
سینمایی راه رفتن روی سیم
کارگردان:احمدرضا معتمدی
پردیس سینمایی سیتی سنتر

به اشتراک گذاشتن مطالب  مفید؛
امروز یک وبسایت یا مقاله که 
به نظرتون مفید هست رو به 

دوستانتون معرفی کنید تا اونها 
هم از مطالبش استفاده کنند.
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هرچه پیش آید برای محب شیرین است
یک وقت  ابراهیم خلیل )ع( می گوید من به غیر خدا تکیه نمی کنم و به درون آتش می رود و 
آتش  تبدیل به گلستان می شود، یک وقت وجود مبارک سید و ساالر شهیدان همین حرف را 
می زند  و در قتلگاه می افتد، هر دوحال برای محب الهی یکی است. جواب هردوی اینها یکی 

است، زیرا وقتی کار به خدا واگذار شود هر چه پیش آید برای محب شیرین است.
W ) آیت ا... جوادی آملی( W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

گالری امروز
سه گانه رنج بازیگوشانه

 23 شهریور الی 23 مهرماه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/07
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/08

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/6/26

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

احداث 5 باب ساختمان تاسیسات 97-3-143/3
چاه آب شرب منطقه یک اصفهان

تملک دارایی های 
2/388/478/232120/000/000سرمایه ای

97-3-144/3
احداث 5 باب ساختمان تاسیسات 

چاه آب شرب منطقه دو اصفهان
تملک دارایی های 

2/388/478/232120/000/000سرمایه ای

97-3-145/3
احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی 

زمینی مدفون دامنه ) با ارزیابی کیفی (
تملک دارایی های 

6/134/703/558307/000/000سرمایه ای

هروقت شهید می آورند، پیش خودم می گویم اصحاب کهف پس از سیصد 
سال برگشــتند و فهمیدند دیگر از جنس مردمان شــهر نیستند. چه حال 
غریبی داشتند. آنها اصحاب کهف بودند و اینها که می آیند، اصحاب حضرت 
 روح ا... . یاران پیــر جماران، دلدادگان عزیز ســفر کــرده ای که می گفت
 » خون شــهیدان ما امتداد خون پاك شهیدان کربالســت.« و معلوم است 
که به قول عزیزی؛ بدهکاریــم کربال را به کربالی پنجی ها و شــیربچه های 
شلمچه و شــرق ابوالخصیب را به قطره  قطره خون امام عاشــورا... اما خب 
از خودم می پرســم االن همان شــیربچه ها که برمی گردند و فقط ســی و 
چندسال از شهرو دیارشان دور بودند، این روزها و روزگار ما را که می بینند، 
چه می گویند؟! چقدر »شرمندگی« بس است تا از هرم خجالت آب نشویم، 
آتش نگیریم و نسوزیم؟ چقدر »شهدا شــرمنده ایم« بخوانیم تا صدای مان 
 به گوش شــان که نه ... صدای شان به گوش مان برســد در همهمه این همه

 بی وفایی و فراموشی الله ها؟ 
شهید »محمدرضا خلیلی« در وصیتنامه اش نوشته بود : »اینجانب سفارش 
می کنم که من عزادار نمی خواهم. من پیرو می خواهم. تصویر جان جانان من، 
خمینی عزیز را در قبر من بگذارید.« عــزاداری کردیم ولی پیروی نه. پیروان 
 خوبی برای تان نبودیــم. ما حتی حافظان خوبی هم بــرای هرآنچه حضرت 
روح ا... دغدغه اش را داشت، نبودیم . دلواپسی هایش روی زمین مانده هنوز ، 

وقتی »سیدعلی« هم تنهاست ... 
وقتی یادمان رفت تا ابد به آنهایی که پالك شــان را از گردن خود درآوردند تا 

مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند، مدیونیم. 
وقتی از یاد و خاطره شان برای ما فقط نام کوچه و خیابان و اتوبان و بزرگراهی 
ماند که به نام شــان کردیم تا هروقت آدرس منزل مان را می دهیم، بدانیم از 
گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم ولی همان هم 
یادمان رفت! تازه بعضی ها در بعضی ارگان ها دست به کار شدند تا همان را هم 
از ما بگیرند؛ تا به خیال خودشان، اسم و رسم شهدا را از کوچه و خیابان پاك 
کنند. رد نام آنهایی که زیر باران خمپاره 60 و قناصه و دوشکا ، به زمین افتادند تا 
ما سرپا بایستیم. قامت شان خم شد تا پرچم باال بماند؛ پرچم عزت و سرافرازی 
اسالم و ایران . همان پرچمی که میان معرکه آتش و خون برایش جان دادند و 

حاال عده ای آتشش می زنند! 
ما تا ابد مدیونیم به بدن هایی که هنوز بی سر بین دشت است یا به تن هایی 
که در دل اروند رفته و بر نگشته است. به مادر چشم انتظاری که پاره تنش در 
جنوب جا مانده و به پدری که واکر به دست آمده بود تا پس از سی و پنج سال، 
تکه تکه استخوان های پسرش را ببیند. به اشــک هایی که می ریخت کنار 

تابوت جوانش ... 
امروز شــهدا دوباره می آیند. محرم 1440 است... »خانه پیرزن ته کوچه، 
پشت یک تیر برق چوبی بود، پشــت فریاد های گل کوچک، واقعا 
روزهای خوبی بود،  پیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر، منتظر بود در زدن ها 
را، دم در می نشست و با لبخند، جفت می کرد آمدن ها را ،  روضه خوان 
محله می آمد، میرزا با دوچرخه آهسته، مثل هر هفته باز خیلی دیر، 
 مثل هر هفته سینه اش خسته، »ای شــه تشنه لب سالم علیک«، 
ای شه تشنه لب...چه آوازی، زیر و بم های گوشه دشتی، شعرهای 
وصال شیرازی، می نشستیم گوشه مجلس، با همان شور و اشتیاقی 
که... چقدر خوب یاد من مانــده، در و دیوار آن اتاقی که -یک طرف 
جمله »خوش آمده اید به عزای حسین« بر دیوار، گوش کن! دم گرفته 
با گریه... به سر و سینه می زند کتری، عطر پر رنگ چایی روضه، زیر و 
رو کرده خانه اورا، چقدر ناگهان هوس کردم، طعم آن چای قند پهلو 

را، تا که یک روز در حوالی مهر، روی آن برگ های رنگارنگ، با تمام 
وجود راهی کرد، پسری را که برنگشت از جنگ، هی دوشنبه دوشنبه 
رد شد و باز، پستچی نامه از عزیز نداشت، کاشکی آن دوشنبه آخر، 
روضه میرزا گریز نداشت، پیرزن قطره قطره باران شد، کمی از خاک 
کربال در مشت، السالم و علیک گفت و سپس، روضه قتلگاه او را کشت، 
تا همیشه نمی برم از یاد، روضه آن سپید گیسو را، سالیانی است آرزو 

دارم، کربالی  نرفته او را...«
 زیاد گفتیم و نوشــتیم که »دیروز به خاطر خدا رفتید و امروز به خاطر خدا 
برگردید.« برگردید که حال شــهرمان خوش نیســت. حال دل مان خوب 
نیست.  دل هایی که ِجرم گرفته به ُجرم فراموشی شما. فراموشی ارزش ها و 
آرمان هایی که به خاطرش جان دادید. حاال برگشــته اید در آستانه عاشورا... 
آمدید که به مادرتان اگر هنوز زنده است بگویید: »مادر سالم! آمده ام بعد  
سال ها، انگار انتظار تو را پیر کرده است، زود است باز این همه پیری 
برای تو، شاید منم که آمدنم دیر کرده است، مادر مرا ببخش اگر دیر 
آمدم، جایی که بودم از نفس جاده دور بود، آماج سنگ حادثه بودم 
ولی شگفت، آیینه شکسته من پر غرور بود، دیرینه سال بود که در 
دور دست ها، یک سرزمین به گرده من بار درد بود، قصد تو را زمین و 
زمان کرده بود و من، تنها برای خاطر تو این چنین شدم،که چنگ بر 
گلوی زمین و زمان زدم، یک عمر استخوان گلوی زمین شدم، مادر! 
مرا ببخش اگر دیر آمدم، یک مشت استخوان شدنم طول می کشید، 
تا ارتفاع شانه مردان شهرمان، از دست خاک پر زدنم طول می کشید، 
مادر نمیر! زندگی من از آن تو! مادر نمیر! زندگی از آن میهن است، بعد 
از من آفتاب تو هرگز مباد سرد! بعد از من آسمان تو هرگز مباد پست!« 
ما شــرمنده ایم که اجــازه دادیم مســئوالنی روی کار بیایند کــه به دیدار 
خانواده های شهدا می روند و همزمان اعتقاد دارند ایران باید جای »گوگوش 
تا سروش« باشد! شرمنده ایم که اینجا ژن- خوب هایی داریم که روی خون 
شما غلت می زنند و الکچری زندگی می کنند و مردم »ندار« را به مرگ حواله 
می دهند و پدران شان از نام شما برای خودشان نردبان ساختند و شعار دادند 
و به شــعور ما توهین کردند، آقازاده ها و مسئوالنی که حتی در مراسم عزای 
سیدالشهدا هم در جایگاه VIP می نشــینند ، وزرایی که دخترشان قاچاق 
می کند و مفســدان فی االرضی که در دادگاه لبخند می زننــد! آقایانی که  
گرین کارت دارند تا روز مبادا مقابل پرچم همان کشــوری که االن علیه اش 
شعار می دهند، تا کمر خم شوند! مسئوالنی که چفیه می انداختند و حاال به 
جرم اختالس فراری اند! مسئولی که ... بگذریم . من هنوز هم وقتی شهیدی 
می آورند، به یاد اصحاب کهف می افتم و قصه خواب سیصد ساله و بعد با خودم 
فکر می کنم شما اگر روزی برگردید به این شهر، چه می گویید؟ شبیه »حاج 
کاظم« آژانس شیشه ای شاید باشــید؛ غریبه با شهری که با شما غریبه شده 
اســت. »خیبری« ها را با این زمانه نسبتی نیســت ولی با تمام این حرف ها، 
قلب مان مال شماست . ذهن مان جای شماست. روزهای آتش و انتظار و انفجار، 
یادمان نمی رود. چکمه های پرازخون، عشــق و ترکش و جنون، پاتک و تک 
و نبرد یادمان نمی رود. دعا کنید. شــما که دست تان به آسمان رسیده، برای 
ما »جامانده «ها و »درمانده«ها دعا کنید. برای ما که این شــب ها »حسین، 
 حســین« می گوییم و »حســینی« نشــده ایم هنوز ... برای ما که دل مان 
 می خواهد مثل شــما »عاقبت بخیر« بشــویم و در گوش مان وصیت شهید

 شاه سنایی زمزمه می شود که »شهادت لباسی است که باید با اعمال و رفتارمان 
آن را سایز خودمان کنیم.« شما که می آیید، شهر نفس می کشد دوباره . زنده 
می شود دوباره ... این روزها با روضه حســین)ع( نفس تازه می کنیم . خوش 
آمدید یاران حسین ... قدم به چشم ما گذاشتید . راستی! اینجا هنوز هم عده ای 

می پرسند: شهیدتون چقدر گرفته؟!... 

 بیش از صدها برنامه، ویژه هفته دفاع مقدس 
در اصفهان برگزار می شود

 در نشست خبری کمیته های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس مطرح شد:

7

از کودکان کار خرید نکنید
معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان:

5

زیر ذره بین هستید
هشدار بازرسی اصناف اصفهان به فروشندگان لوازم  التحریر:

3

 امروز شهرمان میزبان 14 شهید تازه تفحص شده است؛

رو چشم ما قدم گذاشتید

سمیه پارسادوست

4

نوحه های ماندگار
مروری بر مرثیه هایی که بخش ثابت روضه های محرم شده اند؛

4
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ویژه

در صدر نوحه های ماندگاری که نســل به نسل و سینه به سینه منتقل شــده اند، ترکیب بند »محتشم کاشــانی« جای دارد که بیت های آن به 

بخش ثابت خیمه های حسینی تبدیل شده و در هر گوشه و کناری از جهان اقامه عزای اباعبدا... الحسین علیه السالم را برپا می دارند.کمال الدین 

علی محتشم کاشانی،  بزاز ساده ای در بازار کاشان بود که به واسطه اشــعار نابش، ملقب به شمس الشعرای کاشان شد. او در آغاز قرن 10 هجری 

و 
هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد، بیشتر دوران زندگی خود را در این شهر گذراند و در همین شهر هم در ربیع االول سال 

996 هجری درگذشت. حکایت چگونگی سرودن این ترکیب بند که بر دل عاشقان حسین علیه السالم نشسته است هم خواندنی است. در مقدمه 

دیوان محتشم نقل شده :»موقعی که محتشم در سوگ برادر نوحه گری می کرد، شبی در عالم رویا، امیر المومنین)ع( را دید که به او می فرماید: چرا 

برای فرزندم حسین )ع( مرثیه نمی گویی؟ گفت: یا علی از کدام مصیبت او شروع کنم؟ امیرالمومنین )ع( فرمود: بگو، باز این چه شورش است که در خلق عالم است«. محتشم، از خواب بیدار شده و بقیه را می گوید 

تا می رسد به مصراع اول بیت چهلم. »هست از مالل گر چه بری ذات ذوالجالل« و در مصرع بعد باز متحیر بود که چه بگوید که شایسته مقام ربوبی باشد، ولی باز مدد به او رسید و در خواب حضرت ولی عصر)عج( را 

می بیند که به او می فرماید، بگو: »او در دل است و هیچ دلی نیست بی مالل«. و بدین ترتیب بیت چهلم تکمیل می شود و ادامه می یابد.«

هر چند بعد از محتشم شاعران بسیاری چون وصال شیرازی، نیر تبریزی، مشفق کاشانی و دیگران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از او الهام گرفتند، اما این شعر اوست هر ساله همراه با عزای امام حسین)ع( بر سر 

در خانه ها و تکایا نقش می بندد. شاید این بهترین صله ای باشد که محتشم از خاندان اهل بیت)ع( گرفته است.

»باز این چه شورش است که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است/ باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است/ این صبح تیره باز دمید از کجا کزو/کار 

جهان و خلق جهان جمله درهم است/گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب/ کاشوب در تمامی ذرات عالم است/گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست/ این رستخیز عام که نامش محرم است«

از جمله نوحه های ماندگاری که سال هاست در شب تاسوعا از هرکوی و برزنی شنیده می شود، نوحه معروف ای اهل حرم، میرو علمدار نیامد/ سقای حسین 

سیدو ساالر نیامد است که شاعر آن یکی از نوحه ســازان قدیمی تهران بودکه با عنوان »دیوانه« تخلص می کرد، میرزا عبدا... خداداد، صاحب نوحه های 

معروف دیگری هم هست که در زبان و ذهن مردم جایگاه ویژه ای دارد مانند »کس ندیده در عالم، این چنین گرفتاری/ شه رود به میدان و زن کند جلوداری/ 

شد کشته شــاها عباس علمدارت/ من به جای عباس ات می کنم علمداری«. یا این دو دمه: »ای باد صبا رو به حرم گو به سکینه/ نشد آب میسر، نشد آب 

میسر/ آب از کف من ریخت ایا ماه مدینه/ نشد آب میسر« هم از شعرهای میرزا عبدا...خداداد است. این نوحه دودمه حضرت علی اکبر )ع( نیز از سروده های 

میرزاست: »اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان/ کفن کرده به گردن/ گیرید به باالی سر او همه قرآن/ کفن کرده به گردن.«

میرزاعبدا... صاحب فرزند نشد و در گمنامی و ناشناختگی عجیبی دار فانی را وداع گفت. مزار او در گورستان مسگرآباد تهران واقع بود که با جمع آوری قبور 

و تبدیل آن به پارک در اواسط دهه 50 قبر او نیز از بین رفت. حاج حسن رشیدی، یکی از مداحان قدیمی تهران در این باره  می گوید: »میرزا قبر می خواهد 

چه کار؟ اسم و رسم را برای چی الزم دارد. شب و روزی نیست که نوحه »ای اهل حرم میر و علمدار نیامد« نه تنها در کربال که در سراسر دنیا خوانده نشود. همین برای او کافی نیست؟«

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ سقای حسین سید وساالر نیامد /از خیمه رسد واعطشا از لب طفالن/ در علقمه شد کشته عمو با لب عطشان/ دستی که زده بوسه بر آن ساقی کوثر  /نیزه و شمشیر جدا گشته ز پیکر 

/ای اهل حرم میرو علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد  /سقای حسین سید و ساالر نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد

یکی از آن ملودی ها و ریتم های پرهیجان و ماندگار در مراسم شب عاشورا، نوحه ای اســت قدیمی و کوتاه اما پرهیجان با ترجیع »مکن ای صبح طلوع« 

که دسته های عزادار در بسیاری از مناطق ایران همچنان تکرار می کنند؛ بی آنکه این تکرار سالیان، از تاثیر آن بر عواطف و ذوق ارادت مردم بکاهد.شاید 

کمتر کسی بداند که دودمه معروف »مکن ای صبح طلوع« از  خباز ساده اما اهل دلی است که همه فرزند او را به تقوا می شناسند. کربالیی محمود بهجت، 

پدر آیت  ا... العظمی بهجت، شاعری گمنام بود که به شغل خبازی اشتغال داشت، اما عشق به خاندان عصمت و طهارت)ع( در حد اعلی در جان وی فوران 

داشته است. کربالیی محمود با اخالص، پاکی و صداقت خود، در مصیبت سیدالشهدا)ع(، آن چنان غرق در ماتم و عزا می شد و این داغ را با جان و دل درک 

می  کرد که گویی عاشورا و وقایع آن برایش تجلی عینی یافته و شرح ماوقع را شــخصا درک کرده است و ناخودآگاه از فرط غم، تصمیم به دگرگون کردن 

اوضاع طبیعی زمان می گیرد؛ به صبح دستوری می دهد تا برنیاید تا این مصیبت دردناک رقم نخورد و در ادامه نیز با همان سبک و سیاق به آفتاب و چرخ، 

امر می کند که تا سر نزند و نجنبد تا حضرت فاطمه زهرا)س(، خونین جگر نشود: »امشبی را شه دین در حرمش مهمان است/ مکن ای صبح طلوع عصر فردا 

بدنش زیر سم اسبان است/ مکن ای صبح طلوع...« این بند از اشعار مرحوم کربالیی محمود بهجت، از مدت ها قبل به عنوان یکی از بهترین اشعار حماسی و عاشورایی در حلقه عزاداران امام حسین)ع(، زینت بخش 

مجالس سینه زنی است و به عنوان شعری  آیینی ماندگار شد. محتوای برگرفته از آیات قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه سجادیه بر غنای این سروده افزوده است.

