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
استان اصفهان در سال هاى گذشــته به عنوان یکى از 
استان هاى مساعد در زمینه کسب و کارمطرح بود ولى 
هم اینک به یکى از مناطق نامساعد دراین زمینه تبدیل 

شده است.
حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: شاخص فضاى کسب و 
کار در این استان که در پاییز سال 1395 برابر با 5/73 بود 

در پایان پاییز امسال به 6/57 تنزل کرده است.
وى تأکید کرد: بى ثباتى و غیر قابــل پیش بینى بودن 
قیمت ها و بى ثباتى سیاســت هــا و قوانین و مقررات، 
به همراه کمبــود نقدینگى از مســائل و مشــکالت 

تولیدکنندگان محسوب مى شــود و زنگ خطرى براى 
کشور است.

فوالدگر افزود: فضاى ســرمایه گریزى در این اســتان 
ایجاد شده و امروز سختگیرى کسب و کار، مالیات و آب، 

عمده ترین مشکل کسب و کار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تأکید 
کرد: بررسى مسائل کســب و کار، اصلى ترین وظیفه 

شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى است.
وى افزود: مسئوالنى از هر سه قوه در این شورا عضویت 
دارند که به عنوان یکى از مزایاى این شــورا محسوب 

مى شود.

فضاى کسب و کار در 
استان اصفهان مساعد نیست

فرش قرمز  جلوى پاى 
سرمایه گذار داخلى هم پهن شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان از 
جلسه مسئوالن شــرکت آب منطقه اى و نمایندگان 
صنف کشــاورزان اصفهان در خصــوص  تاریخ دقیق 
بازگشایى زاینده رود خبر داد و اعالم کرد: بر اساس نتایج 
این جلسه، روز دوشنبه هشتم بهمن ماه سال جارى سد 

زاینده رود به روى بستر خشک این رود باز مى شود.
حسین محمدرضایى اظهار کرد: روز شنبه(دیروز) جلسه 
مسئوالن شــرکت آب منطقه اى و نمایندگان صنف 
کشاورزان اصفهان در خصوص تاریخ دقیق بازگشایى 

زاینده رود برگزار شد و هشتم ماه جارى براى رهاسازى 
آب در این رود مشخص شد. پیش از این، معاون حفاظت 
و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان 
اعالم کرده بود که با افزایش خروجى ســد زاینده رود، 
هفته اول بهمن ماه امسال آب به منظور تأمین نیاز بخش 

کشاورزى در اصفهان جریان مى یابد. 
در همین حال حســن ساســانى معاون شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان هم گفت: حجم خروجى آب از ســد 
براى کشت پاییزه کشاورزان شــرق و غرب اصفهان 

به مدت حداکثــر 20 روز در زاینــده رود جریان خواهد 
داشت. وى افزود: با توجه به خشکى 18 ماهه زاینده رود 
پیش بینى مى شود آب تا حدود 48 ساعت بعد از رهاسازى  

از سد به اصفهان برسد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به حجم کنونى سد زاینده رود، گفت: در 
حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 190 میلیون مترمکعب 
اســت که ورودى ســد 25 و خروجى 8,5 مترمکعب 

برثانیه است.

زاینده رود از فردا جارى مى شود

مدیر امور اجرایى خدمات شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت:با توجه به گســتردگى فضاى ســبز 
شرکت و اهمیت نگهدارى، حفاظت و آبیارى بهینه 
این منطقه و هزینه بر بودن برخى تجهیزات، کارکنان 
امور اجرایى ذوب آهن اقدام به بومى سازى والوهاى 

چدنى کردند.
غالمعلى خاشعى گفت: با توجه به استفاده از والوهاى 
چدنى در محیط جنگل هاى خارج از فنس که مستلزم 

مراقبت هاى زیادى هســتند و در راســتاى اجراى 
اقتصاد مقاومتى، کم کردن هزینه هاى شرکت، بومى 
سازى والوهاى چدنى موجود در فضاى سبز شرکت 

در دستور کار مدیریت اجرایى قرار گرفت.
وى افزود: تا کنون این والوها در داخل شرکت ساخته 
نشــده بود و با توجه به ایده هــا و ذهن هاى خالق 
مى توان راه پیشرفت را هموار کرد و کاهش هزینه ها 

در شرکت را به ارمغان آورد.

ذخیره سازى میوه شب عید در استان اصفهان بیش از 
50درصد افزایش یافت.

رئیس ســازمان تعاون روستایى اســتان اصفهان 
گفت: به منظور تأمین میوه شــب عید، با همکارى 
24 اتحادیه تعاون روستایى بیش از 3000 ُتن پرتقال 
تامسون شمال خریدارى  شد که این میزان 50درصد 

رشد داشته است.
سلیمان میرزایى همچنین ذخیره سازى سیب درختى 
را هم 33درصد بیشتر از شب عید پارسال بیان و پیش 

بینى کرد: بیش از 2000 تن ســیب درختى سمیرم 
براى تأمین میوه مورد نیاز شــب عید و تنظیم بازار 
ذخیره سازى شد.وى توزیع میوه شب عید در مراکز 
عرضه کننده در شرکت هاى تعاونى و فروشگاه هاى 
زنجیره اى این اســتان را در نیمه دوم اسفند اعالم 
کرد و گفت: سیب و پرتقال خریدارى شده تا 15روز 
آینده در هشت ســردخانه شهرســتان هاى نجف 
آباد، کاشــان، اصفهان و شــهرضا ذخیره ســازى 

مى شود. 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر گفت: 
رشته کاردانى فنى معدن گرایش فرآورى سنگ هاى 
ساختمانى و رشته کارشناسى مشــاوره در این واحد 

دانشگاهى ایجاد شد.
مســعود جعفرى نژاد افــزود : پس از کســب مجوز 
و راه انــدازى مرکز بین المللى تحقیقــات و مطالعات 
سنگ هاى ســاختمانى ایران، در نخســتین گام و به 

منظور تربیت تکنســین فنى فرآورى ســنگ هاى 
ســاختمانى، دوره کاردانــى فنــى معــدن گرایش 
فرآورى ســنگ هاى ســاختمانى در دفترچه انتخاب 
رشــته داوطلبان ورودى بهمن امســال دانشگاه آزاد 
اســالمى قرار گرفت و از این نیمســال، در این واحد 
دانشگاهى پذیرش دانشجو در این رشته هم خواهیم 

داشت.

رئیس مرکــز تحقیقــات بیمارى هــاى عفونى و 
گرمسیرى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
از یک ماه پیش شاهد شــیوع آنفلوآنزاى H3N2 در 
اصفهان هستیم که با تب ولرز ، بدن درد وسرفه هاى 

شدید همراه است.

بهروز عطایــى اظهارکرد:  آلوده شــدن به ویروس 
آنفلوآنــزاى H3N2 که همراه با عالیــم فوق خود 
را نمایش مى دهد، معموًال با اســتراحت و مصرف 
داروهاى تب بر و ضد سرفه بهبودى حاصل مى شود 

و دوره آن درحدود پنج تا هفت روز  است. 

کارشناس پیش بینى وضعیت هواى استان اصفهان 
گفت: نقشــه هاى هواشناســى بیانگر عبور سامانه 
بارشــى طى روز یک شــنبه(امروز) از روى آسمان 
اســتان اســت که اکثر مناطق را تحــت تأثیر قرار 

مى دهد.
رضا کریمیان افزود: آغاز تدریجى فعالیت ســامانه 
بارش زا از بعدازظهر روز یک شنبه در مناطق غربى 

استان است.
کارشناس پیش بینى وضعیت هواى استان اصفهان 
با بیان اینکه سامانه بارشــى طى روزهاى دوشنبه 

و سه شــنبه اکثر مناطق اســتان را تحت تأثیر قرار 
مى دهد، افزود: بارش هــا در اکثر مناطق به صورت 
باران خواهــد بود، در ارتفاعات و مناطق سردســیر 
بارش برف، گاهى وزش باد شدید و طوفان لحظه اى 

پیش بینى مى شود.
کریمیان با بیان اینکه  شــدت فعالیت ســامانه در 
مناطق غربى، جنوبى و جنوب غربى اســتان بیشتر 
خواهد بود، ادامــه داد: در مناطــق غربى و جنوبى 
بارش ها به صورت رگبار، رعد و بــرق و در مناطق 

مستعد احتمال تگرگ پیش بینى مى شود.

بومى سازى والوهاى چدنى در ذوب آهن

افزایش ذخیره سازى میوه شب عید در اصفهان

راه اندازى 2 رشته جدید 
در دانشگاه آزاد خمینى شهر

رئیس مرکز تحقیقات بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى اصفهان خبر داد؛

شیوع آنفلوآنزاى H3N2 در اصفهان 

اصفهان نیازمند 8 دستگاه رادیوتراپى دیگر است 

اصفهان بارانى مى شود

«آمار افراد مبتال به انواع سرطان ها در کشور در سال نود و 
سه، 112 هزار و 60 مورد بود که سهم استان اصفهان 9137 
نفر بود که از این تعداد 8635 بیمار سرطانى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بودند. این درحالى بود که در 
مردان شایع ترین سرطان ها، سرطان معده، پروستات و... و 
در زنان سرطان هاى پستان، پوست، تیروئید و... بوده است.»

معاون بهداشتى و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان که 
به مناســبت هفته ملى کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى 
سرطان (یکم تا هفتم بهمن) در جلسه مطبوعاتى شرکت 
کرده بود با بیــان این مطلب گفت: در ســال 94 نیز تعداد 
مبتالیان به بیمارى سرطان در استان اصفهان ده هزار و 325 
مورد بود که از این تعداد، 9619 بیمار سرطانى تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان قرار گرفتند.
دکتر کمال حیدرى به تشخیص زودهنگام بیمارى سرطان 
در سال 91 در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: با آموزش 
بانوان 30 تا 70 سال به منظور جلوگیرى از ابتال به سرطان 
پستان، 64 درصد بیماران در مراحل اولیه شناسایى شدند 
و در غربالگرى تشخیص سرطان، درمان دارویى، مدنظر 

قرار گرفت. 
وى اذعان کرد: در غربالگرى سرطان روده بزرگ نیز که در 
سال 96 به صورت آزمایشى در شهرضا انجام شد با پوشش 
38 درصد جمعیت هدف که بین سنین 50 تا 70 سال بود 
62 مورد بیمارى شناسایى شد و از بروز 612 مورد افرادى که 

مى توانند به سرطان مبتال شوند جلوگیرى شد.
حیدرى استفاده از فست فودها، آلودگى هوا، دخانیات و کم 
تحرکى و چاقى را از عوامل افزایش بروز سرطان برشمرد و 
گفت: امروز 30 درصد ابتال به سرطان با دخانیات عجین شده 
و باید همه مسئوالن، ارگان ها و مردم در امر کاهش سرطان 
در جامعه با وزارت بهداشت همراهى کنند و نیاز اجتماعى 
مردم را برطرف کنند و جلب مشــارکت هاى بین بخشى 
داشته باشند که اگر اینگونه باشد 80 درصد سرطان ها، قابل 

پیشگیرى خواهد بود. 
■■■

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان هم با بیان 
اینکه امروز سرطان هست و آمار ســرطان نیز قابل توجه 
اســت، گفت: عوامل متعددى در بروز سرطان نقش دارند 
که میزان ژنتیک یک تا 3 درصــد، فامیل 10 تا 15 درصد 
و سرطان هایى که اتفاقى دیده مى شوند 80 تا 85 درصد در 
جامعه است که البته مى توان در ژنتیک و فامیل، حدس هایى 
براى ابتال به سرطان زد ولى در سرطان هاى اتفاقى حدس 

و گمانى وجود ندارد.

دکتر بهروز کلیدرى اظهار کرد: در حوزه درمان سرطان ها 
در کشــورمان، همــان اقداماتى که در کشــورهاى برتر 
جهان در خصــوص ســرطان انجام مى شــود صورت 
پذیرفته اســت و عقب ماندگى علمى در این زمینه نداریم 
اما توزیع آن در کشــور متقارن نیســت و در برخى نقاط 
عادالنــه و در برخى نقاط دیگر ناعادالنه بوده اســت ولى 
وزارت بهداشت از چند سال قبل نســبت به تدوین برنامه 
جامع ســرطان در حوزه درمان و پیشــگیرى اقدام کرده 

است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تشریح سه 
سطح مراکزى که براى ارائه خدمت به بیماران سرطانى باید 
شکل بگیرد، گفت: سطح یک مراکزى براى غربالگرى و 
تشخیص زودهنگام بیمارى ســرطان بود که براى استان 
اصفهان پنج مرکز غربالگرى سرطان مدنظر است که سه 
مرکز در اصفهان و دو مرکز در شهرهاى نجف آباد و شهرضا 
اگرچه مدتى اســت فعالیت مى کنند اما به صورت رسمى 
همزمان با دهه فجر، فعالیت خود را با امکانات مطلوب ادامه 
مى دهند و سه مرکز شــهر اصفهان نیز در بیمارستان هاى 

سیدالشهدا(ع)، الزهرا(س) و امین قرار دارند.
کلیدرى با بیان اینکه سطح 2 هم مراکز داراى امکانات اولیه 
تشخیص و درمانى پایه است، افزود: عمده ترین مشکل ما، 
مرکز رادیوتراپى است که باید براى جمعیت پنج میلیونى 
استان اصفهان، 15 دســتگاه رادیوتراپى داشته باشیم که 
هفت دستگاه داریم و در مراکز سطح 3 هم عالوه بر خدمات 
سطح 2، درمان پیشرفته انجام مى شود که در این راستا یک 
بیمارستان 810 تختخوابى در مجموعه زمین بیمارستان 
فارابى با سرمایه گذارى 130 میلیارد تومانى بخش خصوصى 
با ضمانت وزارت بهداشت که قرارداد آن در حال انجام است 
عملیاتى خواهد شد و احتماًال در بودجه سال 99 به صورت 
متمرکز در نظر گرفته مى شود تا ظرف پنج سال ساخته شود 

و بیمارستانى همچون بیمارستان الزهرا(س) براى جمعیت 
شرق به صورت تخصصى و فوق تخصصى احداث مى شود.
کلیدرى از تعطیلى مراکز غیرمجاز شیمى درمانى در استان 
اصفهان که شرایط الزم را ندارند خبر داد و اذعان کرد: امروز 
علیرغم همه پیشرفت ها در درمان سرطان، برخى بیماران 
را به علت اینکه در مرحله پیشرفته بیمارى مراجعه مى کنند، 
نمى توانیم درمان کنیم که افرادى که در ابتدا به مطب هاى 
خصوصى غیرمجاز مراجعه کرده و هزینه هاى سنگینى را هم 
پرداخته اند، بیمارانى که براى درمان از طریق فضاى مجازى 
با اصطالحات طب سنتى، طب اسالمى آشنا شده و به این 
مراکز که نقشى در درمان ســرطان ندارند و خود را مدعى 
مى دانند مراجعه کرده و به انحراف کشیده شده اند و بیمارانى 
که در اولین گام مى توانستند درمان شوند ولى درمان آنها به 

تأخیر افتاده است از جمله این بیماران هستند.
وى با بیان اینکه متأسفانه تعداد زیادى از بیماران سرطانى 
مراحل انتهایى بیمارى را طى مى کنند از ایجاد مراکز تسکینى 
براى بیماران ســرطانى خبر داد و گفت: مراکز تسکینى به 

صورت سرپایى و یا در منزل ارائه خدمت مى کنند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: از 
ابتداى ســال 98، اولین مرکز طب تسکینى در بیمارستان 
سیدالشــهدا(ع) اصفهان براى بیماران سرطانى راه اندازى 

خواهد شد.
■■■

زهرا روانخواه، مســئول ثبت و غربالگرى سرطان مرکز 
بهداشت استان اصفهان هم گفت: دخانیات، تغذیه نامناسب، 
بى تحرکى و چاقى، مصرف الکل و... از عوامل ایجاد سرطان 
بوده و پیشگیرى از سرطان نیز مستلزم هماهنگى و همکارى 
همه سازمان هاست، این در حالى است که در سال 95، مرگ 
و میر ناشى از سرطان در استان اصفهان 14/3 درصد بوده 

است.

