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عالیمى که به شما مى گوید تیروئید داریداجراى طرح لجستیک هوشمند تولیدات محلى در اصفهان «مشت آخر» قید حضور در جشنواره را زدباالخره اولین هتل 7 ستاره را مى بینیم؟! 3 خاطرخواه براى مرتضى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف ترشیجات 
چه بالیى 

سرمان مى آورد؟

پزشکان «آمادگاه» به «شهرك سالمت» بروند
6
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احداث استادیوم در قطر 
با خاك ایرانى؟

کدام دانشگاه در اصفهان 
بیشترین پذیرش را دارد؟

بررسى سلب عضویت
 یکى از اعضاى شوراى 

شهر اصفهان
5

اصفهان
 میزبان نمایشگاه 

مد و لبـاس 
مى شود

یکى از خوردنى هاى موجود در سفره ایرانیان 
از زمان هاى دور تاکنون که جزو جدانشدنى 
سفره کدبانوهاى ایرانى بوده ، انواع و اقسام 

ترشیجات (هفتابیجار ، سیرترشى ، ترشى لیته ، 
ترشک، لواشک و...) است.

اصفهان در طول ســال میزبان نمایشگاه هاى 
گوناگونى اســت اما در روزهاى پایانى امســال 
قرار اســت یکى از متفاوت ترین نمایشگاه هاى 

سال هاى اخیر در این شهر برپا شود.
آنطور که از خبرها بر مى آید، اســفند ماه امسال 
نخستین نمایشــگاه هنر صنعت مد و لباس در 
اســتان اصفهان در محل دائمى نمایشگاه هاى 
اصفهان برگزار مى شود و حتى کار طراحى پوستر 

آن هم به انجام رسیده است.

«قطرایرویز» به اصفهان هم مى رسد«قطرایرویز» به اصفهان هم مى رسد
بعد از راه اندازى ده ها مقصد پروازى جدید توسط یکى از معتبرترین خطوط هوایى جهان؛بعد از راه اندازى ده ها مقصد پروازى جدید توسط یکى از معتبرترین خطوط هوایى جهان؛
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شهردار اصفهان خواستار شد

بینایى خواننده 
مشهور ایرانى
 بازمى گردد؟

سید همچنان گره گشاست!
سیدمهدى رحمتى بر خالف سال گذشته، در این دوره نمایش بسیار 
موفقى داشــته و با عملکرد فوق العاده اى کــه در چهارچوب دروازه 
استقالل داشــت، حســین حســینى را کنار زد و به مرد شماره یک 
آبى پوشان بدل شد. اودر این فصل با شــتاب بیشترى توانست آمار 
کلین شیت هاى خود در لیگ برتر را افزایش دهد و یکى از مهره هاى 

موفق استقالل شناخته مى شود.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مى توانید از 
شهردار تهران متنفر 

ولى عاشق تهران باشید!

پرسپولیسى ها
 و سایرین هم بیایند و همدل شوند

آرامش «ساحل» در ساحل خشک زاینده رود
پردیس سینمایى جدید اصفهان رسماً افتتاح شد

5

کینه ها را فراموش کنیدکینه ها را فراموش کنید

آگهى مزایده شماره 97/1550/ص
 مورخ 97/10/01 (مرحله سوم)

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 27 
مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى، نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و مسکونى شهرك 
غدیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
تاریخ 97/10/18 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت 

مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

نوبت اول

آگهى مزایده- نوبت دوم
سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت 
مدیره در راستاى بهبود و توســعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در 
نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خودر ا از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان 
واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود 
از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز مورخه 97/10/18 جهت دریافت اسناد 
مزایده به این ســازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر 
تماس حاصل نمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

(کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان 

تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031 
www.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان

چاپ اول

انمشهورایرانىمشهور ایرانى ىمشهورای ر و
دد؟ بازمى گردد؟ گ رباز ى ز بازمىگردد؟ب
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پیام نیازمند:پیام نیازمند:

سید همچ
سیدمهدى رحمتى بر خ
موفقى داشــته و با عمل
استقالل داشــت، حسـ
آبى پوشان بدل شد. اود
در کلین شیت هاى خود
موفق استقالل شناخته
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حاج حسن نعلچگر، پیرمرد امانتدار زنجانى که 45 سال 
دوچرخه امانتى را به امید بازگشت صاحبش نگاه داشته 

بود، چشم از جهان فرو بست.
در گوشه اى از راسته مســگرهاى بازار زنجان مغازه اى 
وجود دارد که یک دوچرخه 28 ساده و قدیمى که زنگار 
زمان بر رویش خودنمایى مى کند، توجه هر عابر پیاده اى 

را به خود جلب مى کند.
این دوچرخه همان دوچرخه معروف زنجانى هاست که 
مأمور شهردارى 45 ســال پیش وقتى براى ساماندهى 
محله مســگرها مى آید، آن را نزد حاج حســن نعلچگر 
به امانت مى گــذارد و هرگز براى پــس گرفتن امانتش 

بازنمى گردد. اما این عدم بازگشــتش دلیل نمى شود که 
حاج حسن، رسم امانتدارى را فراموش کند، براى همین 
هر روز هنگام باز کردن مغــازه دوچرخه را کنار در مغازه 

مى گذارد به امید اینکه روزى از صاحب آن خبرى شود.
حکایت دوچرخه جلوى مغازه این پیر امانتدار زنجانى تنها 
حکایت یک دوچرخه ساده نیســت، بلکه این دوچرخه 
قدیمى در عصرى که عصر ماشــین، فناورى و انفجار 
اطالعات است، قصه مردانگى و امانتدارى را براى افراد 
تداعى مى کند. این دوچرخه معروف که 45 سال مونس 
و همدم حاج حسن شده بود، امروز تنها مانده و امانتدار 81 

ساله خود را از دست داد.

مدیرکل دفتر آب و خــاك ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با حضور در یک برنامه تلویزیونى در خصوص 
فروش خاك ایران به کشــور قطر گفت: خاك یکى از 
مواد اولیه اى است که تحت نظر وزارت صنعت و معدن 
توسط تجار صادر مى شــود اما آن دسته از خاك ها که 
مربوط به خاك هاى زراعى و مرتعى است و میلیون ها 
سال طول کشیده تا به وجود بیاید و امنیت غذایى ما را 

تأمین مى کند فروش این خاك قطعًا ممنوع است.
مریدى تصریح کرد: خاکى که صادر مى شــود معدنى 
اســت و ســنگ آهن، مس و فلزات مورد استفاده مان 
در آنها وجود دارد. مــا بحث خام فروشــى را در همه

 زمینه ها داریم.
مدیر کل دفتر آب و خاك محیط زیســت درباره شایعه 
فروش خــاك ایران به قطر به این علت که خودشــان 
خاك سســتى دارند و نمى توانند استادیوم جام جهانى 
را درســت کنند، تأکید کرد: قطر هم درخواست داشت

 و رد شد.
مریدى در پاسخ به اینکه آیا خاك قاچاق مى شود، گفت: 
دستگاه هاى نظارتى، تحقیقاتى کردند و طى سه سال 
اخیر قاچاقى کشف نکردیم. با وجود تمرکز و حساسیت 
دستگاه هاى نظارتى اگر هم قاچاقى باشد ناچیز و آنقدر 

اندك است که قابل رهگیرى نبوده است.

امانتدار معروف ترین 
دوچرخه ایران درگذشت

احداث استادیوم در قطر با 
خاك ایرانى؟

رئیسى، رئیس مى شود؟
  باشـگاه خبرنـگاران جوان| حجت االسـالم 
رئیسى با انتشار پستى در اینستاگرام شایعه ترك آستان 
قدس رضوى را تکذیب کرد. فرید مدرسى، روزنامه نگار، 
با انتشـار مطلبى در توییتر خود مدعى شد که با به پایان 
رسـیدن دوره ریاسـت آیـت ا... آملى الریجانـى در قوه 
قضائیه، حجت االسالم رئیسى به ریاست دستگاه قضا 
منصوب خواهد شـد. او در توییتر خود نوشت: «در اوایل 
هفته ریاست ابراهیم رئیسـى بر قوه قضائیه قطعى شد. 
گفتگوهاى مقدماتى با او انجام شـده و جلسه میان او و 
صادق الریجانى نیز براى چگونگى انتقال ریاسـت قوه 
برگزار شد. قرار شده است که معاونان قوه قضائیه نهایت 

همکارى را با رئیسى داشته باشند.»

به روحانى گفتم...
  عصر ایـران| سعید جلیلى، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشـاره به مذاکرات برجام، بر بازخوانى 
ابعاد گوناگون آن توسط دانشجویان تأکید کرد و گفت: در 
جریان مذاکرات برجام، بدون رسانه اى شدن آن ایرادات 

آن را به رئیس جمهور ارائه کردم.

خودکشى به علت فقر
  رویداد24| نوجوان گرسنه ایذه اى خودکشى کرد. 
به نقل از مادر این نوجوان؛ غذاى یک هفته این خانواده 
نان خالى بوده و پس از نبود همان نان، پسرك دست به 
خودکشى زده است! خوزسـتان جزو استان هاى با تعداد 
خودکشى باالست و آنگونه که مدیر فوریت هاى پزشکى 
خوزستان گفته بود: خودکشى در چند ماه اخیر در استان 
افزایش داشته اسـت. به طورى که هفته اى حداقل پنج 
تا شـش مورد خودکشـى در اسـتان رخ مى دهد. ایذه و 
مسجدسلیمان هم جزو شهر هاى با تعداد خودکشى باال 
هستند و گزارشات خودکشى به دلیل فقر طى سال جارى 

در این استان جنوبى افزایش داشته است.

هشدار به نماینده عصبانى
  آنا| عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: رفتارهاى 
غیرمتعـارف نماینـدگان مجلس شـوراى اسـالمى در 
روند تعیین صالحیت آنهـا در دوره هاى بعدى انتخابات 
تأثیرگذار اسـت. چنـد روز قبل فیلمـى از برخورد لفظى 
محمد باسـط درازهى، نماینده مردم سراوان در مجلس 
شـوراى اسـالمى با یکى از کارمندان گمرك در فضاى 
مجازى منتشر شده که واکنش هاى بسیارى را در جامعه، 

دولت و مجلس شوراى اسالمى در پى داشته است.

 مراقب کالهبرداران باشید
  فـارس| سـفارت ایران در تفلیـس در اطالعیه اى 
از هموطنـان ایرانى خواسـت کـه مراقب سـودجویانى 
که با انتسـاب و یا ارتباط خـود به سـازمان هاى دولتى، 
دسـتگاه هاى امنیتـى و انتظامـى و سـفارت جمهورى 

اسالمى، اقدام به کالهبردارى مى کنند، باشند.

500 پرونده پولشویى
  آفتـاب نیـوز| احمـد توکلـى، یک عضـو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام توضیحاتى درباره علت اهمیت 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویى که این روزها در 
مجمع بررسـى مى شـود،  ارائه کرد و مدعى شد: از سال 
1386 تاکنـون 500 پرونـده بـراى متهمان پولشـویى 
تشکیل شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام 

از مجرمین مجازات نشده اند.

انگلیس و فرانسه مى مانند
  اعتماد آنالین| در حالى که کاخ سفید اعالم کرد 
از سوریه خارج مى شود، فلورانس پارلى، وزیر دفاع فرانسه 
اعالم کرده است از سـوریه خارج نخواهد شد. در همین 
حال سخنگوى نخست وزیر بریتانیا اعالم کرده است که 
داعش همچنان یک خطر امنیتى بزرگ محسوب شده 
و با وجود آنکه هیچ منطقه اى را در کنترل خود ندارد باز 

هم یک تهدید است.

خبرخوان
برنامه وزارت ارشاد براى 

فیلم هاى توقیفى
  ایران آرت| وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
از وجــود برنامه هایى در ایــن وزارتخانه براى 
بازنگرى درباره لیســت فیلم هاى توقیفى خبر 
داد. ســید عباس صالحى درباره روند رسیدگى 
به مشــکالت مربوط به فیلم هاى ســینمایى 
که اکران آنها توقیف شــده اســت اظهار کرد: 
اگر این فیلم ها مســیر اخذ پروانــه نمایش را 
طى کرده باشــند و با وجود اخذ پروانه نمایش، 
اکران نمى شوند، موضوع باید از سوى سازمان 
سینمایى مجدداً مورد بررسى قرار بگیرد. وزارت 
ارشاد برنامه هایى براى بازنگرى درباره لیست 

فیلم هاى توقیفى دارد.

زلزله ها امان نمى دهند
  خبرگزارى دانشــجو| معــاون وزیر راه 
و شهرســازى و رئیس مرکز تحقیقات مسکن و 
ساختمان کشور اظهار کرد: فالت ایران از لحاظ 
تکتونیکى ناآرام شده اســت و با فوجى از زلزله ها 
مواجه هستیم. محمد شــکرچى زاده عنوان کرد: 
حدود 1100 دستگاه شــتابنگارى در کشور داریم 
که رکورد هاى ثبت شده توسط آنها حدود 13هزار 

است. 

رتبه اول شیوع اعتیاد
  عصر ایــران| دبیر شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر خوزستان با بیان اینکه خوزستان در 
شیوع اعتیاد، رتبه نخست کشورى را دارد، گفت: 
امسال کشفیات مواد مخدر در خوزستان 180 برابر 
افزایش یافته است اما نتوانسته ایم در زمینه کاهش 

تقاضا اثرگذار باشیم.

افزایش 5/5 برابرى چاقى
  تسنیم| رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى از دو برابر بودن مصرف قند در ایران نسبت 
به استانداردهاى جهانى خبر داد و گفت: در چهار 
دهه اخیر میزان چاقى در کشور ما پنج و نیم برابر 

افزایش پیدا کرده است.

کنکور نصف شد!
  فارس| سید مرتضى میرباقرى، معاون سیما 
با توجه به برخى انتقادات نسبت به آثار سوء حجم 
باالى برنامه هاى تبلیغات مؤسســات کنکورى 
دســتور داده شــبکه هاى مختلــف تلویزیون 
مدت زمان ایــن برنامه ها را بــه نصف کاهش 
دهند. همچنین آگهى هاى بازرگانى با موضوع 
برنامه هاى کنکورى  مهــم تا 70 درصد کاهش 

خواهند یافت.

چند بناى تاریخى داریم؟
  ایرنا| مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق 
احیا و بهره بردارى از بناها و اماکن تاریخى کشور 
گفت: 600 هزار بناى تاریخى وجود دارد که باید با 
سرمایه هاى بخش خصوصى براى حفظ و مرمت 

آن تالش کرد.

این با ظرفیت ها!
  آفتــاب نیــوز| منصــور غالمــى، وزیر 
علوم برخى حواشــى ایجاد شــده در برگزارى 
مراســم هاى فرهنگــى در دانشــگاه ها و لغو 
تعدادى از برنامه هاى فرهنگى به دلیل برگزارى 
مختلط این برنامه هــا اظهار کرد: کلیات مطلب 
این اســت که در محیط هاى دانشگاهى باید به 
موضوعات اعتقادى و مذهبى توجه بیشــترى 
شــود؛ محیط هــاى دانشــگاهى محیط هایى 
مختلط هســتند و ما هیچ مشــکلى از این باب 
نداریم؛ همچنین دانشــجویان نیز نشان داده اند 

که ظرفیت این فضا را دارند.

ماه گذشته محمد معتمدى، خواننده ایرانى از قرار گرفتن 
بازار و سازوکار فروش بلیت کنسرت ها در انحصار افرادى 
خاص انتقاد کرد و هنردوســتان را به چالش «ســلطان 
کنسرت» دعوت کرد. معتمدى در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: «ســئوال این است که ســلطان فروش بلیت 
کنسرت هاى موســیقى ایران کیســت؟ البته منظور از 
سلطان، هنرمندان عرصه موسیقى یا خوانندگان موسیقى 
نیستند بلکه کسانى هســتند که بازار و ساز و کار فروش 

بلیت کنسرت ها را در اختیار گرفته اند.»
به گزارش «ایران آرت»، یک ماه پس از راه افتادن چالش 
«سلطان کنسرت» توسط محمد معتمدى، عبدالحسین 
مختاباد که از خوانندگان باسابقه موسیقى ایرانى است، 
صحبت هاى معتمدى را تأیید مى کنــد و مى گوید این 
روزها کنســرت یک هنرمند به این بســتگى دارد که 

«سلطان کنسرت» از او خوشش مى آید یا نه.
این خواننده موسیقى ســنتى درباره وضعیت موسیقى 
و هنر ایران بــه «فرارو» گفته: آقاى معتمدى درســت 
مى گوید. شما تحت هیچ شرایطى در این مملکت دیگر 
نمى توانید با پول بلیت کنسرت برگزار کنید. هزینه هاى 
برگزارى کنســرت با درآمد آن از طریــق بلیت جور در 
نمى آید. کــف هزینه هاى یک کنســرت براى هنرمند 
600 میلیون تومان است. حاال محاسبه کنید هم هزینه 
سالن، هم هزینه هنرمند و هم تبلیغات همه باید از درآمد 
کنســرت در بیاید. در این وضعیت باید اسپانسر ها وسط 

بیایند.
عضو سابق شــوراى شــهر تهران ادامه مى دهد: همه 
اسپانســر هاى بزرگ بخاطر تحریم از کشور خارج شده 

اند. ال جى و سامسونگى دیگر وجود ندارد. کارخانه هاى 
ایران هم جنس براى فروش ندارند؛ بنابراین تبلیغات را 
الزم نمى دانند. خاطرم هست وقتى در لندن بودم وضع 
اقتصادى یکــى از این کمپانى ها خراب شــده بود. این 
کارخانه تبلیغ مى کرد یک ماشــین بخرید و یک ماشین 
دیگر مجانى بگیریــد. حاال تصور کنید در ایران ســایپا 
فروش ده هزار خودرو را اعــالم مى کند اما یک میلیون 

ایرانى مى خواهند ثبت نام کنند. در این وضعیت اگر خانم 
مدونا هم بخواهد در ایران کنسرت بدهد کارخانه اسپانسر 
نمى شود! کارخانه زمانى مى تواند اسپانسر شود که مشکل 

فروش داشته باشد.
مختاباد مى گوید: در این شرایط بانک ها و برخى نهاد هاى 
دولتى که هزینه تبلیغات دارند حمایت مى کنند. اینجاست 
که به قول آقاى معتمدى سلطان ها وارد مى شوند و فروش 

کنسرت ها را انحصارى مى کنند. کنسرت یک هنرمند به 
این بستگى دارد که سلطان کنسرت از او خوشش مى آید 
یا نه. شما شب مى خوابید، صبح بیدار مى شوید مى بینید 
آقاى فالنى کنسرت دارد. بعد از خودتان مى پرسید اصًال 
این فالنى کى هست و از کجا آمده؟ کجا کار کرده؟ چه 
ســابقه اى دارد؟ در این شــرایط عده اى مثل قارچ  رشد 

مى کنند.

انتقاد خواننده معروف کشور از وضعیت برگزارى اجراهاى زنده 

تا نظر «سلطان» به که افتد
عبدالحسین مختاباد: «مدونا» هم بخواهد در ایران کنسرت بدهد کارخانه اى اسپانسرش نمى شود!

«قطرایرویز»- شرکت هواپیمایى قطر- چند مقصد 
پروازى جدید را به برنامه پروازى خود اضافه کرد که 
یکى از آنها اصفهان اســت. مقصد «اصفهان» قرار 
است روز 4 فوریه  2019 (15 بهمن) راه اندازى  شود.