شاعر سروده زیبای امشب» شهادت نامه عشاق امضا می شود/ فردا ازخون عاشقان این دشت دریا می شود«  که بسیاری از مردم  شب عاشورا با این شعر  حال و 

هوای دیگری پیدا کرده اند و ازدوازده بیت آن حداقل بیت اول را حفظ هستند،  حبیب ا...چایچیان است. چایچیان، یکی از قدیمی ترین و بااخالص ترین شاعران 

اهل بیت)ع( در دوران معاصر بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف سرودن اشعاری در وصف این ذوات مقدسه کرد. خالق کتاب های ای اشک ها بریزید، 

خلوتگاه راز و زمزمه های قلب من به تاثیر پذیری از اندیشه های عالمه امینی و عالمه عسکری در اشعارش بارها اشاره کرده است. این مرثیه سرای اهل بیت)ع( 

که بارها مورد تحسین مقام معظم رهبری هم قرار گرفته بود شعر معروف »آمده ام ای شاه پناهم بده« را  در وصف امام رضا علیه السالم نیز سروده است.

 ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم /داغت شکسته پشت من، ای راحت جانم سقای طفالنم/ خالق این سروده زیبا که در ستایش حضرت 

عباس )ع( معموال در دهه اول محرم در هیئات مذهبی خوانده می شود »علی اکبر خوشدل« تهرانی است که در سال 1293 در تهران به دنیا آمد.او پس از 

اتمام تحصیالت متوسطه، به فراگیری علوم قدیمه پرداخت و صرف، نحو، فقه، اصول، معانی، بیان، بدیع، حکمت و منطق را آموخت.خوشدل، در قالب های 

مختلف شعری از جمله قصیده، قطعه، مثنوی و غزل اثر دارد و به گفته کارشناسان، در غزل سبکی مشابه صائب دارد. با وجود اینکه در میان اشعار او، تنوع 

موضوعی نیز دیده می شود، اما خوشدل تهرانی بیش از هرچیز به شاعر آیینی که عمر خود را صرف مدح خاندان نبوت کرد، شهره است. مراثی و مدایح او 

سال ها زمزمه عاشقان کربالست. از خوشدل تهرانی آثار متعددی از جمله دیوان کامل، گلشن خوشدل، عمده االسرار و دیوان غزلیات به یادگار مانده است. 

»ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم/داغت شکسته پشت من، ای راحت جانم سقای طفالنم

من بـی برادر چـون کنم بـا این سپـاه دون در دامـن هامـون/بینـم تـو را در ابــر خـون، ای مـاه تابـانم سقای طفالنم«

نمی شود روز عاشورا در دسته های عزاداری حضور داشته باشی و مرثیه معروف » می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل « را نشنیده باشی. 

خالق این مرثیه زیبا کسی نیست جز میرزا عبدالجواد جودی خراسانی، شاعر و مرثیه سرای عهد ناصری که در شعر به »جودی « تخلص می کرد و به  اعتبار 

اینکه  در دوران  او، »میرزا« لقب  عمومی  شاعران  بوده ، میرزای  جودی  هم  خوانده  شده  است . از زندگی  وی  اطالع  چندانی  در دست  نیست . همین  قدر از او 

نوشته اند که  از مردم  عنبران  )روستایی  در سه  کیلومتری  طرقبه مشــهد( بوده ، در جوانی  به  مشهد رفته  و دکان  قنادی  باز کرده  و از همین  طریق  معیشت  

خود را تامین  می کرده  است .قنادی  و خانه جودی  محل  آمدوشد مرثیه خوانانی  بود که  برای  شنیدن  سروده های  او جمع  می شدند و از او تقاضا می کردند تا 

سروده های  تازه اش  را در اختیار آنان  بگذارد. نقل کرده اند که او عالقه بسیاری به خاندان عصمت و طهارت)ع( داشت، در حین خواندن مرثیه می گریست 

و مستمعان را نیز به گریستن دعوت می کرد. مرثیه هایش در خراسان شهره بود و در جلسات اهل بیت)ع( هیجان خاصی به پا می کرد. هرچند جودی در 

مرثیه سرایی شهره بود و مورد اقبال عموم مردم، اما خواص و فضال به شــعر او تمایلی نداشتند و می گفتند که شهرت  مرثیه سرایی  جودی ، مقام  ادبی  او را 

تحت الشعاع  قرار داده  است ، اما غافل از اینکه آنچه جودی را ماندگار و عاقبتش را ختم به هیئات و ذکر امام حسین)ع( کرد، همین اشک هایی بود که از مرثیه هایش جاری می شد.

»آن دم بریدم از زندگی دل/که آمد به مسلخ شمر سیه دل/ او می دوید و من می دویدم/او سوی مقتل من سوی قاتل/ او می نشست و من می نشستم/او روی سینه من در مقابل/ او می کشید و من می کشیدم/او از کمر 

تیغ من آه باطل/ او می برید و من می بریدم/او از حسین سر من غیر از او دل«

نوحه های ماندگار
مروری بر مرثیه هایی که بخش 

ثابت روضه های محرم شده اند؛

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

ای اهل حرم، میر وعلمدار نیامد، سقای حسین سید و ساالر نیامد

»امشبی را شه دین در حرمش مهمان است/ مکن ای صبح طلوع

امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود 

ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم

او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل 

 از زمانی که حماسه عاشورا با رشــادت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 

و اصحاب باوفایش شــکل گرفت تا عصر حاضر دوستداران آن حضرت 

هرکدام کوشیدند به زبانی این حماسه عظیم که در تاریخ جاودانه شد را 

به تصویر بکشند. زبان شعر، بی شک اولین ابزاری است که برای نشاندن 

حماسه عاشورا به کار گرفته شده است و  شاعران بسیاری از عرب زبان تا 

عجم به مرثیه سرایی درباره این واقعه ماندگار پرداخته اند.

اگرچه اولین بازتاب عاشــورا و مرثیه امام حسین علیه السالم در زبان 

شعر پارسی به قصیده »کسایی مروزی« بر می گردد؛ جایی که این شاعر 

شیعی مذهب قرن چهارم در رثای سید وساالر شهیدان می گوید: »دست 

از جهان بشویم عز و شرف نجویم/ مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا / 

میراث مصطفی را فرزند مرتضی را / مقتول کربال را تازه کنم توال «  و از  

آن زمان تاکنون ، اشعار مختلفی از سخندانان و شاعران بسیاری سروده 

شده؛ اما در این میان تنها تعداد کمی از این سروده ها توانسته اند نام خود 

را در ضمیر مخاطب، حتی پس از گذشت سال ها و سده ها، ثبت کنند. در 

رمز ماندگاری این اشعار نمی توان دلیل خاصی را ذکر کرد؛ ممکن است 

یک سروده به دلیل نوای دلنشین اش ماندگار شده و یا ممکن است پس 

از مشق بسیار شاعر در درجه باالیی از منظر زبانی و محتوایی خلق شده 

است؛ اما مسلم آن است که هر شــعر ماندگار و پایداری که گذر سال ها 

نتوانسته خاک فراموشی بر آن بپاشــد، مورد عنایت خود اهل بیت)ع( 

قرار گرفته است.  درگزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نوحه هایی 

که به جزء ثابتی از روضه های محرم تبدیل شده اند.
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رییس جوان پارلمان عراق: 
 سهمیه بندی ها 

تنها ویرانی به بار آورد
»محمد الحلبوســی« پس از انتخابش به عنوان 
رییس پارلمان عراق در گفت وگویی اظهار کرد: 
احزاب مختلف در پارلمان در حال انجام مذاکرات 
جدی برای تشــکیل یک دولت مورد توافق همه 
طرف ها هستند و در صورت عدم تحقق این امر 
فراکســیون اکثریت در این باره تصمیم خواهد 
گرفت.الحلبوســی اظهار کرد: نقش فراکسیون 
اکثریت در پارلمــان عراق، محــدود به تعیین 
نخست وزیر است.این مقام عراقی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد که انتخــاب وی به عنوان رییس 
پارلمان، گامی در راســتای تشکیل دولتی قوی 
باشد که بتواند کشور را به سمت جلو پیش ببرد.
الحلبوســی تاکید کرد: ما با هر فردی که بدون 
ســند و دلیل به نهاد قانون گذاری افترا می زند، 
برخورد می کنیم. همچنین با انتخاب افراد الیق و 
واجد شرایط با فسادی که تمامی موسسات را فرا 
گرفته مبارزه خواهیم کرد.وی تصریح کرد: باید 
سهمیه بندی در کشور بسته شــود، چراکه تنها 

برای عراق خراب و ویرانی به بار آورد.

نیویورک تایمز: 
 ترامپ به فکر جایگزینی 

برای »ماتیس« است
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی با اشاره به 
اختالفات میــان رییس جمهــوری و وزیر دفاع 
آمریکا، آینده کاری »جیمز ماتیس« را در هاله ای 
از ابهام دانسته و نوشــت، دونالد ترامپ درصدد 
آن اســت که پس از انتخابات میان دوره ای، فرد 
 دیگــری را به ریاســت پنتاگون انتخــاب کند.

براســاس گزارش این نشــریه، رییس جمهوری 
آمریکا می خواهد کســی را در پســت ریاست 
پنتاگون بگذارد که در عرصه سیاســت خارجی 
و امنیتی نسبت به ماتیس از او حمایت بیشتری 
به عمــل آورد. نیویورک تایمز به مــوارد متعدد 
اختالف نظر در دیدگاه های ترامپ و ماتیس اشاره 
کرده است؛ از موضع گیری در برابر ناتو گرفته تا 

رزمایش نظامی با کره جنوبی و ... .

کشف گنج بزرگ در مقر سابق 
داعش در موصل

منابع محلی عراق از کشف حدود ۱۰ میلیون دالر 
در زیر آوارهای ساختمانی واقع در داخل دانشگاه 
موصل خبر دادند.پیــش از اینکه جنگنده های 
آمریکا در ســال ۲۰۱۷ طی عملیات آزادسازی 
موصل از کنترل داعش این ساختمان را بمباران 
کنند، این گروه تروریســتی از این ســاختمان 
به عنــوان مقر خود اســتفاده می کــرده که به 
»بیت المال« هم معروف اســت.در حال حاضر 
دانشگاه موصل تالش می کند ساختمان مذکور 

را بازسازی کند.

 شهردار لندن
 با خانم نخست وزیر همراه نشد

شهردار لندن بار دیگر خواســتار برگزاری همه 
پرســی دوم درباره خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا شده است.صادق خان، شهردار لندن ضمن 
درخواست برای برگزاری همه پرسی دوم درباره 
برگزیت تاکید کــرد: من از ایده ای که مشــهور 
به »رای مردمی« شده اســت، حمایت می کنم.
بر اســاس این گزارش، »ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس با برگــزاری همه پرســی دوم برگزیت 
مخالفت کرده اســت.حمایت صادق خان که از 
مقامات ارشد حزب کارگر انگلیس به شمار می رود 
موجب افزایش فشارها بر »جرمی کوربین«  رهبر 
این حزب شده است تا از ایده برگزاری همه پرسی 
دوم برگزیت حمایت کند.صادق خان در مطلبی 
که در نشــریه آبزرور منتشر شــده، به شدت از 
عملکرد دولت در مدیریت مذاکرات برگزیت انتقاد 
کرد و افزود: روند مذاکرات فعلی درباره برگزیت به 
شدت استانداردهای زندگی، اقتصاد و فرصت های 

شغلی را تهدید می کند.

 رونمایی از
  »نسل دوم موشک بینا« 
برای شلیک از سوخو ۲۲

موشــک بینا۲، نســل جدید از موشک  های 
هدایت لیزری بیناست که به تازگی در کنار 
جنگنده های ســوخو۲۲ ســپاه به نمایش 
درآمده اســت.وزیر دفاع درباره ویژگی های 
این موشــک گفته بود که، »بینا« قادر است 
اهداف مهمی از جمله پل ها، تانک ها، ادوات 
جنگی و مراکز فرماندهی دشمن را به دقت 

مورد اصابت قرار دهد.

در فیلــم هایی که از تســت موشــک بینا 
منتشر شد، مشخص شــد که این موشک از 
جنگنده های سوخو ۲5 ســپاه پاسداران و 
همچنین سکوی پرتاب زمینی، شلیک شده 
است و این یعنی موشک بینا قابلیت اجرای 
ماموریت هوا به سطح و سطح به هوا را دارد. 
تاکنون اطالعات بیشتری درباره بُرد و یا وزن 

سرجنگی موشک بینا منتشر نشده است.

 استیضاح وزیر نفت
 در مجلس کلید خورد

عضو هیئت رییســه مجلس اعالم کرد طرح 
اســتیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت در مجلس 
کلید خورد. احمد امیرآبادی، نماینده مردم 
قم در این زمینــه توضیــح داد: تعدادی از 
نمایندگان مجلس قبال طرح استیضاح وزیر 
نفت را ارائه کرده بودند که آقای وزیر با حضور 
در جلسه کمیســیون انرژی به نمایندگان 
اســتیضاح کننده قول هایی بــرای پیگیری 

موارد مورد نظر آنان را داده بود. 
امیرآبادی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال 
حاضر پتروشیمی ها، مواد اولیه کارخانه ها را 
به درســتی تامین نمی کنند؛  لذا تعدادی از 
نمایندگان گفته اند که دوبــاره می خواهند 

استیضاح وزیر نفت را دنبال کنند.
وی همچنین گفت: ایــن نمایندگان به وزیر 
نفت مهلت داده بودند تا به قول هایش عمل 
کند، اما وزیر به قول هایش عمل نکرده است و 
از طرفی به دلیل عدم همکاری پتروشیمی ها 
بــا تولیدکننــدگان، ایــن نماینــدگان 
استیضاح کننده گفته اند استیضاح وزیر نفت 

را پیگیری خواهند کرد.

واکنش جنیدی به اتهام 
فریبکاری علیه ایران در الهه

معاون حقوقی رییس جمهــور درباره روند 
دادگاه الهه گفــت: اطالعات اجمالی داریم؛ 
 امــا دالیــل از جانــب ایران خــوب مطرح

 شده است.
»لعیــا جنیــدی«، معاون حقوقــی رییس 
جمهور، در این خصوص که از ســوی آمریکا 
»ایران در دادگاه الهه متهــم به فریبکاری 
شده اســت« گفت: موضوع جزایی نبود که 
ایران متهم به فریبکاری شــود؛ اما همیشه 
خوانده اتهام هایی را مــی زند و دیدگاهش 
را می گوید. معاون حقوقــی رییس جمهور 
افزود:ممکن است جایی بگوید سوء استفاده 
می شــود؛ اما یک حقوقدان بی طرف وقتی 
توجه  کنــد، می بیند که یکــی از طرفین از 
توافق بین المللی خــارج و حاصل زیان بار 
گســترده ای برای مردم ایجاد کــرده و آن 
دولت هم به نمایندگی از مردم شکایت کرده 
 اســت. نباید ارزیابی هایمان را بر این اساس

  بگذاریــم که خوانــده چه می گوید شــاید 
می خواهد از خودش دفاع کند و اغراق آمیز 

جلو رود.

قاضی سراج 
رییس سازمان بازرسی کل کشور:

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی 
درباره گفت وگوی اخیرش با خبرگزاری آمریکایی 
آسوشیتدپرس و حواشی آن مبنی بر اینکه در این 
مصاحبــه از ناهماهنگی بین دولــت و قوه قضائیه 
صحبت به میان آمده، اظهارداشــت:  فایل صوتی 
ضبط شــده مصاحبه را عینا منتشــر می کنم.وی 
درباره گفت وگویش با این رســانه نیز تصریح کرد: 
سواالت و درخواست طبق نامه ای بود که از طرف 
نهاد ریاســت جمهوری هماهنگ شــده بــود و با 
دعوت معاونت امور زنان آمده بودند و بســیاری از 
توضیحات در مصاحبه متعلق به خودشــان است.

در بخشــی از مصاحبه ای که به نقل از شهیندخت 
موالوردی منتشــر شــده آمده در مورد برخورد 
قضائی بــا »نزار زکا« آمده اســت: »ایــن به هیچ 
وجه مورد تایید دولت نیســت. ما هــر کاری که 
می توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری 
 کنیم؛ اما شاهدیم که نتوانستیم تاثیر قابل توجهی

 داشته باشیم.«

فایل مصاحبه  با آسوشیتدپرس 
را منتشر می کنم

شهیندخت موالوردی:

کافه سیاست

عکس  روز 

حمله کومله به سفارت 
ایران در پاریس

مردم علیه بازنشستگان شاغل اعالم جرم کنند

پیشنهاد سردبیر:

قاضی ناصر سراج با اشاره به تایید »طرح اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان« 
در شورای نگهبان اظهار داشت: از تاریخ ابالغ 
این قانــون، به کارگیــری بازنشســتگان و یا 
بازخرید شده ها در دستگاه های دولتی و کلیه 
دستگاه هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی 
کل کشور اســتفاده می کنند، به جز مقامات 
مصــرح در قانون مذکور، ممنوع اســت.وی با 
تاکید بر اینکه دســتگاه های مشمول مکلفند 
ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابــالغ این قانون، 
افرادی را که مشــمول این قانون می شوند، از 
خدمت منتزع و با آنان تســویه حساب کنند، 
تصریح کــرد: افراد مشــمول ایــن قانون نیز 
می بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست 
خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس 
از این مهلت از هر محل و تحــت هر عنوان در 

حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .

بازنشستگان ۶۰ روز برای 
ترک پست فرصت دارند

قاضی زاده
نماینده مجلس:

ســردار ســالمی بــا اشــاره بــه اقتــدار دفاعی 
جمهــوری اســالمی ایــران گفــت: در زمینــه 
 امنیــت ملــی بــا هیچ کس تعــارف و شــوخی

 نداریم.
جانشــین فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی  در حاشــیه یادواره ســرداران و ۲۳۰ 
شهید مهدی شهر با اشــاره به پاسخ قاطع سپاه به 
گروهک های تروریســتی اظهار داشت: این پاسخ 
یک پیام روشن دارد و آن این  است که ما در مقابل 
دشــمن هیچ عملی را بی پاســخ نمی گذاریم. هر 
عملی که دشــمنان انجام دهند؛ با واکنشــی به 
مراتب بزرگ تر مواجه  می شود.وی با بیان اینکه ما 
در زمینه امنیت ملی با هیچ کس تعارف و شوخی 
نداریم، افزود: پاســخ ما هم قاطع، پشیمان کننده 
و شکننده است.سردار ســالمی اظهار داشت: این 
پیام را باید دشــمنان ما از ریز و درشــت دریافت 
 کرده  و براســاس آن مناســبات خــود را تنظیم 

کنند.

هیچ عملی را بی پاسخ 
نمی گذاریم

سردار سالمی: 

عضو فراکسیون جوانان مجلس گفت: طبق 
گزارش دیوان محاسبات، براساس قانون قبلی 
منع به کارگیری بازنشستگان که استثنائات 
زیادی داشــت، ۱۹۷۰ نفر بازنشســته باید 
دستگاه ها را ترک می کردند. با توجه به اینکه 
در قانون جدید استثنائات برداشته شده است، 
تعداد بازنشســتگانی که باید مشاغل خود را 
ترک کنند به شــدت افزایش خواهد یافت. 
قاضی زاده افزود: با ادامه حضور بازنشستگان 
در دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه عنوان 
مجرمانه عمومی نیز دارد، کارکنان دستگاه ها 
و مردم نیــز می توانند علیه فرد بازنشســته 
اعالم جرم کنند. وی تاکید کرد: مجریان این 
طرح، دیوان محاسبات، ذی حسابان، سازمان 
بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی هستند 
و نظارت بر اجرای این قانــون را نیز مجلس 

انجام می دهد.

مردم علیه بازنشستگان شاغل 
اعالم جرم کنند

پیشخوان

بین الملل

شما از شفافیت می ترسید

روس ها ایران را دور زدند

رستگاری در 50 در صد

موج سواری جدید احمدی نژاد 
با دروغ یارانه یک میلیون تومانی

سردار سلیمانی و فرستاده ترامپ دیدار محرمانه داشتند؟
وزارت خارجه آمریکا گزارش های رسانه ای مبنی بر دیدار محرمانه فرستاده رییس جمهوری این کشور 
به ائتالف بین المللی، و فرمانده »قدس« سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران را رد کرد.»چارلز کول« 
سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد، در حساب کاربری خود در »توییتر« اعالم کرد، گزارش های رسانه ای 
مبنی بر دیدار محرمانه ژنرال »برت مک گورک« فرستاده رییس جمهوری آمریکا به ائتالف بین المللی، با 
سردار »قاسم سلیمانی« برای رایزنی درباره تشکیل دولت جدید عراق بی اساس و عاری از صحت است.

سفارت آمریکا تاکید کرد که چنین دیداری هرگز صورت نگرفته است.پیش تر روزنامه »الجریده« کویت 
در گزارشی با عنوان »ســلیمانی با »مک گورک« برای رایزنی درباره تشکیل دولت عراق محرمانه دیدار 
کرده است، به نقل از منابعی مدعی شد که این دیدار روز سه شنبه گذشته جهت دستیابی به راه حلی برای 

تشکیل دولت عراق و توقف تنش ها میان طرفین، انجام شد«.

سفارت ایران، پیگیر ماجرای خودسوزی پناهجوی ایرانی در وین است
در پی انتشــار خبری مبنی بر خودســوزی یک پناهجوی ایرانی و پنج پناهجوی افغــان در مرکز نگهداری 
پناهجویان در وین، ســفارت جمهوری اســالمی ایران در اتریش بیانیه ای را صادر کرد.ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در وین با ابراز تاسف، خواستار بررسی فوری  وضعیت آســیب دیدگان شد. در این بیانیه آمده 
است: »سفارت جمهوری اسالمی ایران در وین در حال پیگیری آخرین وضعیت این ایرانی پناهجو با نهادها 

و مسئوالن ذی ربط اتریشی است«.
خبرگزاری فرانسه با اعالم این خبر نوشت که این افراد در پی پاسخ منفی به درخواست پناهندگی شان و انتظار 
برای اخراج از اتریش، اقدام به خودسوزی کرده اند.»هرالد سوروس« سخنگوی پلیس اتریش به خبرگزاری 
فرانسه گفت که فکر می کنیم این افراد برای اینکه ناراحتی خود را برجسته کنند، دست به این اقدام زده اند. 
سخنگوی پلیس اتریش همچنین گفته که یکی از این ۶ نفر پیش از این اقدام به اعتصاب غذا هم کرده است.

چهره ها

اروپایی ها تــالش دارند تا با نگه داشــتن ایران در 
پیمان برجام، راهی برای دور زدن تحریم ها و ایجاد 
یک کانال مالــی برای تجارت با ایــران پیدا کنند. 
در همین زمینه روزنامه فرانســوی » لوپوئن« روز 
شنبه نوشت: اتحادیه اروپا به دنبال نوعی » مبادله 
پایاپای بســیار پیچیده با ایران « است. در تارنمای 
این روزنامه فرانسوی آمده است: کشور های اروپایی 
قصد دارند این اقــدام را به منظــور جلوگیری از 
پیامدهای تحریم های آمریکا علیــه ایران به اجرا 
بگذارند. در این گزارش، به نقل از یک مقام دولتی 
در کاخ الیزه که خواســت نامش فاش نشود، آمده 
است: ما از این ساز و کار به عنوان »مبادله پایاپای 
بســیار پیچیده« نام می بریم، در واقع کشورهای 
اروپایی می کوشــند تا به این ترتیــب بانک های 
بین المللی اروپا در معرض تحریم های ثانویه آمریکا 
قرار نگیرد. سه کشور اروپایی امضاکننده توافق اتمی 
با ایران، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس می کوشند  
توافق هسته ای را پس از خروج آمریکا،حفظ کنند.

از سوی دیگر، تارنمای روزنامه انگلیسی فایننشیال 
تایمز روز جمعه در گزارشــی نوشت : قدرت های 
اروپایی در چارچوب ضدیت با تحریم های آمریکا و 
زنده نگاه داشتن توافق هسته ای با تهران، مشغول 
مذاکره بر ســر راه اندازی مجــرای پرداخت برای 

تجارت شرکت های اروپایی با ایران هستند.
کمکی که فرانسه به ایران می کند

به نوشته اشــپیگل آنالین، نهاد مالی جدیدی که 
قرار اســت به واســطه فرانســوی ها فعال شود نه 
یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واســطه ای 
محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است 
که نباید از ســرمایه برخوردار باشــد و به عبارتی 
برای راه اندازی آن نیاز بــه کمک های مالی دولتی 
نیست؛ این ابتکار عمل را فرانســه پیشنهاد کرده 
است. قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا بتوانند از این نهاد بهــره ببرند. وزیران دارایی 

آلمان، بریتانیا و فرانســه پایه گــذاری چنین نهاد 
مالی را در راســتای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا 
ارزیابی می کنند. این ســه کشــور برخالف آمریکا 
در تالش حفظ برجام با جمهوری اسالمی هستند 
و قصد دارند به شرکت های خود اجازه دادوستد با 
ایران را بدهند. بانک های ســنتی ترجیح می دهند 
از انجام امور و انتقاالت بانکی با جمهوری اســالمی 
صرف نظر کنند، چراکــه از اقدامات تنبیهی آمریکا 
واهمه دارند.»اوالف شــولتز«، وزیر دارایی آلمان 
تا کنون چندبار با همتایان فرانســوی و بریتانیایی 
خود در این راستا دیدار داشــته است، از جمله در 
حاشیه نشســت وزیران دارایی کشورهای جی ۲۰ 
که اواسط ماه ژوئیه سال جاری در »بوئنوس آیرس« 
برگزار شــد. بــه نوشــته اشــپیگل آنالین، دولت 
ایتالیــا نیــز تمایــل خــود را بــرای مشــارکت 
 در راه انــدازی چنین نهاد واســطه ای ابــراز کرده 

است.

اگر چــه آمریکایی ها گفته اند کــه حاضرند همه را 
تحریم کنند، از مدیران عامل بانک های آمریکایی 
تا شــرکت های کوچــک اروپایی و آنهــا باید بین 
دســتورات دولت ترامپ و دولت متبوع خود یکی 
را انتخاب کنند؛ اما به نظر می رســد تعامل ایران 
و اروپا قرار اســت در ســطوح میانه مدیریت های 
شــرکت های کوچک و متوســط در حرکت باشد؛ 
شرکت هایی که بیشــتر تحت حمایت های داخلی 
دولت هایشان هستند تا درگیر تعامالت بین المللی. 
به گفته دیپلمات ها، هدف سیاست گذاران اروپایی 
آن است تا به کسب و کارهای ایرانی و اروپایی کمک 
کنند تا منافع تجاری پسابرجام را حفظ نمایند.آنها 
معتقدند که کشورهای ســه گانه اروپایی که توافق 
هسته ای را به همراه روســیه و چین امضا کردند، 
با کمیسیون اروپا و بخش دیپلماتیک این اتحادیه 
بر ســر این مجرای تامین مالی مشــغول همکاری 
هستند. بر اساس این طراحی که توسط اروپاییان به 

ایران  پیشنهاد شده قرار است صدها و حتی هزاران 
تراکنش مرتبط با ایران یک جا جمع شده و پول آن 
به بانک مرکزی ایران ارسال شود تا از آنجا تخصیص 
داده شده و همین فرآیند از ایران به اروپا نیز صورت 
گیرد. بانک های مرکزی کــه این کار را انجام دهند 
تحریم ها را نقض کرده و توسط آمریکایی ها تحریم 
خواهند شد؛ اما آن ها معتقدند به دلیل هزینه های 
بســیار باالی تحریم بانک های مرکزی کشورهای 
متحد آمریکا، ترامــپ چنین کاری نخواهد کرد. به 
نظر می رســد اروپایی ها تنها طرفی نیستند که به 
دنبال دور زدن تحریم ها هســتند، وارد کنندگان 
عمده نفت ایــران نظیر ژاپن، هنــد و کره جنوبی 
احتماال بــه واردات نفت ایران ادامــه خواهند داد، 
کشــورهای دیگر نیز به دنبال دور زدن تحریم های 
نفتی هستند. مسئله ای که به نوعی اجماع در دور 
زدن تحریم ها و همکاری های بلــوک اروپایی در 

مقابل تحریم های آمریکایی منجر خواهد شد.

آیا فرانسه و آلمان می توانند برای دور زدن تحریم ها به ایران کمک کنند؟
 نقشه اروپا برای دور زدن تحریم های ایران؛

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2516 | September  17,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اجاره منزل مسکونی به عنوان انبار کاال ممنوع 
است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

شرایط فروش ایران خودرو 
برای خودرو اولی ها

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اعالم کرد: 
ایران خودرو در راستای محدودکردن ثبت نام به 
خودرو اولی ها یا افراد فاقد خــودرو، با اعتماد به 
مشــتریان تکمیل فرم خوداظهاری را در برنامه 
قرار داده اســت. »مصطفــی خان کرمی« گفت: 
طرح پیش فروش ویژه ۴۰ هزار دستگاهی برخی 
از محصوالت این شــرکت پس از اخذ مجوزهای 
الزم به زودی اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: در این 
ثبت نام عالوه بر شرایط محدودکننده قبلی، لیست 
کدملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا 
موفق به ثبت نام شده اند، از این شرکت اخذ و امکان 
ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.معاون بازاریابی 
و فروش ایران خودرو افزود: شرکت ایران خودرو 
به دنبال فروش خودرو به مصرف کننده حقیقی 
اســت؛ لذا در فرآیند ثبت نام اینترنتی مواردی 
مانند داشــتن گواهی نامه و عدم مالکیت خودرو 
در زمان ثبت نام به صــورت خوداظهاری اخذ و 
در زمان تحویل خودرو بر اســاس استعالم های 
الزم، راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات 
خوداظهاری اشــتباه، ودیعه مسترد خواهد شد. 
وی ادامه داد: از دیگر شرایط پیش فروش شرکت 
ایران خودرو، خروج فرآینــد انتخاب نمایندگی 
از پروسه ثبت نام اســت،  این فرآیند که موجب 
کندی ثبت نام می شود، پس از انتخاب خودرو و 
واریز وجه توسط مشتریان قابل اجرا خواهد بود. 
انتخاب نمایندگی می تواند در روزهای آتی توسط 
مشتری انجام پذیرد.  خان کرمی خاطرنشان کرد: 
در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی 
ایران خودرو در وب ســایت خود امکانی را ایجاد 
کرده تا لیست مشــتریانی که موفق به ثبت نام 
شده اند، جهت عموم قابل مشاهده باشد. وی گفت: 
به جهت جلوگیری از ترافیک مشــتریان، روی 
سایت شرکت ایران خودرو، شرایط پیش فروش 
مذکور طی پنج روز و بر اساس کدملی مشتریان 

فعال خواهد بود.

بازار

پرچم

تقاضای سفر با ناوگان حمل ونقل 
جاده ای در اصفهان افزایش یافت

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان گفت: تقاضای سفر با 
ناوگان جاده ای در این خطه، شهریورماه امسال 
در مقایسه با ماه های قبل، روندی رو به افزایش 

داشته است.
»علیرضا جعفــری« افزود: با توجه به شــرایط 
موجود و افزایش نرخ بلیت ســفر هوایی، تقاضا 
برای حمــل و نقل جاده ای بیــش از پیش رو به 
افزایش اســت. وی با اشــاره به در پیش بودن 
»اربعین حســینی« و لــزوم برنامه ریزی برای 
تسهیل سفر زائران حسینی گفت:  آسیب شناسی 
اقدامات ســال گذشــته، ما را در بهبود کیفیت 
خدمات ســفر بــه مردم یــاری خواهــد کرد.

جعفری تاکید کرد: ناوگان حمل ونقل مســافر 
و تمــام دســتگاه های ذی ربــط در امور ســفر 
زائران اربعین باید نســبت به رفع مشــکالت و 
موانع پیــش رو اقدام کنند؛ همچنین درســایه 
تعامــل و هم افزایــی می توان ســطح خدمات 
 ارائه شــده به زائــران اربعین حســینی را ارتقا 

داد. 
رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان نیز در این جلسه با مرور بر نتایج 
صورت جلسات گذشته، گفت: شناسایی و اصالح 
نقاط حادثه خیز در مسیر زائران اربعین حسینی 

ضروری است. 
همچنین معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان با اشــاره به لزوم 
آمادگی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
استان در ایام ســفرهای زائران اربعین حسینی، 
خواســتار ایجاد جایگاه مخصوص اتوبوس های 

استان اصفهان در »مرز مهران« شد. 

آغاز مجدد فروش ارز مسافرتی 
در بانک تجارت

متقاضیــان دریافت ارز مســافرتی می توانند به 
تمام واحدهای ارزی و شعب ارزی_ ریالی بانک 

تجارت مراجعه کنند.
 به گزارش بانک تجارت، بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر فروش 
ارز مســافرتی با نرخ بازار، متقاضیان دریافت ارز 
مســافرتی می توانند با پرداخت معــادل ریالی، 
ارز درخواستی خود را در باجه های بانک تجارت 
مســتقر در مبادی خروجی فرودگاه های تعیین 
شده )پس از باجه کنترل گذرنامه( در قبال ارائه 

حواله ارزی و گذرنامه متقاضی دریافت کنند. 
مســافران می توانند با مراجعه به شعب ارزی_ 
ریالی و دوایر ارزی مســتقر در شــعب سراسر 
کشــور و واحدهــای ارزی منتخــب تهــران و 
شهرســتان ها ) طبق جدول ذیل ( همانند روال 
 قبل نسبت به دریافت حواله ارز مسافرتی اقدام

 کنند.

 پیشنهاد تاسیس 
بانک مشترک ترکیه و ایران

 رییس شــورای روابط بازرگانــی ترکیه ـ ایران 
پیشنهاد کرد، در پی گســترش روابط سیاسی و 
اقتصادی و توافق بر سر تجارت با ارز ملی، بانک 
مشــترکی برای انجام معامالت و تجارت بین دو 

کشور تاسیس شود.
»امید کیلر« از استقبال ســرمایه گذاران، تجار، 
صادرکنندگان و واردکنندگان ترکیه از پیشنهاد 
تاسیس بانک مشترک و نیز تجارت با ارز ملی دو 
کشور خبر داد و افزود: ایران و ترکیه صدها سال 
اســت که تجارت متقابل دارنــد و تحریم ایران 
 بیش از هر کشوری ترکیه را تحت تاثیر قرار داده 
است.کیلر تاکید کرد: ایران برای ترکیه، کشوری 
مهم به شمار می رود، زیرا مرز مشترک طوالنی 
داریم و ایران هم اکنون از سوی آمریکا دچار یک 
تحریم ناعادالنه و بی پایه و اســاس شده است. 
وی با اشاره به توافق ســران ایران و ترکیه برای 
گســترش همکاری های تجاری و استقبال تجار 
و فعاالن اقتصادی ترکیــه از این امر گفت: طرح 
استفاده از پول ملی در روابط تجاری دو کشور امر 
جدیدی نیست و پیش از این نیز شورای همکاری 

تجاری دو طرف در این باره مذاکره کرده اند.