ساسان اکبرزاده



0404فرهنگفرهنگ 3425 سال پانزدهمیک شنبه  7 بهمن  ماه   1397

رسول صدرعاملى، کارگردان اصفهانى با سابقه و صاحب سبک سینماى ایران امسال بار دیگر حضور در جشنواره فیلم فجر را تجربه مى کند. وى بعد از 
دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر براى فیلم «من ترانه 15 سال دارم» حال بار دیگر خودش را در رقابتى سخت قرار داده است.

«سال دوم دانشکده من» تازه ترین فیلم رسول صدرعاملى در مقام کارگردان بعد از 9 سال پس از ساخت فیلم «در انتظار معجزه» است. این فیلم بر اساس 
فیلمنامه اى از پرویز شهبازى است و از 900 نفر تست گرفته شد که در نهایت 22 نفر بازیگر و دو چهره جدید به سینما معرفى شدند.

على مصفا، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، پدرام شریفى، شیوا خسرومهر، شقایق فراهانى، نیلوفر خوش خلق، علیرضا استادى، مریم بوبانى و افشین 
هاشمى از جمله بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

فیلم سینمایى «سال دوم دانشکده من» با فراز و نشیب فراوانى به جشنواره سى و هفتم رسید. این فیلم سال گذشته نتوانست در جشنواره فیلم فجر حضور 
پیدا کند و به همین دلیل در صف اکران قرار گرفت و با توجه به اکران نشدن  در زمان مناسب بار دیگر راهى فجر شد.

تصویربردارى ســرى جدید برنامه تلویزیونى 
«قندپهلو» با حضور مدیــران تلویزیون از خانه 

زنده یاد «ابوالفضل زرویى نصرآباد» آغاز شد.
بنا بر این گزارش، در این مراسم مسعود احمدى 
افزادى مدیر شــبکه آموزش، امیر قمیشــى 
تهیه کننده، رضــا رفیع مجــرى و نمایندگان 
رسانه هاى جمعى در منزل زنده یاد «ابوالفضل 
زرویى نصرآباد» واقع در احمد آباد مســتوفى 
گرد هم آمدند و اولین بخش از این برنامه که به 
«زرویى خانى»  اختصاص داشت، تصویربردارى 

شد.
این برنامه به تهیه کنندگى امیر قمیشى همچنان 
با اجراى رضا رفیع و داورى شهرام شکیبا و ناصر 
فیض پخش خواهد شد و از بخش هاى مختلفى 
تشکیل شده که با محوریت مشکالت روز جامعه 

همراه است.
«قند پهلو» در فصل جدید خود که قرار اســت 

پخش خود را از اواخر ســال آغاز کند، در نوروز 
98 نیز از شبکه آموزش پخش خواهد شد. این 
برنامه با بخش هاى مختلفى همراه است که یکى 
از این بخش ها اختصاص به خوانش آثار مرحوم 
زرویى نصرآباد شاعر و طنزپرداز اختصاص دارد.

بهاره رهنما براى ســارق خانه اش پست تهدید 
آمیزى منتشر کرد.

رهنما که به تازگــى خانه اش مورد 
ســرقت قرار گرفته اســت، با 

انتشار پستى در 

اینستاگرام خطاب به سارق نوشت: «آقاى دزد 
محترم من مى شناسمت و براى چندمین بار به 
هوش خودم ایمــان آوردم، کاش قبل اینکه این 
طوفان شروع شه عقلت برسه، اون جواهرات قابل 
فروش عادى نیســت، حلقه ازدواجم و طالهاى 
بچگى پریا کامًال مشــخصه اونا رو یک جورى 
برگردون تو خونه! یا بهم برسون! بگذار دهن من 
بسته بمونه و طوفان بپا نشه چون اون وقت خیلى 

درختا شکسته مى شه! خیلى!»

فرزاد فرزین، خواننده پاپ در 
دومین حضورش در ســریال 
نمایــش خانگى، ایــن بار در 
ســریال «مانکن» قرار است 
همزمان در کســوت بازیگر و 
خواننده تیتراژ ســریال حضور 

یابد.
بیش از این حضور مریال زارعى 
و محمدرضا فروتن در «مانکن» 
به کارگردنى حسین سهیلى زاده 
و تهیه کنندگــى ایرج محمدى 

قطعى شده بود .

امیر مقاره، خواننده گروه «ماکان بند» با انتشار پستى خبر از زمان توزیع 
سریال «رقص روى شیشه» در نمایش خانگى داد.

سریال «رقص روى شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه و تهیه کنندگى 
پیمان جعفرى یکى از سریال هاى جدیدى است که به زودى به نمایش 
خانگى مى آید. بعد از تکمیل لیست بازیگران و پشت سر گذاشتن مراحل 

تصویربردارى و مراحل فنى از خواننده این سریال رونمایى شد.
امیر مقاره و رهام هادیان با گروه «ماکان بند» این روزها طرفداران زیادى 
در دنیاى موسیقى دارند و مهدى گلستانه در تجربه اى متفاوت به همکارى 

با این دو خواننده جوان پرداخت.
امیر مقاره، خواننده گروه «ماکان بند» با انتشار پستى خبر از زمان توزیع 
سریال «رقص روى شیشه» در نمایش خانگى داد و از رونمایى آهنگشان 
براى این سریال صحبت کرد. او نوشت: 10 بهمن موزیک جدید که تیتراژ 
سریال «رقص روى شیشه» هســت همراه با خود سریال پخش مى شه 
از االن تا 10 بهمن فعًال به خداى بزرگ مى سپارمتون... به شدت درگیر 

کارها و خبراى خفن هستم براى شماها...
فیلمنامه «رقص روى شیشه» براساس طرحى از ابوالفضل کاهانى و به قلم 

طال معتضدى نوشته شده که فضایى عاشقانه و اجتماعى دارد.
بازیگران ســریال «رقص روى شیشــه» عبارتند از بهرام رادان، مهتاب 
کرامتى، امیر آقایى، مهرداد صدیقیــان، میترا حجار، هدى زین العابدین، 
حامد کمیلى، ستاره اسکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، همایون ارشادى، 
ترالن پروانه، علیرضا زمانى نسب، ابوالفضل میرى، جواد یحیوى، احسان 

عباسى، بیژن افشار، عباس توفیقى، هانى صالحى، پانته آ کیقبادى، 
نگار جعفرى، مجتبى واشیان، دلساکریم زاده، احسان سعادتى، 

دانیال کریمى و حسین شمس رضوى. 

فیلم سینمایى «زندانى ها» به کارگردانى و تهیه کنندگى مسعود 
ده نمکى با پایان مراحل فنى آماده اکران در بهترین زمان شد.

مســعود ده نمکى، کارگــردان و تهیــه کننده فیلم ســینمایى 
«زندانى ها» درباره زمان اکران این فیلم سینمایى که مراحل فنى 
آن مدتى است به پایان رسیده اســت گفت: پخش فیلم برعهده 
«بهمن سبز» است و با تصمیم پخش کننده در مناسب ترین زمان 

چه در سال 97 چه 98 فیلم را اکران خواهیم کرد.
وى در پاســخ به اینکه با توجه به انصراف فیلــم «زندانى ها» از 
سى و هفتمین جشــنواره ملى فیلم فجر، این فیلم مى تواند جزو 
گزینه هاى اکــران نوروزى باشــد یا خیر، توضیــح داد: یکى از 

گزینه هاى اکران ما نوروز 98 است، ضمنًا من فیلم را از جشنواره 
خارج نکردم و اصًال آن را تحویل دفتر جشنواره فجر ندادم. ده نمکى 
در پایان عنوان کرد: با تصمیم پخش کننده، «زندانى ها» به زودى 

در سینماها اکران خواهد شد.
طنز اجتماعى «زندانى ها» داستان دانشجوى جوانى است که قصد 
دارد براى پایان نامه اش روى تعدادى زندانى  تحقیق کند. ده نمکى 

در این فیلم تأ ثیر معنویات بر زندانى ها را به تصویر مى کشد.
در این فیلم بازیگرانى چون هدایت هاشــمى، هومن برق نورد، 
بهنام تشکر، برزو ارجمند، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر 

نقى زاده و امیر نورى حضور دارند.

بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، گفت: مردم ایران حالم 
خوب نیست و اگر فراموشم نکردید برایم دعا کنید.

 نام داریوش اســدزاده ما را به یاد آثار با شناسنامه تلویزیون و سینما 
مى اندازد؛ کارهایى همچون «خانه سبز»، «سمندون»، «یتیمخانه 
ایــران»، «قالده هاى طــال»، «جعبه موســیقى» و... او مدتى در 
بیمارســتان ایران مهر بســترى بود و این روزهــا در منزل یکى از 
دوستانش استراحت مى کند. اسدزاده به خبرگزارى «تسنیم»، گفت: 
به مردم بگویید همه این سال ها افتخار مى کردم براى هنر این مرز 
و بوم خدمت کردم و بارها و بارها مرا دیدند. همیشــه فخر فروختم 
که بهترین شــغل دنیا را دارم؛ چون با هنرم، لحظات نابى را با مردم 

سپرى مى کنم. اما مدتى است از این نعمت محروم شده ام و در بستر 
بیمارى ام. این بازیگر پیشکســوت  تصریح کرد: وضعیت جسمانى 
خوبى ندارم و نمى توانم در صحنه فیلــم و نمایش قرار بگیرم و این 
موضوع آزارم مى دهد. دوست داشتم این واپسین لحظات عمرم را 
نیز با مردم سپرى مى کردم. ناتوانى جســمى ام اجازه ادامه خدمت 
را نمى دهد و از مــردم مى خواهم اگر فراموشــم نکردند برایم دعا 
کنند تا بتوانم به صحنه بازیگرى برگردم و برایشان کماکان افتخار 

خدمتگزارى را داشته باشم.
داریوش اسدزاده به علت تشــدید بیمارى اش و جراحى سختى که 

گذرانده این روزها دوران نقاهت را در منزل سپرى مى کند.

مســابقه تلویزیونى «برنده باش» عید نوروز با اجراى محمدرضا 
گلزار هرشب بر روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود. مسابقه اى که از 
ابتدا حضور گلزار، ستاره پرفروش و گیشه پسند سینما در آن برگ 
برنده اش بود و این پیشرفت و حرکت رو به جلو را در اجراى این 

ستاره هم مى توان دید.
مســابقه «برنده باش» با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانى تولید 
شده است اما منتقدان بر این باور هستند روش ناصحیحى را براى 
رســیدن به هدف فرهنگى خود انتخاب کرده است. اولین ایراد 
اساســى که به این برنامه وارد است؛ پرداخت جوایز مادى بزرگ 
در قبال پاسخ به پرسش  هاى کوچک است! به نحوى که فردى با 
اطالعات عمومى حداقل هم مى تواند به راحتى تا مرز 30 میلیون 
تومان پیش رود. اینجا پرسشــى مطرح است و آن اینکه چگونه 
یک برنامه تلویزیونى قادر است در هر نوبت اجرا، به طور معمول 
150 الى 200 میلیون تومان جایزه به شرکت کنندگان خود اهدا 
کند؟! هنوز پاسخ دقیقى به این ســئوال داده نشده است! اما بعداً 
بحث هاى دیگرى هم اضافه شــد. اختالف بین مســابقه «5 
ســتاره» با اجراى گودرزى و مســابقه «برنده باش» با اجراى 
محمدرضا گلزار بــاال گرفــت و  عوامل ایــن دو برنامه مقابل 

هم صف آرایــى کردند. هرچند انتقــاد عوامل ســازنده این دو 
برنامه از هــم، به این حاشــیه ها بیشــتر دامــن زد و جلوه اى 
از مقابله گلزار و گودرزى را به نمایش گذاشــت امــا باالخره با 
«خسته نباشــید» گودرزى به گلزار ختم به خیر شــد. اما انتقاد 
دیگرى کــه خود گلزار هم قبول داشــت، به تقلیدى اســت که 
این برنامــه به لحاظ فــرم و اجــرا از مســابقات خارجى کرده

 است. 
چند ماهى از آغاز پخش این مسابقه تلویزیونى مى گذرد و پس از 
گذشت این ماه ها و پخش قسمت هایى از برنامه، حاال مى توان 
گفت که «برنده باش» در میان مخاطبان جــا افتاده و به میزان 
بینندگان و دنبال کنندگانش افزوده شده اســت. مسابقه اى که 
نقدهاى بسیارى را شنید و تحســین ها را به کار بست و کوشید 
مسابقه اى بهتر و نزدیک تر به سطوح برنامه سازى استاندارد باشد. 

این مسابقه حاال حائز توجه تر از گذشته شده است.
حاال هم  ستاره اى که حاال رسانه ملى را به عنوان اصلى ترین رسانه 
کشور، براى دوران تازه فعالیت هایش انتخاب کرده است خبر داده 
که عالقه مندان به مسابقه «برنده باش» مى توانند  نوروز 98 هم 
روى صندلى این مسابقه به رقابت بپردازند؛ «برنده باش» هر شب 

در ایام نوروز پخش خواهد شد.