این خبر را «اکبر الباکــر»، مدیرعامل «قطرایرویز» 
هفته گذشته در حضور رسانه هاى بین المللى اعالم 
کرد. او به مقصدهاى جدید ایــن خط هوایى مدرن 
جهان بعد از اعمال محدودیت ها توسط چهار عضو 
شوراى همکارى خلیج فارس یعنى بحرین، عربستان، 
امارات و مصر پرداخت و گفــت که در این مدت 23 
مقصد جدید راه اندازى شــده که بــه گفته او هیچ 

ایرالین دیگرى هرگز نتوانسته به آن دست بیابد. 
تنها در ماه میالدى جارى شــرکت هواپیمایى قطر، 
پرواز به «مومباسا» در کنیا و «گوتنبرگ» در سوئد 
را راه اندازى کرده است و خدمات در مسیر «دانانگ» 
ویتنام نیز از هفته پیش آغاز شــد. دو مسیر 
جدید بــه «اصفهان» در ایــران و «والتا» 
در مالتا نیز براى ســال 2019 برنامه ریزى 

شده است.
«قطرایرویز» بارها برنده جوایز بین المللى 
شده اســت در ســال 2018 نیز موفق شد 
عنوان «بهترین کالس پــروازى بیزینس 
دنیا» را در جوایز خطوط هواپیمایى ســال 
2018 کسب کند. «قطرایرویز» همچنین 
دارنده «بهترین صندلــى کالس پروازى 
بیزینس»، «بهترین خــط هواپیمایى خاورمیانه» و  

«بهترین سالن فرست کالس دنیا» است.
«قطرایرویز» در حال حاضر یک نــاوگان هوایى با 
بیش از 200 هواپیما را از طریق هاب و مرکز مدرن 
خود یعنى فرودگاه بین المللى «حمد» که تنها فرودگاه 
5 ستاره خاورمیانه است اداره مى کند و به بیش از 160 

مقصد در سراسر دنیا پرواز دارد.

بعد از راه اندازى ده ها مقصد پروازى جدید توسط یکى از معتبرترین خطوط هوایى جهان؛

«قطرایرویز» به اصفهان هم مى رسد

مجســمه «آریو برزن» در میدان آریــو برزن در 
منطقه اکبرآباد یاسوج توسط برخى افراد به آتش 

کشیده شد.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد در ایــن باره گفت:  در بررســى پلیس 
از صحنــه، به نظر مى رســد فرد یا افــرادى که 
هویت آنها فعًال مشخص نیســت، با پرتاب مواد 

آتش زا، سعى در آتش زدن مجســمه آریو برزن 
داشــتند که این مجســمه بســیار جزئى آسیب 
دید و آتــش، بالفاصله و توســط آتش نشــانى 

خاموش شد.
سال 90 این مجسمه حاشیه هاى مختلفى 
را در یاسوج و در میان طیف هاى مختلف 
سیاســى ایجاد کرده بــود.  در حالى که 
دادستان یاسوج خواســتار پایین آوردن 
مجسمه آریو برزن از میدانى به همین نام 
در شهر یاسوج شده بود نماینده ولى فقیه 
در استان کهگیلویه و بویراحمد با برداشتن 

این تندیس مخالفت کرد.
آریو بَرَزن نام یکى از شــاهزادگان هخامنشى و 
سردار ایرانى بود که در برابر سپاه اسکندر مقدونى 
ایستادگى کرد و خود و ســربازانش تا واپسین تن 

کشته شدند. 

«آریو برزن» را آتش زدند 

اصفهان در طول سال میزبان نمایشگاه هاى گوناگونى 
اســت اما در روزهاى پایانى امســال قرار است یکى از 
متفاوت ترین نمایشــگاه هاى ســال هاى اخیر در این 

شهر برپا شود.
آنطور که از خبرها بر مى آید، اسفند ماه امسال نخستین 

نمایشــگاه هنر صنعت مد و 
لباس در اســتان اصفهان در 
محل دائمى نمایشــگاه هاى 
اصفهان برگزار مى شود و حتى 
کار طراحى پوســتر آن هم به 
انجام رســیده است. اصفهان 
زمانى میزبان نخستین کارخانه 
هاى نساجى کشور محسوب 
مى شده و بى گمان برگزارى 
نمایشگاهى با موضوع لباس 
در این شــهر، قرابت جالبى با 
هنرى که ساکنانش با آن خو 
گرفته اند به وجــود مى آورد. 
حتــى گفته شــده طراحى و 

دوخت لباس و صنعت نساجى در طول قرن هاى متمادى 
به عنوان نماینده هنر اصیل مردم اصفهان مطرح بوده و از 
این رو اگر اصفهان را مهد طراحى پارچه در ایران بنامیم، 

پر بیراه نگفته ایم.
اصفهانى ها یا به واسطه مطالعه کتاب هاى تاریخى و یا 
گشت و گذار در فضاى مجازى و مشاهده عکس و کلیپ 

هاى متعدد از حال و فضاى اصفهان در اوایل قرن بیستم، 
با کارخانه هاى نساجى و محصوالت آن آشنایى کامل 
دارند و به دلیل نزدیکى شان با این حوزه، انتظار مى رود 
استقبال شایان توجهى از نمایشگاه مد و لباس به عمل 
آورند. از طرفى، نزدیکى زمان برگزارى این نمایشگاه با 
ایام ســال جدید و عید نوروز، قطعًا رغبت بیشترى براى 
حضور در نمایشگاه مد و لباس 

اصفهان به وجود مى آورد. 
اســتان اصفهان حدود 200 
رشته اصیل بومى و یک سوم 
صنایع دستى جهان و دو سوم 
صنایع دستى کشور را به خود 
اختصاص مى دهد و این براى 
اســتانى همچــون اصفهان 
یک افتخار بزرگ محســوب 
مى شــود. از طرفى 104 اثر 
صنایع دســتى داراى نشان 
اصالت یونسکو از آن اصفهان 
بوده و این اســتان مقام اول 
کشور را در این زمینه داراست. 
حاال و در کنار افتخار شهره بودن اصفهان به صنایعى که 
از گذشته هاى دور به یادگار مانده، قرار است هنر صنعت 
مد و لباس هم به عنوان یکــى از ملزومات عصر جدید، 
جایگاهى بدیع در اصفهان پیدا کند. نهم تا یازدهم اسفند 
ســال جارى، دو روزى خواهد بود که کلید ورود به این 

عرصه محسوب مى شود.

ساخت یک هتل 7هفت ستاره در کیش با کلنگزنى جمعى 
از مسئوالن کشور، دوباره پرونده پروژه هاى هتل 7ستاره در 
ایران را باز کرد. این تازه کلنگزنى شده در کیش به این دلیل 
عنوان نخســتین هتل 7ســتاره ایران را یدك مى کشد که 

حداقل پروژه احداث دو هتل 7ســتاره دیگر در کشور هرگز 
اجرایى نشده و چند هتل احداث شده نیز رتبه اى باالتر از 5 
ستاره را براى خود انتخاب نکردند. در حالى که دو پروژه هتل 
7ستاره با کلنگزنى سیاسیون نزدیک به دولت قبلى بدون هیچ 
پیشرفتى به دست فراموشى سپرده شد، هتل هاى بسیارى هم 
قرار بود به عنوان هتل 7ستاره در ایران آغاز به کار کنند اما در 
نهایت ترجیح دادند به استانداردهاى بین المللى هتل سازى 
احترام بگذارند و ستاره هاى بیشتر از 5 را براى خود انتخاب 
نکنند.  در استانداردهاى بین المللى هتل سازى آخرین درجه 
بندى مربوط به هتل هاى 5 ستاره است و هر ستاره اى بیش 
از این یک نماد تبلیغاتى براى خدمات خاص آن هتل است. 
هتل هاى 7ستاره و 6ستاره در جهان هتل هایى هستند که 

امکانات، طراحى یا پذیرایى بسیار خاصى را دارند.

اصفهان، میزبان نمایشگاه مد و لباس مى شود

باالخره اولین هتل 7 ستاره را مى بینیم؟!

مانى مهدوى
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آغاز عملیات اجرایى خط 
انتقال آب به نطنز و بادرود 

عملیات اجرایى قطعه سوم خط انتقال آب به شهرهاى 
نطنز، اردستان و بادرود در دســتور کار قرار گرفت. 
عملیات اجرایى قطعه سوم خط انتقال آب به شهرهاى 
نطنز، اردستان و بادرود با بیش از 90 درصد پیشرفت 

فیزیکى مراحل پایانى خود را سپرى مى کند.
محل اجراى این عملیات حــد فاصل گردنه نطنز تا 
روبه روى کارخانه فوالد نطنــز، به طول 5 کیلومتر 
بوده و عملیات لوله گذارى ایــن قطعه از خط انتقال 
آب، توســط لوله هایى با قطر 800 میلیمتر از جنس 

فوالدى است.

انتصاب سرپرست معاونت 
هماهنگى استاندارى 

استاندار اصفهان، حســن قاضى عسگر را به سمت 
سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 

منابع استاندارى اصفهان منصوب کرد. 

ساخت فیلم سینمایى 
«سربازخانه خانم ها»در چادگان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى چادگان گفت: 
ساخت فیلم سینمایى«سربازخانه خانم ها»به زودى 

در این شهرستان کلید مى خورد.
مجتبــى باباجانــى اظهــار کــرد: ســاخت فیلم 
سینمایى«سربازخانه خانم ها» با موضوع اولین شهید 
زن ایران، به مدت 90 دقیقه بــه زودى در چادگان 
آغاز مى شود. وى افزود: فیلم سینمایى«سربازخانه 
خانم ها» به تهیه کنندگى رضا فرخوند و نویسندگى و 
کارگردانى محسن کیانى ساخته و پیش بینى مى شود 

در مدت یک ماه کار فیلمبردارى آن به پایان برسد.

فاتحه گردشگرى آران
تا 2 سال آینده خوانده مى شود

مدیر اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل گفت: 
به دلیل عدم توجه ســافارى ها و آفرودها به محیط 
زیست و ناهنجارى هاى زیست محیطى، آینده خوبى 

در انتظار کویر آران و بیدگل نیست.
اللهیار دولتخواه اظهارکرد: با شــرایط موجود فاتحه 
گردشگرى و کویر تا دو سال آینده خوانده خواهد شد 
و باید براى حل این مسئله، همه دست به دست هم 

دهیم تا زمان بیش از این از دست نرود.

مسدود شدن
41 نهر پالسجان و کوهرنگ 

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود گفت: به دنبال اجراى 
طرح مسدود کردن نهرهاى سنتى، در فاز اول 41 نهر 

از شاخه پالسجان و کوهرنگ مسدود شد.
محمود چیتیان بیان کرد: در راستاى کنترل و حفظ 
منابع آبى حوضه زاینده رود در محدوده باالدســت، 
اقدامات الزم در جهت انسداد نهرهاى سنتى در این 
محدوه انجام شد.  وى افزود: در مرحله اول شناسایى 
نهرها و میزان دبى برداشتى سرشاخه هاى پالسجان 
و کوهرنگ که شامل 38 نهر از شاخه پالسجان و سه 
نهر اصلى از شاخه کوهرنگ که هنوز به نوعى مورد 
استفاده قرار مى گرفتند، انجام شد.وى گفت: این اقدام 
موجب افزایش 1/5تا 2 متر مکعب در ثانیه آب به دبى 

پایه ورودى به سد شد.

تجمیع شدن 2 سازمان در 
شهردارى کاشان 

رئیس کمیســیون اقتصادى و امورحقوقى شوراى 
اسالمى شهر کاشــان از ادغام و تجمیع دو سازمان 
زیباسازى و فضاى سبز، بر اساس قانون شهردارى ها 

و تکلیف وزارت کشور خبرداد.
علیرضا پورعســگرى اظهارکرد: در مورد ســازمان 
فرهنگى- ورزشى شهردارى نیز که در واقع تغییر اسم 
داشت و وزارت کشور قبول نکرده بود، باید همین روند 

ماده 54 قانون شهردارى ها را تصویب کنیم. 

خبر

مدیر کل پست اســتان اصفهان گفت: طرح لجستیک 
هوشــمند تولیدات محلى با هدف توســعه بهره ورى 

اقتصادى در اصفهان اجرا مى شود.
حمید باقرى افزود: شرکت پست این طرح را در راستاى 
بهبود کسب و کار ساکنان روستاها در دستور کار قرارداده 

است. 
به گفته وى، وظیفه پســت در این مأموریت بزرگ این 
است که کاالیى که در کارخانه تولید شده،توسط پست 

در محل خریدار توزیع کند. 
مدیر کل پســت اســتان اصفهان با بیان اینکه تالش 
مى شود این طرح از فریدن آغاز شود، افزود: با اجراى این 

طرح، عالوه بر بازاریابى، کلیه تولیدات محلى روستاها 
در قالب فروشگاه هاى اینترنتى و بسته هاى پستى براى 

فروش به سراسر کشور ارسال خواهد شد. 
وى بیان کرد: پســت لجســتیک به مصرف کننده این 
امکان را مى دهد تا با صرف هزینه و وقت کمتر، با بهترین 
کیفیت و بدون واسطه، کاالى خود را با استفاده از توزیع 

پست به دست مصرف کننده برساند. 
باقرى همچنین اضافه کرد: 83 درصد اماکن شهرى و 
60 درصد اماکن روستایى فریدن پالك کوبى شده است. 
به گفته وى، پالك کوبى اماکن روستایى فریدن تا پایان 

امسال به اتمام مى رسد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
نیروهاى امداد و نجات جمعیــت هالل احمر اصفهان به 
حالت آماده باش کامل براى اجراى طرح زمستانه درآمدند.

محسن مؤمنى اظهارکرد: تمام تیم ها و پایگاه هاى امداد 
و نجات بین شهرى جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
براى حوادث جاده اى و ســایر حوادث احتمالــى در ایام 
زمستان در حالت آماده باش و پاســخگویى قرارگرفتند.
وى بیان کرد: 38 پایگاه امداد و نجات بین شهرى، یک تیم 
واکنش سریع، دو پایگاه امداد کوهستان و یک پایگاه امداد 
ساحلى و دریایى، با مشارکت هزار و 210 نفر از نجاتگران 
داوطلب و 121 نفر از پرسنل امدادى و با بهره مندى از96 

دســتگاه خودروى امدادى و یک بالگرد، به مدت 90 روز 
در خدمت همشهریان هستند. وى تصریح کرد: این طرح 
همچون سنوات گذشته و به شکل سراسرى با مشارکت

دستگاه هایى از جمله پلیس راه، اورژانس، آتش نشانى و 
راهدارى وحمل ونقل جاده اى برگزار مى شود. مؤمنى گفت: 
هدف از اجراى طرح زمستانه، امداد رسانى، ارائه کمک هاى 
اولیه و انتقال آسیب دیدگان احتمالى به مراکز درمانى و نیز 
ارائه خدمات امدادى اضطرارى شامل اسکان و تغذیه در 
راه ماندگان و ایجاد هماهنگــى و آمادگى بیش از پیش و 
افزایش توان عملیاتى دستگاه هاى خدمت رسان و مسئول 

در محورهاى مواصالتى استان است.

آماده باش
 نیروهاى امداد و نجات

اجراى طرح لجستیک هوشمند 
تولیدات محلى در اصفهان 

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان به تفاوت فاحش 
اعتبارات پژوهشــى نهادهاى مختلف اصفهان مانند 
شــهردارى و اداره ارشاد اشــاره کرد و گفت: ظرفیت 

استفاده از اعتبارات پژوهشى در اصفهان پایین است.
حجت االسالم محمد قطبى با بیان اینکه در بسیارى 
زمینه ها از پژوهش غفلت کرده ایم، به دسته بندى هاى 
مختلف پژوهش اشاره و گفت: یکى از انواع پژوهش ، 
تفسیرى نامیده مى شود که ناظر به ترویج و تفسیر در 
منابع متون دینى اســت، بدین معنا که معارف دینى و 
کالم وحى را با کمک عقل، دانش و تجربه بشر تفسیر 

مى کند.وى با اشاره به اینکه نوع دوم پژوهش هاى رایج 
در دنیا، پژوهش هاى بنیادین اســت، ابراز کرد: محل 
استفاده از این دانش که با حوزه هاى مختلف مى تواند 
مرتبط باشد، مشخص نیســت و تنها به معناى تالش 
براى یافته هاى جدید است. وى با بیان اینکه پژوهش 
هاى «ناظر به حوزه مدیریت» شامل زیرمجموعه هاى 
آسیب شناســى، پایش، آمایش، پیمایش و... است و 
این نوع پژوهش براى اداره جامعه و انسان مفید است، 
گفت: پژوهش هاى فناورانه نیز پژوهش هایى اســت 
که یافته هاى بشر را از انواع مختلف با نظام و نوع نگاه 

جدید، تبدیل به مقوله هاى قابل اســتفاده و کاربردى 
براى بشریت مى کند. 

نتایج یک بررســى که از ســوى رصدخانه فرهنگى 
اجتماعى استان اصفهان صورت گرفته، نشان مى دهد 
در سال 96 دانشگاه هاى آزاد نجف آباد و آزاد اصفهان 

بیشترین پذیرش دانشجویان را داشــته اند و دانشگاه 
صنعتى مالک اشــتر با اختصاص یــک درصد از کل 
دانشــجویان پذیرفته شده در دانشــگاه هاى اصفهان، 

کمترین آمار پذیرش دانشــجو را به خــود اختصاص 
داده است.

درصد پذیرفته شدگان دانشگاه هاى اصفهان به تفکیک 

نام دانشــگاه به این شــرح است: دانشــگاه هاى آزاد 
نجف آباد و آزاد اصفهان هرکدام 20 درصد، دانشــگاه 
اصفهان 17 درصد، دانشــگاه پیام نــور اصفهان 14 
درصد، دانشــگاه صنعتى اصفهان 13 درصد، دانشگاه 
علوم پزشــکى 8 درصد، هنــر 2 درصد و دانشــگاه 
مالک اشتر یک درصد دانشجویان ورودى سال 96 را 

پذیرفته اند.
در مقطع کارشناسى، دانشگاه آزاد نجف آباد با پذیرش 
بیش از 1400 دانشــجوى آقــا و دانشــگاه هاى آزاد 
اصفهان و پیام نور با پذیرش بیش از 1600 دانشجوى 
خانم، باالتریــن آمار پذیرش را در ایــن مقطع به خود 

اختصاص داده اند.
***

در مقطع دکترا بیشترین آمار پذیرش متعلق به دانشگاه 
علوم پزشــکى با پذیرش بیش از 300 دانشجوى آقا و 
400 دانشجوى خانم است و در مقطع کارشناسى ارشد 
بیشــترین قبولى آقایان در دانشــگاه هنر و خانم ها در 

دانشگاه اصفهان بوده است.
***

همچنین در مقطع کارشناســى ناپیوسته، دانشگاه آزاد 
اصفهان با پذیرش بیش از 600 نفر دانشجوى خانم و 
200 نفر دانشجوى آقا، باالترین آمار پذیرش را در بین 

دانشگاه ها دارد.
دانشــگاه  فنى مهاجر نیز با پذیرش بیــش از 600 نفر 
دانشجوى آقا و آزاد نجف آباد با پذیرش کمتر از 200 نفر 
دانشجوى خانم در مقطع کاردانى باالترین آمار پذیرش 

دانشجو در این مقطع را دارا هستند.