H01 پرچم مناسبتی کتیبه مدل

 60,000
تومان

پرچم مناسبتی کتیبه مدل 
MH01 مجموعه سه عددی

 159,000
تومان

B01 پرچم مناسبتی کتیبه مدل

 215,000
تومان

شاید این ســخن عجیب به نظر برسد، اما »دولت« 
یکی از اصلی ترین منتفعان قیمت  باالی دالر است. 
به گفته کارشناســان اقتصادی، اگر قیمت دالر به 
بیست هزارتومان برســد، دولت می تواند بسیاری 
از مشــکالت ارزی و ریالی خود را حل و فصل کند. 
اگرچه در حالــت کنونی، وضعیت بازار به شــدت 
نوســان دارد و تولید و فروش در مرز میان رکود و 
کسادی در نوسان اســت؛ اما وضعیت برای دولت 

خوب به نظر می رسد.
موج سواری دولت بر قیمت دالر

به عقیده برخی از کارشناسان، دولت می تواند با دالر 
بیست هزارتومانی، بخش زیادی از کسری بودجه و 

بدهی های خود را تسویه کند.
دولت »روحانی« اگرچه بدهــی خارجی چندانی 
ندارد، اما یکی از بزرگ ترین بدهکاران به سیســتم 

بانکی کشور است.
 به گفته »حســین قضاوی« معاون ســابق وزارت 
اقتصاد، بدهی دولت به بانک ها از سال ۸۳ تا پایان 
سال گذشته، ۵۴ برابر شده است. وی با بیان اینکه 
سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سیزده سال 
گذشته ۶۶ برابر شده، گفت: پایه پولی در این مدت 
۱۴ برابر، اما نقدینگی ۲۲ برابر افزایش یافته است. 
وی افزود: طی ســیزده ســال اخیر، بدهی بخش 
دولتی به بانک مرکــزی چهار برابر، بدهی دولت به 
بانک مرکزی دو نیم برابــر و بدهی بخش دولتی به 

بانک ها ۲۲ برابر شده است.
 این در حالی اســت که طی این ســال ها، بانک ها 
با باال بردن نرخ ســود، هر ســاله منابع بیشتری را 
جذب کرده اند و حاال در میان کوهی از ســودهای 
کمرشــکن گیر کرده اند. این حجــم از نقدینگی 
در حالی اســت که دولت می تواند با دالر ۲۰ هزار 
تومانی 7۰۰هزار میلیارد بدهی دولت به شرکت ها 
را که رقمی در حــدود ۲۰ الــی ۳۰ میلیارد دالر 
اســت، تســویه کند. البته ۱۶۰۰ هــزار میلیارد 
تومان ســپرده مردم هم در بانک ها با ۶۰ میلیارد 
دالر تســویه شــده و کل نقدینگی در بازار حذف 
می شود و بار دادن سود دولت به این سپرده ها نیز 

مرتفع خواهد شــد؛ همچنین درآمدهای دولت از 
فروش نفت نیز بسیار قابل توجه است که می تواند 
بدهی ها و برداشت های دولت از صندوق های تامین 
اجتماعی را نیز جبران کند. بــه نظر می آید دولت 
به جای اجرای طرح های جــذب نقدینگی و روانه 
کردن آنها به تولید و طرح های عمرانی می کوشــد 
با افزایــش قیمت دالر بــه وســیله ۱۲۰ میلیارد 
دالر ذخیــره ارزی کنونی خود، عــالوه بر خنثی 
کردن بار نقدینگی موجود، بســیاری از معضالت 
جاری اقتصــادی را نیز حل و فصــل کند؛ هر چند 
به عقیده مخالفان سرســخت این طرح اقتصادی، 
 در نهایت دولت بــه دام این طــرح ناموفق خواهد 

افتاد.
بانک هایی که از جیب می خورند و دولتی 

که منابع را احتکار کرده است

درحالی کــه یکــی از اصلی ترین گزینه هــا برای 
مهار تورم و تثبیــت نرخ ارز، همچنــان پرداخت 
بدهی های دولتی به شــبکه بانکی است، اما دولت 
 توپ را به زمیــن دالالن و شــیطنت های خارجی 
می اندازد. براســاس آخرین بیانیه ای که ســازمان 
برنامه و  بودجه منتشر کرد، دولت همچنان دستش 
از منابع ارزی و درآمد حاصل از گرانی آن کوتاه است. 
در این متن منتشر شــده آمده است: »تحلیل های 
اقتصادی، خبر از وفور درآمدهــای دولت به علت 
 افزایــش نــرخ ارز می دهــد. بدین وســیله اعالم 
می دارد در ســال جاری هیچ درآمــدی از محل 
افزایش نرخ ارز به منابع بودجــه ای دولت اضافه 
نشده است؛ زیرا کل ارز سهم دولت با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان صرف خرید کاالهای اساســی، نهاده های 
کشــاورزی و دامــی و دارو و تجهیزات پزشــکی 

می شــود و از این محل هیچ گونــه درآمدی عاید 
دولت نشــده اســت. از طرفی اگرچه بودجه سال 
۱۳97 براســاس دالر ۳۸۰۰ تومانی تنظیم شده 
و عرضه ارز دولتی با قیمــت ۴۲۰۰ تومان انجام 
می شود، اما مابه التفاوت ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان نیز 
در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عینا صرف 
پرداخت مابه التفاوت کاالهای اساسی و نهاده های 
کشــاورزی و دامــی و دارو و تجهیزات پزشــکی 
می شــود؛ به طوری که کاالهای فوق با همان نرخ 
۳۸۰۰ تومان قانون بودجه ۱۳97 تامین می شود.

بر این اســاس، نه تنهــا دولت هیچ گونــه درآمد 
مازادی نسبت به بودجه نداشته است، بلکه منابع 
درآمدی دولت نسبت به پیش بینی ها و محاسبات 
 بودجــه، کاهــش قابــل مالحظه ای نیز داشــته

 است.«

 خدمتی که گرانی دالر به دولت می کند

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ اصفهان گفت: از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون، 
۱۰۰هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

»نیک نداف« اظهار کرد: این میزان گندم به ارزش یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در ۱7 هزار و 7۳ محموله در استان 
خریداری شده اســت. وی با بیان اینکه حدود ۵۱درصد مطالبات کشاورزان نیز تا کنون پرداخت شده است، افزود: 
خرید از مناطق غربی و سردسیر استان تا پایان شهریورماه ادامه داشته و سیلوهای ملکی این شرکت، آمادگی تحویل 
گرفتن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان را دارد. نیک نداف اعالم کرد: خرید تضمینی یک هــزار و ۶۳۰ تُن دانه های 
روغنی کلزا به ارزش ۴۴هزار و ۴۵۰ ، هزار میلیارد ریال انجام شده و همه مطالبات کلزاکاران نیز پرداخت شده است.

خرید تضمینی ۱۰۰ 
 هزار تن گندم 

در اصفهان 

خبر
  

  عکس روز

سیزدهمین نمایشگاه »زنان و تولید ملی«

هشدار بازرسی اصناف اصفهان به فروشندگان لوازم  التحریر
زیر ذره بین هستید

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: بازرســی اصناف با نزدیک شدن به آغاز فصل 
بازگشایی مدارس، از ۱۵ شهریورماه طرح تشدید بازرسی ها را آغاز کرده است.

»جواد محمدی فشارکی« افزود: این بازرســی ها با کمک ۱۰۰ بازرس ثابت و ۲۴۵ بازرس افتخاری و 
در مجموع ۳۴۵ بازرس برای بررسی وضعیت قیمت ها در آستانه سال تحصیلی 97 انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح تا پنجم مهرماه همه روزه و حتی روزهای تعطیل از صبح تا شب برقرار خواهد 
بود، اظهار کرد: در طرح بازرسی مهرماه اصنافی چون سراجان، لوازم  التحریر، کیف، کفش و پوشاک 
مورد بازرسی قرار گرفته و حتی تولیدی های فرم مدارس نیز از لحاظ تخلف در کم فروشی، گران فروشی 

و بی کیفیتی تولیدات خود مورد بازرسی قرارگرفته اند.
 مدیر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان بــا تاکید بــر اینکــه اغلــب لوازم  التحریر مــورد نیاز 
ســال تحصیلــی جدیــد در فروردیــن 97 خریــداری و وارد اصفهــان شــده اســت، گفــت: 
لوازم  التحریــر موجود در بــازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شــده اســت، بنابراین فروشــنده ها 
باید بداننــد که از این نظر به شــدت زیر ذره بین بازرســی اصناف هســتند که مبــادا این اجناس 
 را بــا ارز ۱۰ تومانی یــا باالتــر از آن بفروشــند، در غیر ایــن صورت به شــدت با آن هــا برخورد 
می شود. وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید توجه داشته باشند که بازار ما از برخی اقالم لوازم التحریر 
ایرانی همچون دفتر اشباع است، تصریح کرد: مردم باید در حد توان از کاالهای ایرانی خریداری کنند؛ 
چراکه تولیدات خارجی ضمن برخورداری از قیمت باالتر، از نظر فرهنگی نیز با شــرایط کشــورمان 
 همخوانی ندارد و لوازم التحریر داخلی نیز از لحاظ کیفی هیچ کم و کاســتی با مشــابه خارجی خود

 ندارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:
تدابیری برای بهبود وضعیت زاینده رود اندیشیده ایم

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در خصوص آخرین وضعیت »دریاچه ارومیه« و »زاینده رود« گفت: 
شرایط برای این دو حوزه چندان مناسب نیست، اما تدابیر متعددی برای بهبود وضعیت اندیشیده شده است.

»محمد حاج رسولی ها«  اظهار کرد: امسال نتوانستیم توزیع آب کشــاورزی در مناطق داشته باشیم و باید 
گفت که ۸ درصد میزان مخازن کمتر شده اســت. وی با بیان این که دریاچه ارومیه شرایطی همچون سال 
گذشته دارد، افزود: برای احیای این دریاچه کارگروه احیا از مدت ها قبل ایجاد شده و ۲۶ راهکار را برای رفع 
چالش های مربوط به این حوزه در نظر دارد.حاج رسولی ها اضافه کرد: هر کدام از دستگاه ها وظایف خاص خود 
را برعهده گرفته اند، وظیفه ما نیز رهاسازی آب از سد بوده که تاکنون انجام شده است. وی تاکید کرد: در این 
بین کنترل مصرف و اصالح الگوی کشــت، دو طرح زمان بر است که نیاز به برنامه ریزی طوالنی مدت دارد و 

باید به طور ویژه به آن توجه شود.

مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان:
اجاره منزل مسکونی به عنوان انبار کاال ممنوع است

مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان گفت: با افرادی که منزل مسکونی خود را برای انبار کاال اجاره 
می دهند، طبق قانون به شدت برخورد می شود.

»محمدجواد محمدی فشارکی« اظهار داشت: با توجه به شدت بازرسی ها در سطح بازار و شناسایی انبارهای 
بدون مجوز و برخورد با آن ها، ســودجویان انبارهای کاالی خود را به کوچه و پس کوچه ها و منازل مسکونی 
بردند. وی بیان داشت: در همین ارتباط به اتحادیه امالک نامه زدیم که از اجاره دادن هر گونه منزل مسکونی 
به افراد برای انبار کاال خودداری کنند و به ما اطالع دهند. وی تصریح کرد: از مردم می خواهیم هر گونه انبار 
کاالیی را که در محله خود مشــاهد کردند، با تماس به شماره تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ الی ۱۳ تماس بگیرند 
و گزارش بدهند. محمدی خطاب به مردم گفت: مردم باید هوشــیار باشند که اجاره دادن منازل استیجاری 

خود برای انبار کاال، جرم و تخلف است و طبق قانون با مالکان به شدت برخورد و منزل آنها پلمب می شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,482,000
تومان

   2,091,000 نیم سکه
تومان

1,096,000ربع سکه
تومان

621,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

382,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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ویژه

در صدر نوحه های ماندگاری که نســل به نسل و سینه به سینه منتقل شــده اند، ترکیب بند »محتشم کاشــانی« جای دارد که بیت های آن به 
بخش ثابت خیمه های حسینی تبدیل شده و در هر گوشه و کناری از جهان اقامه عزای اباعبدا... الحسین علیه السالم را برپا می دارند.کمال الدین 
و علی محتشم کاشانی،  بزاز ساده ای در بازار کاشان بود که به واسطه اشــعار نابش، ملقب به شمس الشعرای کاشان شد. او در آغاز قرن 10 هجری 
هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد، بیشتر دوران زندگی خود را در این شهر گذراند و در همین شهر هم در ربیع االول سال 
996 هجری درگذشت. حکایت چگونگی سرودن این ترکیب بند که بر دل عاشقان حسین علیه السالم نشسته است هم خواندنی است. در مقدمه 
دیوان محتشم نقل شده :»موقعی که محتشم در سوگ برادر نوحه گری می کرد، شبی در عالم رویا، امیر المومنین)ع( را دید که به او می فرماید: چرا 

برای فرزندم حسین )ع( مرثیه نمی گویی؟ گفت: یا علی از کدام مصیبت او شروع کنم؟ امیرالمومنین )ع( فرمود: بگو، باز این چه شورش است که در خلق عالم است«. محتشم، از خواب بیدار شده و بقیه را می گوید 
تا می رسد به مصراع اول بیت چهلم. »هست از مالل گر چه بری ذات ذوالجالل« و در مصرع بعد باز متحیر بود که چه بگوید که شایسته مقام ربوبی باشد، ولی باز مدد به او رسید و در خواب حضرت ولی عصر)عج( را 

می بیند که به او می فرماید، بگو: »او در دل است و هیچ دلی نیست بی مالل«. و بدین ترتیب بیت چهلم تکمیل می شود و ادامه می یابد.«
هر چند بعد از محتشم شاعران بسیاری چون وصال شیرازی، نیر تبریزی، مشفق کاشانی و دیگران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از او الهام گرفتند، اما این شعر اوست هر ساله همراه با عزای امام حسین)ع( بر سر 

در خانه ها و تکایا نقش می بندد. شاید این بهترین صله ای باشد که محتشم از خاندان اهل بیت)ع( گرفته است.
»باز این چه شورش است که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است/ باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است/ این صبح تیره باز دمید از کجا کزو/کار 

جهان و خلق جهان جمله درهم است/گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب/ کاشوب در تمامی ذرات عالم است/گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست/ این رستخیز عام که نامش محرم است«

از جمله نوحه های ماندگاری که سال هاست در شب تاسوعا از هرکوی و برزنی شنیده می شود، نوحه معروف ای اهل حرم، میرو علمدار نیامد/ سقای حسین 
سیدو ساالر نیامد است که شاعر آن یکی از نوحه ســازان قدیمی تهران بودکه با عنوان »دیوانه« تخلص می کرد، میرزا عبدا... خداداد، صاحب نوحه های 
معروف دیگری هم هست که در زبان و ذهن مردم جایگاه ویژه ای دارد مانند »کس ندیده در عالم، این چنین گرفتاری/ شه رود به میدان و زن کند جلوداری/ 
شد کشته شــاها عباس علمدارت/ من به جای عباس ات می کنم علمداری«. یا این دو دمه: »ای باد صبا رو به حرم گو به سکینه/ نشد آب میسر، نشد آب 
میسر/ آب از کف من ریخت ایا ماه مدینه/ نشد آب میسر« هم از شعرهای میرزا عبدا...خداداد است. این نوحه دودمه حضرت علی اکبر )ع( نیز از سروده های 

میرزاست: »اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان/ کفن کرده به گردن/ گیرید به باالی سر او همه قرآن/ کفن کرده به گردن.«
میرزاعبدا... صاحب فرزند نشد و در گمنامی و ناشناختگی عجیبی دار فانی را وداع گفت. مزار او در گورستان مسگرآباد تهران واقع بود که با جمع آوری قبور 
و تبدیل آن به پارک در اواسط دهه 50 قبر او نیز از بین رفت. حاج حسن رشیدی، یکی از مداحان قدیمی تهران در این باره  می گوید: »میرزا قبر می خواهد 

چه کار؟ اسم و رسم را برای چی الزم دارد. شب و روزی نیست که نوحه »ای اهل حرم میر و علمدار نیامد« نه تنها در کربال که در سراسر دنیا خوانده نشود. همین برای او کافی نیست؟«
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ سقای حسین سید وساالر نیامد /از خیمه رسد واعطشا از لب طفالن/ در علقمه شد کشته عمو با لب عطشان/ دستی که زده بوسه بر آن ساقی کوثر  /نیزه و شمشیر جدا گشته ز پیکر 

/ای اهل حرم میرو علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد  /سقای حسین سید و ساالر نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد

یکی از آن ملودی ها و ریتم های پرهیجان و ماندگار در مراسم شب عاشورا، نوحه ای اســت قدیمی و کوتاه اما پرهیجان با ترجیع »مکن ای صبح طلوع« 
که دسته های عزادار در بسیاری از مناطق ایران همچنان تکرار می کنند؛ بی آنکه این تکرار سالیان، از تاثیر آن بر عواطف و ذوق ارادت مردم بکاهد.شاید 
کمتر کسی بداند که دودمه معروف »مکن ای صبح طلوع« از  خباز ساده اما اهل دلی است که همه فرزند او را به تقوا می شناسند. کربالیی محمود بهجت، 
پدر آیت  ا... العظمی بهجت، شاعری گمنام بود که به شغل خبازی اشتغال داشت، اما عشق به خاندان عصمت و طهارت)ع( در حد اعلی در جان وی فوران 
داشته است. کربالیی محمود با اخالص، پاکی و صداقت خود، در مصیبت سیدالشهدا)ع(، آن چنان غرق در ماتم و عزا می شد و این داغ را با جان و دل درک 
می  کرد که گویی عاشورا و وقایع آن برایش تجلی عینی یافته و شرح ماوقع را شــخصا درک کرده است و ناخودآگاه از فرط غم، تصمیم به دگرگون کردن 
اوضاع طبیعی زمان می گیرد؛ به صبح دستوری می دهد تا برنیاید تا این مصیبت دردناک رقم نخورد و در ادامه نیز با همان سبک و سیاق به آفتاب و چرخ، 
امر می کند که تا سر نزند و نجنبد تا حضرت فاطمه زهرا)س(، خونین جگر نشود: »امشبی را شه دین در حرمش مهمان است/ مکن ای صبح طلوع عصر فردا 

بدنش زیر سم اسبان است/ مکن ای صبح طلوع...« این بند از اشعار مرحوم کربالیی محمود بهجت، از مدت ها قبل به عنوان یکی از بهترین اشعار حماسی و عاشورایی در حلقه عزاداران امام حسین)ع(، زینت بخش 
مجالس سینه زنی است و به عنوان شعری  آیینی ماندگار شد. محتوای برگرفته از آیات قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه سجادیه بر غنای این سروده افزوده است.