چرا «پارادایس»
 4 سال
 اکران نشد

کارگردان فیلم «پارادایس» مى گوید: بیشترین دلیل براى اینکه «پارادایس» چهار سال اجازه نمایش نداشت اختالف سلیقه بر 
سر برخى پالن ها بود. افراد و مدیرانى که فیلم را دیدند، اعتقاد داشتند که برخى سکانس ها و حتى دیالوگ ها باتوجه به موضوع آن 

امکان دارد ایجاد سوءتفاهماتى کند که به فیلم و سینما ضربه بزند.
على عطشانى با اشاره به روند نمایش عمومى این فیلم گفت: بعد از چهار سال که از توقیف این فیلم مى گذرد من زمان دیگرى 
نیز مى توانستم فیلم را اکران کنم اما با مشورتى که با دوســتان و پخش کننده فیلم انجام دادم، زمان فعلى را براى نمایش آن 

انتخاب کردیم.
وى ادامه داد: اینکه برخى مى گویند وزارت ارشاد خواسته در این زمان و قبل از آغاز جشنواره فیلم فجر این فیلم را نمایش دهد و به 
نوعى اکران آن را از سر خود باز کرده، درست نیست زیرا من زمان بهترى نیز براى اکران داشتم. حاال هم وقتى که مدتى از اکران 

این فیلم بگذرد مخاطبان متوجه مى شوند که چرا من این زمان را براى نمایش عمومى فیلم انتخاب کردم.
کارگردان «پارادایس» در پاسخ به این سئوال که چرا باید اصالح فیلم چهار سال طول بکشد و آیا از بیرون از وزارت ارشاد فشارى 
براى اکران نکردن این فیلم وارد مى شد یا خیر، گفت: تماشاگران بعد از تماشاى این فیلم مى توانند به این سئوال پاسخ بدهند و 
جواب خود را بگیرند. درباره فشارهاى بیرون از وزارت ارشاد نیز من اطالع چندانى ندارم و قطعاً مسئوالن وزارت ارشاد باید جواب 

بدهند اما قطعاً اظهارنظراتى بیرون از وزارت ارشاد و از طرف نهادهاى دیگر وجود داشته است.

بازگشت
 کارگردان اصفهانى 
به فجر 
بعد از 8 سال

فرزاد فرزین 
خواننده و

 بازیگر «مانکن» 
شد

تصویربردارى سرى جدید «قندپهلو» آغاز شد

بهاره رهنما سارق  منزلش را تهدید کرد
بهاره رهنما براى ســارق خانه اش پست تهدید 

آمیزى منتشر کرد.
رهنما که به تازگــى خانه اش مورد

ســرقت قرار گرفته اســت، با 
انتشار پستى در 

اینستاگرام خطاب به سا
محترم من مى شناسمت
هوش خودم ایمــان آورد
طوفان شروع شه عقلت بر
فروش عادى نیســت، ح
بچگى پریا کامًال مشــخ
برگردون تو خونه! یا بهم

بسته بمونه و طوفان بپا نش
درختا شکسته مى ش

فرزاد فرز
دومین حض
نمایــش
ســریال
همزمان د
خواننده تی

یابد.
بیش از این
و محمدرض
به کارگردن
و تهیه کنن
قطعى شد

ا این دو خواننده جوان پرداخت.
میر مقاره، خواننده گروه «ماکان بند» با انتشار پستى خبر از زمان توزیع 
سریال «رقص روى شیشه» در نمایش خانگى داد و از رونمایى آهنگشان 
0راى این سریال صحبت کرد. او نوشت: 10 بهمن موزیک جدید که تیتراژ 
سریال «رقص روى شیشه» هســت همراه با خود سریال پخش مى شه 
ز االن تا 10 بهمن فعًال به خداى بزرگ مى سپارمتون... به شدت درگیر 

کارها وخبراى خفن هستم براىشماها...
فیلمنامه «رقص روى شیشه» براساس طرحىاز ابوالفضلکاهانى و به قلم

طال معتضدى نوشته شده که فضایى عاشقانه و اجتماعى دارد.
ازیگران ســریال «رقص روى شیشــه» عبارتند از بهرام رادان، مهتاب 
کرامتى، امیر آقایى، مهرداد صدیقیــان، میترا حجار، هدى زین العابدین، 
حامد کمیلى، ستاره اسکندرى، بیتا فرهى، سحر قریشى، همایون ارشادى، 
ترالن پروانه، علیرضا زمانى نسب، ابوالفضل میرى، جواد یحیوى، احسان 

عباسى، بیژن افشار، عباس توفیقى، هانى صالحى، پانته آ کیقبادى، 
گار جعفرى، مجتبى واشیان، دلساکریم زاده، احسان سعادتى، 

فرزدانیال کریمى و حسین شمس رضوى. 
خ
 بازی

«قسم» آماده نمایش شد

زمان توزیع 
«رقص روى شیشه» با 

ماکان بند 

با پایان مراحل فنى فیلم سینمایى «قسم» به کارگردانى محسن تنابنده 
و تهیه کنندگى الهام غفورى و جلیل شعبانى، این فیلم آماده نمایش شد.

در فیلم سینمایى «قسم» مهناز افشار، سعید آقاخانى، حسن پورشیرازى و 
مهران احمدى، نقش آفرینى مى کنند.

در خالصه داستان آن آمده اســت: «به جاِن نیاز، قصاص بخواي بچه رو 
می گیرم طالقت می دم جان یه دونه دخترمونو قسم خوردم که بدونی این 
کارو می کنم، به جانِ نیاز.»  اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر 

چهارشنبه 10بهمن خواهد بود.

نوروز 98 از گزینه هاى اکران «زندانى ها» است

حال داریوش اسدزاده خوب نیست

«برنده باش» عید نوروز هم ادامه دارد

محیا حمزه
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این روزها بعد از تحوالت بزرگى که تیم ملى ایران با کى روش به دست آورده 
و در جام ملت هاى آسیا خوش درخشیده است، یک نام دیگر نیز مورد تحسین 

فوتبال آسیا قرار گرفته است.
به گزارش «ورزش سه»،  فلیکس سانچز،  مرد موفق کاتالونیایى که از سال 96 
و در سن 21 سالگى کار مربیگرى را آغاز کرده، در همان ابتداى جوانى به تیم 
اول شهرش یعنى بارسلونا پیوست و مربى تیم جوانان این باشگاه شد. جایى 
که به مدت ده سال در آن مشغول به کار و تجربه اندوزى بود و کیست که نداند 
پایه هاى باشگاه بارسلونا براســاس توتال فوتبال نهاده شده، که این مکتب 
فوتبالى اولین الزامش آموزش و رشــد صحیح بازیکنان از مقطع پایه است. 
جایى که در آن ژاوى ها، مسى ها  و اینیستاهاى زیادى پرورش یافتند و به تیم 
اول باشگاه راه پیدا کردند. پس وقتى دالرهاى قطرى او را رهسپار خاورمیانه 

مى کرد نقشــه اى فراتر از اســتفاده از برند مربى جوانان بارســلونا را در 
سر مى پروراندند. نقشه اى بزرگ براى آینده اى روشن.

قطرى ها که با ســاخت و تجهیز کمپ و آکادمى فوق مجهز اسپایر و 
اعالم آمادگى میزبانى جام جهانى 2022 رؤیاى آقایى در آسیا را در سر 
خود مى پروراندند او را از بارسا به آنجا بردند تا پایه گذار نسل جدیدى 

از فوتبال آنها باشد.
فلیکس سانچز در سال 2006 راهى قطر و در آکادمى اسپایر مشغول 
به کار شد تا پایه هاى تیکى تاکاى اسپانیایى را در آنجا نهادینه کند. او 
شروع به یافتن استعدادهاى جدید و پرورش آنها کرد و تا سال 2013 

در این آکادمى مشغول به کار بود. جایى که بسیارى از بازیکنان حال 
حاضر تیم ملى قطر در آن آموزش دیده و با اصول فوتبال روز دنیا 

آشنا شده اند. پس از اســپایر، در سال 2013 سانچز مربى 
تیم زیر 19 ساله هاى قطر شــد تا تغییر نسلى را که 

در پیش گرفته بود ادامه دهد و در ســال 2014 
بود که باالخره زحماتش به بار نشســت و 

توانســت با آن تیم قهرمان زیر 19 ساله 
هاى آسیا شود. از ســال 2014 بود 

که او همزمان سرمربیگرى تیم 
زیر 20 ســاله هاى قطر را هم 

برعهده گرفت و تا 2017 در 

آن تیم بر مسند کار بود.
در 2017 او به همراه شاگردانش که دیگر شامل رده امید بودند دسته جمعى 
راهى تیم زیر 23 سال قطر شدند تا راه خود را در این تیم ادامه دهند اما در همان 
سال، پس از اخراج خورخه فوساتى از تیم ملى بزرگساالن قطر باالخره فرصتى 
پیش آمد تا او ایده هایش را در ســطح بزرگساالن هم به معرض اجرا بگذارد 

و این توفیق اجبارى براى تیم ملى قطر دستاوردى شگرف به همراه داشت.
دســتاورد ســانچز براى تیم قطر چیزى فراى نتیجه و جام بوده و آن چیزى 
نیست جز تغییر کلى زیرساخت هاى فوتبالى قطر از پایه تا بزرگسال. در واقع 
سانچز االن در تیم بزرگساالن قطر دقیقاً با گروهى از بازیکنان کار مى کند که 
اکثراً از سال هاى نوجوانى به بعد زیرنظر خود او پرورش یافته اند و فوتبالشان 
شــکل گرفته اســت و با فرم فوتبال مورد نظر او بازى مى کنند. قابل لمس 
بودن اندیشه هاى سانچز براى بازیکنان 
از یکسو و شــناخت کامل وى از 
توانایى هاى بازیکنان از سوى 
دیگر، به او این جســارت را 
داده که بلندپروازى هاى 
خود را در سرزمین قطر به 
صورت جدى تر دنبال کند 
و حاال او را شاید بتوان 
پایه گذار تیکى تاکاى 

قطرى دانست.
ســاخت تیمى با شــعور 
تاکتیکــى بــاال کــه در 
سخت ترین شــرایط اصرار 
به انتقال صحیح توپ و بازى 
تک ضرب دارد و 

آنقدر جسارت دارد که در مقابل هر حریفى دست باال را براى حمله داشته باشد 
آن هم در ســرزمین قطر که پیش از این اکثر بازیکنان سطح اول آن با تغییر 
ملیت، قطرى شده اند، کارى قابل احترام از این مربى جوان اما کارکشته است.

شناخت خوب از کانال هاى طولى زمین، بازى هاى عرضى به موقع، خالقیت 
و تحرك مناســب و حمایت هاى مداوم از یکدیگر، چیزى است که پیش از 
این کمتر از تیم آنها سراغ داشــتیم و حال به وفور مى بینیم. کیفیت تیم قطر 
وقتى براى ما بیشتر جالب مى شــود که مى بینیم میانگین سنى ترکیب آنها 
در سه بازى مرحله گروهى هیچگاه بیش از 25 ســال نبوده است و اگر قرار 
بر حفظ همین تیــم براى جام جهانى بعدى باشــد در بدترین شــرایط این 
میانگین به 28 سال خواهد رســید. تیمى جوان که در عین جوانى از تجربه 
کافى برخوردار است و سال هاى متوالى بازى کردن درکنار یکدیگر، شناخت 

وجود آورده و شاید به جرأت متقابل و همدلى خوبى در بین آنها به 
نه کره و ژاپن و نه ایران و بتوان گفت تا اینجاى جام، 
که مدرن ترین فوتبال آسیا استرالیا، بلکه این قطر بوده 
حرفه اى تر فوتبال را را ارائه کرده و تماشاگران 

به تفکر واداشته است.
تمیم معز على، اکرم عفیف، طارق  ســلمان، 

مادیبو و بسیارى المهیزع، سالم الهاجرى، عاصم 
همگى کســانى دیگــر از بازیکنــان این تیم 
پرورش یافته و در هســتند که از آکادمى اسپایر 
کار کــرده اند. این رده هاى سنى زیر نظر سانچز 

بازیکنان و سرمربى تجربه مشترك طوالنى بین 
یکدیگر مهم نیســت و شناخت متقابل آنها از 

در جام ملت ها خواهد که قطر را به چه مقامى 
مهم، پیامى بود که آنها رســاند، بلکه نکته 

فوتبال آسیا و شاید جهان قصد داشتند به 
دیگر ما را دستکم نگیرید. ارائه دهند؛ 

آنها بى محابا به جلو حرکت 
مى کنند و شاید در تورنمنت 
جام ملت هاى آسیا فقط یوزهاى 
ایران قادر به پرپر کردن آرزوهاى 

آنان باشند.