 پردیس ســینمایى ســاحل با حضور مقامات استانى، 
اهالى سینما و هنرمندان برجسته و در میان دود و بوى 
اسفند رسمًا  افتتاح شــد. این را بگذارید در کنار اجراى 
گروه موســیقى نغمه اصفهان در آییــن افتتاحیه این 
مراسم با خواندن تصنیف «دلشدگان» و حضور مردان
نقره اى و طالیى پرفورمنس آرت که این روزها در گوشه 
و کنار شهر دیده مى شوند و همچنین خاطره گویى هاى 
رسول صدرعاملى و همایون اسعدیان تا دستتان بیاید 
که  این مراســم چگونه آغاز شــد. به هر حــال اینکه 
اسعدیان به عنوان یک کارگردان نام آشناى کشور بیاید 
و بگوید هر وقت دلش مى گیرد، از تهران  به اصفهان 
مى آید، دورى در میدان نقش جهان مى زند، یک دست 
بریان مى خــورد و به پایتخت  بر مــى گردد، خودش 

خاطره جالبى است. 
البته این افتتاحیه فقط هم با ایــن اتفاقات همراه نبود 
بلکه انتقادهاى تند حســن اکلیلى، هنرمند نام آشناى  

اصفهانى هم سوى دیگرى از این افتتاحیه را رقم زد.
از طرفى بیلبوردها، خبر از حضور اســتاندار و شهردار 
براى افتتاحیه مى دادند اما پردیس ســاحل به دستان 
رئیس حوزه هنرى کشور افتتاح شد! در برنامه اجرایى 
قرار بر این بود تا مقامات اصفهانى از جمله شــهردار، 
استاندار، رئیس حوزه هنرى و رئیس سازمان سینمایى 
سوره مهر سخنرانى کنند اما برنامه به کل عوض شد. 

حتى وقتى سید جواد هاشمى، بازیگر و کارگردان سینما 
و مجرى برنامه نام شخصى را مى برد تا براى سخنرانى 
به جایگاه برود، او از اینکه باید سخنران این مراسم باشد 
متعجب مى شد. البته برنامه سخنرانى شهردار عوض 
نشد. نوروزى براى چند دقیقه اى صحبت کرد اما براى 
حضور در جلسه اى دیگر، به ســرعت پردیس را ترك 
کرد تا تریبون به دست کارگردان هاى اصفهانى تهران 
نشــین و مجرى تهرانى اش بیافتاد. همین باعث شد 
صداى حسن اکلیلى در بیاید و بگوید: «یک اصفهانى 

هم بیاورید صحبت کند.»
اشــاره او البته خطاب به جوانانى نبود که براى دیدن 
ســلبریتى هاى تهرانى، رنج آمدن تــا میدان انقالب 
را تحمل کرده بودنــد! این بازیگر اصفهانى با اشــاره 
به حضــور مجــرى تهرانــى در برنامه گالیــه کرد:

« این دردى اســت که به جان مــا اصفهانى ها افتاده 
که براى هرکار خودمان یک نفــر را از تهران در مقام 
مجرى بــه روى صحنــه مى آورند. شــاید تصور این

 اســت که یــک اصفهانى بلد نیســت حــرف بزند 
یا اجــرا کند و ایــن براى مــا یک ننگ اســت و من 

شرمنده ام.»
ســید جواد هاشــمى که از اول برنامه تمام تالشش را 
براى شــاد و پر انرژى نگه داشتن مراســم مى کرد و 
مدام از حاضرین مى خواســت دســت بزنند اما با بى 
توجهى آنها مواجه مى شــد، با سخنان اکلیلى باالخره 

به خواسته اش رسید تا «ساحل» به «طوفان» تشویق 
تبدیل شود.

اکلیلى ادامه داد: «مؤسس ســینما در اصفهان مرحوم 
سپنتا بوده اســت و این هنر در شهر ما 130 سال ریشه 
دارد اما به نحوى رفتــار مى کنیم که گویى تازگى پدید 
آمده است، بهترین کارگردان هاى ایرانى از دل اصفهان 
رشد کرده اند. اگر کسى از هنرمندان توانسته در دنیا رتبه 
بیاورد از اصفهان بوده و باید به این شهر و هنرمندانش 

افتخار کرد.»
پردیس سینمایى چهارباغ با 9 ســالن مجزا و دو سالن 
ویژه کودکان، نخستین سینماى روباز کشور و ظرفیت 
بالغ بر بیش از 1600صندلى، در جمع هنرمندان بسیارى 
افتتاح شد. از آتش بازى هاى افتتاحیه تا گالیه هنرمند 
اصفهانى بخاطر اســتفاده کردن از مجــرى تهرانى، 
اجــراى نمایش هاى آیینــى در مقابل ســینما، تقدیر 
از دســت اندرکاران و حامیان طرح ســاخت پردیس 
سینمایى ســاحل اصفهان و غیره که هرکدام جذابیت 
خاص خــود را داشــت کــه بگذریم، خاطــره بازى 
ینــده رود و ســینما ســاحل صدرعاملــى از زا
 دل ها را بــه درد آورد. او این دو را ســنگ صبور هم
 دانســت و گفت: «امروز زاینده رود صبر کرد تا درخت 
قدیمى سینما ساحل دوباره شکوفا شــود و امیدواریم 
سینما ساحل هم شــاهد دوباره زنده شدن زاینده رود 

باشد.»

رویداد کارآفرینى روستا طى دو روز با شعار«هر روستا 
یک محصول، هر روســتا یک برند» در اتاق بازرگانى 

اصفهان برگزار مى شود.
محورهاى این رویداد، گردشگرى روستایى، روستاى 
خالق، بهره بردارى از میراث ملموس و ناملموس روستا 

و برند سازى محصوالت روستایى است.
دبیر اجرایى رویداد کارآفرینى روستا گفت: این رویداد 
در راستاى پویش کارآفرینى، با همکارى دانشگاه هنر 
اصفهان و دفتر امور روستایى، شوراهاى استان اصفهان 
و اتحادیه شرکت هاى تعاونى دهیارى استان اصفهان 

برگزار مى شود.
زاهد شــفیعى، هدف از برگزارى این رویداد را، تزریق 
اتمسفر کارآفرینى و ایده هاى خالق و نوآورانه به روستا 
عنوان کرد و افزود: غفلتى اساسى در سال هاى گذشته 
نسبت به روستاها وجود داشته، بنابراین هدف از برگزارى 
این رویداد این است که دانشگاه و ایده هاى خالقانه که 
بخشى از آن توسط دانشجویان و اساتید ارائه شده، به 
روستا تزریق شود تا بتوان جریان پویاى کارآفرینى را 
ایجاد کرد. گفتنى است؛رویداد کارآفرینى روستا امروز و 

فردا در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار خواهد شد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:طرح رفع مشکل 
آب شــرب اصفهان در قانون بودجه امسال آورده شده 

است.
محمد باقر نوبخت در خصــوص زاینده رود و مطالبات 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس گفت: هیچ مشکل 
قانونى براى رفع مشــکل آب شرب اســتان اصفهان 
نیســت و این ســازمان آماده اجراى قانــون موجود

است.
وى افزود: اکنون طرحى در قانون بودجه امسال است 
که در این طرح، دو هزار میلیارد تومان منابع مالى الزم 
با روش مشــارکتى با بخش غیر دولتى در نظر گرفته 

شده است.

وى گفت: این موضوع به نمایندگان اســتان اعالم و 
منعکس شــد؛ بنابراین از نظر ما هیچ مشــکل قانونى 
وجود نداشــته و بدون اینکه نیازمنــد مصوبه جدیدى 
باشــیم یا  نیازمند به اصالح و تغییرى در قانون موجود 
باشیم یا تغییرى در الیحه ســال آینده باشیم، این کار 
قابل اجراست و  فقط اراده الزم است که با مشارکت غیر 

دولتى انجام شود.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه افزود: ســازمان 
برنامــه و بودجــه آمادگى خــود را براى ایــن مجوز 
موجود قانونى اعالم مى کند و امیدوارم همه مسئوالن 
استان اصفهان که خواســتار این اقدام هستند، کمک 

کنند.

کدام دانشگاه در اصفهان بیشترین پذیرش را دارد؟

آرامش «ساحل» در ساحل خشک زاینده رود

برگزارى رویداد کارآفرینى 
روستا در اتاق بازرگانى 

طرح رفع مشکل آب شرب اصفهان در قانون بودجه امسال

امروز و فردا برگزار مى شود

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى استان اصفهان:

ظرفیت استفاده از اعتبارات پژوهشى در اصفهان پایین است

مدیر عامل بنیاد نخبگان ســعیدي دانشگاه کاشان از 
حمایت از طرح هاي نوآوري و خالقانه در راستاي رفع 

نیازهاي جامعه خبر داد.
محسن فخري با بیان اینکه  بنیاد نخبگان طرح هاي 
پژوهشی و فناوري را که منجر به حل مسائل جامعه و 
یا تولید محصوالت مبتنی بر فناوري شــود، پذیرش 
می کند، گفت: پیشــنهادات وصولی در کمیته علمی، 
بر اســاس شــاخص هایی اعم از نوآوري، اجرایی و 
اقتصادي بودن طرح ها داوري شــده و مورد حمایت 

قرار خواهند گرفت.

 وي ایجاد زمینه شــکوفایی و هدایت اســتعدادهاي 
درخشــان علمــی و فنــاوري از طریــق ارائــه 
کمک ها و خدمات حمایتی مادي و معنوي به نخبگان، 
پژوهشــگران و کارآفرینان، آماده سازي بستر اجرایی 
تولید علم و فناوري، تالش به منظور تجاري ســازي 
ایده هاي نوین و بهره مند شدن مردم از نتایج آنها در 
کشور و  ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و فناوري را، از 
اهداف ایجاد بنیاد نخبگان سعیدي عنوان کرد و افزود: 
حمایت هاي بنیاد شامل تمام نخبگان، پژوهشگران و 

کارآفرینان در کاشان است. 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 42 دســتگاه خودرو و 
موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

حسن یاردوستى گفت: 42 دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در 
اجراى طرح مقابله با سرقت وسایل نقلیه توسط مأموران این فرماندهى 
کشف شــد. وى افزود: در این طرح، ماموران واحدهاى گشت انتظامى 

موفق شدند تعداد  32 دستگاه خودرو و ده دستگاه موتورسیکلت مسروقه 
را کشــف و تعدادى از سارقان سابقه دار را نیز دســتگیر کنند و تحویل 

مراجع قضائى دهند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با اشاره به تحویل اموال مسروقه به 
مالباختگان بیان کرد: خوشبختانه با اجراى این گونه طرح ها در سطح 

کالنشهر اصفهان توانسته ایم گام هاى خوبى در کاهش جرائم و افزایش 
رضایتمندى مردم برداریم.

این مقام مسئول همچنین از انهدام یک باند سرقت موتورسیکلت در این 
طرح، خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه سه سارق سابقه دار نیز دستگیر 

و هفت دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف شد. 

در پى خــروج غیر قانونى و بدون اخــذ مجوز یکى از 
اعضاى شوراى شــهر اصفهان به کشور لهستان در 
خرداد ماه ســال جارى، بررسى ســلب عضویت وى 
در هیئت حل اختالف مســائل شوراى شهر متشکل 
از استاندار،رئیس دادگسترى، برخى اعضاى شوراى 

شهر و دو نفر از نمایندگان مجلس کلید خورد.
گفتنى اســت هر گونه ســفر یا مأموریــت خارج از 
کشور اعضاى شوراى شــهر بر اساس مصوبه هیئت 

وزیران مى بایســت طى فرایندى پــس از تصویب 
درکارگروه ســفرهاى خارجى وزارت کشــور انجام 

شود.
به گزارش رویش نیوز، هر چند جریان سیاسى حاکم بر 
مدیریت استان و شهر اصفهان در هفته هاى اخیر به 
بهانه هاى مختلف از رسیدگى به این موضوع سر باز 
زدند ولى با فشار افکار عمومى، این موضوع در دستور 

کار کمیسیون رسیدگى به تخلفات قرار گرفت.

محیا حمزه

کـــشف
 42 وسیله نقلیه مسروقه
 در اصفهان 

حمایت دانشگاه کاشان از طرح هاي 
نوآوري و خالقانه 

بررسى سلب عضویت
 یکى از اعضاى شوراى شهر اصفهان

پردیس سینمایى جدید اصفهان رسماً افتتاح شد
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شیوا خنیاگر از توجه زیاد به بازیگران 
چهره در سینما و تلویزیون انتقاد 

کرد.
این بازیگر پیشکســوت سینما و 
تلویزیون بعد از درگذشــت ناگهانى 
«آتِى» ســتایش، بازیگر «عروس 
تاریکى» شده است.  خنیاگر در 
تازه ترین گفتگــوى خود به 
انتقاد از وضعیت ســینما و 
تلویزیون پرداخته است. 
این بازیگــر در گفتگو 
با «تســنیم» اظهار 
کرد: چرا باید یک 

بازیگر کاربلد ده سال خانه نشین بشود و یک نفر بخاطر 
فالوورهایش و چهره و ارتباطات با نویسنده و کارگردان 
کار بیشــتر میدان به او بدهند. این یعنى سلبریتى! امروز 
همین ها میدان هنرمندى را به یک جوالنگاهى تبدیل 
کرده اند که برخى هم کاســبکارانه از این فضا استفاده 
مى کنند و مردم هم به جاى محتوا باید خودنمایى اینها را 
ببینند. پیش از این معروفیت و محبوبیت یک چنین قالبى 
نداشت؛ هرکسى کاربلد بود کارگردان ها و تهیه کنندگان 
به دنبالش بودند نه اینکه چهره بســتر مشهور شدن را 
فراهم آورد. چهره مهم است اما اصل نیست، چون دانش 
بازیگرى، فن بیان، صدا و تســلط در بــازى از هرچیزى 

مهمتر است.
بازیگر سریال تلویزیونى «اغما» و «مرگ تدریجى یک 

رؤیا» با اشــاره به عبارت «طرف از اسب افتاد اما از اصل 
نیافتاد»، گفت: به اعتقاد من سینما و تلویزیون، هم از اسب 
افتاده اند و هم از اصل! چرا که وقتى در یک سریالى مثل 
«عروس تاریکى» که این روزها در حال تصویربردارى 
است و به زودى براى شــبکه یک آماده نمایش مى شود 
با ما قرارداد 60 جلســه اى مى بندند و مى بینیم بیشترین 
توجه به رضا کیانیان و رؤیا نونهالى دو بازیگر اصلى این 
سریال مى شود این حکایت از یک نوع بى عدالتى دارد. چرا 
باید نویســنده، تهیه کننده و کارگردان در خدمت این دو 
سلبریتى باشند. صد نقش فرعى در این سریال وجود دارد 
که یک عده کاربلد در سایه قرار مى گیرند و فقط مخاطب 

سرگرم دیدن سلبریتى شود. 
خنیاگر در پاســخ به این ســئوال که چرا حضور شما در 

رادیو ادامه پیدا نکرد، افزود: در رادیو تهران شــش سال 
کار کردم اما آنقدر مرا اذیت کردند و حقوق هاى ناچیزى 
به ما مى دادند که خودم از رادیو رفتم. اما امروز در دنیاى 
بازیگرى خودمان مى بینیم پول هایى به واســطه تعداد 
فالــوور افراد جا به جا مى شــود که اصــًال هیچ موازین 
عقلى و منطقى ندارد. مثًال بازیگرى را مى شناسم که به 
واسطه پول جمع کردن براى سیل زده ها، حاال هر پست 
تبلیغاتى او 240 میلیون تومان فروخته مى شــود. به چه 
دلیل یک عده خاص باید چنین درآمدهایى را از یک پست 
اینستاگرامى دربیاورند، بعد یک عده سال ها خانه نشین 
باشند. این همان بى عدالتى اســت که اشاره کردم و هر 
تشکل و صنفى هم بیاید تا دیواره میدان دارى یک عده 

خاصى ریخته نشود هیچ اتفاقى را نمى تواند جلو ببرد.

انتقاد بازیگر قدیمى از رو کردن  به سلبریتى ها:

چرا اینقدر به رضا کیانیان و رؤیا نونهالى
 توجه مى کنید؟!

ر

شیوا خنیاگر از توجه زیاد به بازیگران
سینما و تلویزیون انتقا چهره در

کرد.
سینما این بازیگر پیشکســوت

تلویزیون بعد از درگذشــت ناگهانى
«آتِى» ســتایش، بازیگر «عروس
تاریکى» شده است.  خنیاگر د
تازه ترین گفتگــوى خود به
وضعیت ســینما انتقاد از
تلویزیون پرداخته است
این بازیگــر در گفتگ
«تســنیم» اظها با
کرد: چرا باید یک

ســریال موزیکال فانتزى «هشــتگ خاله سوســکه» به 
کارگردانى محمد مسلمى به زودى در شبکه نمایش خانگى 
توزیع مى شود. این سریال پر بازیگر به تهیه کنندگى حسن 
مصطفوى در ســکوت خبرى کلید خورد و توسط مؤسسه 

«سرو رسانه پارسیان» به شبکه نمایش خانگى خواهد آمد.
در خالصه داستان «هشتگ خاله سوسکه» آمده است: «شهر 
افسانه ها توسط دیو بزرگ دچار طلسم تکرار مى شود، این 
در حالى است که شب هزار و یکم شهرزاد قصه گو به صبح 
رسیده و قرار است به دستور حاکم بزرگ جشن عروسى خاله 

سوسکه و آقا موشه برگزار شود اما...»
بهاره کیان افشار، امیر حسین رستمى، ارژنگ امیر فضلى، 
الناز حبیبى، امیر کربالیى زاده، شهین تسلیمى، الله صبورى، 
صفر کشکولى، بهزاد رحیم خانى، نیلوفر رجایى فر و محمد 
مسلمى؛ با هنرمندى لیال بلوکات، سعید امیر سلیمانى و الهام 
حمیدى ترکیب بازیگران اصلى این مجموعه موزیکال را 
تشکیل مى دهند. ساخت این ســریال همچنان در اطراف 
تهران ادامه دارد و تدوین و صداگذارى آن به صورت همزمان 

در حال انجام است.

برادر و مدیر برنامه  مجید خراطها از آخرین وضعیت درمان 
مشکل بینایى این هنرمند گفت.

کم سو شــدن و سوزش شدید چشــمان مجید خراطها 
خواننده  پاپ کشــورمان، ســوژه  این روز هاى رسانه ها 
و شــبکه هاى مجازى اســت. برادر خراطها در این باره 
مى گفت «مجید چند روز پیش حتى تا شــعاع یک متر 
را هم نمى توانســت ببیند.» وى  گفت: بعد از تشخیص 
نهایى که چند روزى است، انجام شده، شعاع دید مجید 

شــعاع دیدش نیم بیشتر شده است. پیش از این 
متر بود و االن به 2 

متر رسیده است. 
خراطهــا افزود: 
اگر دارو هایى که 
تجویز شده نتیجه 

بخش باشــد، بینایى مجید کامًال بر مى گردد و آن زمان 
پزشکان باید ســراغ علت هاى پایه اى بروند. باید بینایى 
برادرم برگردد و پس از ریشه یابى مشخص شود که نیازى 

به عمل جراحى هست یا خیر.
مدیربرنامه  مجید خراطها با اشــاره به احتمال بهبود این 
خواننده اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که بهبودى کامل 
صورت مى گیرد یا خیر. براى برگشت بینایى حدود ده روز 
زمان پس از مصرف داروها نیاز است. از آنجا که پزشک 
هرگونه ارتباط با تلفن را ممنوع کرده، ایشان نمى توانند 
با کســى صحبت کنند و از این بابت از طرفداران برادرم 

عذرخواهى مى کنم.
گفتنى اســت؛ مجید خراطها براى دور شــدن از اشعه و 
آلودگى هواى تهران به شمال کشــور سفر کرده و موقتًا 

در آنجا ساکن است.

ثریا قاسمى، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران شمع تولد 78 سالگى خود را خاموش کرد.
قاسمى ســال 1319 در تهران متولد شــد. وى دختر حمیده خیرآبادى، بازیگر معروف ایرانى است. 