شاعر سروده زیبای امشب» شهادت نامه عشاق امضا می شود/ فردا ازخون عاشقان این دشت دریا می شود«  که بسیاری از مردم  شب عاشورا با این شعر  حال و 
هوای دیگری پیدا کرده اند و ازدوازده بیت آن حداقل بیت اول را حفظ هستند،  حبیب ا...چایچیان است. چایچیان، یکی از قدیمی ترین و بااخالص ترین شاعران 
اهل بیت)ع( در دوران معاصر بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف سرودن اشعاری در وصف این ذوات مقدسه کرد. خالق کتاب های ای اشک ها بریزید، 
خلوتگاه راز و زمزمه های قلب من به تاثیر پذیری از اندیشه های عالمه امینی و عالمه عسکری در اشعارش بارها اشاره کرده است. این مرثیه سرای اهل بیت)ع( 

که بارها مورد تحسین مقام معظم رهبری هم قرار گرفته بود شعر معروف »آمده ام ای شاه پناهم بده« را  در وصف امام رضا علیه السالم نیز سروده است.

 ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم /داغت شکسته پشت من، ای راحت جانم سقای طفالنم/ خالق این سروده زیبا که در ستایش حضرت 
عباس )ع( معموال در دهه اول محرم در هیئات مذهبی خوانده می شود »علی اکبر خوشدل« تهرانی است که در سال 1293 در تهران به دنیا آمد.او پس از 
اتمام تحصیالت متوسطه، به فراگیری علوم قدیمه پرداخت و صرف، نحو، فقه، اصول، معانی، بیان، بدیع، حکمت و منطق را آموخت.خوشدل، در قالب های 
مختلف شعری از جمله قصیده، قطعه، مثنوی و غزل اثر دارد و به گفته کارشناسان، در غزل سبکی مشابه صائب دارد. با وجود اینکه در میان اشعار او، تنوع 
موضوعی نیز دیده می شود، اما خوشدل تهرانی بیش از هرچیز به شاعر آیینی که عمر خود را صرف مدح خاندان نبوت کرد، شهره است. مراثی و مدایح او 
سال ها زمزمه عاشقان کربالست. از خوشدل تهرانی آثار متعددی از جمله دیوان کامل، گلشن خوشدل، عمده االسرار و دیوان غزلیات به یادگار مانده است. 

»ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم/داغت شکسته پشت من، ای راحت جانم سقای طفالنم
من بـی برادر چـون کنم بـا این سپـاه دون در دامـن هامـون/بینـم تـو را در ابــر خـون، ای مـاه تابـانم سقای طفالنم«

نمی شود روز عاشورا در دسته های عزاداری حضور داشته باشی و مرثیه معروف » می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل « را نشنیده باشی. 
خالق این مرثیه زیبا کسی نیست جز میرزا عبدالجواد جودی خراسانی، شاعر و مرثیه سرای عهد ناصری که در شعر به »جودی « تخلص می کرد و به  اعتبار 
اینکه  در دوران  او، »میرزا« لقب  عمومی  شاعران  بوده ، میرزای  جودی  هم  خوانده  شده  است . از زندگی  وی  اطالع  چندانی  در دست  نیست . همین  قدر از او 
نوشته اند که  از مردم  عنبران  )روستایی  در سه  کیلومتری  طرقبه مشــهد( بوده ، در جوانی  به  مشهد رفته  و دکان  قنادی  باز کرده  و از همین  طریق  معیشت  
خود را تامین  می کرده  است .قنادی  و خانه جودی  محل  آمدوشد مرثیه خوانانی  بود که  برای  شنیدن  سروده های  او جمع  می شدند و از او تقاضا می کردند تا 
سروده های  تازه اش  را در اختیار آنان  بگذارد. نقل کرده اند که او عالقه بسیاری به خاندان عصمت و طهارت)ع( داشت، در حین خواندن مرثیه می گریست 
و مستمعان را نیز به گریستن دعوت می کرد. مرثیه هایش در خراسان شهره بود و در جلسات اهل بیت)ع( هیجان خاصی به پا می کرد. هرچند جودی در 
مرثیه سرایی شهره بود و مورد اقبال عموم مردم، اما خواص و فضال به شــعر او تمایلی نداشتند و می گفتند که شهرت  مرثیه سرایی  جودی ، مقام  ادبی  او را 

تحت الشعاع  قرار داده  است ، اما غافل از اینکه آنچه جودی را ماندگار و عاقبتش را ختم به هیئات و ذکر امام حسین)ع( کرد، همین اشک هایی بود که از مرثیه هایش جاری می شد.
»آن دم بریدم از زندگی دل/که آمد به مسلخ شمر سیه دل/ او می دوید و من می دویدم/او سوی مقتل من سوی قاتل/ او می نشست و من می نشستم/او روی سینه من در مقابل/ او می کشید و من می کشیدم/او از کمر 

تیغ من آه باطل/ او می برید و من می بریدم/او از حسین سر من غیر از او دل«

نوحه های ماندگار

مروری بر مرثیه هایی که بخش 
ثابت روضه های محرم شده اند؛

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

ای اهل حرم، میر وعلمدار نیامد، سقای حسین سید و ساالر نیامد

»امشبی را شه دین در حرمش مهمان است/ مکن ای صبح طلوع

امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود 

ای ساقـی لب تشنگان، ای جـان جانانم سقای طفالنم

او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل 

 از زمانی که حماسه عاشورا با رشــادت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
و اصحاب باوفایش شــکل گرفت تا عصر حاضر دوستداران آن حضرت 
هرکدام کوشیدند به زبانی این حماسه عظیم که در تاریخ جاودانه شد را 
به تصویر بکشند. زبان شعر، بی شک اولین ابزاری است که برای نشاندن 
حماسه عاشورا به کار گرفته شده است و  شاعران بسیاری از عرب زبان تا 

عجم به مرثیه سرایی درباره این واقعه ماندگار پرداخته اند.
اگرچه اولین بازتاب عاشــورا و مرثیه امام حسین علیه السالم در زبان 
شعر پارسی به قصیده »کسایی مروزی« بر می گردد؛ جایی که این شاعر 
شیعی مذهب قرن چهارم در رثای سید وساالر شهیدان می گوید: »دست 
از جهان بشویم عز و شرف نجویم/ مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا / 
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را / مقتول کربال را تازه کنم توال «  و از  
آن زمان تاکنون ، اشعار مختلفی از سخندانان و شاعران بسیاری سروده 
شده؛ اما در این میان تنها تعداد کمی از این سروده ها توانسته اند نام خود 
را در ضمیر مخاطب، حتی پس از گذشت سال ها و سده ها، ثبت کنند. در 
رمز ماندگاری این اشعار نمی توان دلیل خاصی را ذکر کرد؛ ممکن است 
یک سروده به دلیل نوای دلنشین اش ماندگار شده و یا ممکن است پس 
از مشق بسیار شاعر در درجه باالیی از منظر زبانی و محتوایی خلق شده 
است؛ اما مسلم آن است که هر شــعر ماندگار و پایداری که گذر سال ها 
نتوانسته خاک فراموشی بر آن بپاشــد، مورد عنایت خود اهل بیت)ع( 
قرار گرفته است.  درگزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نوحه هایی 

که به جزء ثابتی از روضه های محرم تبدیل شده اند.

سمیه مصور
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ویزایاربعینریالیمیشود

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

خبر

با مسئوالن

مدیر بهداشت محیط اصفهان خبر داد:
 نظارت 45 گروه بازرسی 

بر نذورات استان
مدیربهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
45 تیم دو نفره بازرسی در حال حاضر از هیئت ها، 
مساجد و مراسم  بازدید می کنند و گزارش کاری 
خود را ارائه می دهند؛ اگر موردی مغایر با موازین 
بهداشتی وجود داشته باشد، آموزش ها و تذکرات 

الزم داده و به مرکز بهداشت معرفی می شود.
»حسین صفاری« با اشاره به مسمومیت غذایی 
در ماه محرم و صفر سال گذشته و ماه رمضان سال 
جاری، اظهار کرد: خیــران و افرادی که نذوراتی 
دارند باید این مســئله را مدنظر داشــته باشند 
که زمان زیــادی بین بســته بندی و مصرف غذا 
نباشد؛ زیرا بسته بندی، قرار دادن غذاها روی هم 
و نگهداری بیش از سه ســاعت، زمان زیادی را تا 
مصرف غذا به دنبال دارد که شــرایط مساعدی 
برای رشد میکرب و آلوده شدن غذا فراهم می کند 
و در نهایت ســامت مصرف کنندگان را به خطر 
می اندازد. وی با اشــاره به خطرناک و سرطان زا 
بودن ظروف یک بار مصصرف فوم و پلی استایرن به 
دلیل آزاد شدن مونومر هنگام ریختن مواد غذایی 
داغ درون آن ها، عنــوان کرد: خیران برای پخش 
نذورات خود از ظروف مورد تایید استفاده کنند. 
تاکید ما بر این اســت که خیران بحث سامتی 
مردم را هم جزو نذوراتشــان قــرار دهند؛ آن ها 
می توانند از ظروف گیاهی و ظروف آلومینیوم که 
مشکل خاصی نداشته باشد و لیوان های سلولزی یا 
گیاهی برای چای استفاده کنند ولی از لیوان های 
 پلی استایرن برای نوشــیدنی های داغ استفاده

 نشود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان:
از کودکان کار خرید نکنید

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: مردم نباید از کودکان کار چیزی خریداری 
کننــد، چون بــه ازای خریــد هزینــه باالتری 
می پردازند و حتی ممکن اســت بقیه پول خود 

را پس نگیرند.
این موضوع موجب می شود که خانواده ها بیش از 
پدر به درآمد کودکانشان تکیه کنند. وی  افزود: 
سازمان بهزیستی اســتان اصفهان به یک مرکز 
غیرانتفاعی به نام »موسسه سرمد« مجوز داده که 
۱5۰ کودکان و خانوده هایشان را تحت پوشش 

قرار دهد.

ویزای اربعین ریالی می شود
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت، از آغاز ثبت نام 
ســفر اربعین تا هفته آینده خبر داد و گفت: زائران 
اربعین نگران تامین ارز نباشند؛ هزینه های این سفر 

حتی ویزا، ریالی محاسبه و دریافت می شود.
»مرتضی آقایی« قیمت ویزای عــراق را در اربعین 
امسال 4۱ دالر اعام و اظهار کرد: هزینه این ویزا با 
توجه به رایزنی ستاد اربعین مستقر در وزارت کشور 
با بانک مرکزی، به نرخ روزانه ی بازار ثانویه، محاسبه 
و به پول رایج کشور دریافت می شود. هزینه ویزای 
عراق تا سال گذشته 4۰ دالر بود که اربعین ۹۶ به 
ریال محاســبه و از زائرانی که پیش ثبت نام کرده 
بودند، با رقم ثابت محاسبه و دریافت شد. این درحالی 
است که طبق اظهارات مســئوالن سازمان حج و 
ستاد اربعین، نرخ محاسبه ویزای عراق برای اربعین 
امسال با توجه به نوسانات ارز براساس قیمت روزانه 
ارز در بازار ثانویه تعیین می شود. اگرچه رییس ستاد 
اربعین، گفته بود: »بــا توافقاتی که با بانک مرکزی 
شــده دالر بازار تعادلی نزدیک به ۷ هزار تومان به 
زائران داده می شــود«، نرخ پایه ارز در بازار ثانویه 
پنجشنبه گذشته، هشــت هزار و ٨۰۰ تومان بوده 
است. به گفته مدیرکل عتبات سازمان حج، ثبت نام 
سفر اربعین در سامانه »سما« از اواخر این هفته یا 
اوایل هفته آینده آغاز می شود. آقایی افزود: ثبت نام 
ata�سفر عراق برای دهه دوم محرم، در وب سایت 

batorg.haj.ir و دفاتر زیارتی امکان پذیر است.

بر اســاس اعالم رییس مرکز برنامه ریزی 
و منابع انســانی آموزش و پرورش در سال 
جدید تحصیلــی، پیش بینــی ثبت نام ۱۲ 
میلیون و۷۰۰ هزار دانش آموز وجود داشته 
اســت که تاکنون ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کرده اند. در این میان هنوز تکلیف 
3۰۰هزار دانش آموز جا مانــده از تحصیل 

مشخص نیست.
 هر چنــد بــه گفتــه مســئوالن اداره 
آموزش و پــرورش، انتظار مــی رود این 
تعداد تــا اول مهرماه ثبت نــام کنند، اما 
آمار نشــان می دهد که هر ســاله تعداد 
 قابل توجهــی از کــودکان از تحصیــل

 بازمی مانند. 
اگر چه براساس آمار، کودکان بازمانده از تحصیل 
چیزی بیشتر از این چند صد هزار نفر هستند، در 
سال های گذشته مرکز آمار مجلس شورای اسامی 
در گزارشی عنوان کرد: بیش از سه میلیون و 5۰۰ 
کودک بین ۶ تا ۱۷ ســاله از تحصیل بازمانده اند 
که یــا هرگز بــه مدرســه نرفته اند یــا در طول 
 ســال های تحصیلی، به دالیل مختلف از تحصیل

 بازمانده اند. 
کودکانی که میان آمار گم شده اند

در میان جنب و جوش های زیبای اول مهر، آنچه 
دلگیر به نظر می رســد کودکانی است که به دلیل 
نبود پشــتوانه های مالی و قانونی، از مدرسه رفتن 

محروم هستند.
 بر اسا س آماری که سال گذشــته از سوی اداره 
کار تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد، 4۹ درصد 
کودکان محروم از تحصیل را پسران و 5۱ درصد 
را دختران تشــکیل می دهند و بیشتر کودکان در 
رنج سنی ۱۰ تا ۱2 سال هستند و سهم بازماندگی 
از تحصیل در مناطق شــهری بیشــتر از کودکان 

روستایی است. 
این آمار در حالی عنوان می شــود که مســئوالن 
معتقدند به دلیل نبود آمار درســت و کافی از این 
معضل، نمی توان برای آن کار برنامه ریزی شده و 
درستی انجام داد؛ این مســئله را یکی از اعضای 
کمیســیون آموزش مجلس ارائه کرد. بر اســاس 
اعام معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان، 
به رغــم تصورات موجــود در جامعه، مشــکات 
اقتصادی در رده چندم دالیل ترک تحصیل است. 

بــه گفته وی مشــکات 
شــخصیتی، اختــاالت 
روانــی و معلولیت ها، از 
اصلی تریــن دالیل ترک 
تحصیــل دانش آموزان 
در استان اســت. معاون 
بهزیســتی  اجتماعــی 
اصفهان به ســاماندهی 

24۰ کــودک کار در اســتان اصفهان طی ســال 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: عمده این کودکان، 
بازمانده از تحصیل یا دچار افــت تحصیلی بودند 
که مورد رسیدگی قرار گرفتند. اگر چه مسئوالن 
معتقدند دالیل اقتصــادی نمی تواند دلیل اصلی 
ترک تحصیل در کودکان باشد، اما به نظر می رسد 
دالیلی مانند هزینه های باالی جانبی تحصیل، اخذ 
وجه از خانواده ها حتی در مــدارس دولتی و البته 
ضعــف نظارت ها بر الزام خانواده های مشــکل دار 
در تامیــن زمینه هــای تحصیــل در کــودکان، 
 یک چالش جدی بــرای بازمانــدگان از تحصیل

 است.