مهدى طارمى در بازى با ژاپن تیم ملى را همراهى 
نخواهد کرد به این علت که دو اخطاره است. غیبت 
این بازیکن دغدغه هایى را به وجود آورده است که 
نکند در غیاب مهدى طارمى تیم ملى براى عبور از 

سد ژاپن با چالش مواجه شود.
تیم ملى پیش از شــروع جام ملت ها سعید عزت 
اللهى را بــه دلیل مصدومیت از دســت داد اما این 

روزها اینقدر امیــد ابراهیمى در 
جلوى خط دفاعــى خوب بازى 
مى کند که عدم حضور ســعید 
عزت اللهــى در ترکیب چندان 
به چشم نمى آید و کســى از او 
حرف نمى زند. تازه اگر امید نباشد 
روزبه چشــمى و احمد نوراللهى 
آماده اند به عنــوان تک هافبک 
دفاعى براى تیم ملى ارائه گر بازى 
خوبى باشند. همچنین على قلى 
زاده هم به دلیــل مصدومیت از 

لیست تیم ملى براى جام ملت ها خط خورد اما تیم 
ملى در فاز تهاجمى یکــى از بهترین تیم هاى جام 

ملت هاى آسیاست.
در بازى با چین هم وحید امیرى به دلیل محرومیت 
بازى را از سکو دنبال کرد و احسان حاج صفى با یک 
خط جلو آمدن به خوبى این خــأل را پر کرد و حال 

کارلوس کى روش مانده در بازى بــا ژاپن از وحید 
امیرى اســتفاده کند یا دوباره به احسان حاج صفى 
بازى بدهد. در خصوص مهدى طارمى هم شرایط به 
همین شکل است. خوشبختانه تیم ملى ارتش یک 
نفره نیست. کریم انصارى فرد آماده است به جاى 
مهدى طارمى بازى کند. دیدید که در بازى با چین 
در همان دقایق کوتاهى که به زمین آمد چقدر مؤثر 
بازى کرد و زننده گل سوم تیم ملى هم بود. در پست 

مهدى طارمى، مهدى ترابى هم مــى تواند ایفاى 
نقش کند. مهاجمى که یک دنیا انگیزه است و اگر 
همانند کریم فرصتى براى بــازى پیدا کند عطش 
زیادى براى نزدیک شدن به دروازه حریف و گلزنى 
خواهد داشت. حضور یک تیم خوب روى نیمکت، 
دغدغه هاى کارلوس کى روش را به حداقل رسانده 

است و دیدید که سرمربى تیم ملى در مواجهه با غیبت 
مهدى طارمى در بازى با ژاپــن گفت بازیکنى که 
محروم مى شود مجرم نیست. شاید تنها بازیکنى که 
در ترکیب تیم ملى یک جانشین همتراز نداشته باشد 
علیرضا بیرانوند است. با احترام به امیر عابدزاده و البته 
پیام نیازمند باید گفت علیرضا بیرانوند این روزها در 
لول دروازه بانان مطرح فوتبال جهان گلرى مى کند. 
بدون کار اضافه، با روحیه و البته خیلى دقیق که به 
خوبى از عقب بازیخوانى و تیم را 
هدایت مى کند. اما همانطور که 
اشاره شد در سایر پست ها تیم 
ملى دو بازیکن خوب دارد. نمونه 
اش در خط دفاعى محمدحسین 
کنعانى زادگان به خوبى در کنار 
مرتضى پورعلى گنجى تبدیل به 
یک زوج دفاعى مطمئن شــده 
است. این غیبت منجر به زوج 
سازى جدید در ترکیب تیم ملى 
مى شــود. کریم انصارى فرد و 
سردار آزمون یا مهدى ترابى و سردار آزمون. حتى 
به این بهانه ممکن است کارلوس کى روش سیستم 
بازى تیم ملى را در بازى با ژاپن تغییر دهد. اما هدف 
همان اســت. پیروزى و صعود به دیدار پایانى و در 
نهایت هم قهرمانى. چون به زعم کارلوس کى روش 

دومى در جام ملت ها یعنى ناکامى.

دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران که در جام ملت هاى 
2019 هنوز گلى دریافت نکرده است، این موفقیت را 

سهم تمام تیم و نه فقط خودش مى داند. 
علیرضا بیرانوند در این بــاره مى گوید: «من هیچ 
کارى نکــردم، همه بازیکنان تــالش کردند. گل 
نخوردن تیم ملى ســهم یک نفر نیست بلکه سهم 
کل تیم است. ما همیشه بین خودمان مى گوییم که 
هیچکس قرار نیست بهترین بازیکن تیم ملى باشد 
بلکه این تیم ملى است که باید بهترین بازیکن و تیم 
جام ملت ها شود. امیدوارم این روند خوب ادامه پیدا 

کند. این گل نخوردن سهم کل تیم ملى است.»
نظر او درباره رفتن کى روش از این ایران هم جالب 
اســت: «آقاى کى روش همه چیــز دارد و ضررى 
نمى کند. این نظم و دیســیپلینى که تیم ملى دارد 
بخاطر آقاى کى روش است. من نمى توانم تصمیم 
بگیرم اما همه ما و تمام مردم ایران دوست داریم که 
او بماند. البته تمام تمرکزمان روى بازى هاست و تا 
االن هم چیزى ندیدم که علیه کادرفنى رخ دهد و 

فقط و فقط به تمرین فکر مى کنیم.»
اما نظر بیرانوند درباره آینده فوتبالى ا ش: «در حال 
حاضر در تورنمنتــى بازى مى کنم کــه باید تمام 
تمرکزم را روى این تورنمنت بگذارم و به هیچ چیز به 

فکــر نمى کنم. جز این رقابت ها 
نمنــت امیدوارم این  تور
خوبــى تمام براى مــا به 
بعد از 43 سال شود و بتوانیم 

بعــد از قهرمانى قهرمان شویم. 
مى تواند اتفاقات خوبى بیافتد. همه بازیکنان به دنبال 
این هستند که در تیم هاى مطرح اروپایى بازى کنند. 
چرا که نه؟ اینکه االن فوتبال رو به جلو و تهاجمى 
به نمایش مى گذاریم به علت این اســت که بیشتر 
بازیکنانمان لژیونر هستند و در سطح اروپا بازى 

مى کنند و سبک پا به توپشان فوق العاده است. 
امیدوارم بعد از جــام ملت ها بازیکنان 

دیگر هــم لژیونر 
شوند.»

قطر پیش از جام ملت هاى آسیا درخواســت بازى دوستانه با ایران را مطرح کرد. 
کارلوس کى روش و فدراسیون فوتبال گفتند در شرایطى تن به این بازى تدارکاتى 
مى دهند که آنها هزینه اردوى تیم ملى در کمپ اســپایر را متقبل شوند که این 

درخواست مورد پذیرش فدراسیون فوتبال قطر قرار گرفت.
شاید در آن برهه از زمان اگر پیشنهاد بازى دوستانه از تیمى غیر از قطر مطرح مى شد 
و فدراسیون فوتبال به بهانه بازى دوستانه درخواست تقبل هزینه اردوى تدارکاتى 
را روى میز مى آورد با پیشنهاد ایران موافقت نمى شد. مثًال از سوى کره اى ها. اما 
فدراسیون فوتبال قطر آگاهانه نه فقط به دلیل روابط سیاسى خوب با ایران بلکه به 

علت کسب تجربه بازى با ایران این پیشنهاد را قبول کرد.
کارلوس کى روش حتى در روزهاى حضور در قطر و پیش از برگزارى بازى دوستانه 
با قطر این موضوع را به صراحت مطرح کرد. او با تشکر از فدراسیون فوتبال قطر که 
هزینه هاى اردوى ایران در کمپ اسپایر را متحمل شد گفت: «بازى ما با قطر بیشتر 
به سود قطرى هاست. به واقع این بازى یک بازى خوب براى قطرى هاست.» البته 

کارلوس کى روش بعد از بازى هم گفت ما یک بازى کالسیک را بردیم.
اگر قطر، امارات را شکست دهد و ایران هم از ســد ژاپن عبور کند تیم هاى قطر 
و ایران برگزار کننده بازى پایانى هفدهمین دوره جام ملت هاى آسیا خواهند بود. 
خب طبیعتاً قطرى ها چون پیش از جام ملت ها در برابر ایران بازى کردند با آگاهى 
و شناخت کافى و همچنین کســب یک تجربه خوب در بازى دوستانه به میدان 
مى آیند. به نوعى هم مى توان گفت ترس قطرى ها از بازى با ایران ریخته چون 
آنها پیش از جام ملت ها با ایران بازى کردند و به نوعى بــازى با ایران براى آنها 

تازگى ندارد.
چرا قطر هزینه هاى اردوى ایران را پرداخت کرد؟ پاسخ این سئوال اکنون 
روشن است. قطرى ها به موفقیت خود خوشبین بودند و از سویى تصور 
مى کردند ایران با توجه به تیم خوبى که در جام جهانى داشته در جام ملت ها احتماًال 
یک پاى فینال خواهد بود. هر چند اتفاقات در فوتبال قابل پیش بینى نیست اما در 
فوتبال امروز تیم هایى موفق هستند که همه فرضیه ها را پیش بینى کنند و آماده 

باشند. تیم ملى فوتبال قطر با عبور از سد تیم هایى چون مقابله با هر اتفاقى 
عربستان، عراق و کره جنوبى نشان داد براى 
رسیدن به موفقیت برنامه ها را یکى پس از 
دیگرى مو به مو اجرا کرده است و در ادامه 
راه هم براى رسیدن به اهداف بعدى پر 
تالش ظاهر خواهد شد. به واقع براى قطرى ها تجربه بازى با ایران، تیم اول فوتبال 
آسیا ارزش پرداخت هزینه هاى اردوى کمپ اسپایر را داشت. و البته این یک کار 
مشترك بود که هم ایران را به هدفش رساند و هم تیم ملى قطر را. تصور کنید اگر 
تیم ملى در کمپ اسپایر اردو نمى زد و با قطر و فلسطین بازى نمى کرد. آن وقت 

تیم ملى با آمادگى که امروز دارد در جام ملت ها حاضر نمى شد.

نقشه درازمدت قطرى ها جواب داده است

دیگر ما را دستکم نگیرید

ن ژاوى ها، مسى ها  و اینیستاهاى زیادى پرورش یافتند و به تیم 
را رهسپار خاورمیانه  ه پیدا کردند. پسوقتى دالرهاى قطرى او

ـه اى فراتر از اســتفاده از برند مربى جوانان بارســلونا را در
دند. نقشه اىبزرگ براى آینده اى روشن.

 با ســاخت و تجهیز کمپ و آکادمى فوق مجهز اسپایر و
2 میزبانى جام جهانى 2022 رؤیاى آقایى در آسیا را در سر 
ندند او را از بارسا به آنجا بردند تا پایه گذار نسل جدیدى 

 باشد.
6چز در سال 2006 راهى قطر و در آکادمى اسپایر مشغول 
یههاى تیکى تاکاى اسپانیایى را در آنجا نهادینه کند. او 
3ن استعدادهاى جدید و پرورش آنها کرد و تا سال 2013
ى مشغول به کار بود. جایى که بسیارى از بازیکنان حال 

ى قطر در آن آموزش دیده و با اصول فوتبال روز دنیا 
3 پساز اســپایر، در سال 2013 سانچز مربى 

اله هاى قطر شــد تا تغییر نسلى را که 
4ه بود ادامه دهد و در ســال 2014

ره زحماتش به بار نشســت و 
9ن تیم قهرمان زیر 19 ساله 

4د. از ســال 2014 بود 
ن سرمربیگرى تیم 

ه هاى قطر را هم 
7ت و تا 2017 در 

شــکل گرفته اســت و با فرم فوتبال مورد نظر او بازى مى کنند. قابل لمس 
بودن اندیشه هاى سانچز براى بازیکنان

از یکسو و شــناخت کامل وى از 
توانایى هاى بازیکنان از سوى

دیگر، به او این جســارت را 
داده که بلندپروازى هاى 
خود را در سرزمین قطر به 
صورت جدى تر دنبال کند 
و حاال او را شاید بتوان 
پایه گذار تیکى تاکاى 

قطرى دانست.
ســاخت تیمى با شــعور 
تاکتیکــى بــاال کــه در 
سخت ترین شــرایط اصرار 
به انتقال صحیح توپ و بازى 
تک ضرب دارد و 

کافى برخوردار است و سال هاى متوالى بازى کردن درکنار یکدیگر، شناخت 
آنها به  خوبى در بین و همدلى وجود آورده و شاید به جرأتمتقابل

نه کره و ژاپن و نه ایران و بتوان گفت تا اینجاى جام، 
که مدرن ترینفوتبال آسیااسترالیا، بلکه این قطر بوده

و تماشاگران  حرفه اى تر فوتبال را را ارائه کرده
به تفکر واداشته است.

تمیم معز على، اکرم عفیف، طارق  ســلمان، 
مادیبو و بسیارىالمهیزع، سالم الهاجرى، عاصم 
همگى کســانى دیگــر از بازیکنــان این تیم 
پرورش یافته و در هســتند که از آکادمى اسپایر 
کــرده اند. این رده هاى سنى زیر نظر سانچز کار
بازیکنان و سرمربى تجربه مشترك طوالنى بین 

یکدیگر مهم نیســت و شناخت متقابل آنها از 
در جام ملت ها خواهد که قطر را به چه مقامى 

مهم، پیامى بود که آنها رســاند، بلکه نکته 
فوتبال آسیا و شاید جهان قصد داشتند به 

دیگر ما را دستکم نگیرید. ارائه دهند؛ 
آنها بى محابا به جلو حرکت 
مى کنند و شاید در تورنمنت 
جامملت هاى آسیا فقط یوزهاى 
ایران قادر به پرپر کردن آرزوهاى 

آنان باشند.

محسن مسلمان یکى از خریدهاى جدید سپاهان در 
پنجره زمستانى است که هم گزینه جذابى محسوب 
مى شود و هم تردید هایى نســبت به حضورش در 
قهرمان نیم فصل اول لیگ وجود دارد. آیا مسلمان 

گزینه مناسبى براى سپاهان است؟
جذب یک هافبک بازى ســاز و خــالق چیزى که 
از ابتداى فصل دغدغه  بزرگ مدیران ســپاهان و 
البته امیر قلعه نویى بوده. بختیار رحمانى و والدمیر 
کومان به همین منظور به ســپاهان اضافه شدند و 
البته انتظارات را برآورده نکردند. سر انجام در یکى 
از عجیب ترین نقل و انتقاالت نیم فصل، محسن 
مسلمان ضمن باقى ماندن در شهر اصفهان، از ذوب 

آهن جدا شد و به تیم سپاهان پیوست.
مسلمان احتماًال همان مهره اى خواهد بود که جاى 
خالى اش در مرکز زمین در تمام بازى هاى سپاهان 
احساس مى شد. هافبکى که در خط میانى مى تواند 
مکمل خوبــى براى مهدى کیانى جنگنده باشــد. 
پاس هاى دقیق، تسلط روى توپ و البته تکنیک و 
خالقیت باالى مسلمان در فاز هجومى، سپاهان را 
در نیم فصل دوم وارد شکل تاکتیکى جدیدى خواهد 

کرد. سپاهان با داشتن مسلمان عالوه بر برترى در 
کانال هاى کنارى زمین (که بارزترین ویژگى این تیم 
در نیم فصل اول بود) حاال مى تواند در بازى سازى از 
کانال میانى هم حرف هاى زیادى براى گفتن داشته 
باشد. جذب على قربانى و محسن مسلمان احتماًال 
ســپاهان متفاوتى را راهى نیم فصل دوم مسابقات 
خواهد کرد. تغییر آرایش از 1-4-1-4 به 4-4-2 
و اســتفاده از دو مهاجم هدف احتمالى ترین شکل 
ترکیب سپاهان در نیم فصل دوم خواهد بود. الین 
آپى که در بازى تدارکاتى برابر تیم اسکوپى مقدونیه 
هم مورد آزمایش قرار گرفت. در این شــکل بازى 
محسن مسلمان قطعاً یکى از کلیدى ترین بازیکنان 

قلعه نویى خواهد بود.
محسن مسلمان در نیم فصل اول با میانگین 81/1 
لمس توپ در هر 90 دقیقه برترین بازیکن ذوب آهن 
از این حیث بود که نشان از میل باالى این بازیکن 
براى در دست داشتن نبض بازى دارد و ارسال یک 
پاس کلیدى در هر 90دقیقه از او هافبکى ســاخته 
که اگر در فــرم ایده آلش باشــد، مى تواند یکى از

 کلیدى ترین بازیکنان هر مسابقه اى باشد.