«ویالیى ها»، «عروسک»، «پدر آن دیگرى»، «دعوت»، «محاکمه»، «شام آخر»، «خاکسترى»، 
«خواستگارى» و «خانه ابرى» از جمله آثار درخشانى است که قاسمى در عرصه سینما به یادگار 

گذاشته است.
ثریا قاسمى گذشته از فیلم کوتاه «تلفن» با ایفاى یکى از نقش هاى اصلى فیلم «آرامش در حضور 
دیگران» عرصه جدى سینما را آزموده و آنقدر قدرتمند ظاهر شد که پس از گذشت این همه سال 

با اولین فیلم بلندش به یاد آورده مى شود.
او برخالف مــادرش (حمیده خیرآبــادى) در فیلم هاى کمــى بازى کرد و عمــده تجربه هاى 

سینمایى اش مربوط به دهه 80 است.
این بازیگر باســابقه ســینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون پس از اینکــه بخاطر بازى در 

«مارالبرنده» برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از نوزدهمین 
جشنواره فیلم فجر در ســال 1379 شد توانســت فرصت ایفاى نقش هاى 
متفاوت ترى را هم پیدا کند که بازى در «شام آخر» و «دختر شیرینى فروش» 
از آن جمله بود. بازى کوتاهش در «شــام آخر» جایزه بهترین بازیگر نقش 
مکمل را از جشن خانه سینما براى او به همراه داشت و پس از «دختر شیرینى 

فروش» به بازى در فیلم هاى کمدى گرایش پیدا کرد. 
دو ســریال تلویزیونى «در پناه تو» (حمید لبخنده) و «شب دهم» (حسن 
فتحى) با بازى ثریا قاسمى محبوبیت فراوانى پیدا کرد. در کنار اینها بازى او 
در تله تئاترهایى مثل «به سوى دمشق» (حمید سمندریان)، «نکراسوف» 

(محمد رحمانیان) و «به سوى کعبه» (تاجبخش فناییان) به چشم آمد.
وى در سال 1395 در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر بخاطر بازى در 
فیلم سینمایى «ویالیى ها» برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن شد.

فیلم سینمایى «مشــت آخر» به کارگردانى مهدى فخیم زاده با عدم 
قصد حضور در جشنواره فجر، آماده اکران عمومى خواهد شد.

حامد حسینى، تهیه کننده فیلم سینمایى «مشــت آخر» در ارتباط با 
آخرین وضعیت ایــن فیلم در گفتگو با خبرنــگار «صبا» عنوان کرد: 
تدوین «مشــت آخر» به پایان رسیده اســت و صداگذارى و ساخت 

موسیقى درحال انجام است.
وى در ارتباط با حضور فیلم در جشنواره فجر نیز توضیح داد: فرم حضور 
در سى و هفتمین جشنواره فجر را پر نکرده ایم و پس از پایان مراحل 

فنى براى زمان اکران آن تصمیم گیرى خواهیم کرد.
گفتنى است؛ فیلم سینمایى «مشت آخر» به کارگردانى مهدى فخیم 
زاده و تهیه کنندگى سیدحامد حســینى از اول خرداد در تهران مقابل 
دوربین رفت. این نوزدهمین فیلم فخیم زاده در مقام کارگردان است 

که نگارش فیلمنامه آن را نیز خودش برعهده داشته  است.
در این فیلم گوهر خیراندیش، احمد نجفى، رامین راستاد، گلناز خالصى، 
حمیدرضا قلى خانى، ســیاوش معمارزاده و آتنا مهیارى همراه با خود 

مهدى فخیم زاده به ایفاى نقش مى پردازند.
آخرین ساخته مهدى فخیم زاده در ســینما فیلم «هم نفس» با بازى 
رؤیا نونهالى، مریال زارعى، ناصر آقایى و خود وى بود که سال 82 روى 

پرده رفت.

فلورا سام، کارگردان سریال «بى قرار» در خصوص فیلم «بى قرار» 
گفت که فصل دوم سریال «بى قرار» توانسته است بهتر با مخاطبان 
ارتباط برقرار کند و توجه منتقدان را به خود جلب کند. او در پاســخ به 
سئوالى در ارتباط با قسمت انتهایى سریال افزود که مخاطبین منتظر 

اتفاق هاى عجیب و غریب در قسمت هاى پایانى سریال باشند.
فلورا ســام در رابطه با زمان اکران فیلم «قرارمون پارك شــهر» در 
بهمن ماه گفت: هنوز اطالع دقیقى ندارم ولى اگر در چنین زمانى هم 
فیلم اکران شود مشکلى ندارد. اگر فیلم حرفى براى گفتن داشته باشد 

مخاطب از آن استقبال خواهد کرد.
وى در همین راســتا ادامه داد: طبیعى است زمان اکران طالیى براى 
فیلم هاى کمدى باشد. من متأســفم که هیچ قانونى براى حمایت از

 فیلم هاى اجتماعى وجود ندارد. یک جایى باید فیلم اجتماعى که نیاز 
امروز جامعه است حمایت شود تا فیلمساز به دنبال گیشه نباشد. امروز 
برخى فیلمســازان به دلیل نیاز مخاطب به فیلم هاى کمدى به جاى 
ساخت اثر فاخر کارهاى سطح پایینى مى سازند. شاید در کوتاه مدت 
تولیدات اینچنینى جوابگو باشد اما در درازمدت مخاطب از لودگى ها و 

شوخى ها و رقص هاى عجیب و غریب اشباع مى شود.
فلورا سام در ارتباط با کارهاى آتى خود گفت که دو پروژه فیلمش در 
سیما فیلم به مرحله تصویب و ارزیابى رسیده اما هنوز به دلیل برخى 

مشکالت و نبود بودجه نتوانسته است فیلم را تولید کند.

ظاهر متفاوت کیان افشار 
و رستمى در « هشتگ خاله سوسکه»

بینایى خواننده مشهور ایرانى
 بازمى گردد؟

فیلم سینمایى «صفر» با بازى مشترك «شاهرخ خان» و «سلمان خان» 
اکران بین المللى خود در سینماهاى بالیوود را از دیروز جمعه بیست و یکم 

دسامبر آغاز کرد.
شــاهرخ خان، بازیگر مطرح ســینماى بالیوود و جهان این روزها جشن 
صدمین فیلم سینمایى که در آن بازى کرده را پشت سر گذاشته است. فیلم 
ســینمایى «صفر»، صدمین تجربه بازیگرى محبوب ترین بازیگر فعلى 

سینماى هندوستان محسوب مى شود.
شــاهرخ خان بدون شــک هم اکنون یکى از پنج بازیگر برتر و محبوب 

سینماى بالیوود محسوب مى شود.
از جمله اتفاقات جالب توجــه دیگر در مورد فیلم ســینمایى «صفر» به 
کارگردانى «آناند راى» باید به همکارى مجدد سلمان خان و شاهرخ خان 

در یک فیلم سینمایى اشاره کرد.

نگارش فیلمنامه فیلم سینمایى «صفر» را «هیمانشو شارما» بر عهده داشته 
و این فیلم سینمایى اکران بین المللى خود را 21 دسامبر 2018 در سینماهاى 

هند و جهان آغاز کرد.
عالوه بر شاهرخ خان و سلمان خان، بازیگرانى همچون «آنوشکا شارما»، 
«کاترینا کیف»، «سرى دوى»، «بیل بیلونز»، «ابهاى دئول»، «ایجپ 
تیلور» و «آوا کانلى» در فیلم سینمایى «صفر» به ایفاى نقش پرداخته اند.

ثریا قاسمى 78 ساله شد

«مشت آخر» قید حضور در 
جشنواره را زد

منتظر اتفاق هاى عجیب در 
سریال «بى قرار» باشید

سوپراستار هندوستان با «صفر»، صدتایى شد

ن ش پ مر ش ع
2متر بود و االن به 2
متر رسیده است. 
خراطهــا افزود: 
اگر دارو هایى که 
تجویز شده نتیجه 

و ر
با کســى صحبت ک
عذرخواهى مى کنم.
گفتنى اســت؛ مجی
آلودگى هواى تهران
در آنجا ساکن است.

فیلم سینمایى «ص
اکران بین المللى
دسامبر آغاز کرد.
شــاهرخ خان، ب
صدمین فیلم سین
ســینمایى «صف

«هیوال» نــام یک طنز نمایش خانگى اســت 
که این  روزها در شهرك غزالى تصویربردارى 

مى شود.
مهران مدیرى بعد از مدت ها دوباره با یک سریال 
طنز به نمایش خانگى مى آید. اما این بار با گروه 
متفاوتى متشکل از فرهاد اصالنى، شیال خداداد، 
مهران مدیرى، شبنم مقدمى، گوهر خیراندیش، 
محمد بحرانى، سیما تیرانداز،  میرطاهر مظلومى، 
نیما شــعبان نژاد، عزت ا... مهــرآوران، فرزین 
محدث، افشین زینورى و محسن قاضى مرادى 

یک 15 قسمتى آماده مى شود.
میرطاهــر مظلومى که پیش از ایــن با مهران 
مدیرى همکارى داشته درباره «هیوال»گفت: 
نامش «هیوال»  اســت اما یک طنز تأثیرگذار 
است. چون بسیار دقیق به موضوعات مى پردازد 
و آنقدر قصــه آن تعلیق هاى بــه موقعى دارد 
مخاطب را بعد از مدت ها که درگیر آثار نمایشى 
نمى شوند،  با خودش تا به آخر داستان مى کشاند. 
پیمان قاسم خانى و گروه نویسندگان آنقدر دقیق 
نوشته اند که در بســتر زیرین کار هم الیه هاى 

عجیبى وجود دارد.
وى با اشاره به انتشــار اولین عکس این سریال 
که به مخاطب القا مى کند که «هیوال» تاریخى 
اســت، افزود: من نقش جد خانواده داســتان 
را برعهده دارم و بســیار نقش جذابى اســت. 

«هیوال» تاریخى نیست و داستان به روزى دارد. 
ولى به دلیل اتفاقات داســتان مجبور مى شود 
یک یادآورى به گذشــته و تاریخ داشته باشد. 
مهران مدیرى خوشــبختانه با یک وســواس 
و ظرافتى کار را پیش مى برد تــا مثل برخى از 
ســریال ها، مضمون تکرارى و غیردلچســبى

 بیرون نیاید.
مظلومى خاطرنشــان کرد: پیش بینى شــده، 

«هیوال»سریال نوروزى نمایش خانگى باشد.
گفتنى است، سریال «هیوال» در 15 قسمت از 
17 آذرماه کلید خورده و به تعبیر مهران مدیرى 

یک کمدى اجتماعى است.

«هیوال»، سریال نوروزى شبکه نمایش خانگى

8ولد 78 سالگى خود را خاموش کرد.
 خیرآبادى، بازیگر معروف ایرانى است. 

حاکمه»، «شام آخر»، «خاکسترى»، 
ه قاسمى در عرصه سینما به یادگار 

هاى اصلى فیلم «آرامش در حضور 
د که پس از گذشت این همه سال 

ى بازى کرد و عمــده تجربه هاى 

بازى در   ینکــه بخاطر
ل زن از نوزدهمین 
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 بازیگر نقش 
ختر شیرینى 

هم» (حسن
ینها بازى او 
کراسوف» 

شم آمد.
بازى در 
گر نقش 

8سمى 78 ساله شد
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پیام نیازمند: 

کینه ها را فراموش کنید

 عزت پورقاز در دیدار سپاهان-پرسپولیس از هفته  دوازدهم، با شوتى استثنایى از پشت محوطه  جریمه  یکى از زیباترین گل هاى 
این فصل را به نام خود ثبت کرد. این سومین گل پورقاز در لیگ هجدهم بود و با در نظر گرفتن این گل، مدافعین سپاهان در مجموع 

موفق به ثبت هشت گل و هشت پاس گل در لیگ هجدهم شده اند، یعنى بیشتر از هر خط دفاعى دیگر در لیگ برتر ایران.
اما چگونه این آمار براى سپاهان و امیر قلعه نویى رقم خورده است؟ پاسخ این سئوال در نگاه ویژه اى که امیر قلعه نویى به استفاده 
از ضربات شروع مجدد دارد، نهفته است. در هنگام ارسال ضربات کرنر، پرتاب اوت ها و ضربات ایستگاهى مدافعین تیم که جزو 
بازیکنان سر زن تیم محسوب مى شوند وارد محوطه   جریمه  حریف شده و همین موضوع باعث ایجاد موقعیت هاى فراوان گلزنى 
براى آنها شده است. عزت پورقاز یکى از بازیکنانى بوده که به خوبى از این موقعت ها استفاده کرده و موفق به ثبت  سه گل و یک 
پاس گل شده است.از طرف دیگر، حضور کى روش استنلى در ترکیب سپاهان که برنده اى تمام عیار در نبرد هاى هوایى است، 
محوریت بازى سازى تیم را به ارسال از کناره ها منتقل کرده که در چنین حالتى مدافعین چپ و راست تیم، بارها براى ارسال توپ 
از کناره ها به یک سوم دفاعى حریف نفوذ کرده اند و حضور پر رنگى در فاز هجومى تیم داشته اند. ارسال شش پاس گل توسط دو 

مدافع کنارى تیم سپاهان، همراه با سه گل زده نشان از همین موضوع دارد.
آمار فوق العاده  مدافعین سپاهان روى شروع مجددها و این راندمان باال در کارهاى هجومى، آرمانى ترین خط دفاعى براى امیر 

قلعه نویى است. مدافعانى که هم خوب گل مى سازند و هم خوب گل مى زنند.

 این مدافعان مهاجم!

بیاید تصــور کنیم امروز 13 بهمن 1397 اســت و جام 
ملت هاى آسیا شب گذشته به اتمام رسیده است. ایران 
همچون دوره هاى قبلى به مقام قهرمانى نرســیده و 
سیل انتقادات در رســانه هاى تصویرى و نوشتارى و 
شبکه هاى مجازى به ســوى کارلوس کى روش روانه 
شده اســت. کارلوس کى روش با اتمام قرارداد چمدان 
خود را براى ترك شغل هفت ساله خود بسته و از فوتبال 
ایران مى رود. ما ماندیم و حسرت 43ساله که تا شروع 
دوره بعدى جام ملت هاى آسیا 47 ساله خواهد شد. ما 
ماندیم و دعواى حیدرى و نعمتى که تیشه به ریشه این 

فوتبال مى زند.
ســال ها پیش وقتى بعد از جام جهانــى 1998و نتایج 
درخشــان آن تیم، جالل طالبى تیمش را به جام ملت 
هاى آسیا 2000 لبنان فرستاد اما با  شکست مقابل کره 
جنوبى از دور رقابت ها کنار رفت. سال ها بعد شایعات 
مربوط به چنددستگى تیم در آن مسابقات تأیید شد اما 
در نهایت نتیجه چه شد؟ ما ماندیم و حسرت گل زیباى 
کریم باقرى به لى وون جائه و حسرت قهرمانى در آسیا 

با پرستاره ترین تیم سال هاى گذشته.
 حاال در آستانه جام ملت هاى آسیا 2019 هستیم، باید 
یکدل و یکصدا، 80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان 
قلب باشیم تا آرزوى 43 ســاله فوتبال ایران را بر آورده 
کنیم. کارلوس کى روش بعد از هفت ســال حضور در 
ایران، تغییر نسل تیم ملى ایران و معرفى جوانانى نظیر 
بیرانونــد، پورعلى گنجى،جهانبخــش، مهدى ترابى، 
عزت اللهــى و... و اســتفاده از آنها در کنار

با تجربــه هایى نظیر دژآگــه، منتظرى و 
شجاعى ترکیبى از تیم ملى ساخته که حاال 

یکى از مدعیان قهرمانى در آسیاست. 
ســال ها بعد اگر از جام ملت هاى آســیا 
2019 بحثى شــود، یا حسرت تیم همگون 
و قدرتمندى را مــى خوریم که به 
قهرمانى آسیا نرسید، یا 
اینکه افتخار مى کنیم 
به قهرمانى که این 

تیم براى ملت ایران به دســت آورد. انتخاب با ماست،
 مى توان از شهردار تهران متنفر بود اما عاشق تهران بود. 
مى توان مثل پرسپولیسى ها از کارلوس کى روش دل 
خوشى نداشت اما نمى توان تیم ملى «ایران» را دوست 
نداشــت. تیم ملى که نام «ایران» را یدك مى کشــد، 
نامى که خواه ناخواه در جلوى ملیت همه ما آمده است و 

مى توان به همین تیم ملى ایران افتخار کرد. 
...نمى توان لحظاتى را از یاد برد در دیدار مقابل اسپانیا 
همگى همراه با رامین رضاییان،پورعلى گنجى و بیرانوند 
روى توپ پریدیم تا از خط دروازه عبور نکند، نمى توانیم 
لحظاتى را از یاد ببریم که همراه بــا مهدى طارمى به 
سمت دروازه پرتغال رفتیم و حســرت ضربه بى دقت 
طارمى را خوردیم. اتفاقى که خیلــى نزدیک بود اما به 

آن دست نیافتیم. 

حال بیایید تصور کنیم امروز سیزدهم بهمن 1397 است 
و شب گذشته تیم ملى ایران قهرمان آسیا شده و همگى 
در تدارك استقبال از تیم ملى ایران هستیم که قهرمان 
آسیا شده. در شهرســتان هاى محل تولد بازیکنان تیم 
ملى بنرها و دسته گل ها سفارش داده مى شود تا از آنها 
اســتقبالى در خور به عمل آید. در شبکه هاى مجازى 
صحنه هاى بازى فینال دســت به دست مى چرخد و 
الیک مى خــورد. جامعه اى که خوب یــا بد به دالیل 
اقتصادى جامعه اى اســت نگران اما قهرمانى در آسیا

مى تواند این جامعه را به جامعه اى پرشور و نشاط تبدیل 
کند. تا چهار سال تیم ملى ایران را با عنوان قهرمان آسیا 
مى شناسند و در سال 2021 در جام کنفدراسیون ها تیم 
ملى کشورمان چه با کارلوس کى روش چه بى کارلوس 

کى روش شرکت خواهد کرد. 

امه ژاکــه زیربــار دعــوت از کانتونــا و ژینــوال به 
تیم ملــى نرفت امــا در نهایــت با درخشــش امثال  
بارتز،بالن،زیدان،پتى،آنــرى و... قهرمان جام جهانى 
شــد و مردم فرانســه را بر بام دنیا نشــاند. کارلوس 
کى روش ها بــه فوتبال ایران مى آینــد و مى روند اما 
این ماییم که با تیم ملى کشــورمان مى خندیم، گریه 
مى کنیم، بابت موقعیت هاى از دســت رفته حســرت 
مى خوریــم و بــا موفقیت هایش ســر به آســمان 

مى ساییم. 
حال انتخاب با ماست، مى توان تیم ملى را بایکوت کرد، 
آرزوى شکستش را داشت تا کارلوس کى روش از فوتبال 
ایران برود، مى توان با همه وجود از تیم ملى حمایت کرد 
و در نهایت افتخار قهرمانى آســیا را بعد از 43 سال از 

نزدیک حس کنیم. 

پرسپولیسى ها و سایرین هم بیایند و همدل شوند

مى توانید از شهردار تهران متنفر 
ولى عاشق تهران باشید!

3 باشگاه قطرى به دنبال جذب مدافع تیم ملى فوتبال ایران در فصل نقل و انتقاالت زمستانى هستند.
به گزارش خبرگزارى ها وبه نقل از الرأى، مرتضى پورعلى گنجى در السد قطر عملکرد بسیار خوبى از خود 

نشان داد با این حال او تصمیم گرفت که این تیم را ترك کند و راهى لیگ بلژیک شود.
به نظر مى رسد که قطرى ها بازهم مى خواهند از پورعلى گنجى استفاده کنند اما این بار نه تیم السد 

بلکه او از چند باشگاه قطرى دیگر پیشنهاد دارد.
روزنامه «استاد الدوحه» در گزارشى به ســتایش از پورعلى گنجى پرداخت و از پیشنهاد سه باشگاه 

االهلى، العربى و قطر براى جذب این مدافع ایرانى سخن به میان آورد.
استاد الدوحه نوشت: پورعلى گنجى مدافع بسیار خوبى است و مى تواند به هر تیمى کمک کند. او در 

تیم ملى فوتبال ایران بازى مى کند و از سه باشگاه االهلى، العربى و قطر پیشنهاد دارد.
 در روزهاى اخیر خبرهاى زیادى درباره عالقه باشگاه پرسپولیس و برانکو به جذب پورعلى 

گنجى هم به گوش رسیده اما بعید به نظر مى رسد که این مدافع باکیفیت با وجود 
عالقه اى که به تیم سرخپوش پایتخت دارد بخواهد در شرایط کنونى به فوتبال 

ایران برگردد. 