مهاجری  کودکان 
که پشت درهای بسته 

مانده اند
 عاوه بر کودکان ایرانی 
که به دالیــل مختلف از 
تحصیــل بازمی ماننــد 
کودکانت مهاجران افغانی 
وپاکستانی نیز همچنان 
در ثبت نام فرزندان خود با مشکات زیادی روبه رو 
هستند.اردیبهشت ماه سال ۱۳۹4 بود که طرحی 
موســوم به »طرح فرمان« از ســوی مقام معظم 
رهبری، بــرای حمایت از حــق تحصیل کودکان 

مهاجر و بازمانده از تحصیل صادر شد. 
براســاس این طرح، بایــد همه کــودکان مهاجر 
افغانســتانی، چه آن ها که دارای شــرایط قانونی 
حضور در ایران هســتند و چه آن هــا که مدارک 

قانونی ندارند، در مدارس دولتی ثبت نام شوند.
با این حال و با گذشت سه سال از اجرای این طرح، 
باز هم خبر می رسد تعداد زیادی از کودکان مهاجر، 
به دالیلی چون نداشــتن کارت اقامــت یا کارت 

هویت، امکان ثبت نام در مدارس را پیدا نکرده اند؛ 
یا چون باید بابــت ثبت نام هزینه های ســنگینی 
 پرداخت کنند، عطای رفتن به مدرسه را به لقایش 
می بخشند؛ دردسرهایی که به هیچ وجه با شرایط 
زندگی این کــودکان که اغلب در زمــره خانواده 
های کم درآمد و دارای شــرایط دشــوار هستند، 

جور درنمی آید.
آمارها، کودکان بازمانــده از تحصیل را چه تایید 
کند و چه نکند، واقعیت وجود کودکان بازمانده از 

تحصیل را نمی توان انکار کرد.
 بی ســوادی محصول ناآگاهی اســت و ناآگاهی 
محصــول ضعــف فرهنگــی و ضعــف فرهنگ، 
دستپخت فقر اقتصادی. ناآگاهی، ضعف فرهنگی 
و فقر اقتصادی نیز در کشــور ما کم نیست و چون 
 هنوز این ســه عامل در برخــی خانواده ها رخنه 
دارد، نمی تــوان ادعــا کرد که تولید بی ســوادی 
در کشور متوقف شــده اســت. به تعبیر برخی از 
کارشناســان فرهنگی، هر دانش آموزی که ترک 
تحصیل می کند، مانند یک بمب ساعتی است که 

در آینده نه چندان دور منفجر خواهد شد.

زخمناسوربیسوادیبرتنکودکانشهر
  رنج محرومیت از تحصیل بر چهره معصوم کودکان؛  

هر دانش آموزی که ترک تحصیل 
می کند، مانند یک بمب ساعتی 

است که در آینده نه چندان 
دور، منفجر خواهد شد

ابالغ وقت رسیدگی
6/359 شماره پرونده: 1267/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/08/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسن سعیدنیا ، نام پدر: 
غالمرضا ، نشانی: اصفهان ملک شهر خ مفتح کوچه 26 پ2 ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: مصطفی حیدریان دولت آبادی ، نام پدر: حسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 246616 رئیس شعبه یازدهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)181 کلمه،2 کادر(   
ابالغ رای

6/360 کالســه پرونده : 1476/96 حل 8ـ  شــماره دادنامه: 466-  97/04/27 مرجع 
رسیدگی شــورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشــانی خیابان پاسداران مجتمع 
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان : نام و نام خانوادگی: سعید کاوه ، نام پدر: علی 
، نشانی: خمینی شهرـ  خ جانبازان معلم9 منزل شــخصی ، خوانده : نام و نام خانوادگی: 
1-احمد بتوئی نشانی: کرج زیر پل حصارک سنگبری عبدالرحمان بتوئی و پسران ، 2- نام 
و نام خانوادگی: حسن دکامین نام پدر: خیراله نشانی مجهول المکان ؛ موضوع مطالبه وجه 
چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای سعید کاوه فرزند علی 
به طرفیت خوانده آقایان حســن دکامین فرزند خیراله )صادر کننده چک( 2-احمد بتوئی 
)ظهرنویس چک( به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی 
به شماره 898043-96/03/30 عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه 
دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی 
از اشتغال ذمه خوانده می باشــد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن 
چک به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و 
بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانــدگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/530/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرســی و تمبر در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
 بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 246671 سجاد پاکدل نیا قاضی شورای حل اختالف شعبه هشتم خمینی شهر 

)315 کلمه،3 کادر(   
ابالغ اجراییه

6/361 شــماره پرونــده: 139704002121000223/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000046 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700293 ، تاریــخ صدور: 
1397/06/15آگهی ابــالغ اجرائیه پرونده اجرایــی 9700293 بدین وســیله به آقای 
محمدعلی شمســی کهریســنگی ، نام پدر: عبداله ، تاریخ تولد 1350/08/15 شــماره 
ملی:1140700677 شماره شناسنامه: 644 به نشانی: کهریزسنگ خ امام کوی 124 ابالغ 
می شود که بانک ملی کوشک خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 500/000/000 
ریال سود: 44/007/000 ریال خســارت تاخیر تادیه: 68/050/192 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 357/685 ریال تاریخ مبنای محاســبه خسارت: 1397/04/09 حق الوکاله شرح: 
طبق تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره 6501248173005 ، تاریخ سند: 1396/04/04 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700293 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت. م الف : 246188  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)193 کلمه،2 کادر(   

ابالغ رای
6/362 کالسه پرونده:351/97 ،شماره دادنامه:1091 -97/06/12 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین هادی زاده ، به نشانی: خمینی شهر 
خ شریعتی شمالی ک افضلی پ70 ؛ خوانده: محمد مارانی نشانی: اصفهانـ  خ جابر خ 5 آذر 
ک قائم المنتظرـ  مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای حســین هادی زاده فرزند عباس علیه آقای محمد مارانی فرزند علیرضا به خواسته 
مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 3409590 - 97/03/30  به 
انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال 
ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که برائت ذمه خود را 
مدلل بدارند ارائه نداشته اند با اســتصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد 
با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/100/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد.این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شهر 
است.دعوی نسبت به آقای رسول رضوانی مقرر شده است قرار رد دعوی صادر می گردد. 
م الف: 246942 مصطفی زیبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر  )345 کلمه،3 کادر(   
ابالغ رای

6/363 کالسه پرونده:353/97 ،شماره دادنامه:1092 -97/06/12 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین هادی زاده ، به نشانی: خمینی شهر 
خ شریعتی شــمالی ک افضلی پ70 ؛ خوانده: مهدی ماهرانی نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین 
هادی زاده فرزند عباس علیه آقای مهدی ماهرانی فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ هشت 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 867465 - 97/04/30  به انضمام خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی کــه برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/100 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.این رای 
غیابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 
مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شهر است.دعوی نسبت به آقای 
احمد رضائیان مقرر شده است قرار رد دعوی صادر می گردد. م الف: 246943 مصطفی 
 زیبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )337 کلمه،

3 کادر(   
فقدان سند مالکیت 

6/364 شماره: 970720671755709 - 1397/06/18 آقای منوچهر محمدزاده نقاش 
فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 91/39 واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 167 دفتر 389 امالک ذیل ثبت 85711 
به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 

انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 244403 نبی اله یزدانی  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )219 کلمه،2 کادر(   
حصر وراثت

6/365 آقای ولی اله ذوالفقاری دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه 
504/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه ذوالفقاری عطاآبادی به شناســنامه 710 در تاریخ 1394/6/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- ولی اله ذوالفقاری فرزند عباسعلی، 
ش.ش. 37 متولد 1331 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 2- ماه سلطان ذوالفقاری فرزند 
عباســعلی، ش.ش 8 متولد 1329 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 3- صدیقه ذوالفقاری 
عطاآبادی فرزند عباسعلی، ش. 43 متولد 1324 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 244019  شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )152 کلمه،2 کادر(  
قرار تحریر ترکه

6/345  بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت تحریر ترکه به طرفیت عارفه و 
سید حسین و ساره باطنی و احترام عکاف زاده و منصوره پسندی قرار تحریر ترکه مرحوم 
سید رسول باطنی شماره 970360 در شورای حل اختالف صادر و وقت اجرای قرار ساعت 
15/30 روز دوشنبه مورخ 97/8/21 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، 
 بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
می شود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب 
حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.  م الف: 248241 شعبه 

20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
قرار تحریر ترکه

6/366  بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست تحریر ترکه به طرفیت محمدرضا و 
علی و مسعود همگی ابراهیمی جوزدانی قرار تحریر ترکه مرحوم ابوالقاسم ابراهیمی شماره 
970820 در شورای حل اختالف شهرستان اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 15/30 
روز دوشنبه مورخ 97/8/28 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مذکور در محل این شورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند عدم 
حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.  م الف: 248211 شعبه 20 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

6/367  شماره ابالغنامه: 9710100350607220 شماره پرونده: 9609980350601368 
شماره بایگانی شعبه: 961615 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای 
امیر حسین شفاعت فرزند مرتضی، تجدیدنظرخواه سید کمال تبریزی ریزی دادخواست 
تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده امیر حسین شفاعت فرزند مرتضی نسبت 
به دادنامه شماره 970000667 در پرونده کالسه 961615 ح 6 شعبه ششم حقوقی تقدیم 
که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
 تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایــح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نمایــد در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد 
)آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214(. م الف: 247941 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(

آگهی انتقالی شرکت پرچین سبز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 6415 و شناسه ملی 10101891135

 به موجب آگهی تغییرات شــماره ی 139730400901012645 
مورخ 1397/02/16 و صورت جلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
مورخ 1397/02/01 مرکز اصلی شــرکت پرچین سبز با مسئولیت 
محدود از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی کاشــان به نشانی استان 
اصفهان - شهرستان کاشان - بخش مرکزی - دهستان خرم دشت 
- روستا شهرک صنعتی امیرکبیر2-شهرک صنعتی امیرکبیر2-بلوار 
مرکزی-خیابان شرقی دوم فرعی دوم-پالک 0-طبقه همکف- کد 
پســتی 8735186491 انتقال یافت و در اداره ثبت اسناد و امالک 
کاشان تحت شماره 6415 به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 

)248289(

آگهی تغییرات شرکت خدمات رفاهی خوابگاهی 
سپهر دانش گلپایگان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1232 و شناسه ملی 10980219030
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/04/16 ونامه شــماره 6600 مورخ 1397/06/14 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان گلپایگان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : صورت های مالی ســال 1396به تصویب مجمع 
عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 5135000000 ریال 
اعالم گردید. علیرضا حمزه لو با کد ملی 1219340715 به عنوان 
بازرس اصلی و محمدرضا ابراهیمی با کد ملی 1219335592 به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی به مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )247918(

آگهی تغییرات شرکت تاکسی تلفنی راه شب خمینی شهر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 280 و شناسه ملی 

 10260065492
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم محبوبه بیگی خوزانی به کدملی 1141686600 و 
آقای سید محمدعلی میرلوحی درچه به کدملی 0052524949 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )247919(

خودروی متفاوت حمل شهدا

پریسا سعادت
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هشدار ناظر ویژه AFC به تماشاگران پرسپولیس
ناظر ویژه کنفدراســیون فوتبال آسیا در جلســه هماهنگی پیش از بازی »پرسپولیس« و 
»الدحیل«، به رعایت مسائل انضباطی اشــاره کرد. »لین فینگ« ناظر ویژه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در جلســه هماهنگی پیش از دیدار برگشــت تیم های فوتبال پرسپولیس و 
الدحیل  گفت: پرتاب اشیا، اســتفاده از مواد محترقه، همراه داشتن نشان، پرچم و پالکارد 
غیر ورزشی، شعار و همراه داشــتن بنر با عناوین مذهبی و سیاسی و استفاده از لیزر در این 
دیدار ممنوع خواهد بود؛ با مشاهده این موارد، تیم میزبان با محرومیت از میزبانی و جریمه 
نقدی مواجه خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا، این دیدار را 
به طور ویژه زیر نظر دارد و عدم رعایت مسائل انضباطی، شدیدترین جریمه را برای میزبان 
همراه خواهد داشت. باشگاه پرســپولیس بار دیگر تاکید می کند، با توجه به اینکه درهای 
ورزشگاه ســاعت 12:30 دقیقه روز دوشنبه باز خواهد شــد، حتی تماشاگرانی که بلیت 
اینترنتی هم خریداری کرده اند، زودتر به ورزشــگاه مراجعه کنند. ضمن اینکه هیچ گونه 
بلیت جایگاه و روبه روی جایگاه در ورزشگاه فروخته نخواهد شد؛ زیرا  همه بلیت های این 

دو قسمت فروخته شده است.

واکنش مارسلو به جای خالی 
رونالدو در رئال

»مارســلو« مدافع »رئــال مادریــد« معتقد 
است که »کریســتیانو رونالدو« تنها بازیکن 
بزرگی نیســت که پس 
جدایــی اش،  از 
جــای خالــی او 
در رئــال حــس 
شــد.رونالدو پس 
از 9 سال حضور در 
این تیم، در تابستان 
جاری، این تیــم را به مقصد 
یوونتوس تــرک کرد. او در این مــدت با رئال 
چهار قهرمانــی چمپیونزلیگ، چهار توپ طال 
و عناوین بســیاری مثل بهترین گلزن تاریخ 
باشگاه را از آن خود کرده بود. شنبه شب، رئال 
با تســاوی مقابل بیلبائو، نخســتین امتیازات 
فصل را از دســت داد و حال مارســلو مدعی 
شده که فقط رونالدو نیست که با جدایی اش، 
جای خالی او در رئال حس شــد. او گفت: فکر 
می کنم گاهی هواداران دلشان برای »رائول« 
 و »زیــدان« هــم تنگ می شــود، نــه فقط

 رونالدو.

تاریخ سازی لیورپول و چلسی 
در لیگ برتر انگلیس

»لیورپول« و »چلســی« با پیروزی در هفته  
پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس، تاریخ ســازی 
کردند. در هفته  پنجم 
لیگ برتــر فوتبال 
تیم های  انگلیس 
لیورپول و چلسی 
شــدند  موفــق 
را  حریفانشــان 
شکست دهند تا روند 
پیروزی های خــود را در این فصل 
ادامه  دهند. برای نخســتین بار در 110 سال 
اخیر این دو باشــگاه موفق شــدند پنج بازی 
ابتدایی فصل را با پیروزی پشــت سر بگذارند.

همچنین برای سومین بار در تاریخ رقابت های 
لیگ دســته اول و لیگ برتر انگلیس، دو تیم 
موفق به کســب پنج پیروزی از هر پنج بازی 

خود می شوند.

 بازیکنی که آنچلوتی
 او را با روبن مقایسه کرد

»ناپولی« در هفته چهارم رقابت های سری A از 
فیورنتینا پذیرایی کرد و توانست با یک گل به 
پیروزی برسد تا موقتا 
بــه رده دوم جدول 
رده بنــدی صعود 

کند.
»کارلو آنچلوتی« 
پایــان  از  بعــد 
ایــن دیــدار بازیکن 

را با »آرین روبن« مقایســه کرد. تیمــش 
سرمربی ناپولی همچنین درباره »زیلنسکی« 
گفت : او مانند روبن بازی می کند، اما باید این را 
هم گفت  که زیلنسکی اگر می خواهد در سطح 
روبن باشــد، نیاز به تالش و کار کردن زیادی 
دارد؛ او بازیکن بزرگی است.کارلتو، ادامه  داد: 
آن گونه که می خواستیم بازی کردیم؛ البته در 
بعضی از پاس های خود اشــتباهاتی داشتیم. 
در این دیدار زیــاد هجومی بازی نکردیم، زیرا 
می ترســیدیم در ضدحمــالت گل بخوریم. 
خوشحالم که توانستیم در این دیدار سخت به 
 پیروزی برسیم و سه امتیاز شیرین را به دست

 آوریم.

 ستاره بایرن مونیخ 
رباط پاره کرد

»کورنتین تولیسو« ســتاره فرانسوی »بایرن 
مونیخ« در دیدار مقابل »لورکوزن« مصدوم شد 
و بنا به گفته پزشــکان، 
وی رباط پاره کرده 
بایرن مونیخ  است.
در هفتــه ســوم 
ی  بت هــا قا ر
در  بوندس لیــگا 
آره نــا«  »آلیانــس 
میزبــان بایرلورکــوزن بــود و با نتیجه ســه 
بر یک بــه پیــروزی رســید.یکی از گل های 
 ایــن بــازی را »کورنتین تولیســو« بــه ثمر

 رســاند. وی در جریــان ایــن بــازی دچار 
مصدومیت شدیدی شد و بنا بر اعالم پزشکان، 
وی با پارگی رباط صلیبی مواجه شده است. بر 
این اساس این ستاره فرانسوی که با تیم ملی 
کشورش قهرمان جهان شد، مدت ها از بایرن 
دور خواهد بود. دیگر مصدوم بایرن در این بازی 
»رافینیا« بود که او هم به شدت آسیب دید و 

مجبور به ترک زمین شد.

تنبیهامیرقلعهنوییبرایستارهها

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 مخالفت سازمان لیگ 
با درخواست پارس جنوبی جم

طبق برنامه از پیش تعیین شــده سازمان لیگ، 
پارس جنوبی جم روز جمعه 30 شهریورماه باید 
هفتمین دیدار خود در لیگ برتر را در تبریز مقابل 
ماشین سازی برگزار کند. از این رو با توجه به اینکه 
کاروان پارس جنوبی جم باید روز عاشورا به سمت 
تبریز حرکت می کرد، مسئوالن باشگاه درخواست 
تعویق یک روزه مسابقه را به سازمان لیگ دادند؛ 

اما با این درخواست مخالفت شد.

 مصوبه صعود 2/5 تیم
 گم شده است؟

چندی پیش اعضای هیئت رییسه سازمان لیگ 
برتر مصوب کردند که ســهمیه صعــود از لیگ 
یک به لیگ برتــر به 2/5 تیــم افزایش پیدا کند 
که مورد اشــاره »ســعیدفتاحی« رییس کمیته 
مسابقات نیز بوده است؛ اما تا به امروز این مصوبه 
در اختیار هیئت رییسه فدراســیون فوتبال قرار 
نگرفته است! گویی ســازمان لیگ برتر فراموش 
کرده که بازی های دســته اول و لیگ برتر شروع 
شده و اگر قرار به تغییر در سهمیه صعود و سقوط 
است، باید خیلی زودتر این تصمیم اتخاذ می شد. 
»مهدی تاج« گفته بود: هر چه زودتر باید در این 
باره تصمیم بگیریم.درحال حاضر 17 تیم در لیگ 
یک و 16 تیم در لیگ برتر حضور دارند. در پایان و 
بر اساس مصوبه قبلی دو تیم برتر راهی لیگ برتر 
می شوند و ســه تیم هم به دسته پایین تر سقوط 

خواهند کرد.