مسلمان کلید قهرمانى سپاهان مى شود؟

دروازه بان تیم ملى
2019 هنوز گلى
ن سهم تمام تیم و
علیرضا بیرانوند

ه کارى نکــردم،
نخوردن تیم ملى
کل تیم است. ما
هیچکس قرار نی
بلکه این تیم ملى
جام ملت ها شود
کند. این گل نخو

نظر او درباره رفتن
اســت: «آقاى ک
نمى کند. این نظ
بخاطر آقاى کى
بگیرم اما همه ما
او بماند. البته تما
االن هم چیزى

همین اولش بگویم که دلیل این نوشــته نتایج چند 
بازى اخیرمان نیســت. دلیلش وزن و اعتبار و نظمى 
است که حضورت روى نیمکت تیم ملى ایجاد کرده 
که دیگر مثل دوره پرفسور نه با پکیج 40هزار دالرى 
بازیکنى به نیمکت راه پیدا مى کند، نه مثل لبنان2000 
ارنج تیم را آن بازیکنان بیسواد با باند بازى و البى هاى 
آنچنانى مشخص کنند و هر دوره دیگرى که مشخصًا 
بازیکنانى مساوى از دو تیم اول پایتخت در فهرست 
نهایى تیم حضور داشتند و حاشیه ها به وقار تیم ملى 
ضربه مى زد.آقاى کارلوس کى روش، خیلى چیزها را 
در این هشت سال دیده اى اما خیلى چیزها هم هست 
که هرگز نخواهى دانست، چراکه نه اهل خاورمیانه 
اى و نه از چهره هاى واقعى پشت لبخندهاى آنچنانى 
چیزى مى دانــى. تو به قول خواکیــن فونیکس در 

گالدیاتور از کســانى که مثل مار در گوشه هاى 
تاریک علیه تــو نجــوا مى کنند، چه 

مــى دانــى؟ تــو از دلیــل تغییر 
قلــم هــاى حرفــه اى علیــه 
خــودت چه مى دانــى درحالى 
که همچنان نمایــش حمایت 

مى دهند؟
تو براى بازکــردن بغض هاى 
رنگى و چاپلوســى آن آقازاده و 

به نوایى رسیدن در این روزگار هیچ نمى دانى. تو از 
اتاق تخریب آنها از دندان هاى فشرده اى که با هر 
پیروزى تیمت بیش از پیش به هم فشرده مى شوند 
هیچ نمى دانى. آن هم چه کســانى. همان ها که 
نمى خواستند قرارداد بلندمدت با تو بسته شود. ما اما 
به اندازه سنمان از اینها دیده ایم و کشیده ایم. خدا 
پدر کســانى که فضاى مجازى را اختراع کرده اند 
بیامرزد که دیگر نمى توانند هر چیزى را که دوست 

دارند در قالب واقعیت به خوردمان بدهند.
آقاى کى روش!

تا همینجا هــم عالى بوده اما اگر قهرمان شــدى، 
کسانى را با دوربین ها و برق فالش ها دور و برت 
خواهى دید کــه احتماًال براى فرار از فشــار افکار 
عمومى ناچارنــد تمدید قرارداد را به تو پیشــنهاد 
بدهند، اگر به آن روز رسیدى بدان در آستانه ورود 
به باتالقى هستى که موفقیت هایت 
براى تو در این کشور تدارك دیده. 
بیشــتر نمى توانم بگویم. برو 
فقط برو تا جــاى تو را همین 
کارشــناس نماها بگیرند که 
ســابقه اخالقى و کارنامه 
حرفه اى شــان حالمان را 

به هم مى زند.

برایت نقشه باتالق کشیده اند

گالدیاتور از کســانى که مثل مار در گوشه هاى 
تاریک علیه تــو نجــوا مى کنند، چه 

مــى دانــى؟ تــو از دلیــل تغییر 
قلــم هــاى حرفــه اى علیــه 
خــودت چه مى دانــى درحالى 
که همچنان نمایــش حمایت

مى دهند؟
بغضهاى  تو براى بازکــردن
رنگى و چاپلوســى آن آقازاده و 

بدهند، اگر به آن روز رسیدى بدان در آستانه ورود 
به باتالقى هستى که موفقیت هایت 
براى تو در این کشور تدارك دیده. 
بیشــتر نمى توانم بگویم. برو 
فقط برو تا جــاى تو را همین 
کارشــناسنماها بگیرند که 
کارنامه  ســابقه اخالقى و
حرفه اى شــان حالمان را 

به هم مى زند.

رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن در واکنش به انتقادات 
از نمایش این کشور در جام ملت هاى آسیا مدعى 
شد قهرمانى براى آنها در اولویت قرار دارد نه بازى 

زیبا.
بردهاى با اختــالف اندك و اقتصــادى ژاپن که 
توأم شــد با بازى نه چندان دلچســب از ســوى 
ســامورایى ها، انتقادات زیادى را رقم زد. هاجیمه 
موریاسو و شــاگردانش این بار با استراتژى کامًال 
متفاوت نســبت به جام جهانى توانستند با نمایش 
نه چندان زیبا جواز صعود به نیمه نهایى را بگیرند تا 
در این مرحله رقیب ایران شوند. اوج گیرى انتقادات 
از این استراتژى باعث شــد تا کوزو تاشیما، رئیس 
فدراسیون فوتبال ژاپن با اعتراف به اینکه قهرمانى 
براى آنها در اولویت قرار دارد نه بازى زیبا به حمایت 

از مربى و بازیکنان این تیم بپردازد. رئیس فدراسیون 
فوتبال ژاپن گفت: «امیدوارم بتوانیم به فینال برسیم 
تا قهرمان شــویم حتى اگر این مهم با بازى هاى 
ضعیف رقم بخورد. به نظرم در چنین تورنمنت هایى 

نتیجه و قهرمانى اهمیت دارد نه بازى زیبا.»
تاشــیما در پایان به اســتراتژى تاکتیکى متفاوت 
سامورایى ها به نســبت جام جهانى اشاره و گفت: 
«ما براى قهرمانــى به امارات آمدیــم. در این راه 
مهم نیست چه نمایشــى دارید مهم این است که 
نتیجه بگیرید. عملکرد ما خوب نبود حتى در بازى 
آخر مقابل ویتنام ولى با این حال عربستان را بردیم 
و در این لحظه ها مهم پیروزى و موفقیت است نه 
عملکرد زیبا و تماشاگرپسند. ترجیح مى دهم ژاپن 

قهرمان شود تا اینکه بخواهد زیبا بازى کند.»

قهرمانى، مهمتر از بازى زیبا

ترس قطرى ها 
از بازى با  ایران ریخته شده

ما ضرر مى کنیم
ه تمرین فکر مى کنیم.»

وند درباره آینده فوتبالى ا ش: «در حال 
رنمنتــى بازى مى کنم کــه باید تمام 
ى این تورنمنت بگذارم و به هیچ چیز به 

فکــر نمى کنم.بت ها 
نمنــت ن  تور
خوبــى تمامبه
3بعد از 43 سال یم

بعــد از قهرمانىویم.
قات خوبى بیافتد. همه بازیکنان به دنبال 
که درتیم هاى مطرح اروپایى بازى کنند. 
ینکه االن فوتبال رو به جلو و تهاجمى 
ى گذاریم به علت این اســت که بیشتر 
 لژیونر هستند و در سطح اروپا بازى 

بک پا به توپشان فوق العاده است. 
د از جــام ملت ها بازیکنان 

 لژیونر 

اگر قطر، امارات را شکست دهد و ایران هم از
و ایران برگزار کننده بازى پایانى هفدهمین دو
خب طبیعتاً قطرى ها چون پیش از جام ملت ها
و شناخت کافى و همچنین کســب یک تجر
مى آیند. به نوعى هم مى توان گفت ترس قطر
آنها پیش از جام ملت ها با ایران بازى کردند و

تازگى ندارد.
چرا قطر هزینه هاى اردوى ایران را پر
روشن است. قطرى ها به موفقیت خ
مى کردند ایران با توجه به تیم خوبى که در جامج
یک پاى فینال خواهد بود. هر چند اتفاقات در ف
فوتبال امروز تیم هایىموفق هستند که همهف

باشند. تیم ملى فوتبالمقابله با هر اتفاقى
ع عربستان،
رسیدن
دیگرى
راه هم
تالش ظاهر خواهد شد. به واقع براى قطرى ها
آسیا ارزش پرداخت هزینه هاى اردوى کمپا
مشترك بود که هم ایران را به هدفش رساند و
و تیم ملى در کمپ اسپایر اردو نمى زد و با قطر
تیم ملى با آمادگى که امروز دارد در جام ملت ها

کنیم

نگران نباشید؛ ستاره به جاى ستاره

محمدعلى کریمى

احمد خلیلى
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511854371- 97/11/1 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 باشــد 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
- راى 139760302210001450 مورخ 1397/11/01 هیات خانم شــکوفه اشــجع به شماره 
شناسنامه 12259 ملى 1292514930 صادره از اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى به مســاحت 651 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2179/23 اصلى واقع در بخش 
شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف حاج آقا ایرجى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 23 /1397/11 م الف: 354444 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/131
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 ساختمان 
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 شماره 139760302023000084 مورخ 97/09/29 آقاى جاسم جهان بین 
به شماره شناســنامه 3280 کدملى 1282994670 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162/78 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4064- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 11/23 /1397 م الف: 

354435 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/147
ابالغ اجراییه

 شماره پرونده: 139604002130000214/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600300 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802130000026 تاریخ صدور: 1397/11/03 ابــالغ اجرائیه مهریه- بدین 
وســیله به آقاى على طیاره خواجوئــى نام پدر: اصغــر تاریخ تولد: 1347/09/08 شــماره ملى: 
1287916694 شماره شناسنامه: 1145 ساکن: اصفهان- خیابان  کاوه- کوچه تربیت معلم- روبه 
روى ســوپرى جردن- مجتمع باران- پ A 4 ابالغ مى شــود که: خانم طاهره گالب دار جهت 
وصول مهریه خود شامل: هدیه کالم ا... مجید مهرالسنه دو میلیون و دویست و شصت و دو و نیم 
ریال 50 عدد سکه بهار آزادى طال 50 مثقال طال ساخته و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال طاقه 
شال به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4122 مورخ 70/4/27 دفتر ازدواج 203 زیباشهر 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9600300 در این اداره تشکیل شده و 
طبق اعالم اداره اجراى اصفهان، امکان ابالغ واقعى اجرائیه به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به 
تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 358957 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه /11/168
اخطار اجرایى

شــماره: 135/97 به موجب رأى شــماره 588 تاریخ 97/7/5 حوزه اول شــوراى حل اختالف 
شهرستان باغبادران که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدهاشم خسروى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/687/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان ابوطالب عابدى فرزند محمدعلى نشانى: 
چرمهین- خ حافظ- ك شکوفه و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى 
حکم در اجراى احکام محاسبه خواهد شد و همچنین پرداخت 6750000 ریال نیم عشر دولت در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 359514 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان باغبادران/11/173
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511855879- 97/11/3 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 باشــد 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
 - راى 139760302210001466 مورخ 1397/11/02 هیات اقاى ســلیمان ربیعى به شــماره 
شناسنامه 42 ملى 1199466301 صادره از شــهرضا فرزند یداله بر ششدانگ یک باب ساختمان 
دوطبقه به مساحت 365/85  مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1166 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 359338 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /11/175
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511855865- 97/11/3 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 باشــد 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
- راى 139760302210001468 مــورخ 1397/11/02 هیات خانم ســیما ربیعى به شــماره 
شناســنامه 451 ملى 1287945244 صادره از اصفهان فرزند ســلیمان بر ششــدانگ یک باب 
ساختمان دو طبقه  به مســاحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1166 اصلى واقع 
در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالک رســمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 359331 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/177
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511855151- 97/11/2 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 باشــد 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
 - راى 139760302210001457 مورخ 1397/11/01 هیات خانم الهام اســماعیلى تمندگانى 
به شماره شناسنامه 732 ملى 1288934750 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر ششدانگ یک 
باب خانه مخروبه به مساحت 410/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 152 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف حسن ردانى پور 
فرزند على موضوع سند شماره 82831 مورخ 13/10/44 دفتر 14 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23 م الف: 359649 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/179
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511856082- 97/11/3 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 باشــد 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
- راى 139760302210001479 مورخ 1397/11/03 هیات اقــاى محمد نوروزى اصفهانى 
به شماره شناسنامه 39314 ملى 1280818727 صادره از اصفهان فرزند عبدالغفار بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 36 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى اسماعیل 
اسماعیلى  دنارتى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23 م 