صدرنشین لیگ برتر یکى از تیم هاى بورس در نقل و 
انتقاالت لیگ برتر است و طبیعى است بازیکنان این 
تیم مورد توجه تیم هاى بزرگ از جمله اســتقالل و 

پرسپولیس باشند.
اما بازیکن گرفتــن از تیم ســپاهان در تعطیالت 
زمستانى عملیاتى غیر ممکن است و تیم ها به خوبى 
متوجه این موضوع شده اند. به همین دلیل مربیان 
تیم هاى دیگر تالش مى کنند لیست خرید خود را 
بدون بازیکنان سپاهان تنظیم کنند. درست همانند 
اینکه در تعطیالت زمســتانى کمتر تیمى بازیکنان 
استقالل و پرســپولیس را در لیست خرید خود قرار 
مى دهد. البته بازیکنانى که در این تیم ها در لیست 
مازاد قرار بگیرند حکایت متفاوتى دارند و به راحتى 

مى توانند جدا شوند و به تیم هاى دیگر بروند.
به تازگى برخــى از تیم ها در تــالش براى جذب 
بازیکنان سپاهان بودند. بازیکنانى چون کى روش 
اســتنلى، مهرداد محمدى و عزت ا... پورقاز. گفته
مى شد مهرداد محمدى و عزت ا... پوزقاز مورد توجه 
تیم پرسپولیس بوده اند. اما هیچ اقدام جدى در این 
باره انجام نشــد به این دلیل که باشگاه سپاهان به 
صراحت اعالم کرده اســت به هیچیک از بازیکنان 
کلیدى خود رضایتنامه نخواهد داد. بر اساس اعالم 
رضا فتاحى سرپرست تیم سپاهان هم هیچ بازیکنى 
از باشگاه درخواســت رضایتنامه نداشته است. البته 
ممکن است جالل الدین على محمدى در روزهاى 
آینده با توجه به کم بازى کــردن تصمیم به جدایى 
بگیرد که حکایت او متفاوت است. اینکه هیچ بازیکنى 
از باشگاه درخواســت رضایتنامه نداشته هم طبیعى 
است چون ترك تیم سپاهان در این برهه از زمان با 
توجه به اینکه تیم صدرنشــین است منطقى به نظر 
نمى رسد. این اتفاقات نشان مى دهد تیم هاى بزرگ 
و مدعى باید در تعطیالت تابســتانى بهترین تیم را 
ببندند چون در تعطیالت زمستانى یارگیرى سخت 
است و باب میل نخواهد بود. شاید بهترین اتفاقى که 
براى تیم ها در تعطیالت زمستانى رخ مى دهد تبادل 
بازیکن با باشگاه دیگر باشد. در این صورت باشگاه 
باید براى جذب یک بازیکن خوب با جدایى یکى از 

بازیکنان خوب خود موافقت کند.

دروازه  بان ملى پوش تیم فوتبال سپاهان گفت:همه 
دوست دارند با هم رقابت کنند و در مسابقات باشند، من 
هم تالش مى کنم طورى کار کنم که در لیست نهایى 

جام ملت ها باشم.
پیام نیازمند در گفتگویى، در خصوص اولین حضورش در 
اردوى تیم ملى گفت: شرایط خیلى خوب است، من قبل از 
اینکه به اردو اضافه شوم نگران اتمسفر و فضاى بین تیم 
بودم ولى وقتى اضافه شدم متوجه شدم همه چیز عالى و 

فضا هم صمیمانه است.
وى افزود: کادر فنى تیم ملى بسیار حرفه اى هستند و همه 
چیز عالى پیش مى رود. لوپــز مربى گلرهاى تیم ملى هم 
خیلى خوب کار مى کند و در دو جلسه اخیر تیم ملى نکات 

خوبى را از او یاد گرفتم.
دروازه بان ملى پوش سپاهان در خصوص سه دیدار آینده 
تیم ملى در کشــور قطر گفت: هر بازى دوستانه مى تواند 
براى ما تأثیرگذار باشــد. اگر ما بتوانیم از گروهمان صعود 
کنیم قطعاً کار در مرحله بعد براى ما بهتر خواهد بود به همین 

دلیل دیدارهاى دوستانه تأثیر خوبى در عملکرد بازیکنان دارد.
نیازمند در خصوص رقابتش با ســایر گلرها گفت: رقابت همیشه 
وجود دارد، همه دوست دارند با هم رقابت کنند و در مسابقات باشند، من 
هم تالش مى کنم طورى کار کنم که در لیست نهایى جام ملت ها باشم.

 دروازه بان ملى پوش سپاهان در پایان گفت: از مردم مى خواهم هر کینه 
و ناراحتى که وجود دارد فراموش کنند و همه دست به دست بدهند تا در 
این شرایط اقتصادى که تحمل مى کنند پشتیبان تیم ملى باشند تا ما هم 

با حمایت آنها به عنوان قهرمانى برسیم.

ســرمربى ذوب آهن اصفهان به دنبال جذب شاگرد 
سابق خودش در استقالل است.

علیرضا منصوریان که به تازگى به عنوان سرمربى 
ذوب آهن اصفهان منصوب شده، قصد دارد در بازار 
نقل و انتقاالت پیش رو شــاگرد ســابق خودش در 

استقالل را جذب کند.
 شنیده ها حاکى از آن است که اعتقاد منصوریان به 
بازى على قربانى او را مجاب کرده بار دیگر به فکر 
همکارى با او بیافتد. على قربانى پیش از این در نفت 
تهران و استقالل شاگرد منصوریان بوده و سرمربى 

ذوبى ها عالقه خاصى به شیوه بازى او دارد.
قربانى در پایان فصل گذشته از استقالل جدا شد و 
به اسپارتاك ترانواى اسلواکى پیوست ولى احتمال 
بازگشــت او به لیگ برتر ایران وجــود دارد و طبق 
اخبار منتشر شده این بازیکن به زودى دوباره شاگرد 

منصوریان خواهد شد. 

طبق اعالم افراد نزدیک به باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
مبلغ 900 میلیون از مبلــغ رضایتنامه مرتضى تبریزى 
باقى مانده و مدیران سبزپوشان اصفهانى به دنبال وصول 

آن هستند.
 با شروع مسابقات لیگ هجدهم استقاللى  هاى تهران 
که در نقل و انتقاالت تابستانى مهاجم صاحب نامى به 
خدمت نگرفته بودند، پس از مذاکره با باشگاه ذوب آهن 
اصفهان موافقت آنها براى جــذب مرتضى تبریزى به 
شرط پرداخت مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون به عنوان 
رضایتنامه را دریافت کردند. همیــن اتفاق هم رخ داد و 
مدیران باشگاه استقالل طى چند فقره چک این مهاجم 

نامدار را به خدمت گرفتند.
اما حاال خبر مى رسد که استقاللى ها تا به االن تنها نصف 
مبلغ تعیین شده را به طرف اصفهانى پرداخت کرده اند و 
در این میان 900 میلیون تومان به ذوب آهن بابت دریافت 
رضایتنامه تبریزى بدهى دارند. همچنین برخى شایعات 
در خصوص بازگشت این بازیکن به ذوب آهن وجود داشت 
که پس از پرس و جو از سرمربى سبزپوشان متوجه شدیم 
برنامه اى براى جذب تبریزى در دستور کار آنها قرار ندارد 

و بیشتر باید آن را شیطنت رسانه ها دانست. 

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن به احضارش از سوى کمیته 
انضباطى فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

ذوب آهــن دور رفت لیگ برتر را با قــرار گرفتن در رده 
چهاردهم جدول به پایان رساند، اما اشتباهات داورى 
یکى از اصلى ترین دالیلى بود تا این باشگاه اصفهانى 
همانند سال قبل جزو مدعیان و باالنشینان نباشد و 

در جمع تیم هاى پایین جدولى دیده شود.
سعید آذرى، مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن که در 

روزهاى اخیر به شــدت از داورى ها علیــه این تیم که 
بیشترین ضرر را از این موضوع دیده بود، انتقاد کرد 

و به عوامل غیر فنى در عدم نتیجه گیرى 
ذوب آهن اشاره داشــت، به دلیل 

اظهاراتــش از ســوى کمیتــه 
انضباطى فدراســیون فوتبال 

احضار شد.
اکنون مدیر عامل باشــگاه 
ذوب آهــن به احضــارش از 
ســوى کمیتــه انضباطى 
فدراسیون واکنش نشان داد 

و در پیامى نوشت:
«صداى حق طلبــى را براى دفاع از 

باشگاه ذوب آهن هیچگاه خاموش نخواهیم کرد، 
همگان دیدند که چه اجحافى شد به باشگاه ما، 
هوادار، مدیران، رســانه ها و مردم و مســئولین 
اصفهان و همه جامعه فوتبال، ولى ما مى ایستیم 
و باز هم مبارزه مى کنیــم تا اثبات کنیم لیاقتمان 

آن باالهاست.
ما نماد حق طلبى مردمى هستیم که در طول تاریخ 

این مرز و بوم فرزندان زیادى را در این راه هدیه داده اند، 
فرزندان ایران و اصفهان، آنانى که با هدیه گرانبهاترین 
دارایى خود، جانشان، از ناموس و شرف مردم این کهن 
دیار دفاع کردند در همه جبهه ها که بارزترین آنها هشت 
سال دفاع مقدس و جانانه بود، آنها جنگیدند و جان به جان 
آفرین دادند تا شهید لقب بگیرند و ما زیر بار تعدى و ظلم 
نباشیم، پس نترسانید ما را از دفاع از حق. تیممان پایین 
اســت در جدول رقابت، نه بخاطر عدم توانمندى فنى، 
بلکه بخاطر دیگر عوامل که اشــتباهات سهوى داوران 
عمده ترین دلیل آن است، توجیهى نداریم و چاره اى به جز 
مبارزه و به جز قوى تر شدن، نگاهمان به سوى اوست و از 
قدرت ال یزال او نیرو مى گیریم، بد بوده ایم و من مقصرم 
ولى نمى گذاریم حقمان را تضییع کنند، در هر محکمه اى 
تا سر حد توان خواهیم ایستاد و خواهیم گفت، خداوندا، ما 
را در جدال نا برابر و بى عدالتى تنها نگذار، ما همه تالشمان 

را براى موفقیت خواهیم کرد...»

3 خاطرخواه براى مرتضى!
فصل نقل و انتقاالت زمستانى هستند.

ى در السد قطر عملکرد بسیار خوبى از خود
راهى لیگ بلژیک شود.

ى استفاده کنند اما این بار نه تیم السد 

نجى پرداخت و از پیشنهاد سه باشگاه 
ن آورد.

ررررررررر در مى تواند به هر تیمى کمک کند. او
ى و قطر پیشنهاد دارد.

س و برانکو به جذب پورعلى
فع باکیفیت با وجود 

نونى به فوتبال 

ى مرتضى!
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 عزت پورقاز در دیدار سپاهان-پرسپولیس
این فصل را به نام خود ثبت کرد. این سومی
موفق به ثبت هشت گلو هشت پاس گل
اما چگونه این آمار براى سپاهان و امیر قل
از ضربات شروع مجدد دارد، نهفته است
بازیکنان سر زن تیم محسوب مى شوندو
براى آنها شده است. عزت پورقاز یکى از
حضو پاسگل شده است.از طرف دیگر،
محوریت بازى سازى تیم را به ارسال از ک
از کناره ها به یکسومدفاعى حریف نفو
مدافع کنارى تیم سپاهان، همراه با سه گ
آمار فوق العاده  مدافعین سپاهان روى ش
قلعه نویى است. مدافعانى که هم خوب گ

 ای

ور

در تنظیم لیست خرید
 بى خیال سپاهانى ها شوید!

نهصد دیگه باقى مانده!

ذوب آهن،  بزرگ ترین اپوزیسیون 
این روزهاى فدراسیون

پیام على منصور به قربانى

پیام نیازمند

ر کینه ها

بیرانونــد، پورعلى گنجى،جهانبخــش، مهدى ترابى، 
عزت اللهــى و... و اســتفاده از آنها در کنار
تجربــه هایى نظیر دژآگــه، منتظرى و با

شجاعى ترکیبى از تیم ملى ساخته که حاال 
یکى از مدعیان قهرمانى در آسیاست. 

ســال ها بعد اگر از جام ملت هاى آســیا 
2019 بحثى شــود، یا حسرت تیم همگون 
و قدرتمندى را مــى خوریم که به 
قهرمانى آسیا نرسید، یا 
اینکه افتخار مى کنیم

به قهرمانى که این 

دروازه  بان ملى پو
دوست دارند با هم
هم تالش مى کنم

جامملت ها باشم.
پیام نیازمند در گفتگو
اردوى تیم ملى گفت:
اینکه به اردو اضافه ش
بودم ولى وقتى اضافه
فضا هم صمیمانه است
وى افزود: کادر فنى تی
چیز عالى پیش مى رو
خیلى خوب کار مى کن
خوبى را از او یاد گرفت
دروازه بان ملى پوش
تیم ملى در کشــور قط
براى ما تأثیرگذار باشـ
کنیم قطعاً کار در مرحله
دلیلدیدارهاى دوستانه تأث
نیازمند در خصوص رقابتش با
وجود دارد، همه دوست دارند با هم ر
هم تالش مى کنم طورى کار کنم ک
دروازه بان ملى پوش سپاهان در پایا
و ناراحتى که وجود دارد فراموش کن
این شرایط اقتصادى که تحمل مى ک
با حمایت آنها به عنوان قهرمانى بر

کنش نشان داد.
ر را با قــرار گرفتن در رده 

د، اما اشتباهات داورى
تا این باشگاه اصفهانى 
ن و باالنشینان نباشد و 

 دیده شود.
ــگاه ذوب آهن که در 

ورى ها علیــه این تیم که 
ع دیده بود، انتقاد کرد 

یجه گیرى 
 دلیل
ــه 
ل 

دفاع از 
موش نخواهیم کرد، 
ى شد به باشگاه ما، 
مردم و مســئولین 
، ولى ما مى ایستیم 
ثبات کنیم لیاقتمان 

ستیم که در طول تاریخ
ا در این راه هدیه داده اند، 

ى که با هدیه گرانبهاترین 
س و شرف مردم این کهن 
ها که بارزترین آنها هشت 
آنها جنگیدند و جان به جان
رندو ما زیر بار تعدى وظلم

دفاع از حق. تیممان پایین 
خاطر عدم توانمندى فنى، 
شــتباهات سهوى داوران 
یهى نداریم و چاره اى به جز 
گاهمان به سوى اوست و از 
م، بد بوده ایم و من مقصرم

ییع کنند، در هر محکمه اى 
و خواهیم گفت، خداوندا، ما 
نها نگذار، ما همه تالشمان 

«

ر و ر ىروش

نام رحیم زهیــوى، مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن از 
فهرست این تیم براى نیم فصل دوم خارج شد.

رحیم زهیوى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن که در اواسط فصل به این تیم پیوست 
در بازى مقابل فوالد خوزستان در هفته چهاردهم لیگ برتر از ناحیه رباط صلیبى دچار مصدومیت 
شدید شــد. پس از چندبار معاینه از پاى این بازیکن در نهایت مشخص شد که رباط صلیبى 

زهیوى پاره شده و وى چند ماهى باید خانه نشین شود.
در این راستا، کادرفنى تیم فوتبال ذوب آهن تصمیم گرفت به دلیل زیاد بودن مدت زمان دورى 
زهیوى از میادین، نام این بازیکن را از فهرست تیمش براى نیم فصل دوم خارج کند. زهیوى 
این روز ها تحت درمان است و با این شرایط به نظر مى رسد ذوبى ها باید دنبال مهاجم جدیدى 

براى ادامه فصل باشند.

 زهیوى از لیست خارج شد

سیدمهدى رحمتى بر خالف سال گذشته، در این دوره نمایش 
بسیار موفقى داشته و با عملکرد فوق العاده اى که در چهارچوب 
دروازه استقالل داشت، حسین حسینى را کنار زد و به مرد شماره 
یک آبى پوشان بدل شد. اودر این فصل با شتاب بیشترى توانست 
آمار کلین شــیت هاى خود در لیگ برتر را افزایش دهد و یکى از 
مهره هاى موفق استقالل شناخته مى شود. رحمتى از ابتداى لیگ 
هفدهم تاکنون در 11 بازى خانگى براى تیمش به میدان رفته 
و تنها در یک بازى دروازه اش باز شــد؛ دیدار برابر پدیده مشهد 
در فصل گذشته که اســتقالل با دو گل مغلوب شد و منصوریان 
روزهاى آخرش را در استقالل سپرى مى کرد. به جز این دیدار، 

رحمتى در ده دیدار خانگى دیگر توانست دروازه تیمش را بسته 
نگه دارد. این در حالى است که او در مجموع در لیگ شانزدهم 
هم 11 بار در دیدارهاى خانگى وظیفه حراست از دروازه تیمش را 

بر عهده داشت اما فقط در دو بازى کلین شیت کرد.
همچنین، آمــار کلین شــیت رحمتى تا پایان نیــم فصل لیگ 
هجدهم برابر یا بیشــتر از آمار او در 9 فصل از رقابت هاى لیگ 
برتر است. رحمتى در فصل جارى در 12 بازى براى آبى پوشان 
به میدان رفته و 9 بار هم کلین شیت کرده است؛ آمارى که بسیار 
نزدیک به عملکرد او در لیگ دوازدهم است. در آن سال رحمتى 
بهترین و درخشــان ترین عملکردش در تاریــخ لیگ برتر را به 
نمایش گذاشت و یکى از عوامل قهرمانى استقالل بود. سنگربان 
اســتقالل در آن دوره توانست رکورد بیشــترین کلین شیت در 
یک فصل از رقابت هاى لیگ برتر را به نام خود ثبت کند و تأثیر 
بسزایى در آخرین عنوان قهرمانى آبى پوشان در لیگ برتر داشته 
باشد. اودر طول فصل 21 بار کلین شــیت کرد و رکورددار شد؛ 
رکوردى که همچنان در اختیار خود او قرار دارد و هیچ دروازه بانى 

نتوانسته این رکورد را جابه جا کند. 