 احیای پسر اصفهانی
 در قصر ورزشی »وارنا«

جوان اصفهانی »والیبال« ایران در مسابقات جهانی 
201۸ بار دیگر احیا شده است.»جواد معنوی نژاد« 
در ابتدای سال جاری با بدشانسی مواجه شد. این 
پســر اصفهانی که بعد از پایان ماموریت باشگاهی 
برای همراهی تیم ملی به تهران بازگشته بود، متوجه 
مصدومیتی در پای خود شد که او را چند هفته دور 
از میادین نگه داشت و در نهایت، لیگ ملت ها را به 

صورت کامل از دست داد. 
شــاید برای هر بازیکنی ســخت بود که در چنین 
شــرایطی بتوانــد جایگاه خــود را پــس بگیرد. 
معنوی نژاد با توجه به سن و سال پایینش، بار دیگر 
مورد اعتماد »کوالکوویچ« قرار گرفت و با تیم ملی 
به بازی های آسیایی رفت. آنجا هم نتوانست خیلی 
زیاد به میدان برود.در مســابقات قهرمانی جهان 
201۸ هم کمتر کســی تصور می کرد این بازیکن 
22 ســاله در ترکیب اصلی تیــم کوالکوویچ قرار 
بگیرد؛ اما با توجه به مصدومیت »مرتضی شریفی« 
و عملکرد خوب معنوی نژاد، از همان بازی اول این 

معنوی نژاد توانست خودش اتفاق رخ داد. 
را به خوبی اثبات کند و 
حاال یکی از ستاره های 
تیم ملی در بلغارستان 

به شمار می رود. 

در حاشیه

پیشخوان

 اســماعیلی: محکومیم 
السد را در دوحه ببریم!

سومین پیروزی والیبال 
ایران در قهرمانــی جهان با 

شکست کوبا.

سمیه مصور

 در چارچوپ رقابت های مرحلــه یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا، درشرایطی دو تیم ایرانی حاضر 
در این رقابت ها در دور برگشت به مصاف حریفانشان 
می روند که تیم »پرسپولیس« کار راحت تری نسبت 
به »استقالل« برای صعود به مرحله نیمه نهایی در 

پیش دارد.
فینال زودرس در آزادی

در جریان رقابت های مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا، تیم پرســپولیس امروز  از ساعت 
1۸:30 در ورزشــگاه آزادی میزبــان تیــم قطری 
»الدحیل« است. شــاگردان »برانکو« که در بازی 
رفت در خارج از خانــه مقابل این تیــم با یک گل 
مغلوب شــدند، امیدوارند با حضور هوادارانشان، در 
بازی برگشت بتوانند از سد این تیم قدرتمند بگذرند 
و برای دومین سال پیاپی، راهی مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا شوند. سرخ پوشان تهرانی اگرچه 

در بازی رفت نتوانستند دروازه تیم حریف را باز کنند، 
اما در آن دیدار عملکــرد خوبی را در مقابل این تیم 
قطری به نمایش گذاشته اند که همین مسئله سبب 
می شود تا شکست شــاگردان »نبیل« کار چندان 
سختی به نظر نرسد. درآن سو تیم الدحیل قطر که در 
این فصل رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، تاکنون 

شکستی را متحمل نشده و تمام بازی های 
خارج از خانه را با برد به پایان رســانده، 

امیدوار اســت به روند خوب خود در 
بازی های خارج از خانه در مقابل تیم 
پرسپولیس ادامه دهند. دیدار میان 
دو تیم پرسپولیس و الدحیل قطر، 

جدال بین دو تیم مدعی منطقه غرب 

آسیاســت که رســانه های منطقه روی این دو تیم 
حســاب ویژه ای برای قهرمانی باز کرده اند و مصاف 
این دو را در این مرحله »فینال زودرس« نامیده اند. 
به نظر می رسد هرتیمی که بتواند فاتح دیدار برگشت 
این دو تیم در ورزشگاه آزادی 
باشد، شانس باالیی 
بــرای حضور 

در فینال این رقابت ها دارد.
استقالل تهران در انتظار معجزه

دیگرنماینده ایران در این رقابت ها، در حالی امشب 
در قطر به مصاف نماینده این کشــور می رود که با 
توجه به نتیجه بازی رفت، شانس زیادی برای صعود 

از این مرحله ندارد. 
تیم اســتقالل تهران در جریان رقابت های مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دو هفته 
پیش در ورزشگاه آزادی در دیدار رفت این 
مرحله، بازی را با نتیجه پر گل سه بر یک 
به این تیم قطری واگذار کرد تا کار سختی 
برای بازی برگشت در پیش داشته باشد. در 
آن دیدار شاگردان »شــفر« در مقابل چشم 
هزاران هوادار، نمایش ضعیفی را از خود به 
نمایش گذاشتند تا تیم »السد« همه کاره 
بازی خانگی آبی پوشــان تهرانی باشد و 

نتیجه را به نفع خود رقم بزند. 
تیم اســتقالل برای صعود از این مرحله نیاز 
به یک برد پــر گل در دوحــه دارد تا بتواند 
خود را در مرحله نیمــه نهایی این رقابت ها 
ببیند. در آن سو الســدی ها که از بازیکنان 
نامداری چون ژاوی، گابــی، بغداد بونجاح، 
میگل پدرو و عبدالکریم حسن بهره می برند، 
کار ساده تری نسبت به آبی پوشان استقالل 

در پیش رو دارند.
 »وینفــرد شــفر« بــرای ایــن بــازی 
»فرشــید باقری« که در دیدار رفت در 
دقیقه 6۴ کارت زرد دریافت کرد را به 
دلیل محرومیت در اختیار ندارد؛ اما 
قطعا بازیکنان جایگزین می توانند 
کمک شایانی به آبی پوشان تهرانی 
در این دیدار بکنند. این دیدار قرار اســت از ساعت 
20:30 در »دوحه« و در ورزشــگاه خانگی »السد« 

آغاز شود.

امیدواریبرایآبروداریسرخابیها
  تالش دو  نماینده فوتبال ایران در  مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

  عکس روز

هدیه زنوزی به سردار در »کازان«
»محمدرضا زنوزی« با حضور در باشــگاه »روبین« کازان با »سردار آزمون« دیدار کرده و 
پیراهن تیم تراکتورســازی تبریز را به این بازیکن اهدا کرد. مالک باشگاه تراکتورسازی و 
برخی دیگر از مدیران این باشگاه، دیدار هایی نیز با مســئوالن باشگاه روبین کازان روسیه 
داشته اند. سردار تا کنون چند بار به تیم تراکتورسازی و هوادارانش ابراز عالقه کرده که این 

کار با استقبال هواداران تبریزی مواجه شده است.

 گفته می شود ممکن است 
در نخستین بازی دوستانه تیم 
ملی ایران درتهران، گروهی از 
زنان روی سکوهای ورزشگاه 
بنشینند؛ فیفا به فدراسیون 

ایران؛ ورود زنان چه شد؟

فدراســیون فوتبال به 
رییس جمهور متوســل شد؛ 
کلید چمدان کی روش درجیب 

روحانی!

شایعه احضار دژاگه به کمیته انضباطی تکذیب شد
تراکتورسازی در دیداری از مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی مقابل نفت آبادان، در شرایطی که 
بازی را سه بر یک جلو  بود، در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد. در جریان این بازی حواشی مثل 
درگیری »جان توشاک« و »اشکان دژاگه« به وجود آمد. در همین راستا »مرتضی موسوی زنوز« مدیر 
روابط عمومی باشگاه تراکتورســازی در گفت وگو با خبرنگاران  گفت: بحث برکناری مطرح نیست؛ قرار 
است بین سرمربی و مدیرعامل باشگاه جلسه ای برگزار شود و در مورد اتفاقات بازی با نفت آبادان صحبت 
شود. این جلسه برای اطالع بیشتر مسئوالن باشگاه از مسائل تیم است. وی پیرامون خبری که در مورد 
احضار اشکان دژاگه به کمیته انضباطی باشگاه مطرح شده، عنوان کرد: این مسئله صحت ندارد و نمی دانم 

این شایعات از کجا در مورد تراکتورسازی مطرح می شود. اصال چنین بحثی مطرح نشده است.

کارت قرمز شجاعی فصل بعد اعمال می شود
کارت قرمز »مسعود شجاعی« در فصل آتی رقابت های فوتبال قهرمانی جام حذفی باشگاه های کشور اعمال 
خواهد شد. این بازیکن در بازی با صنعت نفت، در جام حذفی از داور کارت قرمز گرفت و اخراج شد. همانند 
گذشته تصور می شد جریمه این کارت در نخستین بازی لیگ برتر اعمال شود، اما »فریبرز محمودزاده«، از 
مدیران سازمان لیگ برتر در این باره می گوید: بر اساس قوانین جدید فیفا، محرومیت مسعود شجاعی در فصل 
آتی بازی ها اعمال می شود. طبیعتا اگر تراکتورسازی در جدول بازی های حذفی باقی می ماند، محرومیت 
مسعود شجاعی در همین فصل سپری می شــد. حاال این بازیکن در فصل آتی عضو هر تیمی باشد، در اولین 
بازی حذفی قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. »تراکتورسازی« و »صنعت نفت« در یک بازی جذاب و مهیج 
در آبادان به نتیجه مساوی 3-3 دست یافتند؛ اما در ضربات پنالتی تیم صنعت نفت بهتر عمل کرد و به دور 

بعدی بازی ها راه یافت.

 با توجه به بند 12 از  فرآیند انتخابی تیم های ملی و نظر کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن، 
مسابقه انتخابی درون اردویی برای مشخص شدن کشتی گیر اعزامی وزن ۸2 کیلوگرم به رقابت های جهانی 
کشتی مجارستان برگزار می شود.این دیدار روز پنجم مهرماه در خانه کشتی محمدبنا  برگزار خواهد شد و 
کشتی گیران پس از وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق در 
ساعت هفت و نیم صبح، از ساعت 10:30 به مصاف 

هم می روند.
کشتی اول این مســابقه درون اردویی بین »سعید 
عبدولی« و »کیوان رضایی« )نفــر دوم رقابت های 
انتخابــی( برگزار می شــود و در صــورت پیروزی 
عبدولی )با توجه به پیــروزی قادریان مقابل کیوان 
رضایی در مرحله نهایی رقابــت های انتخابــی(، وی دیدارهای نهایی را با »یوســف قادریــان« برگزار 
و پیروز دو کشــتی از ســه کشــتی، فرد اعزامی به رقابت های جهانی مجارســتان خواهــد بود.با توجه 
به حضور کیــوان رضایی نفــر دوم انتخابی تیم ملی بزرگســاالن در رده ســنی تیم ملــی امید، رقابت 
 وی با ســعید عبدولی صرفا می توانــد مبنای ارزیابــی کادر فنی ذی ربــط از عملکرد نام بــرده قلمداد 
شود و در صورت پیروزی وی در دیدار با سعید عبدولی، نیازی به مسابقه بین وی و یوسف قادریان  تشخیص 
داده نمی شود.این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سعید عبدولی به دلیل درگیری در جریان مسابقات انتخابی 
نه تنها دیسکالیفه شد، بلکه با 6 ماه محرومیت مواجه شد. کمیته استیناف فدراسیون کشتی با درخواست 
کاهش محرومیت این کشتی گیر اندیمشکی موافقت کرد تا مسیر برای اعزام او به مسابقات جهانی باز شود.

فرنگی کار اندیمشکی در انتخابی روی تشک می رود؛

فرصت دوباره فدراسیون کشتی به سعید عبدولی

سرمربی »سپاهان« ممکن اســت برخی از نفرات خود را به عنوان 
تنبیه، نیمکت نشین کند.

سپاهان در فصل جاری با اعمال تغییرات زیاد در کادرفنی و بازیکنانش 
ســعی خود را برای جبران ناکامی فصل گذشته و بازگشت به کورس 
قهرمانی به کار گرفت و نتایج این تیم در 6 هفتــه ابتدایی لیگ برتر 
و یک دیدار از جام حذفی، نســبتا قابل قبول بوده اســت؛ ولی با این 

حال»امیرقلعه نویی« سرمربی این تیم، از شرایط و عملکرد شاگردانش 
خصوصا دیدار اخیر جام حذفی مقابل »شهرداری ماهشهر« رضایت 
ندارد. سپاهان مقابل شهرداری ماهشهر 15 دقیقه ابتدایی را طوفانی 
شروع کرد و توانست با ســه گل، حریف را از جریان بازی خارج کند 
ولی پس از آن رفته رفته شــرایط بازی متعادل تر شد و در نیمه دوم 
یک بار دروازه اش باز شد. افت بازی ســپاهان و رها کردن آن توسط 
بازیکنان پس از گل سوم، موردی بود که باعث عصبانیت قلعه نویی شد 
و او در کنفرانس بعد از بازی حســابی از خجالت شاگردانش در آمد و 

صحبت از جریمه و حتی کنار گذاشتن برخی از نفرات تیمش را مطرح 
کرد. موضوعی که فردای روز بازی با حمایت مدیرعامل ســپاهان هم 
روبه رو شد. در همین راستا شنیده می شــود قلعه نویی قصد دارد در 
دیدار با فوالد، چند نفر از بازیکنانش را به عنوان تنبیه نیمکت نشــین 
کند و به نفرات ذخیره خود بازی دهد. نیمکت ســپاهان به واســطه 
خرید های زیادی که انجام داده اســت، بازیکنــان مطرحی دارد که 
می توان به کومان، بختیار رحمانی، جالل علی محمدی، خالد شفیعی، 

حسن جعفری، میالد سرلک و رضا دهقانی اشاره کرد.

تنبیه امیر قلعه نویی برای ستاره ها
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افزایش 35 درصدی مسافران BRT در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

نائب رییس شورای اسالمی شهر:
ساز وکار قانونی برای فعالیت 

شورایاری ها وجود ندارد
نائب رییس شورای اسالمی اصفهان اظهار کرد: 
مسئوالن باید فعالیت ســازمان های مردم نهاد 
را بپذیرند و از خطاهای احتمالی آنان بگذرند؛ 
ســازمان های مردم نهاد نیز باید آداب و نحوه 

ورود به مباحث را بدانند.
»علیرضا نصراصفهانی« افزود: این ســازمان ها 
برای شــروع فعالیت نیازمند دریافت مجوز از 
اســتانداری هســتند و پس از آن می توانند به 
مباحث مربوط به حوزه کاری خود وارد شوند. 
وی با بیان اینکــه ســازمان های مردم نهاد در 
حوزه های اجتماعی، زیست محیطی و ورزشی 
درحــال فعالیت هســتند، گفــت: وظیفه این 
سازمان ها شفاف سازی، انتقال مشکالت و مسائل 
گروه ها و طیف های مختلف به مسئوالن است؛ 
بنابراین چنانچه در جایگاه مناسب قرار بگیرند، 
کارکرد خوبی را برای جامعه دارند.نصراصفهانی 
از تالش برای تشکیل شورایاری ها به عنوان یک 
ســازمان مردم نهاد خبر داد و گفت:  تصمیم بر 
این بود در ۲۰۰ محله اصفهان، شورایاری های 
محله ای تشکیل شــود اما سازوکار قانونی برای 
تشکیل این شورایاری ها وجود ندارد.وی افزود:  
فرمانداری باید مجوز برگــزاری انتخابات برای 
تشکیل این شورایاری ها را بدهد اما مجوز الزم 
برای این نهاد نیز جهت برگــزاری انتخابات  به 

صورت رسمی وجود ندارد

مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان خبر داد:
افزایش 35 درصدی مسافران 

BRT در اصفهان

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه شهرداری در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه با موضوع ستاد مهر سال تحصیلی 98-

97، با اشاره به اقدامات »ستاد مهر« اظهار کرد: 
هزار و 3۰۰ دســتگاه اتوبوس از ابتدای مهرماه 
آماده ســرویس دهی به شــهروندان اصفهانی 
اســت که این ناوگان روزانه 65۰ هزار مسافر را 

جابه جا می کند.
»قدرت ا... افتخاری« با بیــان اینکه در 6 ماهه 
منتهی به اردیبهشت 97 میزان مسافر ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان یک درصد افزایش پیدا کرده 
است، افزود: تعداد مسافران اتوبوس های تندرو 

در شهر اصفهان 35 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال استان اظهار کرد:
عدم استقبال از کارت ملی 

هوشمند به دلیل تبلیغات منفی
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تبلیغات 
منفی موجب عدم حضور مردم استان برای دریافت 

»کارت هوشمند ملی« شده است.
»حســین غفرانی کجانی« با بیان اینکه مشــکلی 
بــرای صــدور کارت ملی هوشــمند در اســتان 
وجود نــدارد و دفاتر خدمات پســت آمــاده ارائه 
 خدمــات بــرای ثبت نــام کارت ملی هوشــمند 
هستند، ادامه داد: عمده ترین گالیه مردم، تاخیر در 
دریافت کارت ملی هوشمند بود که این مسئله در 
دستور کار قرار گرفته و به زودی برطرف خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر تعداد معدودی از شــهروندان برای 
ثبت نام دریافــت کارت ملی هوشــمند مراجعه 
می کنند، اضافه کرد: این در حالی است که در پایان 
ســال مراجعات  مردم افزایش می یابد و صف های 
طوالنی بــرای دریافت کارت ایجاد می شــود که 

زیبنده مردم ایران نیست.
وی با بیان اینکــه تا پایان مرداد مــاه، دو میلیون 
و 989 هزار نفر از افــراد دارای شــرایط دریافت 
 کارت ملــی هوشــمند ایــن کارت را دریافــت 
کرده اند، گفــت: کمتر از ۲5 درصد مردم اســتان 
اصفهان هنوز برای ثبت نام کارت هوشــمند ملی  

مراجعه نکرده اند.
غفرانی کجانی با بیان اینکه افراد مراجعه کننده برای 
ثبت نام کارت ملی هوشــمند در هر ماه در نوسان 
است، اضافه کرد: فروردین ۱99 هزار نفر و مرداد ۴۰ 
هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام 
کرده اند. وی با بیان اینکــه حداکثر زمان ثبت نام 
تا دریافت کارت ملی هوشمند دو ماه برآورد شده 
است، اضافه کرد: در حال حاضر قطعات کارت ملی 
در تهران تولید می شود و از این رو ارسال آن برای 

شهروندان به طول می انجامد.
وی با بیــان اینکه طبــق برنامه پنجم توســعه، 
ظرفیت سازی دولت برای ورود به دولت الکترونیک 
و درحوزه اســتقرار دولت الکترونیک است، افزود: 
»کارت ملی هوشــمند« در نظام شهری، سرعت و 

دقت تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

 مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان 
اصفهان، هدف از برگزاری هفته دفاع مقدس را 
ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و گفت: 
هفته دفاع مقدس یکی از ایام ا... است که ما باید 
در ترویج فرهنگ »ایثار و مقاومت« حرکت کنیم.