الف: 359292 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/181
حصر وراثت

خواهان خانم ناهید امیرى بشماره شناسنامه 7719 بااستناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستى بشماره پرونده 731  تقدیم این شورا نموده  چنین اشعار داشته است که 
شادروان مرحوم جهانگیر امیرى فرزند ابولفتح به شماره شناسنامه 25 در تاریخ 97/10/3  درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 –ایران امیرى ننادگانى  فرزند : محمدحسین ش ش : 
1054 نسبت با متوفى : همسر  2- منیژه امیرى  فرزند :جهانگیر ش ش : 44 نسبت با متوفى : فرزند 
3- آذر امیرى  فرزند :جهانگیر  ش ش : 49 نسبت با متوفى : فرزند 4-ناهید امیرى فرزند:جهانگیر 
ش ش: 7719 نســبت با متوفى: فرزند 5- لیال امیرى فرزند: جهانگیر ش ش :2676 نســبت با 
متوفى: فرزند 6- فاطمه امیرى فرزند: جهانگیر ش ش: 3052 نســبت با متوفى : فرزند 7- رضا 
امیرى فرزند: جهانگیر ش ش: 10441 نسبت با متوفى: فر زند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید . 359472  م / الف آزاد - مسئول دفتر شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /11/167 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902120000015 تاریــخ آگهــى:1397/11/02 شــماره پرونده: 
139304002004000104 آگهى مزایده اموال غیر منقول (اســناد رهنى) آگهى مزایده پرونده 
اجرائى کالسه9300047 تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى 
تحت پالك ثبتى 167 فرعى مجزى شده از پالك 12 اصلى واقع در زازران بخش نه ثبت اصفهان 
به مساحت شش دانگ 214/5مترمربع به آدرس زازران شهرك گاز خیابان اصلى نبش بن بست 
نسرین که سند مالکیت آن در صفحه 181 دفتر145 امالك به شماره 15455سابقه ثبت و صدور 
سند دارد و حدود و مشخصات شش دانگ  آن عبارت است از: شماًال به طول 9/70متر به خیابان 10 
مترى شرقًا 1- به طول 5 متر به خیابان30 مترى 2-  به طول 17 متر دیوارى است به خیابان 30 
مترى جنوبًا به طول 9/80متر دیوار اشتراکى است با پالك 168 فرعى غربًا 1- به طول  18/25متر 
دیوار اشــتراکى اســت با پالك 166 فرعى2- به طول 3/75متر نرده و تور آهنى است به پالك 
166 فرعى( فواصل ذکر نشده نرده و تور آهنى مى باشــد )و حقوق ارتفاقى له و علیه  آن ندارد و 
طبق اعالم کارشناس رسمى دادگســترى مورد مزایده به صورت یک باب خانه تجارى مسکونى 

به مساحت عرصه 214/5متر مربع و حدود 115 متر مربع اعیانى شامل دو بخش اعیانى شمالى و 
جنوبى به شرح ذیل مى باشد1- اعیانى شــمالى که حدود 35 متر مربع است با دیوارهاى آجرى و 
سقف شیروانى با ورق ایرانیت احداث گردیده و فاقد نماسازى بوده و کف محوطه اطراف آن خاکى 
است 2- اعیانى جنوبى که شامل یک واحد مسکونى یک طبقه و با زیربناى حدود 60 متر مربع و 
یک باب مغازه مکانیکى یک طبقه با زیربناى حدود 20 متر مربع مى باشد که با دیوارهاى آجرى و 
سقف تیرآهن و آجر احداث و حدود 7 سال قدمت دارند دیوار هاى داخلى و خارجى مغازه آجر زبره 
و کف اندود سیمانى و سرامیک و زیر سقف اندود گچ و خاك اجرا شده ،دیوار ها و زیر سقف واحد 
مسکونى سفید کارى و نقاشى شده، کف ســالن و اتاق خواب و سرامیک و دیوارهاى آشپزخانه و 
سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک درب و پنجره هاى خارجى فلزى و آلومینیومى و درب هاى 
داخلى چوبى و نماى خارجى ســاختمان و دیوارهاى حیاط آجر زبره و کف موزاییک فرش و عایق 
رطوبتى پشت بام واحد مسکونى و مغازه ایزوگام و داراى اشتراکات آب و برق و گاز شهرى مى باشد 
ملکى آقاى علیرضا جمالى فرزند شعبانعلى به شماره شناســنامه 167 صادره ازفالورجان متولد 
1358 داراى کد ملى 1111191069 ساکن زازران محله شرکت گاز نبش کوچه نسترن که تمامت 
سه دانگ مشــاع از 6 دانگ ملک مورد مزایده از طرف نامبرده به غیر واگذار گردیده است و طبق 
سند رهنى شماره  11711- 1392/5/15تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 160 اصفهان در رهن 
و وثیقه آقاى علیرضا اکبرزاده طهرانى فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 46454 صادره اصفهان 
متولد 1354 داراى کد ملى 1282386719 ساکن اصفهان خیابان کاوه روبه روى ترمینال طبقه 
فوقانى بانک تجارت مرکز پخش و توزیع ماهى قرار گرفته است از ساعت 9الى12 روز سه شنبه 
مورخ 1397/11/30 در اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک 
کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرســد . و مزایده از مبلغ 910/000/000ریال (نهصد و ده 
میلیون ریال)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ،وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشــر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درتاریخ 1397/11/7 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. تاریخ انتشار1397/11/7/ تاریخ مزایده1397/11/30م الف: 355006محسن 

اسماعیل زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /11/169 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ذبیح اهللا رمضانى به وکالت خانم تینا صادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
وجه به طرفیت خوانده محمدرضا بشیرى زمانى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1238/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/12/18 ساعت 8/30 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 359319/ م الف شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /11/170
 اخطار اجرایى

شــماره 586/97 به موجب راى شــماره 951 تاریخ 97/8/5 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- ابراهیم محمدى 2- ایمان شهرك 
سالم به نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم ایمان 
شهرك سالم به انتقال سند خودرو شماره 95-534 پ 97در دفاتر اسناد رسمى و خواندگان مشترکًا 
به پرداخت 103/750/000 ریال  هزینه دادرســى  در حق محکوم لــه اجرایى .محکوم له: على 
حیدرى به نشانى: حاجى آباد خ امام پ 217 16398-85391 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

359492/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /11/171
ابالغ ماده 105

 (آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت )- شماره نامه :139785602030007965 
نظر به اینکه آقاى حسینعلى بدیهى نجف آبادى فرزند حاجى اسماعیل مالک شش سهم مشاع از 
سى و سه سهم ششدانگ باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى تمامت یک و هفت – هشتم سهم مشاع از 
سى و سه سهم شش دانگ باقیمانده پالك 964 اصلى که در راستاى استاندارد سازى پالکها به 
شماره پالك 8 فرعى از 964 اصلى اصالح گردیده واقع در قطعه هفت نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى  به شماره 139720302030016011 بنام نامبرده سابقه 
ثبت و سند مالکیت کاداسترى دارد بموجب در خواست وارده  شماره 139721702030024182 
مورخ 1397/11/01 تقاضاى اصالح ســند و پرداخت بهاء ثمنیه اعیانى و حذف ثمنیه اعیانى را 
نموده است و طبق سوابق ثمنیه اعیانى متعلق به خانم عصمت فاضل نجف آبادى فرزند یداله به 
شماره شناسنامه 25324 و آقاى کریم انتشارى نجف آبادى فرزند حیدر على به شماره شناسنامه 
3525 مى باشــد و نامبرده مدعى گردیده که مالک ثمنیه اعیانى در دسترس نیست و هیچگونه 
اطالعى از محل سکونت نامبرده موجود نمیباشــد، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى ثمنیه اعیانى مقدار فوق 
از پالك مذکور را 1300000 ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشــماره 
9731128380706776 مورخ 1397/11/06 به حساب صندوق ثبت تودیع نموده است و چون 
ذینفع فاقد نشانى اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى 
و اعالم میگرددتا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده به اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد 
مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى شده باشــد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره تســلیم نموده و از 

ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى 
در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به 
ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار 
: 1397/11/07- 361149 / م الف حسین زمانى– مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت نجف آباد از طرف 

على شجاعى ارانى /11/183 
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 ساختمان 
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 شماره 139760302023000830 مورخ 97/09/29 آقاى ابراهیم رحیمى به 
شماره شناسنامه 599 کدملى 1288601069 صادره از اصفهان فرزند ابوطالب نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 58/88 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 
5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت رســمى از طرف شهردارى به نامبرده 

انتقال رسمى گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000832 مورخ 97/09/29 خانم عصمت نصرى 
سید احمدیانى به شماره شناسنامه 56903 کدملى 1281666068 صادره از اصفهان فرزند مرتضى 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 58/88 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2 فرعى از 5630- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ابراحیم 
رحیمى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد ش ــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 344861 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /10/354
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 ساختمان 
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.
ردیف1- برابر رأى شــماره 139760302023000122 مورخ 97/09/29 خانم مهین مســیبى 
به شماره شناســنامه 507 کدملى 1287777937 صادره از اصفهان فرزند محمد على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 131/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 902 - اصلى واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مرتضى دانشور واگذار گردیده است. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 

341581 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/10/349
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 ساختمان 
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 139760302023000029 مورخ 97/09/29 خانم زینب پوالدى 
ده چشمه به شــماره شناســنامه 21 کدملى 4679511435 صادره از فارســان ده چشمه فرزند 
محمدباقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270/32 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
هاى 3240، 3241 و 3242- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى 
اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/07 م الف: 344376 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /10/356
اخطار اجرایى

شــماره: 135/97 به موجب رأى شــماره 588 تاریخ 97/7/15 حوزه اول شــوراى حل اختالف 
شهرستان باغبادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباسعلى امیرمقدم فرزند حبیب نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلــغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3/687/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهــان ابوطالب عابدى فرزند 
محمدعلى نشانى: چرمهین- خ حافظ- ك شکوفه و خسارت تأخیر تأدیه در اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد و همچنین پرداخت 6750000 ریال نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 359521 شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرســتان 

باغبادران/11/174

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: متقاضیان 
تشــرف به کربالى معلى در ایام نــوروز، مى توانند پیش 
ثبت نام خود را از ششم(دیروز) تا دوازدهم بهمن در سایت 

حج و زیارت انجام دهند. 
غالمعلى زاهدى با اشــاره به برنامه هاى صورت گرفته 
براى نام نویسى سفر زائران به عتبات عالیات در ایام نوروز 
98، اظهار کرد: سازمان حج و زیارت به منظور ایجاد رفاه و 
پیشگیرى از ازدحام عالقه مندان تشرف به کربالى معلى 
در دفاتر خدمات زیارتى، اقدام به ایجاد سامانه پیش ثبت نام 
اینترنتى عتبات عالیات کرده است. وى افزود: افرادى که 
قصد تشرف به عتبات عالیات در بازه زمانى 24 اسفند سال 

جارى تا 8 اردیبهشت سال آینده را دارند، باید با رعایت موارد 
مربوط به نام نویسى و تکمیل فرم مربوط در سایت سازمان 

حج و زیارت پیش ثبت نام کنند. 
زاهدى با بیان اینکه شروع پیش ثبت نام از روز شنبه(دیروز)

آغاز شده است، گفت: متقاضیان مى توانند تا دوازدهم بهمن 
پیش ثبت نام کنند. وى افزود: بعد از پیش ثبت نام، در مهلت 
مقرر قرعه کشى انجام مى شود و کسانى که در قرعه کشى 
پذیرفته شــوند، مى توانند ثبت نام نوروزى را انجام دهند. 
مدیرکل حج و زیارت استان تصریح کرد: در قرعه کشى، 
متقاضیان اولویت بندى مى شوند و بر اساس آن مى توانند 

کاروان خود را انتخاب کنند.

مدیر کل امور روستایى اســتاندارى اصفهان گفت:اعتبار 
دهیارى ها در چند ماه اخیر حداقل ســه برابر شده است و 
وام هاى اشــتغالزایى براى دهیارى ها درنظر گرفته شده 

است. 
ســعید انصارى اظهار کرد: جایگاه شوراها پس از پیروزى 
انقالب به جایى رسیده است که مى توانند الیحه به دولت 
بدهند تا در مجلس به صورت قانون مصوب شــود. وى 
افزود: شــوراها از اختیارات و وظایف خود به نحومطلوب 
اســتفاده کنند، رقابت بین دهیاران تحرك ایجاد مى کند 
واگر دهیاران شاخص و برتر انتخاب شوند، عملکرد دهیاران 
غیر فعال بهتر مى شود. انصارى با اشاره به اینکه دهیاران 

از روزمرگى خارج شوند، اذعان کرد: روزمرگى بالى جان 
کشور شده است وآنچه باعث شد نتوانیم در کشور به دنبال 
ایجاد اشتغال باشــیم و درصد بیکارى در کشور باال باشد، 
همین روزمرگى و اســتفاده نکردن از پتانسیل  روستاها 
و شهرهاســت. وى گفت: در چند ماه اخیــر پرداخت وام  
اشتغالزایى و درآمد پایدار روستایى را براى دهیاران توضیح 
دادیم اما درصد کمى از مردم روستا استقبال کردند که قابل 
توجه نیست. مدیرکل امور روستایى استاندارى اصفهان با 
بیان اینکه دهیاران را خط مقدم روستاها مى دانند، افزود: 
دهیار باید براى روســتا برنامه ریزى کند و بدون هدف و 

برنامه ریزى دهیار موفق نخواهد شد.

آغاز پیش ثبت نام نوروزى 
عتبات عالیات 

اعتبار دهیارى ها
 3 برابر شده است

احداث درمانگاه تخصصى 
در برخوار 

حسینعلى حاجى دلیگانى،  نماینده مردم شاهین شهر، 
میمـه و برخـوار در مجلس شـوراى اسـالمى گفت: 
عملیـات احـداث درمانـگاه تخصصـى شهرسـتان 
برخوار با 14 میلیـارد تومان اعتبـار در دولت آباد آغاز

 شد.

اعزام کاروان راهیان نور به 
مناطق عملیاتى جنوب

اعـزام بیـش از 5000 دانـش آموز پسـر بـه مناطق 
عملیاتى جنوب کشور آغاز شد.

عبـاس محمـدى، مسـئول اردوى راهیان نور سـپاه 
صاحب الزمان(عج) اسـتان اصفهان گفت: اعزام این 
تعداد دانش آموز پسـر در قالب 15کاروان راهیان نور 
مناطق مختلف این اسـتان، تا پایان بهمن به مناطق 

عملیاتى غرب کشور ادامه دارد.

رفع مشکالت اقتصادى کشور 
سخت نیست

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد،  امام جمعه اصفهان 
گفت: براى پشت سر گذاشـتن مشکالت اقتصادى، 
با توجه به منابع غنى و اسـتعدادهاى جوان کشور، به 
یقین راه حل هاى خوبى مى توان طـرح ریزى کرد و 

عبور از این مشکالت سخت نیست.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه این 
شــرکت ده هزار میلیارد ریال از صنایع بابت هزینه گاز 
مصرفى طلبکار است، گفت: براى نگهدارى و استمرار 
جریان گاز، صنایع باید به تعهــدات خود در پرداخت ها 

عمل کنند.
مصطفى علوى افزود: بیش از 15 هزار مشترك صنعتى 
در استان وجود دارد که همه آنها به شرکت گاز بدهکار 

هستند.
وى اظهارکرد : از وضعیت اقتصادى صنایع با خبر هستیم 
و با آنها همه نوع همکارى را خواهیــم کرد اما امروز در 
اداره مسائل جارى شرکت هم با مشکل مواجه شده ایم.