سیدسید
 همچنان  همچنان 

گره گشاست!گره گشاست!
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000646 مورخه 1397/07/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى یداله 
راعى دهقى فرزند حبعلى بشماره شناسنامه 173 نجف آباد و شماره ملى 1092050566 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2066 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 158/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسینعلى 

خیرخواه دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139760302177000652 مورخه 07/21 /1397 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى امیر 
سلیمانى دهقى فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 11 نجف آباد و شماره ملى 1092048944 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 1987 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى عبدالرسول عمادى و خانم مهناز کالنترى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177000653 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم 
راعى فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 297 قزوین و شــماره ملى 5089630941 در سه 
دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1987 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى عبدالرسول عمادى و خانم مهناز کالنترى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177000676 مورخه 1397/08/10 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى منوچهر 
میرزایى دهقى فرزند یداله بشماره شناسنامه 282 نجف آباد و شماره ملى 1092365435 
در ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزى احداثى برروى قسمتى از پالك 7 اصلى واقع در  
روســتاى کوه لطف بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 118678/54 مترمربع انتقالى از 
مالکین رســمى آقاى اکبر رضائى فرزند على و آقاى درویشــعلى رحیمى خیرآبادى فرزند 
اسماعیل و آقاى رجبعلى حاج صالحى سفیدنهالى فرزند حسین و حسن صادقى فرزند محمد 

صادق محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000681 مورخه 1397/08/10 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى منوچهر 
میرزائى فرزند یداله بشماره شناســنامه 282 نجف اباد و شــماره ملى 1092365435 در 
ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزى احداثى برروى قســمتى از پالك 7 اصلى واقع در 
روســتاى کوه لطف بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 505046/92 مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى آقاى رضا حمزه خیرآبادى فرزند کرم و آقاى محمد على توکلى فرزند رحمت 
اله و خانم جهان سلطان کالنترى دهقى فرزند ابراهیم و خانم ماه سلطان کالنترى دهقى 
فرزند ابراهیم و آقاى نادعلى بابائى خیرآبادى فرزند عباسعلى و آقاى یداله رضایى خیرآبادى 
فرزند باقر و آقاى على رحیمى خیرآبادى ســفید نهالى فرزند حیدر محرز گردیده است.در 
اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 
1397/09/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: شــنبه 1397/10/01 م الف: 306835  ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /9/228
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و 
نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشــخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشــند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهــد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچــه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009001993 مورخ 1397/08/30 آقاى ناصر صالحى مبارکه 

فرزند رمضانعلى در ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 48/10   مترمربع مجزى شده 
ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى رمضانعلى صالحى  مبارکه

2- رأى شماره 139760302009001483 مورخ 1397/06/27 آقاى بهرام عزیزى  فرزند 
اصغر در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 261/70مترمربع مجزى شده ازپالك 33فرعى 
از 13-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى نصراله و فاطمه باقرى 

خولنجانى  
3- رأى شــماره 139760302009001991 مورخ 1397/08/30 آقــاى مهدى مرادى 
مبارکه  فرزندمصطفى در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 223/10مترمربع مجزى شده 
ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى

4- رأى شماره 139760302009002016 مورخ 1397/08/30  آقاى على خادمى دهنوى 
فرزند حجت اله  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 210/45 متر مربع مجزى شده از 

پالك 12- اصلى بخش8  انتقالى با واسطه  از مالک رسمى عبدالخالق باروتى  
5 - رأى شماره 139760302009002014 مورخ 1397/08/30  آقاى مهدى برومند  فرزند 
ناصرقلى  در ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 105/65متر مربع مجزى شده از پالك 
147فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه

6- رأى شــماره 139760302009002017 مورخ 1397/08/30  آقــاى کاظم باقرى 
خولنجانى فرزند مهدى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213 متر مربع مجزى شده از 

پالك 15- اصلى بخش9 و با واسطه از مالک رسمى حسن باقرى خولنجانى
7- رأى شــماره 139760302009002005 مــورخ 1397/08/30  آقــاى اکبر باقرى 
خولنجانى فرزند کاظم  درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  180/80متر 
مربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9  با واســطه از مالک رسمى حسین باقرى 

خولنجانى
8- رأى شــماره 139760302009002007 مورخ 1397/08/30  آقاى على اصغر باقرى 
خولنجانى  فرزند کاظم  درسه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 180/80 
متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین 

باقرى خولنجانى
9- رأى شــماره 139760302009001997 مورخ 1397/08/30  آقاى منوچهر صالحى 
مبارکه  فرزند علینقى   در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بناى احداثى    به مساحت 
8541 متر مربع مجزى شــده از پالك 507 - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حبیب اله رئیسى خیر ابادى
10- رأى شــماره 139760302009002003 مورخ 1397/08/30  خانم سمیه حلوایى 
نهچیرى   فرزند  غالمعلى   درششدانگ یکباب خانه   به مساحت 146/72 متر مربع مجزى 
شــده از پالك 36فرعى از 10- اصلى بخش8  انتقالى با واســطه  از مالک رسمى فاطمه 

خانم نهچیرى  
11- رأى شــماره 139760302009001996 مورخ 1397/08/30  خانم فاطمه باقرى 
خولنجانى  فرزند عیسى قلى  در ششدانگ یکباب خانه مساحت 185/80 متر مربع مجزى 
شده از پالك 33فرعى از 13- اصلى بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى منوچهر 

مومن زاده خولنجانى                           
12- رأى شماره 139760302009002008 مورخ 1397/08/30 آقاى عبدالعلى رحمانى   
فرزند حسین  در ششدانگ یکبابخانه   به  مساحت 511/58 مترمربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
13- رأى شــماره 139760302009002009 مورخ 1397/08/30  آقاى حمید صادق نیا 
طالخونچه فرزند حیدر  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 210مترمربع مجزى شده از 

پالك  52- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله قاضى زاده
14-رأى شماره 139760302009001998 مورخ 1397/08/30 خانم حبیبه رحیمى لنجى 
فرزندمرتضى  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 238 مترمربع مجزى شده از پالك 

19 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صالحى
15- رأى شماره 139760302009002293 مورخ 1397/09/25  آقاى ابوالقاسم شیخى 
مبارکه فرزند حســنعلى در سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب ساختمان به  مساحت 
112/10  مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى رمضان خالوزاده
16- رأى شــماره 139760302009002294 مورخ 1397/09/25  خانم زهرا شــیخى 
مبارکه  فرزنداسداله درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 112/10  
مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى رمضان خالوزاده 
 17- رأى شماره 139760302009001999 مورخ 1397/08/30  آقاى رمضان حسن زاده 
آدرگانى  فرزند باقر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به  مساحت 7510/90 مترمربع 
واقع در شریف آباد مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

حسین باقرى خولنجانى 
18- رأى شــماره 139760302009002279 مورخ 1397/09/22  آقاى سعید صادقى 
قهنویه  فرزند نوروزعلى  در  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 221/65مترمربع مجزى 
شده از پالك255 فرعى از 19 اصلى- بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى 
فاطمه صادقى قهنویه و فاطمه شیخان و گلستانه رضائى قهنویه و مهرى ضیایى و منیجه 

بهرامى قهنویه اى و حسین دهقانى
19- رأى شماره 139760302009001067 مورخ 1397/04/30 آقاى هرمز هیرمن پور 
مبارکه  فرزند بختیار در   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 36289/45مترمربع 
مجزى شــده از پالك 7- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على 

کاشف 
20- رأى شماره 139760302009002278 مورخ 1397/09/22 آقاى على ایرانپور مبارکه  
فرزند شــعبانعلى در   ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 218/72مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
21- رأى شماره 139760302009002292 مورخ 1397/09/25  خانم عصمت عجمى 
مبارکه  فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 308/63  مترمربع مجزى شده 
از پالك 38فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى زهرا 

احمدپور مبارکه و  مصطفى ایرانپور مبارکه 
22- رأى شماره 139760302009002119 مورخ 1397/09/08  آقاى علیرضا غفارپور 
مبارکه  فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 83/35 مترمربع مجزى 
شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
23-رأى شماره 139660302009001436 مورخ 1396/03/30  آقاى حسین على صالحى 
مبارکه  فرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 256/20 مترمربع مجزى شده 
از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم شاکرى
24- رأى شــماره 139760302009002004 مــورخ 1397/08/30  آقاى محمدمهدى 
اکبرى فرزند عزیزاله در ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 228 مترمربع مجزى شده از 

پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  حسن باقرى خولنجانى 
 25- رأى شــماره 139760302009001989 مورخ 1397/08/30  خانم مهناز ایرانپور 
مبارکه فرزند قدمعلى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 257/10 
مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  رضا 

آقاجانى
26- رأى شماره 139760302009001990 مورخ 1397/08/30  آقاى سید خلیل موسوى 
مبارکه فرزند ســید رحمت اله  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 
257/10 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى با واســطه از مالک 

رسمى  رضا آقاجانى
27- رأى شــماره 139760302009001988 مورخ 1397/08/30  آقاى حسین مردانى 
خولنجانى فرزند حمزه در ششدانگ یک باب خانه به  مســاحت 187/30 مترمربع مجزى 
شــده از پالك 98 فرعى از 7- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  

زهرا صالحى مسجد سلیمان
28- رأى شماره 139660302009005040 مورخ 1396/11/30  خانم زهره مهدوى فرزند 
عبدالرسول در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 248/25 مترمربع مجزى شده از پالك 

19- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى
 29- رأى شــماره 139660302009004524 مورخ 1396/10/28  خانم زهره مهدوى 
فرزند عبدالرسول در ششدانگ یک باب مغازه به  مســاحت 41/20 مترمربع مجزى شده 

از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  مصطفى باقرى
30-رأى شــماره 139760302009001986 مورخ 1397/08/30  آقاى یداله کریمیان 
نوکابادى فرزند جواد درپنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 312/20 
مترمربع مجزى شــده از پالك382- اصلى بخش9 انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى اکبر کریمیان نوکابادى            
31-رأى شــماره 139760302009001994 مورخ 1397/08/30  آقاى فرهاد عاقبابائى 
طالخونچه فرزند حبیب اله  در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 142/85 مترمربع 
مجزى شده از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى با واســطه  از مالک رسمى  محمد حسین 

خان یاورى
32-رأى شــماره 139760302009002010 مورخ 1397/08/30  آقاى مظاهر جعفرى 
نهچیرى فرزندامیرقلى در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 125 مترمربع مجزى شده از 

پالك 9- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد نهچیرى
33-رأى شــماره 139760302009002011 مورخ 1397/08/30  آقاى مظفر جعفرى 
نهچیرى فرزندامیرقلى در ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 242/40 مترمربع مجزى 

شده از پالك 9- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد نهچیرى
34-رأى شــماره 139760302009001985 مورخ 1397/08/30  آقاى حســن خواجه 
مبارکه فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 150/70 مترمربع مجزى شده 
از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  سیف اله خواجه

35- رأى شماره 139760302009002299 مورخ 1397/09/26  آقاى ولى اله توکلى خرم 
آبادى فرزندحسین قلى در ششدانگ قســمتى از  یک باب خانه  به  مساحت 3/65 مترمربع 
مجزى شده از پالك 507- اصلى بخش9 انتقالى با واســطه از مالک رسمى  محمدحسن 

کرباسیان
36-رأى شــماره 139760302009002002 مــورخ 1397/08/30  خانم زینب مقیمى 
کوشکچه فرزندعبدالرسول در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 246/70 مترمربع 

مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  حسین باقرى
37-رأى شماره 139760302009001261 مورخ 1397/05/27  آقاى خداداد امینى شیخ 
آبادى فرزند قاسم در ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 264/80 مترمربع مجزى شده از 
پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى تاریخ 
انتشار نوبت اول :   1397/10/01 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/10/15 م الف: 323268 

مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 9/417
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حسین تیمورى دادخواستى 
به مبلغ 149/804/945 ریال بطرفیت آقاى امین طالورى که اعالم شده مجهول المکان 

است تقدیم و به کالسه 788/97 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشــنبه مورخ 97/11/10 
ساعت 8/45 در جلسه شــورا جهت استماع شــهادت شــهود حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم ر ا دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
322343 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

9/410/
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى) 

شــماره آگهى: 139703902133000028 شــماره پرونده: 139604002133000126 
بر اساس پرونده اجرائى کالسه 9600209  تمامت ششــدانگ یک باب مغازه پالك ثبتى 
نه فرعى مجزى شــده از نهصد و هشتاد و هشــت اصلى واقع در قطعه ده نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات منصوبه 
و غیر منصوبــه درآن ملکى خانم زهرا انتشــارى نجف آبادى فرزنــد کریم و آقاى مهدى 
معطرى فرزند ابوالقاسم که به موجب سند شــماره 38122 مورخ 94/12/18 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شماره 199 نجف آباد در رهن  مدیریت شــعب بانک مهر اقتصاد استان 
اصفهان قرار دارد و برابر نامه شــماره 139605802133000781 مــورخ 96/11/09 و 
139785602030002992 مورخ 97/05/29  اداره ثبت اســناد و امــالك نجف آباد در 
صفحات 334 و 331 دفتر جلد 416 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 101134 و 101132  
بنام نامبردگان سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت سى و هشت متر و 
شانزده دسى متر مربع محدود است به : شماال بطول 9/25 متر دیواریست اشتراکى با پالك 
نهصد و هشتاد و هشت (یک) باقیمانده شــرقا بطول 4/85 متر دیواریست به دیوار پالك 
نهصدو هشتاد و هشــت باقیمانده جنوبا بطول 7/70 متر دیواریست به دیوار پالك نهصدو 
هشتادو وهشت (ســه) غربا بطول 4/30 متر درب دیواریســت به پیاده رو خیابان منتظرى 
جنوبى و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است، از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 
97/10/19 در واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ 
سه میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و 
بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و 
یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشــد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد 
مزایده بصورت یکباب مغازه به مساحت سى و هشــت متر و شانزده دسى متر مربع عرصه، 
داراى اعیانى در دو طبقه زیرزمین و همکف با زیربناى هفتاد و شــش متر و سى و دو دسى 
متر مربع با کاربرى تجارى و با قدمت حدود 14 سال مى باشد. سقف طبقات تیرچه و بلوك 
با اسکلت فلزى، کف فرش سرامیک، نماى داخلى دیوارها سرامیک و سقف اندود گچ،نماى 
خارجى آجر و داراى شیشه ســکوریت و درب کرکره اى، داراى انشعاب برق مى باشد و در 
خصوص سرقفلى و حق کسب و پیشــه هیچگونه اظهار نظرى نگردیده است ، کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشــند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد 
خیابان منتظرى جنوبى چهارراه شــهدا جنــب داروخانه بهروان (مقابل خانه ســالمندان) 
کدپستى: 8517733461 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 97/10/01 در این 
روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر اســت طبق اعالم بستانکار 
مورد مزایده تحت پوشــش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 316355/م الف- فاتحى- مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/9/411
ابالغ رأى

 راى قاضى شــورا - درخصوص دعوى خانم ملکه جوالیى فرزندمرتضــى باوکالت آقاى 
مسعودکاظمى فرزندمهدى به نشــانى اصفهان خ شــریعتى روبه روى درمانگاه شریعتى 
ساختمان فراز طبقه ســوم واحد 303به طرفیت اردشیررئیسى فرزندعلى به نشانى شاهین 
شــهر خیابان عارف فرعى 6پالك 9 به خواسته تقاضاى انشــاء راى واصدار حکم دائربر 
محکومیت خوانده به پرداخت ده میلیون  وپانصدهزارتومان بابت اصل خواســته واحتساب 
خسارات تاخیروتادیه ومطلق خسارات دادرسى شــوراباتوجه به محتویات پرونده وخواسته 
خواهان واظهارات وکیل طى الیحــه تقدیمى وتوجه به مفاد آراء صادره به شــماره هاى 
668مورخ 84/7/10شــعبه دوم و1479مورخ 83/8/16شعبه ســوم دادگاه هاى عمومى 
حقوقى شاهین شــهر نظربه اینکه خوانده باابالغ اخطار درشــوراحاضرنگردیده ونسبت به 
دعوى مطروحه ومســتندات ابرازى خواهان هیچ گونه ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است 
وازجهتى بااجراى دادنامه 1479مورخ 83/8/16شعبه ســوم محاکم عمومى حقوقى سند 
ملک مورددعوى به نام خوانده تنظیم ســندگردیده اســت ودریافت ثمن بیع ازحقوق حقه 
بایع براساس ماده 362قانون مدنى است لذامستندابه مواد 198- 522- 519- 515قانون 
آیین دادرســى اقدام به صدورراى بــه محکومیت خوانــده به پرداخت مبلــغ ده میلیون 
وپانصدهزارتومان بابت اصل خواسته وخســارت تاخیروتادیه آن ازتاریخ تقدیم دادخواست 
96/11/23لغایت اجراى حکم ومبلغ 1/320/000ریال بابت هزینه رسیدگى وحق الوکاله 
وکیل درحق خواهان رادارد راى صادره غیابى وظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شوراوســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى 
عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد م الف 322329 سیدمجیدعقیلى-  قاضى شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/415

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: بیشــتر تذکرهاى داده 
شده به دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى دولتى و 
خصوصى در این استان درباره کیفیت آموزش و پژوهش 
بوده است. هوشنگ طالبى ادامه داد: برخى مؤسسه ها و 
دانشگاه ها به دلیل داشتن تخلف ها و بى کیفیت بودن 
سطح آموزشى لغو مجوز مى شــوند، به طورى که سال 
گذشته سه مؤسسه آموزش عالى غیرانتفاعى در استان 

اصفهان به این دلیل منحل شدند. 
به گفته وى، در یکى از مؤسســه هــاى آموزش عالى 
اصفهان دوکالس کارشناسى ارشــد که محتواى آنها 
نامأنوس هستند، در قالب یک کالس و با یک مدرس که 

مدرك دکترا نداشت، برگزار مى شد که از نظر آموزشى 
تخلف محسوب مى شود و با تذکرى که به آن مؤسسه 
داده شد، ظرفیت دانشــجویان کارشناسى ارشد آن در 

سال 97 صفر شد. 
طالبى با بیان اینکه دبیرخانه هیئــت نظارت، ارزیابى و 
تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناورى استان اصفهان 
در این دانشــگاه مستقر اســت و به نظارت دقیق تر بر 
مؤسسه هاى آموزش عالى مى پردازد، خاطرنشان کرد: در 
هر استان، دانشگاه مادر مسئول نظارت بر دانشگاه هاى 
دولتى، پیام نور، علمى کاربردى، آزاد، فنى و حرفه اى و 

غیر انتفاعى است.  

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: در حال حاضر صد هزار واحد صنفى و صد اتحادیه 
در اصفهان فعالیت مى کنند و اصفهان بعد از تهران داراى 

بیشترین تعداد اتحادیه ها در کشور است.
عبدالوهاب ســهل آبادى با اشــاره به قابلیت هایى که 
فرش ایران و اصفهان براى رشــد دارد، اظهار کرد: باید 
اقدامات مناســبى در حوزه صنعت فرش کشور صورت 
گیرد و تشــکل هاى مختلف با فعالیــت در این زمینه 
مى توانند محیط تجارى و صنعتى بهترى را ایجادکنند. 
وى با اشاره به فعالیت صدهزار واحد صنفى در اصفهان 
تصریح کــرد: 40 درصد از واحدهــاى صنفى اصفهان، 

صنفى-صنعتى است و ارتباط و تعامالت مناسبى میان 
اعضاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
و مسئوالن حوزه هاى مختلف در این استان وجود دارد. 
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با بیان اینکه گالیه هــا در مورد مکان نامناســب اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان بسیار 
است،گفت: اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 
استان اصفهان در مکان نامناسبى قرار دارد و خواسته همه 
فعاالن اقتصادى اســتان، جابه جایى این اداره به مکانى 
دیگر اســت و متأســفانه در اصفهان از لحاظ مکانى با 

مشکالت زیادى مواجه هستیم.

ضرورت ارتقاى
 کیفیت آموزش در دانشگاه ها

اصفهان بعد از تهران بیشترین 
اتحادیه  صنفى را دارد

آغاز دوره آموزشى مبلغان 
 مستقر در بقاع متبرکه

معاون فرهنگــى اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: در دوره آموزشى مبلغان 
بومى و مســتقر در بقاع متبرکه استان، 140روحانى 
در اردوگاه شــهید بهشــتى شــهر ابریشم حضور 
دارند. حجت االســالم ولى ا... روان افــزود: در این 
دوره، اســتادان مجرب موضوعاتى همچون معرفى 

امامزادگان را تدریس مى  کنند.