به گفته وى، 70 درصد گاز اســتان در محدوده اصفهان 
بزرگ مصرف مى شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اظهارکرد: استمرار 
جریان گاز در استان به درستى پیش بینى شده و با اجراى 
طرح جامع، قطعى گاز را در هیچ نقطه اى از استان نداریم.

وى با اشاره به اینکه همه تالش ما بر این است که جریان 
گاز در استان قطع نشود، افزود: شــرکت گاز در سه ماه 
از سال بر حســب محدودیت ها مى تواند با اعالم قبلى 

جریان گاز را قطع کند.
علوى تصریح کرد: هر ماه باید مبلغى را به عنوان یارانه 
به حساب ستاد هدفمندى یارانه ها واریز کنیم که فقط 

70درصد از آن وصول مى شود. 

بدهکارى تمام مشترکان صنعتى 
به شرکت گاز

 پانزدهمین نمایشــگاه صنعت خودروى اصفهان از 
هشــتم بهمن ماه در محل برپایى نمایشــگاه هاى
 بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان آغاز 
مى شود و تا دوازدهم همین ماه به مدت پنج روز ادامه 
خواهد داشت. این نمایشــگاه که در 6000 مترمربع 
فضاى نمایشگاهى برپا خواهد شد، به ارائه و نمایش 

جدیدترین محصوالت شــرکت هاى خودروساز و 
همچنین نمایندگان شــرکت هاى خارجى فعال در 

بازار ایران مى پردازد.
در این نمایشگاه، 20 برند مطرح حضور خواهند داشت 
و انواع خودرو و خدمات جانبى مرتبط با خودرو را در 

معرض بازدید عمومى قرار مى دهند.

شهردار کاشــان از افتتاح پارکینگ  مکانیزه و عملیات 
آغاز به ساخت یک پارکینگ طبقاتى به مناسبت دهه 

فجر خبر داد. 
سعید ابریشمى راد با اشــاره به عملیات آغاز به ساخت 
پارکینگ طبقاتى خیابان باب الحوائج(ع) گفت: آیین 
عملیات آغاز به ساخت این پارکینگ، در عرصه اى به 
مساحت 3500 متر مربع، با 10 هزار مترمربع زیربنا و 
ظرفیتى مشتمل بر 230 فضاى پارك، در نیمه بهمن ماه 

سال جارى اجرا مى شود. وى افزود: این پارکینگ که 
2000 مترمربع فضاى کاربــرى خدماتى و ادارى نیز 
دارد، با بــرآورد هزینه اى 200 میلیــارد ریالى احداث 
مى شود. به گفته ابریشمى راد، بهره بردارى از پارکینگ 
مکانیزه جنب بیمارســتان میالد، با اعتبار هزینه شده 
براى خرید سازه و اسکلت پارکینگ و نیز سایر اقدامات 
جانبى نظیر فونداسیون، خدمات نصب و... بالغ بر 15 

میلیارد ریال افتتاح مى شود.

از فردا تا 12 بهمن ماه؛

20 برند مطرح خودرو به نمایشگاه اصفهان مى آیند

ساخت و افتتاح پارکینگ هاى مکانیزه و طبقاتى 
در  کاشان
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ماست 
شاید برایتان جالب باشد بدانید استفاده از ماست در صبحانه 
فرهنگ هاى غربى طرفداران زیادى دارد. تحقیقات نشان 
داده اند گنجاندن پروتئین در رژیــم غذایى باعث کاهش 
احساس گرسنگى مى شــود و متابولیسم بدن را نسبت به 
زمانى که از چربى و کربوهیدرات اســتفاده کرده باشــید، 

باالتر خواهد برد.
یکى دیگر از خواص ماست افزایش چربى سوزى و کاهش 
ریسک ابتال به ســرطان سینه اســت. اگر فکر مى کنید 
نمى توانید صبح را با خوردن ماست شــروع کنید، از انواع 
مرباها از جمله مرباى به، توت فرنگى، هویج و آلبالو در کنار 
آن کمک بگیرید و به مرور سراغ میوه هاى خرد شده بروید 
که قند کمترى دارند و صبحانه تان را رژیمى تر خواهند کرد.

تخم مرغ و احساس سیرى
خوشبختانه اســتفاده از تخم مرغ در فرهنگ ما تقریبًا جا 
افتاده است. تحقیقات نشان داده اند مصرف تخم مرغ براى 
صبحانه در طول روز احساس سیرى افراد را افزایش مى دهد 
و باعث کاهش کالرى هاى دریافتى از سایر غذاها خواهد 
شد. خوردن تخم مرغ همچنین میزان قند خون و انسولین 

را ثابت نگه مى دارد و بدن را در وضعیت مناسبى نگه خواهد 
داشت. از دیگر خواص تخم مرغ، آنتى اکسیدان هاى موجود 
در زرده آن اســت که مى تواند از مشکالت و بیمارى هاى 
مربوط به چشم جلوگیرى کند. تخم مرغ همچنین حاوى 
کولین است که براى سالمت مغز و کبد اهمیت دارد. جالب 
اینجاست که با اینکه تخم مرغ کلسترول زیادى دارد اما در 
بیشتر مردم باعث افزایش کلسترول نمى شود؛ مگر اینکه با 

روغن سرخ شده باشد. 

مغزهاى آجیلى 
دانه هاى مغز شــده اگر به عنوان بخشى از صبحانه به کار 
روند، احساس ســیرى بیشترى به شــما مى دهند و مانع 
چاقى تان و اضافه وزن خواهند شد. یکى از نکات با اهمیت 
در مورد مغز آجیل ها، این است که تحقیقات نشان داده اند 
با وجود داشتن کالرى باال بدن ما تمام چربى موجود در آنها 
را جذب نمى کند. همچنین تحقیقات دیگرى هم نشــان 
داده اند انواع مغــز دانه ها باعث بهبود مشــکالت قلبى و 
کاهش مقاومت در برابر انسولین مى شوند. این خوراکى ها 
حاوى مقادیر باالیى از منیزیم، پتاسیم و چربى هاى مفید 

براى قلب هستند.

چاى سبز 
خواص بى نظیر چاى ســبز، جاى چون و چــرا ندارد. این 
نوشــیدنى، کافئینى معادل نصف یک فنجان قهوه دارد؛ 
بنابراین اگــر به قهوه حساســیت دارید یا بــه هر دلیلى 
نمى خواهید آن را مصرف کنید، یک فنجان چاى سبز به 
عنوان صبحانه انتخاب خوبى خواهد بود. این نوشــیدنى 
همچنین براى بیماران مبتال به دیابت مفید است. نتیجه 
تحقیقات نشان داده است سطح قند خون و انسولین موجود 
در بدن افراد، بعد از مصرف چاى سبز پایین آمده است. آنتى 
اکسیدان هاى موجود در چاى سبز از مغز، سیستم عصبى و 

قلب در مقابل آسیب ها مراقبت مى کند.

قهوه
اگر دوست دارید صبح ها سطح هوشیارى تان را باال ببرید 
و عملکرد بهترى از خودتان نشــان دهید، خوب اســت 
مصرف قهوه را در برنامه تان قرار دهید. تحقیقات نشان 
داده اند این نوشیدنى، بسته به میزان کافئین موجود در آن 
مى تواند عملکرد ذهنى و ســطح هوشیارى را باال ببرد و 
خلق و خو را بهبود ببخشد. جالب است بدانید قهوه باعث 
باال رفتن متابولیسم و سوخت و ســاز بدن مى شود و در 

نتیجه مى تواند به چربى سوزى کمک کند. نکته مهم در 
مورد قهوه استفاده به اندازه و ساعت استفاده از آن است؛ 
چون میزان بــاالى کافئین مى توانــد موجب باال رفتن 
ضربان قلب و بى قرارى شــود و استفاده از این نوشیدنى 
در ساعات پایانى روز بى خوابى را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین نوشــیدن قهوه را به یک فنجان کوچک در کنار 

صبحانه محدود کنید.

انواع میوه هاى ارگانیک
مصرف میوه هاى ارگانیک که در فرایند رشدشان از مواد 
شیمیایى استفاده نشده باشــد، گزینه اى بسیار عالى براى 
صبحانه است. انواع میوه ها حاوى ویتامین، پتاسیم و فیبر 
هستند. میوه ها بر خالف اینکه سرشار از مواد مغذى هستند، 
کالرى پایینى دارند. یک فنجان میوه خرد شده چیزى حدود 

80 تا 130 کالرى خواهد داشت.
مرکبــات، از بهترین گزینه هایى هســتند که مى توان در 
صبحانه سراغشــان رفت. این میوه ها سرشار از ویتامین 
c هســتند؛ براى مثال یک پرتقال درشــت بیش از 100 
درصد از میزان ویتامین c مورد نیاز بــدن را در طول روز 

فراهم مى کند. 

6 خوراکى طالیى 
براى یک صبحانه کامل

اگر خوراکى هاى سالم و مقوى بخورید، بدنتان سالم تر و قوى تر خواهد بود و اگر مرتب هله هوله 
به خورد خودتان بدهید، نباید از نداشــتن انرژى و پایین آمدن توان بدنتان متعجب شوید. یکى از 
مهمترین وعده هاى غذایى صبحانه است؛ دلیلش هم این است که این وعده به نوعى تعیین کننده 

رژیم غذایى شما در ادامه روز است. 
چنانچه صبحانه اى سالم و مقوى خورده باشید، در طول روز کمتر سراغ وعده هاى غذایى پر کالرى 
مى روید و اگر صبحانه خوبى نخورده باشید، احتماًال زود به زود گرسنه مى شوید و میزان کالرى هاى 
دریافتى تان باال مى رود. براى اینکه بتوانید یک صبحانه مقوى و سالم داشته باشید، خوب است در 

این وعده غذایى از مواردى که در ادامه مى خوانید، استفاده کنید.

احساس تشــنگى دائمى در اغلب موارد مشکل جدى نیست اما 
در برخى مواقع از وجود یک ناراحتى جسمى نهفته حکایت دارد.

از جمله دالیل احتمالى در احساس تشــنگى دائمى مى توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

عدم دریافت آب کافى در طول روز 
یک دلیل اصلِى احساس تشنگى مداوم عدم مصرف میزان کافِى 
آب در طول روز اســت. به گفته پزشــکان بدن برخى از افراد به 
دریافت میزان آب بیشترى نیاز دارد. همچنین بدن افرادى که به 
طور مرتب ورزش مى کنند یا در محیط هاى آب و هوایى خشک 

زندگى مى کنند به دریافت میزان بیشترى آب نیاز دارد. همچنین 
نوشیدن آب کافى که از رنگ ادرار قابل تشخیص است با تاثیرات 

مثبت متعددى بر بدن همراه است.
الگوهاى غذایى 

افرادى که رژیم غذایى دارند از عوارض جانبى متعدد آن شکایت 
دارند که یکى از آن ها احســاس تشــنگى مفرط است. احساس 
تشنگى ناشى از این نوع رژیم غذایى به این دلیل است که میزان 

کربوهیدرات دریافتى در آن کمتر است.
مشکالت تیروئیدى 

تاثیرات تیروئید پــرکار در افراد مختلف متفاوت اســت. بنابراین 
درحالیکه احساس تشنگى مفرط به تنهایى عامل نگران کننده اى 
نیست، الزم است دیگر عالئم مرتبط با آن از قبیل کاهش بى دلیل 
وزن، لرزش دست ها، احساس خستگى، اضطراب و نشانه هاى دیگر 

مورد توجه قرار گیرد. و در صورت وجود تعدادى 
از این عالئم الزم است براى تشخیص مشکل 

تیروئید به پزشک مراجعه شود.
دیابت 

احساس تشنگى مفرط در کنار تکرر ادرار و تارى دید از جمله 
عالئمى هستند که مى تواند حاکى از ابتالى فرد به بیمارى 

دیابت باشد.
مصرف برخى داروها 

بسیارى از داروهاى رایج به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
به احساس تشــنگى دائمى کمک مى کند. داروهاى 
افسردگى، داروهاى فشــار خون و آلرژى با عوارض 

جانبى همراه هستند که از آن جمله مى توان به تکرر ادرار 
و خشکى دهان اشاره کرد.

 دوش گرفتن و حمام کردن فواید زیادى براى بدن دارد اما اگر در زمان مناسب این کار را انجام 
دهید، فواید آن بیشتر خواهد شد. 

ما اغلب از والدین یا بستگان نزدیک زمانى که تصمیم به حمام کردن در شب داریم مى شنویم 
حمام کردن در غروب براى سالمتى خوب نیست. 

زمانى که در عصر حمام مى کنید باید بیشتر مراقب باشید چون مى تواند روند متابولیسم را به 
هم بزند. چرا اینطور است؟ علتش این است که در طول شب دماى بدن رو به کاهش است و 
به استراحت نیاز دارید. و اگر حمام کنید و منافذ باز شوند، آب به بدن وارد خواهد شد و مى تواند 

باعث ایجاد اختالل هورمونى در بدن شود.
شب براى استراحت است. بنابراین، حمام کردن در شب مى تواند باعث سرماخوردگى شود، 
به خصوص وقتى دماى بدن باالست و هنوز احساس گرما مى کنید، حمام بکنید. وقتى بدن 
ما گرم است و با آب سرد مى شویید و منافذ باز مى شوند، مى تواند باعث شود که احساس کنید 
تب دارید. بسیارى از مردم فکر مى کنند که حمام رفتن در شب باعث ایجاد درد در ماهیچه 

مى شود به این دلیل که آب سرد به داخل حفرات بدن آنها وارد مى شود.
صرف نظر از اثرات آن، متخصصان پزشکى وجود دارند که فکر مى کنند ابتال به روماتیسم 
بر اثر حمام کردن شبانه فقط یک افسانه است. آنها همچنین اضافه کردند که حمام کردن در 
شب عامل اصلى پیرى زودرس نیست، زیرا مى تواند ناشى از شرایط استرس، بیمارى هاى 
دیگر، ژنتیک و یا سایر عوامل روان شناختى باشد. با این حال توصیه مى شود که در عصر از 

حمام کردن خوددارى کنید.
اما فواید بسیارى براى استحمام در شب وجود دارد:

مى تواند شرایط فیزیکى و احساسى ما را تثبیت کند
پس از یک روز پر فعالیت، بدن خسته خواهد شد و گاهى ممکن است استرس زده شود. با حمام 

کردن، بدن تثبیت خواهد شد چون سموم موجود در بدن را مى توان دفع کرد.
از بى خوابى جلوگیرى مى کند

اگر بدن پس از انجام فعالیت روزانه عرق کرده باشــد، برایتان سخت خواهد بود که در طول 
شب استراحت کنید. با حمام کردن، احساس بهترى خواهید داشت و مى توانید بدون احساس 
ناراحتى و احساس خارش، خوب بخوابید. حمام کردن در شب مى تواند بدن را آرام کند و فشار 
خون را کاهش دهد. بنابراین، صرف نظر از افسانه ها و مضرات حمام کردن که در بین مردم 
وجود دارد، توصیه مى شود از حمام کردن در غروب و عصر خوددارى کنید تا از عوارض شدید 
آن جلوگیرى کنید اما حمام در ساعات بعد از غروب یعنى شب اگر دچار مشکل خاصى نیستید 

مى تواند مفید باشد.