اجراى طرح پایش شبانه 
واحدهاى صنعتى در کاشان

مدیر اداره حفاظت محیط زیســت کاشان از اجراى 
طرح پایش شبانه واحدهاى صنعتى در کاشان خبر 

داد.
حسین خادمى اظهارکرد: همزمان با استمرار شرایط 
هواى پاك در شهر کاشان و به منظور حفظ و تداوم 
این وضعیت، پایش شــبانه واحدهــاى صنعتى با 
رویکردى پیشگیرانه در محورهاى مختلف شهرستان 

کاشان با جدیت مورد پیگیرى قرار گرفت.
وى با بیان اینکه در ایــن طرح، واحدهایى که داراى 
نواقصى در سیستم هاى کنترلى بودند، اخطار تعطیلى 
تا رفع معایب احتمالى را دریافــت کردند، افزود: در 
صورت تداوم آالیندگــى واحدهاى متخلف، ضمن 
درج در لیست صنایع آالینده، مورد پیگیرى قضائى 

قرار مى گیرند.

خبر

شــهردار اصفهان گفت: خط 2 مترو با سرعت در حال 
اجراست، در آینده نزدیک در قالب یک مراسم رسمى 

احداث تونل ها را آغاز خواهیم کرد.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به افتتــاح چندین طرح و 
پروژه در شهر اصفهان گفت: این روزها فضاى شهر در 
عرصه عمرانى فعال اســت، به طورى که هفته گذشته 
چندین طرح عمرانى در منطقه6 به بهره بردارى رسید؛ 
دوربرگردان شــهید باالیى یکى از طرح هایى اســت 
که در مســیر خروجى مرکز همایش هاى بین المللى

 اجرا شــد و تکمیل کننده تقاطع غیرهمسطح شهداى 
اشــکاوند اســت که براى تســهیل در رفــت و آمد

 ایــن منطقــه اجــرا شــده اســت و ایــن  پــل 
دسترســى بــه فــرودگاه اصفهــان را نیز تســهیل 

مى کند.
وى به احداث خط 2 مترو اشــاره کــرد و گفت: خط2 
مترو با ســرعت در حال اجراســت ودر آینده نزدیک 
در قالب یک مراســم رســمى، احداث تونل ها را آغاز 

خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه اکنــون نزدیک به 70 هزار نفر از خط 
یک مترو استفاده مى کنند، خاطرنشان کرد: خط یک 
مترو ظرفیت جابــه جایى صد هزار مســافر را در روز 
دارد و افرادى که از مترو اســتفاده کــرده اند، معتقدند 
که مترو بسیار مناســب و وســیله ایمن و ارزان است 
و البته ایــن وســیله بــراى شــهردارى گرانقیمت
 اســت اما ایــن هزینــه کردن بــراى شــهردارى

 ارزش دارد.
***

شــهردار اصفهان در بخش دیگرى از ســخنانش در 
خصوص احداث شــهرك ســالمت و انتقــال مطب 

پزشکان خیابان آمادگاه گفت: در خیابان آمادگاه شاهد 
تجمع خودروها و مردم هســتیم که به مطب پزشکان 
مراجعه مى کنند، البته بایــد بتوانیم زمینه اى را فراهم 
کنیم تا کســى که بیمار دارد یا همراه بیمار است، فشار 

روحى به وى وارد نشود.
نوروزى با بیان اینکه به دنبال انتقال مطب پزشــکان 
خیابان آمادگاه به شــهرك سالمت هســتیم، افزود: 
البته اکنون طرح ترافیک را برنامــه ریزى کرده ایم تا 
ترافیک در محور آمادگاه روان تر شود اما براى اجراى
هــر طرحــى، مشــارکت مــردم حــرف اول را 

مى زند.
وى خاطرنشان کرد: براى رفع مشکل ترافیک خیابان 
آمادگاه نیاز به مشــارکت و همکارى پزشکان داریم و 
آنها باید بپذیرند که بیماران حق دارند از تسهیالت الزم 

برخوردار باشند.

شهردار اصفهان خواستار شد

پزشکان «آمادگاه»به «شهرك سالمت»  بروند
3 طرح آموزشى و ورزشــى به ارزش 63 میلیارد 
ریال در آیینى با حضور وزیر آموزش و پرورش و 
جمعى از مسئوالن شهرستانى در آران و بیدگل 

به بهره بردارى رسید.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان آران

 و بیدگل در این زمینه گفت: دو طرح آموزشــى 
شــش کالســه حبیبى و بهاران در سفیدشهر 
به ترتیب بــا اعتبارهــاى 16 و 20 میلیارد ریال
 و کمــک 60 درصــدى خیران تکمیل شــده

 است. 
محمد معدندار همچنین به آغاز عملیات اجرایى 
پنج طــرح با حضور وزیر آمــوزش و پرورش در 
آران و بیدگل اشــاره و آنها را شامل زمین چمن 
مصنوعى و زمین والیبال ســاحلى اسماعیلیان، 
آموزشــگاه 12 کالسه ســجادى و واحدهاى 
آموزشى شش کالســه کوزه گر، حالجى و باب 

الحوائج عنوان کرد. 
مدیر آمــوزش و پــرورش آران و بیــدگل در 
ادامــه تکمیل 17 طــرح نیمه تمام آموزشــى 
مربوط به پیش از روى کار آمــدن دولت تدبیر 
و امیــد در ایــن شهرســتان را یادآور شــد و 
اضافه کرد: ایــن طرح ها با تالش مســئوالن 
و نیکــوکاران بــه مرحلــه بهــره بــردارى 

رسید.  

بهره بردارى از
 3 طرح آموزشى و ورزشى 

در آران 

با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

اکنون طرح ترافیک 
را برنامه ریزى کرده ایم تا 

ترافیک در محور آمادگاه روان تر 
شود اما براى اجراى هر طرحى، 

مشارکت مردم حرف
 اول را مى زند
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غده تیروئید شاید کوچک باشــد اما این قسمت پروانه اى شکل 
که در پایه گردن قرار دارد، لیستى از وظایف بسیار مهم از جمله 
تنظیم اشتها، تنظیم ســطح انرژى و حتى دماى بدن را بر عهده
 دارد. وقتى این غده درست کار مى کند، حتى متوجهش نمى شوید 
اما همین که دچار اختالل مى شود، عالیم مختلفى خود را نشان 

مى دهند که نادیده گرفتنشان دشوار است.
در ادامه شما را با مواردى آشنا مى کنیم که تیروئید مى تواند روى 

آنها تأثیر بگذارد:

پوستتان نازك یا سخت مى شود
 تیروئید مقدار پوست انداختن بدنتان را کنترل مى کند. در افرادى 
که دچار پرکارى تیروئید هستند، پوست اندازى کمى سریع تر اتفاق 
مى افتد و معموًال باعث نازکى و حساس شدن پوست مى شود. اما 
اگر فرد دچار کم کارى تیروئید باشد، روند پوست اندازى کند خواهد 

شد و پوست حالتى سخت به خود مى گیرد.
دیگر مشکالت پوستى که ممکن است با پرکارى تیروئید خود را 
نشان دهند، عبارتند از افزایش قرمزى صورت و دست ها و پوستى 
که احســاس رطوبت و گرما دارد، در حالى که افراد مبتال به کم 
کارى تیروئید ممکن است پوستشان سرد و رنگ پریده شود. ترمیم 
زخم هاى شــان به طول بیانجامد و یا به دلیــل «کاروتنمى»، 

پوستشان رنگى نارنجى و زرد مى گیرد.

ممکن است باعث شود وزن زیادى از دست دهید 
و یا مقدارى اضافه کنید

همچنین کم کارى تیروئید باعث کاهش وزن شدید نمى شود. اگر 
وزنتان خیلى باال رفته، دلیلش نمى تواند کم کارى تیروئید باشد 
چون در چنین حالتى، تنها حدود 2/5 کیلو اضافه خواهید کرد. از 
سوى دیگر، پر کارى تیروئید مى تواند موجب کاهش وزن قابل 
توجهى شــود. اما کاهش یا افزایش وزن، ضرورتًا مربوط به کم 
کارى یا پر کارى تیروئید نیســت، چون تیروئید اشتها را تنظیم 
مى کند. با اینکه پر کارى تیروئید مى تواند باعث کاهش وزن شود، 

از سوى دیگر اشتها را نیز افزایش مى دهد.

مجبورتان مى کند همیشه لباس گرم بپوشید
پر کارى تیروئید مى تواند به فرآیند طبیعى بدن سرعت ببخشد 
و سوخت و ســازتان را افزایش دهد و از آنجا که سریع تر انرژى 
مى سوزانید، احســاس گرما مى کنید. افرادى که دچار پر کارى 
تیروئید هستند، ممکن است شــب ها بخاطر عرق کردن بیدار 
شوند، چون سوخت و ساز و ضربان قلبشــان افزایش پیدا کرده 

است.
 از ســوى دیگر، کم کارى تیروئید ممکن است مجبورتان کند 
لباس اضافى بپوشید، چون سوخت و سازتان کند شده و احساس 

سرما مى کنید.

به صورت جدى خلق و خویتان را خراب مى کند
پر کارى تیروئیــد، تأثیــرى دیوانه کننده روى احساســات
 مى گذارد. پــر کارى تیروئید با مشــکالتى مانند اضطراب، 
فوق العاده احساســاتى شــدن و حتى روان پریشى در ارتباط 
اســت. کم کارى تیروئید نیز با افســردگى و دورى جستن از
 موقعیت هاى اجتماعى در ارتباط اســت. کــم کارى تیروئید 
همچنین مى تواند موجب مشکالت شناختى مانند فراموشى و 

یا کندى در یادگیرى شود.

مى تواند کامالً انرژى تان را بگیرد
کم کارى و پرکارى تیروئید هر دو در نحوه استفاده بدن از انرژى تأثیرى 
متفاوت دارند اما هر دو مى توانند بدن انسان را خالى از انرژى کنند. در 
صورت ابتال به کم کارى تیروئید، هیچ انــرژى اى براى انجام کارها  
ندارید. پر کارى تیروئید نیز سرعت سوخت و ساز بدنتان را در تمام روز 
به شدت باال مى برد، در نتیجه انرژى تان به صورت جدى افت مى کند. 
پر کارى تیروئید به شدت ضربان قلب را افزایش مى دهد، بنابراین فرد 
ممکن است از چنین حالتى کالفه شود. این مصرف انرژى باال مى تواند 

مشکالتى را براى خواب و همچنین میل جنسى فرد به وجود بیاورد.

سرعت کار کردن شکمتان افزایش مى یابد
این را مى دانید که پرکارى تیروئید به همه چیز سرعت مى بخشد 

و حرکت روده ها نیز یکى از این موارد است. بسیارى از افراد مبتال 
به پرکارى تیروئید متوجه شده اند که در طول روز، شکمشان بیش 
از یک بار کار مى کند و مجبور به استفاده از دستشویى هستند. اما 
کم کارى تیروئید چطور؟ بله درست حدس زدید، یبوست. با کند 
شدن فرآیندهاى بدن، سرعت حرکت روده ها نیز کند مى شود و 

فرد یبوست را تجربه مى کند.

دچار ریزش مو مى شوید
ریزش مو مى تواند هم در کــم کارى تیروئید اتفاق بیافتد هم در 
پرکارى، فقط مسیر این اتفاق ها با یکدیگر فرق دارد. در حالى که 
پرکارى تیروئید موجب نازك شــدن موها در کف سر و بدن مى 
شــود، کم کارى تیروئید مى تواند موجب از دست دادن لبه هاى 

بیرونى ابروها شود.

موجب بروز اتفاقاتى عجیب براى چشــمانتان 
مى شود

آیا تا به حالت در اینترنت عکس افرادى را دیده اید که چشمانشان 
به شدت بیرون زده باشد؟ ممکن است آنها از بیمارى «گریوس» 
رنج ببرند که یک نوع پرکارى تیروئید اســت و باعث مى شــود 
چشمان فرد چنین حالتى به خود بگیرد. تجمع بافت اضافى پشت 

چشم، عامل چنین حالتى است.

عالیمى که به شما مى گوید تیروئید دارید

یکى از بهترین عادات ســالمتى که مى توان روزانه انجام داد، 
نوشیدن یک لیوان آب با وجود ناشتا بودن است. شاید این نکته 
چندان مهم به نظر نرسد اما نوشیدن آب درست بعد از بیدار شدن 

از خواب است تا این مایع بسیار ویژه به بدن برسد.

محافظت از پوست 
مصرف آب در حال ناشتا مى تواند ســالمتى و زیبایى پوست را 
تحریک کند. در واقع، بدن ما براى اینکه به طور صحیحى فعالیت 

خود را در صبح آغاز کند، به رطوبت کافى نیاز دارد.
 با نوشیدن یک لیوان آب هنگام بیدار شدن، سلول هاى پوست 
تقویت مى شوند و مواد سمى تجمع یافته در آنها از بین مى روند. 
همچنین به حفظ حالت کشســانى پوست نیز کمک مى شود تا 

مدت طوالنى ترى جوان و بدون چروك بماند.

تأثیرى مشابه داروهاى مدر
بسیار مهم است تا براى دفع مواد ســمى و زائدى که در کلیه ها 
تصفیه شده اند، عملکرد سیستم لنفاوى تحریک شود که نوشیدن 
کافى آب مى تواند مؤثر باشد. در این صورت مواد زائد جمع شده 
در کلیه هــا از بین مى روند، زیرا دفع مواد ســمى از طریق ادرار 

تحریک مى شود.

تأمین رطوبت سیستم لنفاوى
نوشیدن آب در حال ناشــتا یکى از مهمترین توصیه هاى تأمین 
رطوبت سیستم لنفاوى است و از خســتگى غدد فوق کلیوى 
جلوگیرى مى کند. این غدد مسئول تولید «کورتیزول» است 

که هورمون مؤثر در برابر مقابله با استرس است.

بهبود عملکرد دستگاه گوارش
اگر بعد از بیدار شــدن از خواب آب بنوشــید،  دستگاه گوارش را 
تحریک کرده اید، زیرا به دفع مواد سمى کمک مى شود، حرکات 
روده ها تســهیل مى شــود و براى دریافت مواد غذایى و انجام 

فعالیت گوارشى آماده مى شود.

تسریع متابولیسم
مصرف آب یکى از روش هاى کلیدى بــراى تضمین عملکرد 
مطلوب سیستم کلیوى است. کلیه هاى مسئول تغییر حالت چربى 

به انرژى هستند و مانع از تجمع چربى در بدن مى شوند.
 زمانى که آب به اندازه کافى به بدن نرسد، این وظیفه منحصراً به 
عهده کبد خواهد بود که ممکن است دچار بیمارى هاى مختلفى 

شود و کندى عمومى متابولیسم را در پى داشته باشد.

بهبود بازده جسمانى
مصرف آب بــراى تضمین حــرکات مفاصــل، ماهیچــه ها و 
لیگمان ها بسیار مهم است. توصیه مى شود هر روز صبح آب نوشیده 

شود تا رطوبت کافى به بدن برسد و انرژى روزانه تأمین شود.

پیشگیرى از عفونت هاى ادرارى
نوشیدن آب در حال ناشــتا خطر ابتال به عفونت هاى ادرارى را 
کاهش مى دهــد. زمانى که رطوبت کافى بدن تأمین نشــود و 
مایعات کافى به کلیه ها نرسد، احتمال اینکه عفونت هاى ادرارى 

بروز کند، بیشتر مى شود.

یکى از خوردنى هــاى موجود در ســفره ایرانیان از 
زمان هاى دور تاکنون که جزو جدانشدنى سفره کدبانوهاى 
ایرانى بوده ، انواع و اقسام ترشیجات (هفتابیجار ، سیرترشى ، 

ترشى لیته ، ترشک، لواشک و...) است.
مصرف زیاده از حد و غیراصولى ترشــیجات نه تنها 
مفید نیست بلکه مى تواند منبعث بیمارى ها و امراض 
مختلف در مصرف کنندگان آن شود؛ مصرف غیراصولى 
ترشیجات اگر در دوران جوانى مشکلى ایجاد نکند قطعًا 

در دوران میانسالى و پیرى گریبانگیر خواهد بود.
نکته مهمى که همــگان باید به آن اهتمام داشــته 
باشند این است که مصرف ترشیجات از اصول مهمى 
برخوردار است؛ براى هر غذایى باید ترشیجات متناسب 
با آن غذا را انتخاب کرد چون ترشیجات اگر به درستى 
انتخاب نشــوند، نه تنها مفید واقع نمى شــوند بلکه 
مى توانند تأثیرات منفى روى خوراکى ها داشته باشند. 

از نظر موقعیت زمانــى ، زمان مصرف ترشــیجات، 
سه ماهه زمســتان و ماه اول بهار اســت؛ از خوردن 
ترشیجات در فصل تابســتان و پاییز باید پرهیز کرد 
چون از نظر طب سنتى ایران، غذاهاى فصل زمستان 
باید داراى طبع گرم باشــند لذا توصیه مى شــود کنار 
غذاهاى با طبع گرم و خشــک ، مصرف ترشیجات را 

برنامه ریزى کرد.
از خوردن ترشــى کلم و گل کلم و هفتا بیجار که همه 
این موارد به خودى خود نفــخ ایجاد مى کنند ، همراه با 
غذاهاى نفاخ از جمله خوراك لوبیا و دیزى آبگوشــت 
پرهیز کنید چون همراهى این ترشــیجات با اینگونه 

غذاها مراتب نفخ معده و روده را فراهم مى آورند.
از خوردن ترشــى بادمجان (لیته) همــراه با غذاهاى 
کندهضم و دیرهضم باید پرهیز کرد؛ از جمله این غذاها 
مى توان کباب جگر سیاه، ماهى، تخم مرغ نیمرو و سایر 
غذاهاى دیرهضم و کثیف صالــح الکیموس یا ردى 

الکیموس را نام برد.
توصیه و تأکید مى شود در خورشت فسنجان از اضافه 
کردن شکر ســفید به آن، که واقعاً یک اشتباه آشپزى 
اســت، پرهیز کرده و از رب انار بــه عنوان مصلحش 
استفاده کنید؛ در چنین حالتى هضم و جذب و گوارش 

فسنجان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از خوردن هر نوع ترشى به جز رب نارنج 

یا آب نارنج همراه با ماهى پرهیز 
شــود؛ خوردن ترشیجات با 

ماهى باعــث ضعف کبد 
و سوء مزاج کبدى شده 

و شــرایط را بــراى 
بیمــارى هــاى 

سیســتم ایمنى از جمله MS، ویتیلیگو (برص)، گیلن 
باره و... فراهم مى آورد.

از خوردن ترشیجات در شب پرهیز کنید؛ خوردن سرکه 
و ترشیجات در شــب باعث دفع بیشتر کلسیم از بدن 
شده و موجب پوکى استخوان و ضعف اعصاب و حتى 

سکته هاى مغزى و قلبى مى شود.
یکى از مهمترین عوامل حواسپرتى و کندى حافظه و 
حتى آلزایمر در ایران ، مصرف زیاده از حد ترشیجات 
است چون ترشیجات طبعشان ســرد و خشک است 
و باعث سردى مغز مى شــوند؛ از قدیم گفتند «ترشى 
نخورى یه چیزى میشى » پس اگر نگران کندذهنى 
و حواسپرتى خودتان هســتید دور ترشى و ترشیجات 

را قلم قرمز بکشید.