انجیر میوه اى با طبع گرم، سرشار از فسفر، کلیسم و پتاسیم است. برگ 
انجیر در درمان بیمارى هاى پوستى و گوارشى بسیار مؤثر است. در ادامه 

با خواص درمانى برگ انجیر آشنا خواهید شد.
براى برطرف کــردن ورم هاى بــدن، برگ انجیــر را روى این 

قسمت ها بگذارید.
برگ درخت انجیر را در آب جوش ریخته و بگذارید کمى سرد شود. 
سپس آن را داخل یک لگن بریزید و داخل آن بنشینید که بواسیر دردناك 

و متورم را درمان مى کند.
جوشانده برگ درخت انجیر، شکم درد را برطرف مى کند.

دمکرده برگ هاى درخت انجیر ُمسّکن است و براى معالجه سرفه 
تجویز مى شود.

برگ تازه انجیر براى التیام جراحات و زخم ها و جوش خوردن سریع 
زخم هاى سطحى مؤثر است. 

جوشانده ساقه هاى جوان درخت انجیر، آب اضافى را از بدن خارج 
مى کند.

درمان دیابت
برگ هاى انجیر حاوى مقادیر باالیى انسولین هستند. براى بهره مندى از 

فواید آنها، آب گرفته شده از این برگ ها را مصرف کنید. 
متعادل کردن ترى گلیسیرید

نوســان در ســطح ترى گلیســیرید ها غالبًا در اثر بیمارى هاى کلیوى، 
اختالالت لیپیدى ژنتیکى و کم کارى تیروئید ایجاد مى شود. براى اطمینان 
از نگهداشتن ترى گلیسیرید در سطح سالم، باید دمکرده برگ هاى انجیر 
را به صورت روزانه مصرف کنید. عالوه  بر این، این چاى، وزن اضافى بدن 

را گرفته و خطر بیمارى هاى قلبى را به حداقل مى رساند.
درمان زخم

اگر از زخم معده رنج مى برید، برگ هاى انجیر مى تواند به داد شما برسد. 
کافى است برگ ها را جویده و آب ایجاد شده در دهان را قورت دهید تا زخم 

معده شما برطرف شود.
درمان یبوست

انجیر سرشار از فیبر است که نقشى کلیدى در درمان یبوست ایفا مى کند. 
گذشته از این، انجیر به نگهداشــتن سطح سالم کلسترول کمک کرده و 
در عین حال، عملکرد دســتگاه گوارش را نیز بهبود مى بخشد. برخى از 
مشکالت هاضمه که مى توان آنها را از طریق انجیر درمان کرد عبارتند از 

ریفالکس، سوزش سر دل و گاستریت.
اثر شفابخش برگ انجیر و شیرآبه انجیر

هرگاه انجیر نارس و یا برگ درخت انجیر را بچینند، از محل جدا شــده 
آن، شیرآبه سفید رنگ، تلخ و تندى خارج مى شود که اثر سوزاننده دارد. 

این شیرآبه داراى آنزیم هاى مختلفى مشابه شیره لوزالمعده انسان است. 
اطباى قدیم عقیده داشــتند که شــیرآبه انجیر و برگ انجیر، به صورت 

استعمال خارجى (مالش بر پوست) در موارد زیر اثر شفابخش دارد:
1-زگیل و میخچه را از بین مى برد و شفا مى بخشد. 

2- زخم ها و جراحات را التیام مى دهد. 
3- پوسته پوسته شدن جلد را صفا مى بخشد. 

4- ریزش مو را برطرف مى کند. 
5- درد دندان را که بر اثر پوســیدگى و کرم خوردگى پدیدار شده است، 

تسکین مى دهد. 
 

برگ انجیر و
 خواص درمانى فوق العاده آن

چرا همیشه
 احساس تشنگى مى کنم؟

عصر حمام برویم یا شب؟
پوســت بزرگ ترین عضو بــدن و اصلى تریــن عامل 
محافظتى دربرابر عفونت ها و باکترى هاى بیمارى زاست. 
در فصل هاى سرد سال پوست برخى افراد دچار مشکالتى 
چون خشــکى، ترك خوردگى، ایجاد زخــم، بروز آکنه 

روزاسه، قرمزى و حتى اگزماى پوستى مى شود.
کارشناسان توصیه مى کنند براى حفظ سالمت و 
زیبایى پوست در روز هاى سرد سال رژیم خوراکى 
سالم شامل انواع میوه و سبزیجات داشته باشند، آب 
به میزان کافى بنوشند. همچنین مصرف حبوبات 
و غالت، کربوهیدرات ها، مواد لبنى و پروتئینى کم 
چرب، دانه هاى آجیل و روغن زیتون مى تواند سبب 
آبرسانى به پوست و تسریع در فرآیند کالژن سازى 

سلول هاى پوستى خواهد شد.
مرطوب نگهداشــتن پوســت بدن بــا کرم هاى 
مرطوب کننده و آبرسان مناســب نوع پوست یا 
استفاده از ســرم ویتامین C براى رفع خشکى و 
چین و چروك پوســتى در این بازه زمانى از سال 

توصیه مى شود.
در زمان حمام درماه هاى سرد ســال استفاده از آب بسیار 
گرم سبب تحریک و التهاب پوستى واز بین رفتن چربى 
طبیعى سطح پوست کف سر مى شود، به همین دلیل پس از 
استحمام مرطوب نگهداشتن پوست با کرم یا روغن هاى 
طبیعى، چون روغن نارگیل یا آرگان سبب سالمت پوست 

خواهد شد.
■■■

همچنین یکى از بیمارى هاى شایع پوستى در فصل هاى 
سرد سال، بیمارى آکنه روزاسه است؛ این بیمارى نوعى 

بیمارى پوستى التهابى و از نوع مزمن است.

آکنه روزاسه معموًال قسمت مرکزى پوست صورت را درگیر 
مى کند و عالمت هاى آن در افراد مختلف متفاوت است 
اما در بیشــتر آنها بروز قرمزى در دو طرف بینى مشاهده 

مى شود.
مصرف برخى خوراکى ها یا عادت هاى روزانه سبب تشدید 
عالمت هاى بیمارى روزاسه مى شود؛ از جمله قرارگرفتن 

در معرض گرما یا سرماى شــدید، انجام ورزش با شدت 
باال، قرارگرفتن در معرض تابش نور خورشید، استرس و 
احساسات شدید، نوشیدنى هاى گرم، چون قهوه یا چاى و 
مصرف برخى دارو ها که سبب انقباض رگ هاى خونى و 

سرخ شدن سطح پوست مى شوند.
کارشناسان به افرادى که دچار آکنه روزاسه هستند 
توصیه مى کنند از مواد خوراکى حاوى ادویه هاى 
تند و محرك چون فلفل خوددارى کنند. همچنین 
در زمان نوشیدن چاى، شکالت داغ و قهوه دماى 

آن را کنترل و نوشیدنى ها را ولرم مصرف کنند.
به جاى فلفل مى توان از ادویه هاى گیاهى چون 
پونه، مریم گلى و ریحان استفاده کنید که عطر و 

طعم مناسبى به خوراك مى دهد.
برخى میوه ها نیز به طــور طبیعى افزون بر آنتى 
اکســیدان، منابع ویتامینى و معدنى، داراى ماده 
شیمیایى هیستامین هســتند که سبب تحریک 
سیستم ایمنى در افراد حساس مى شود. مصرف 
این میوه ها مى تواند با ایجــاد انقباض در رگ هاى خونى 
سبب قرمز شدن و تشــدید عالمت هاى بیمارى روزاسه 

شود.
از جمله خوراکى هاى داراى ماده هیستامین مى توان گوجه 
فرنگى، آناناس، بادمجان، اســفناج، قارچ، لوبیا، غذا هاى 

تخمیر شده چون پنیر، ماست و خامه ترش را نام برد.

مشکالت پوستى شایع در فصل هاى سرد

 دوش گرفتن و حمام کردن فواید زیادى براى بدن دارد اما اگر در زمان مناسب این کار را انجام 
دهید، فواید آنبیشتر خواهد شد. 

ا ک ا ک ا ک گا ا ال ا اغل ا

عصر حمام برویم یا شب؟
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را که بر اثر پوســیدگى و کرم خوردگىپدیدار شده است،  5- درد دندان
تسکین مى دهد. 
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تارىدید از جمله
ى فرد به بیمارى 

یر مستقیم 
داروهاى  .
 با عوارض

 به تکرر ادرار

على ارغوانــى، متخصص داخلى گفت: برخــى افراد به 
محض اینکه سرشــان را روى بالش مى گذارند، 
دچار سرفه هاى مزمن مى شوند و شبانه این عارضه 

به سراغشان مى آید.
وى درباره علت تشدید سرفه هاى شبانه در افرادى 
که زمینه ابتال به هیچ گونه بیمــارى زمینه اى را 
ندارند، گفت: علت سرفه هاى مزمن شبانه به سه 
دسته عمده از قبیل ســینوزیت و ترشحات پشت 
حلق، ریفالکس معده و بیمارى هاى انســدادى 

ریه مانند COPD و آسم تقسیم بندى مى شود.
ارغوانى با بیان اینکه تداوم ســرفه بیش از چهار 
هفته نیاز به پیگیرى و مراجعه به پزشــک دارد، 
عنوان کرد: به افراد توصیه مى شود اگر سرفه هاى 
شــبانه آنها بیش از چهار هفته طول کشید، حتمًا 

براى عکس و رادیوگرافى از سینه و ریه به پزشک مراجعه 

کنند. وى ادامه داد: هنگامى که افراد دچار سرفه هاى شبانه 

شدند، مى توانند با مصرف برخى درمان هاى خانگى مانند 

آویشن و عطر پیچک سمى، شربت ضد سرفه، انجام بخور 
و کاهش میزان مصرف غذا هاى شبانه، به بهبود 

سرفه هاى شبانه کمک کنند.
 این متخصص داخلى افزود: سرفه هاى شبانه در 
افرادى که دچار آنفلوآنزا و سرماخوردگى هستند 
ایجاد عارضه مى کند و براى مثال ممکن اســت 
فرد دچار فتق، شکستگى دنده، بى اختیارى ادرار، 
خونریزى و... شــود که به این افراد هشدار داده 
مى شود سرفه هاى شبانه را جدى بگیرند و براى 
پیشگیرى از بروز عارضه به پزشک مراجعه کنند.

ارغوانى تشریح کرد: یکى از بهترین راه ها براى 
کاهش سرفه هاى ناشى از برگشت اسید معده به 
مرى، باال بردن سر هنگام خواب است؛ انتخاب 
یک بالش مناسب راه حل ســاده اى است که در 

اینجا به کمک شما خواهد آمد.

سرفه هاى مداوم آخر شب نشانه چیست؟
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از دنیا بر جاى نمانده، مگر ته مانده اى، به قدر قطره اى چند در ته خردك 
ُمشکى یا به قدر جرعه اى که روى ریگى را که در ته قدحى افکنده باشند، 
بپوشــاند، که اگر تشــنه اى آن را بمکد از او دفع عطش نکند. اى بندگان 
خدا، آهنگ سفر کنید، از این سرایى که ساکنانش دستخوش زوالند. مبادا، 
که در این سراى فانى، گرفتار خواهش هاى نفسانى شوید و نپندارید که 

موال على (ع)زندگى شما در آنجا به درازا خواهد کشید.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/11/27
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى ش هر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/28

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/12/11
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)

جنب پارك برج جوى آباد 108/54مسکونى1
7/000/00037/989/000قطعه- 5

«آگهى مزایده عمومى » چاپ دوم

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان درنظردارد تعداد محدودي از زمین هاي صنعتی و خدماتی موجود در شهرك ها و نواحی صنعتی زیر را از طریق مزایده عمومی(به شماره200971281000002)  به صورت 
نقد و اقساط به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1397/11/06 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه  مورخ 1397/11/28
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/11/29

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان 
و تلفن 0311570 اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131- 021

دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 و دفتر ثبت نام در اصفهان :5- 03132645870 (داخلی 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

بهاي حق بهره برداري  نوع کاربري پالكمساحت  (متر مربع)شماره پالكشهرك/ناحیهردیف
پایه مزایده

بهاي کل حق بهره 
برداري پایه مزایده 

پالك (ریال)

شرایط پرداخت                               
(تبصره قابل اعمال 

است)
مبلغ سپرده

هزینه کارشناسی 
اعیانی موجود در 

پالك 

356,090,000808,000,000ماهه نقد+10 قسط سه%700,0007,121,800,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A10174اوره نطنز1

445,000,000200,000,000ماهه نقد+10 قسط سه%2,951,9078,900,000,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3015تیران2

*85,487,500ماهه نقد+10 قسط سه%500,0001,709,750,00030غذایی (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3419.5خوانسار(فاز1)3

379,641,150110,803,500ماهه نقد+10 قسط سه%2,100,0007,592,823,00030فلزي-برق (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)A3615.63مبارکه4

492,191,950211,221,000ماهه نقد+10 قسط سه%2,300,0009,843,839,00030فلزي-برق (تا رده 3 ضوابط محیط زیست)B4279.93مبارکه5

*390,609,000ماهه نقد+10 قسط سه%1,380,0007,812,180,00030خدماتی-باربريA5661هرند6

*14,539,000ماهه نقد+10 قسط سه%6,700,000290,780,00030تجاري-خدمات کامپیوتريA43.4رنگسازان(فاز3)7

*31,500,000ماهه نقد+10 قسط سه%7,000,000630,000,00030تجاري-نانواییB90رنگسازان(فاز3)8

*23,608,200ماهه نقد+10 قسط سه%7,300,000472,164,00030تجاري-اغذیه فروشیC64.68رنگسازان(فاز3)9

 نقد+10 قسط سه%6,500,000750,750,00030تجاري-دفتر جرثقیلD115.5رنگسازان(فاز3)10
*37,537,500ماهه