مصرف ترشیجات چه بالیى سرمان مى آورد؟

فواید بى نظیر
نقرس یک نوع بیمارى آرتروزى است که مى تواند  ناشتا آب نوشیدن 

روى مفاصل و قســمت هاى مختلف بــدن تأثیر 
بگذارد. این بیمارى بیشتر در گوش ها، دست ها، مچ 
دست ها، مچ پا و زانو دیده مى شود. براى درمان نقرس 
روش هاى مختلفى وجود دارد، هم استفاده از دارو و 
هم استفاده از روش هاى طبیعى و گیا هان مختلف. 
یکى از روش هاى درمان نقرس، درمان این بیمارى 
با سرکه سیب است که در این مطلب مى خواهیم به 

آن بپردازیم.
دلیل اصلى نقرس، انسداد بیش از حد اسید اوریک 
در خون است. اسید اوریک در مفاصل جمع مى شود 
و بلورهایى را تشکیل مى دهد که منجر به التهاب و 
تورم مى شــوند. دلیل آن مى تواند تولید بیش از حد 
اسید اوریک در بدن و یا دفع کم این اسید از بدن باشد. 
کسى که نقرس دارد باید از خوردن مواد غذایى زیادى 
خوددارى کند. عالوه بر مواد غذایى، چاقى، استرس 
بیش از حد، ورزش نکردن، رژیــم غذایى ضعیف، 
مصرف آسپیرین باال، یائســگى و سابقه خانوادگى، 

احتمال ابتال به نقرس را افزایش مى دهند. 
از عالیم این بیمــارى مى توان بــه درد حاد، تورم، 

حساسیت شدید و التهاب مفاصل اشاره کرد.

اسید آمینه سرکه سیب براى بیماران 
نقرسى مفید است

سرکه سیب، به عنوان یک پاك کننده طبیعى و سم 
زداست که مى تواند به دفع برخى مواد مضر مانند اسید 
اوریک از بدن کمک کند. ســطح اسید اوریک باال، 
عامل اصلى نقرس است و همچنین مى تواند باعث 

استرس اکسیداتى شود.
در سرکه سیب اسیدى به نام «اسید مالیک» وجود 
دارد که مى تواند اســید اوریک بدن را دفع کرده و به 
بیماران نقرسى کمک کند. همچنین در سرکه سیب 
مقدارى ویتامین C نیز وجود دارد که براى بیماران 

نقرسى مفید است.

 PH افزایش سطح
ادرار

PH ادار به طور طبیعى کمى 
اسیدى است. به همین دلیل هم 

دفع اسید اوریک از بدن کمتر اتفاق 

مى افتد (از طریــق ادرار). به همین دلیل هم قلیایى 
کردن ادرار براى دفع بیشتر اسید اوریک بسیار منطقى 
است. سرکه سیب در قلیایى کردن و افزایش سطح 
PH ادرار بسیار مؤثر است به همین دلیل مى توان از 

سرکه سیب براى درمان نقرس استفاده کرد. 

مبارزه با چاقى
چاقى مى تواند شانس ابتال به نقرس را افزایش دهد 
و کاهش وزن مى تواند به کاهش سطح اسید اوریک 

کمک کند. 
سرکه ســیب تأثیر زیادى در کاهش وزن دارد. این 
سرکه مى تواند میزان چربى مضر بدن را کاهش دهد. 
به همین دلیل هم مى توانید اقدام به درمان نقرس با 

سرکه سیب کنید.

سرکه سیب خاصیت ضد التهابى دارد
افزایش التهاب در بدن مى تواند احتمال نقرس را باال 
ببرد. سرکه سیب خاصیت ضدالتهابى دارد که همین 
امر هم باعث شده است که به عنوان یک درمان براى 

نقرس محسوب شود.

 نقرس را با سرکه سیب درمان کنید

خطرات خوابیدن روى زمین

 با نوشیدن
تقویت مى
همچنینبه
مدت طوال

تأثیر
بسیار مهم
تصفیه شده
کافى آب م
در کلیه هــ
تحریک مى

تأمین
نوشیدن آب
رطوبت س
جلوگیرى
که هورمو

بهبو
بی از بعد اگر

ب براىبیماران

 کننده طبیعى و سم
مواد مضر مانند اسید 
طحاسید اوریک باال، 
چنین مى تواند باعث 

سید مالیک» وجود 
دن را دفع کرده و به

چنین در سرکه سیب 
رد که براى بیماران 

P

ق 

فشارخون باال عبارت اســت از افزایش فشار وارده 
از جریان خون به دیواره رگ هاى خونى فشارخون 
باال به نام قاتل خاموش هم خوانده مى شود. توجه 
کنید که فشــارخون به طور طبیعى در اثر استرس 
و فعالیت بدنى هم باال مــى رود اما فردى که دچار 
بیمارى فشارخون باالست، به هنگام استراحت نیز 

فشارخونى باالتر از حد طبیعى دارد.

استرس
وقتى در وضعیتى فوق العــاده مانند تغییر موقعیت، 
اضطراب و عصبانیت قرار مى گیریم، بدن ما فعالیت 
خود را با مجموعه  اى از تغییرات سریع داخلى تنظیم 
مى کند که یکى از مهمترین آنها آزاد شدن هورمون 
آدرنالین از غدد فوق کلیوى اســت که با افزایش 
تعداد ضربان قلب و تنگ شــدن عروق به کمک 
برخى ترشحات دیگر به باال رفتن فشارخون منجر 

مى شود.

رژیم غذایى
تحقیقات نشان مى دهد که نمک از عوامل افزایش 
دهنده فشارخون است. مصرف نمک زیاد از دوران 
کودکى پایه اى براى باال رفتن فشارخون در سنین 
باالتر مى شــود. پس بهتر اســت میزان نمک در 
غذاى روزانه کودك، به خصوص شیرخوار محدود 
و یا حذف شــود و در دوران بزرگسالى هم به اندازه 

مناسب باشد.
سیگار

ســیگار به دلیل اینکه بــه آزاد شــدن هورمون 
آدرنالین منجر مى شود موجب افزایش فشارخون 

مى شود.

سن باالى 60 سال
تحقیقات نشان مى دهد که آسیب دیدن سلول هاى 
کلیه، مهمتریــن علت ابتال به فشــارخون در نوار 
سن اســت. بهترین راه جلوگیرى از آسیب دیدن 

ســلول هاى کلیه، اصالح رژیم غذایى و استفاده از 
میوه ها و انواع سبزى ها و غالت و حبوبات است.

چاقى
فشــارخون باال در افراد چاق دو برابر افرادى است 
که اضافه وزن ندارند یا وزن طبیعــى دارند. افراد 
چــاق و داراى اضافــه وزن در صورتــى که رژیم 
غذایى خود را نیز تعدیل نکننــد، عالوه بر ابتال به 
فشــارخون باال، در معرض انواع صدمات ناشى از 
فشارخون مانند سکته و بیمارى هاى قلبى نیز قرار

 دارند.

بیمارى تصلب شرایین
تصلب شرایین یا ســختى عروق اصلى، پرفشارى 
مزمن خون است که عامل شروع آن، آسیب به جدار 
داخلى عروق اســت که به دنبال رسوب کلسیم و 

کلسترول در جدار عروق ایجاد مى شود.

 6 عامل که فشارتان را باال مى برد

اگر بنا به هر دلیلى تخت خــواب ندارید و مجبورید 
روى زمین بخوابید رعایت کردن اصولى ســاده به 
شما کمک مى کند که به سالمت جسمى خود آسیب 
نرسانید. خوابیدن روى زمین باعث ایجاد «کمر درد»، 
ضعف عضالنى، سرگیجه و ســردرد در سالمندان 

مى شود.
بررسى ها نشــان مى دهند دانشــمندان با مطالعه 
روى نحوه خوابیدن افراد دریافتند که شخص براى 
خوابیدن حداقل 30 سانتیمتر با زمین باید ارتفاع داشته 

باشــد در غیر این صورت گرانش زمین باعث پیرى 
زودرس و ایجاد چین و چروك و افتادگى اندام هاى 

بدن مى شود.
نتایــج مطالعات  نشــان مى دهند اگــر روى زمین 
مى خوابید باید یک یا دو بالشت زیر ساق پاهایتان قرار 
دهید زیرا این کار باعث رسیدن گردش خون بیشتر به 
مغز شما مى شود و کیفیت خوابتان افزایش مى یابد و 
بهترین بالشت براى گذاشتن زیر سر باید از جنس پنبه 

باشد و گردن روى آن قرار بگیرد.
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 خداوند را تدبیــر کارهــا و آفریدن موجوداتــى  که در آغــاز آفریده ، 
خســته و مانده نکرده اســت  و هرگز در آفرینش ناتوان نشــده که از آن 
باز ایستد. در آنچه قضا رانده و مقدر کرده ، شــبهه اى در او راه نیافته، 
بلکه همواره قضائى بوده اســت اســتوار و علمى محکــم و فرمانى ثابت و 
برقرار. اوست امید همگان در عین خشم و عقوبت و با وجود نعمت هایى که 

موال على (ع)ارزانى مى دارد همگان از او بیمناك  هستند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،4945)
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: انجام امور فنى، مهندسى، نقشه بردارى، نرم افزارى و پشتیبانى پروژه هاى گازرسانى در سطح شرکت گاز استان اصفهان
میزان تضمین: 2/245/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال)

کد فراخوان: 3185218
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/10/12
مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول آگهى فراخوان عمومى تکمیل و 
بهره بردارى باغ بانوان

شهردارى درچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر به شماره 85/999/ش مورخ 96/11/21 و به 
استناد مصوبه شماره 96/511/ص مورخ 96/10/25 هیأت عالى سرمایه گذارى و بند الف ماده 9 شیوه نامه 
سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل و بهره بردارى باغ بانوان شهردارى واقع در خیابان آیت اله 
درچه اى کوچه گلخانه از طریق سرمایه گذارى به روش B.O.L.T اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
اسناد و مدارك پروژه را از واحد سرمایه گذارى شهردارى درچه به شماره تماس 33762045- 031 داخلى 

19 دریافت نمایند.

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
درچه تسلیم نمایند.

- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در 
آگهى رسیده باشد یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر نخواهد داد.

- پیشنهادهاى واصله در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 با حضور اعضاى کمیسیون هیأت 
عالى سرمایه گذارى بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 200/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 0215433558004 به 
عنوان سپرده به نام شهردارى درچه نز د بانک ملى شعبه درچه واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکى (با 
اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد 
خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده شرکت در فراخوان به غیر از مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد 

به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد.

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول

آدرس نام پروژهردیف
پروژه

مساحت 
عرصه 

(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى 
پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
تکمیل و 

بهره بردارى از 
باغ بانوان

خیابان 
آیت اله 

درچه اى 
کوچه 
گلخانه

حدود 
 12,270
مترمربع

90 روز

زمین 
ساختمان 

و سازه هاى 
موجود و 
امکانات

تکمیل 
ساخت و 
بهره بردارى

B.O.L.T

دهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانى استان اصفهان در 
حسینیه همدانیان تخت پوالد با حضور گسترده نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس، خانواده معظم شهدا، روحانیون، 

مدیران دستگاه هاى اجرایى استان و... برگزار شد.
در این مراسم، حجت االسالم و المسلمین احمد سالک پیام 
آیت ا... مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان را قرائت کرد.
در این پیام آمده است: « قلم و بیان ما خاکیان، کوتاه تر از 
آن است که بتواند در توصیف مجاهدان راه خدا و افالکیان 
از جان گذشته، سخنى بگوید. شهیدانى که با درك صحیح 
از زمانه و وظیفه خود، رشته همه تعلقات و تمنیات دنیوى و 
ظاهرى را گسستند و با حضور در میدان «جهاد فى سبیل 
ا...»، حلقه «جهاد علمى» و «جهاد تبلیغى» را کامل نمودند 
و تمامى سرمایه این جهانى خود را براى زنده نگاه داشتن و 
حفظ ارزش هاى الهى و معنوى، فدا کردند و رسالت بزرگ 
خویش در حراست و صیانت از دین و آرمان هاى دینى را در 

عمل، به اثبات رسانیدند.»
آیت ا... مظاهرى افزود: شهداى عالیقدر روحانیت در طول 
تاریخ پرافتخار حوزه هاى علمیه تشیع، همانند گوهرهاى 
درخشانى هستند که تمام صفحات این تاریخ شکوهمند 
را روشن ساخته اند و اسوه نمونه دیگران بوده اند. از شهید 
اول و شهید ثانى «قدس سرهما» گرفته تا شهداى روحانى 
معاصر که در صحنه هاى گوناگون قبــل و بعد از انقالب 
اسالمى، خون هاى پاك و مطهرشان، مایه حفظ و استمرار 
و بقا و تعمیق دین و معارف دینى گشته است و درس «عمل 
در کنار علم» و «بصیرت» و «شناخت وظیفه» را به همه 
ما آموخته اند؛ و از این رو مسئولیت سنگین ما در قبال این 
مجاهدت هاى بى پایان، اوًال شــناخت و فهم درست این 
پیام هاى مهمى اســت که آن شــهیدان و مجاهدان راه 
حق براى همه ما باقى نهاده اند، و ثانیًا عمل و التزام به آن 
پیام هاى حیات بخش و ثالثاً نشر و ترویج و تعلیم آن پیام هاى 
ماندگار خصوصاً به نســل جوان است. اگر ثمره اجالسیه 

کنونى شهداى عزیز روحانیت استان اصفهان، توجه و تدبر 
در این نکات اساسى باشــد، به فضل الهى، به هدف خود، 

دست خواهد یافت.»
■■■

حجت االسالم و المسلمین احمد ســالک در ادامه با بیان 
اینکه افتخار حوزه علمیه آن اســت که روحانیون در همه 
صحنه ها در مقابل استکبار جهانى قاطع، حکیمانه، باقدرت و 
شجاعانه ایستاده است، گفت: امروز رسالت ما دفاع از انقالب 
اسالمى در مقابل اتحاد بین المللى استکبارى است که این 
امر در گرو وحدت حوزه هاى علمیه و شناخت استکبار است 
و ما باید شرکت گسترده و نمایش جهانى در مراسم 9 دى 
و 22 بهمن و پیروى از منویات رهبرى داشته باشیم و آن 

را عملیاتى سازیم.
■■■

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان نیز به 
تاریخچه برگزارى اجالسیه شهداى روحانى استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: این اجالسیه از ده سال پیش آغاز و قرار 

شد در مرکز استان و شهرستان ها بر پا شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار کرد: برگزارى این 
اجالسیه به دلیل آن است که ما روحانیون شیعه را الگوى 
مردم مى دانیم و با توجه به اینکه انســان ها در همه کارها 
احتیاج به هدایتگــر و راهنما دارند الگوى بشــر در زمان 
غیبت، باید روحانیت باشد. وى ادامه داد: علما و روحانیون 
باید مسیر الهى را طى کنند و ابتدا حرفى را که خود مى زنند 
به آن عمل کنند تا الگو باشند و افتخار شیعیان نیز آن است 
که عمده علما و روحانیت ما، حرفى را که به مردم مى زنند 
خود به آن عمل مى کنند که البته این عمل فقط در کارهاى 
ساده نیست بلکه در دوران جنگ هم به خوبى عمل کردند 

که این در دیگر مذاهب نیست.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه روحانیت نسبت به تعدادشان در دوران انقالب بیش 
از مردم عادى شهید داده اند، گفت: استان اصفهان یک دهم 
شهداى کشور را داراست و در این میان 590 شهید روحانى 
تقدیم انقالب اسالمى کرده است و در حقیقت بیش از یک 

پنجم شهداى روحانى کشــور، از استان اصفهان هستند. 
وى در خصوص شهید شــاخص روحانى امسال، حجت 
االسالم و المسلمین سید نورا... طباطبایى نژاد هم گفت: 
حجت االسالم و المسلمین سید نورا... طباطبایى نژاد فردى 
از نظر فکرى و جسمى، رشید بود و اولین کسى بود که در 
مدرسه فیضیه ایستاد و اعالم کرد امام راحل(ره) تبعید شد و 
پس از تبعید امام راحل(ره) به ترکیه نیز وى باال سر حضرت 
معصومه(س) هر شب جلسه دعا مى گرفت و او اولین کسى 

بود که علیه بنى صدر در مجلس سخنرانى کرد.
■■■

آیت ا... عباس کعبى، عضو مجلس خبرگان رهبرى هم به 
عنوان مهمان ویژه این اجالسیه از اینکه در دهمین اجالسیه 
شهدا و ایثارگران روحانى استان اصفهان که با پیام آیت ا... 
مظاهرى آغاز و با ســخنان نماینده ولى فقیه و امام جمعه 

اصفهان دنبال شد حضور یافته اظهار خوشوقتى کرد.
وى، آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد را الگو خواند و افزود: 
روحانیت استان اصفهان همواره اسوه، الگو و پیشتاز در خطر 

بوده اند واصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمى 
هم در ســاخت ایران و تربیت فقها تأثیرگذار بوده و داراى 

حوزه هاى بزرگ است.
آیت ا... کعبى، شهید شاخص روحانى سال جارى را هم نمونه 
ایمان، حرکت انقالبى، بصیرت و شجاعت برشمرد و حجت 
االسالم و المسلمین سید نورا... طباطبایى نژاد را در تدوین 

تفسیر نمونه تا جلد 11، بسیار مؤثر دانست.
وى فداکارى در راه خدا، مقابله با دشمن، عزت مسلمین، 
حفظ دین، تضمین حیات الهى جامعه و... را از ویژگى شهدا 
برشمرد و گفت: شهدا به ما آموختند که براى حفظ دین باید 

هزینه کرد و در میدان حاضر شد و با دشمن مقابله کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى مى گوید: خون شــهیدان، 
درخت اسالم را آبیارى کرد و پرچمى براى تحکیم، عزت، 
اســتقالل و براى در اهتزاز بودن حاکمیت اسالم است و 

شهدا با خون خود، حیات جامعه را تضمین مى کنند.   
آیت ا... کعبى اظهار کرد: شهیدان امید را به جامعه تزریق 
و بر افسردگى و ناامیدى غلبه مى کنند چیزى که امروز ما 

به آن نیاز داریم و در حقیقت راه شهیدان، راه امید و حرکت 
است و در منطق شهیدان، شکست و اندوه معنا ندارد و پیام 
شهدا براى مردمى که انتظار شــهادت دارند آن است که 
غصه نداشته باشند. راه روشن اســت و باید با خدا ارتباط 

برقرار کنند.
وى گفت: امروز برنامه پیچیده دشــمن، تخریب گسترده 
روحانیت در جامعه است و مى خواهند چهره روحانیت اصیل 
و بیدار را خدشه دار کنند، تا نقش روحانیت در جامعه کمرنگ 
شود و از بین برود و در این میان روحانیت، مظلوم اما مقتدر 
و پیشتاز است و اینگونه اجالسیه ها نیز براى بازتولید نقش 
روحانیت به مردم بوده که باید براى نسل جوان بازگو شود و 
روحانیت هم با انسجام و با حفظ طلبگى، براى ایفاى نقش 

تاریخى خود تالش کند.
این در حالى اســت که روحانیت در مقابله با دشمن باید با 
تأسى از شهداى روحانى، دشمن را شناسایى و با نقشه هاى 

دشمن، مقابله نماید. 
وى این را هم گفت که امروز آمریکا واقعاً رو به افول است و 
در قرن 21، قدرت مبتنى بر علم و ایمان، حاکم است و علم 
و ایمان در سایه اجتهاد، ایران اسالمى را مى تواند به قدرت 

جهانى مبدل سازد.
■■■

در ابتداى این اجالسیه ، مســئول نمایندگى ولى فقیه در 
سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان به عنوان میزبان 
خیرمقدم گفت و گزارشى از روند برگزارى دهمین اجالسیه 

شهدا و ایثارگران روحانى استان اصفهان را ارائه کرد.
حجت االسالم و المسلمین رحمت ا... صادقى افزود: پیام 
این اجالس به مردم آن است که والیت مدارى، نماز اول 
وقت، پیروى از قرآن، انقالبى ماندن را مدنظر داشــته و با 
تمسک به قرآن و نماز اول وقت، در حفظ والیت و انقالبى 

بودن همه با هم بکوشیم.
در پایان از 40 نفر از خانواده هاى شهداى روحانى و خانواده 

شهداى مدافع حرم روحانى نیز تجلیل شد.

در دهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانى استان اصفهان عنوان شد

شهداى عالیقدر روحانیت در طول تاریخ اسوه دیگران بوده اند