در نشست خبری کمیته های ستاد بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس، نقش دســتگاه های اجرایی و رسانه ها 
در ترویج فرهنگ ایثــار و مقاومت، اثرگــذار و مهم 

عنوان شد.
سردار »مجتبی شیروانیان« گفت: امسال در چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، هفته دفاع مقدس  با 
ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا )ع( تقارن پیدا 
کرده است و این تعبیری معنوی و ارزشمند دارد؛ اینکه 
انقالب اسالمی برگرفته از قیام سیدالشهدا)ع( است. 
همچنین رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران در 
دوران دفاع مقدس، برگرفته از روحیه عاشورایی بود که 
همه به آن یقین داریم. پس برای حفظ این ارزش های 
دینی و حماسی، همه دستگاه های مختلف و رسانه ها 
باید بتوانند در راستای ایام محرم و ترویج فرهنگ ایثار 

و مقاومت،  نقش آفرینی کنند.
شیروانیان به شــعار محوری »ما توانستیم« در هفته 
دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:  بیش از صدها برنامه 
برای هفته دفاع مقدس پیش بینی شــده است که در 
3۱ شهریورماه با شروع هفته دفاع مقدس، برنامه رژه و 
نمایش توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح در جوار قبور 

شهدا در گلستان شهدا اجرا می شود.
همچنین افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در دو بخش 
نرم افزاری و سخت افزاری که طبق برنامه ساالنه برگزار 
می شود؛ یعنی یک ســال برعهده »سپاه« و سال بعد 
»ارتش« برگزار می کند. امســال بخــش نرم افزاری 
آن در ورودی باغ قدیر و بخش ســخت افزاری آن در 
محوطه حفظ و نشــر آثار دفاع مقــدس مورد بازدید 
عموم قرار می گیرد. همچنین برگزاری نمایشگاه و رژه 
نیروهای مسلح توسط سپاه و ارتش در شهرستان های 
فالورجــان، آران و بیدگل و شــهرضا برگــزار و اجرا 
می شود. رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

استان نیز در این نشســت گفت: دشمنان انقالب در 
دوران دفاع مقدس »جنگ نظامــی« به راه انداختند 
و امروز هم »جنگ روانی« علیــه مردم ایران به وجود 
آوردند . پس باید با روشــنگری  جوانان را از فکر شوم 
دشمنان آگاه کرد  و با پشــتوانه عاشورایی مجالس، 

مطالبات جدی مردم را پاسخ داد. 
»جعفر عسگری« افزود: دســتاوردهای بزرگ دفاع 
مقدس که الگــوی آزادیخواهان جهان اســت، باید 
بیش ازپیش از طریق محصوالت فرهنگی و رسانه ای به 
نسل جوان منتقل شود. به گفته عسگری درحال حاضر 
دشــمن  در حوزه هــای مختلــف خصوصــا حوزه 
 اقتصادی به تفکر خیالی وغلط خود، اغتشــاش ایجاد 
کرده اســت؛ پس همچون دوران جنگ باید مدیریت 

جهادی اعمال شود.
وی گفت: میدان امام روز عاشــورا ازساعت 9 صبح تا 
ظهر پذیرای دسته های عزاداری ساالر شهیدان است و 
پس از عزاداری، نماز ظهر و عصر به امامت آیت ا... سید 
»ابوالحســن مهدوی« عضو خبرگان رهبری در این 

مکان با حضور عزاداران اقامه می شود.
وی به تشییع پیکر ۱۴ شــهید دوران دفاع مقدس در 
استان  اشــاره کرد وگفت:  ۱35 شــهید در پایتخت 
کشور تشــییع و به استان های کشــور منتقل شدند 
که از این تعداد ۱۴ شهید به اســتان اصفهان منتقل 

و در روز دوشــنبه ۲6 شهریورماه تشــییع  می شوند. 
عســگری ادامه داد: از تعداد ۱۴ شهید تفحص شده، 
چهار شهیِد با نام، شامل یک شهید از »اصفهان«، یک 
شهید از »فالورجان«، دو شهید از »نجف آباد « و یک 
شهید از »شهرضا«اســت؛ همچنین 9 شهید گمنام 
 دراصفهان و شهرستان ها تشــییع و به خاک سپرده

 می شوند.
امیر سرتیپ دوم »حسن شهرکی«  نماینده ارشد ارتش 
جمهوری اسالمی ایران )آجا( هم در این نشست به ایراد 
ســخن پرداخت و گفت:  امروز اگر ما در فعالیت های 
روزانه اعم از آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
توفیق داریم و در ســایه امنیت و آرامــش کار انجام 
می دهیم، نتیجه رشــادت ها و از خودگذشتگی های 
شهدا، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.  
وی تصریح کرد: نیروی مسلح جمهوری اسالمی ایران 
در دنیا بی نظیر اســت؛ زیرا یک فاکتــور بزرگی  دارد 
که دیگر کشــورها ندارد و  بر مبنای اصول آکادمیک 
برنامه ریزی شده است. شهرکی افزود: ما یک خصیصه 
ویژه داریم که در راس جمهوری اســالمی،  مرجعیت 
مقام معظم رهبری وجود دارد. بر این اساس نیروهای 
مسلح دستان واحدی هستند که برای نظام و با تمام 
وجود در راســتای فرامین و منویات رهبری حرکت 

می کنند. 

وی عنوان کرد: در یک مهرماه امسال، دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در استان 
برگزار می شود و در سوم مهرماه برگزاری محفل انس با 
قرآن در سطح استان برنامه ریزی شده است. در پنجم 
مهرماه غبارروبی و عطرافشــانی گلزار شهدا و دیدار با 
خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار خواهد شد. 
همچنین اعزام اکیپ سیار پزشکی نیروهای مسلح در 
این ایام به نقاط محروم استان برنامه ریزی شده است. 
وی افزود: در یک مهرماه،  ســخنرانان و راویان دفاع 
مقدس به دانشگاه، مدارس و مساجد اعزام می شوند. 
امید است با استفاده از نخبگان و خالقیت های نیروهای 
مســلح، روز به روز وضعیت تجهیزات نیروهای مسلح 
ارتقا یابد. معاون خبرصدا و سیمای مرکز اصفهان در 
ادامه این نشست از اجرای هفت برنامه 7۰ دقیقه ای با 
موضوع هفته دفاع مقدس از سیمای اصفهان خبر داد و 
گفت: برنامه دیگر  ۲6 عنوان در قالب مستندات،  میان 
برنامه و.. است که حال و هوای استان را دفاع مقدسی 
خواهد کرد. »محسن طباطبایی« به پخش برنامه های 
دیگر هفته دفاع مقدس از رادیو اشاره و عنوان کرد:  در 
رادیو بیش از دوازده عنوان برنامه تدارک دیده شــده 
است؛ شامل ویژه برنامه »شب های روشن« که در آن 
بخشی از خاطرات فرماندهان در دوران دفاع مقدس 
بازگو و پخش می شــود. وی ادامه داد: امسال معاونت 
فضای مجازی صدا و سیما به عنوان معاونت نوپا وارد 
عمل شده و مهم ترین کار آن، تولید و انتشار محتوایی 
در کانال »به صرف شربت«، به منظور معرفی شهداست. 
معاون فرهنگی بنیاد شهید استان در ادامه این نشست 
به دو برنامه شــاخص بنیــاد در هفتــه دفاع مقدس 
 اشــاره کرد و گفت:  در پنجم مهرماه امســال برنامه
»دیــدار از جانبــازان« در چهار مرکز توانبخشــی  
اســتان انجــام می شــودکه در مرکــز اســتان از 
 جانبــازن مرکــز توانبخشــی مطهــری دیــدار 
خواهد شــد. .»مهدی نوروزی« تصریح کرد: فرهنگ 
ایثار و شهادت نسخه ای نجات بخش برای مملکت ما و 
همه انسان های آزادی خواه جهان اسالم است وآنچه در 
تفکر شیعه اتفاق افتاد محرم، امام حسین)ع(، عاشورا و 
در نهایت مهدویت  و انتظار آن، امیدی است که آرزوی 

همه ما مسلمانان است.  

بیش از صدها برنامه، ویژه هفته دفاع مقدس در اصفهان برگزار می شود
 در نشست خبری کمیته های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس مطرح شد:

مفاد آراء
6/133  شماره صادره:516669 /1397/31- تاريخ ثبت صادره:1397/6/5آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000215-1397/05/10- آقای محمد قربانی دهاقانی 
فرزند نعمت اله ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 1113/35 متر مربع پالک 
شماره 366 فرعی از 124 اصلی واقع در اراضی برآفتاب بخش ثبتی دهاقان )انتقال عادی  

مع الواسطه از طرف نعمت اله قربانی- مالك رسمی(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/11 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/26    
م الف: 234389 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
6/134  شماره صادره:516661 /1397/31- تاريخ ثبت صادره:1397/6/5آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000228-1397/05/18- آقای سيد كاظم قريشی 
فرزند سيد رضا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی كه در سابق باغ بوده است به مساحت 
93201/90 متر مربع مجزی شده از پالک 109 اصلی واقع در اراضی هفت يكی بخش 

ثبتی دهاقان 
2- رای شــماره 139760302019000229-1397/05/18- آقای سيد كاظم قريشی 
فرزند سيد رضا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 142000 متر مربع مجزی 

شده از  پالک 109 اصلی واقع در اراضی هفت يكی بخش ثبتی دهاقان 
3- رای شماره 139760302019000230- 1397/05/20- آقای سيد كاظم قريشی 
فرزند سيد رضا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 113251 متر مربع مجزی 

شده از پالک 109 اصلی واقع در اراضی هفت يكی بخش ثبتی دهاقان 
4- رای شماره 139760302019000231- 1397/05/20- آقای سيد كاظم قريشی 
فرزند سيد رضا ششدانگ يك قطعه باغ غير محصور به مساحت 57000 متر مربع مجزی 

شده از پالک 109 اصلی واقع در اراضی هفت يكی بخش ثبتی دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/11 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/26    
 م الــف: 234706 زهــرا يعقوبــي رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 دهاقان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139703902004000232 آگهــی:  شــماره   6 /352
139604002004000797 آگهــی مزايده پرونده اجرايی شــماره بايگانی: 9602788 
ششدانگ اعيانی يك دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب شرقی پالک 11335 
فرعی مجزی شده از 443 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
73/97 متر مربع كه مقدار 3/4 متر مربع مســاحت تراس می باشد با توضيح به اينكه در 
جنوب اين آپارتمان تراس مسقفی به مساحت 3/4 متر مربع احداث گرديده كه مساحت آن 
جزء مساحت زير بناء آپارتمان محسوب می گردد به انضمام ششدانگ پاركينگ مفروزی 
پالک شماره 11346 فرعی به مســاحت 12/5 متر مربع و به انضمام ششدانگ يكباب 
انباری پالک 11342 فرعی به مســاحت 2/99  متر مربع با قدرالحصه از مشــاعات كه 
عبارتند از حياط مشاعی 11353 فرعی و راه پله مشاعی 11354 فرعی به آدرس: اصفهان 
ملك شهر خيابان بهارستان خيابان ابوذر بن بســت شقايق مجتمع گل سنگ طبقه دوم 
واحد شماره 7 كه سند مالكيت آن با شماره دفتر الكترونيكی 139520302025010850 و 
با شماره چاپی 632960 سری ج سال 94 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: اول در دو 
قسمت كه قسمت دوم غربی است بطولهای 1/35 متر و 0/80 متر پنجره و ديواريست به 
نورگير احداثی دوم بطول 3/61 متر ديوار اشتراكی با آپارتمان 11333 فرعی شرقًا: بطول 
10/73 متر ديواريســت بفضای پالک 444 فرعی جنوبًا: اول در سه قسمت كه قسمت 
سوم پخی شكل است بطولهای 0/30 متر و 1/03 متر و 2/17 متر پنجره و ديواريست به 
فضای حياط مشاعی 11353 فرعی دوم بطول 2/77 متر ديوار كوتاه تراس است بفضای 
حياط مشاعی مرقوم سوم بطول 1/42 متر ديواريست بفضای حياط مشاعی 11353 فرعی 
غربًا: اول بطول 6/35 متر ديوار اشتراكی با آپارتمان 11334 فرعی دوم در سه قسمت كه 
قسمت دوم شمالی اســت بطولهای 1/30 متر و 2/55 متر و 2/85 متر درب و ديواريست 
براه پله مشاعی 11354 فرعی. حدود انباری، شــمااًل: بطول 1/60 متر ديوار اشتراكی با 
انباری 11341 فرعی، شرقًا: بطول 1/87 متر ديوار بديوار پالک 444 فرعی، جنوبًا: بطول 
1/60 متر ديوار اشتراكی با انباری 11343 فرعی، غربًا: بطول 1/87 متر درب و ديواريست 
بفضای باقيمانده پاركينگ. حدود پاركينگ، شــمااًل: بطول 2/50 متر ديوار بديوار پالک 
454 فرعی، شرقًا: بطول 5 متر خط مستقيم مفروض با باقيمانده پاركينگ مشاعی، جنوبًا: 
بطول 2/50 متر خط مســتقيم مفروض با باقيمانده پاركينگ مشاعی،  غربًا: بطول 5 متر 
خط مستقيم مفروض با پاركينگ 11345 فرعی كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق 
بصورت آپارتمان در طبقه دوم جنوب شرقی مجتمع واقع گرديده است كه مجتمع دارای 
يك واحد در منهای شصت سانتيمتر و همكف پاركينگ و هشت واحد در طبقات اول و دوم 
می باشد مجتمع دارای اسكلت بتنی و سقف تيرچه بلوک بوده با نمای آجر 3 سانتی و درب 
و پنجره های فلزی می باشد كف پاركينگ از موزائيك ايرانی و ديوارهای پاركينگ نيز از 
اجر سه سانتی مشابه نما می باشد بدنه راه پله های مجموعه از كاشی 60*30 و كف راه 
پله از سنگ مرمريت خرم آباد می باشد پالک فوق الذكر يك واحد دو خوابه با قدمتی حدود 
14 سال و بدنه داخلی آپارتمان از رنگ روغنی با آشپزخانه اپن كف واحد سراميك سيستم 
گرمايش بخاری و سرمايش كولر می باشد و دارای انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز می 
باشد ملكی آقای جواد پابرجا فرزند مرتضی كه طبق سند رهنی شماره 95/7/26-85671 
 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 129 اصفهان در رهن بانك مهر اقتصاد واقع 
می باشد طبق اعالم بانك بستانكار ملك فاقد بيمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 97/7/17 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شرقی چهارراه اول »شهيد صداقتی« ابتدای خيابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزايده 
گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 1/400/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه 
پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/06/26 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز 
بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شــركت در جلسه مزايده مبلغ پايه مزايده طی چك 
تضمين شده بانك ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده كالسه فوق به همراه 
تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ 
خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 

 امالک سپرده نمايد.  م الف:248291 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)809 كلمه، 
8 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/349 در خصوص پرونده كالسه 970270 خواهان منصور مياحی شريف دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين فتحی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز مورخ 
1397/08/02 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خ شيخ صدوق شمالی نبش چهار راه 
وكال مجتمع شماره 5 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 248220 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )116 كلمه، 1 كادر( 
مزایده

6/353 شماره نامه: 1397009000904846 شــماره پرونده: 9409983630100669 
شــماره بايگانی پرونده: 970074 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در 
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احكام مدنی و استيفاء محكوم به موضوع 
محكوميت محكوم عليه آقای اميرا... دادی فرزند درويشعلی يك سوم از دو نهم از يك و 
نه چهل و هشتم حبه مشاع از 72 حبه امالک قريه سمندگان پالک ثبتی 62/1 از مالكيت 
مرحوم درويشعلی ا... دادی بر اساس سند شــماره 60393 و گواهی حصر وراثت واقع در 
روستای سمندگان با قيمت كل 211/100/000 ريال را از طريق مزايده به فروش رساند 
لذا از كليه كسانی كه مايل به شركت در مزايده هستند دعوت می شود در تاريخ 1397/7/1 
لغايت 1397/7/22 با همكاری كالنتری 11 چادگان و محكوم له آقای محمد احمدی از 
امالک مذكور بازديد و در جلسه مزايده حضوری كه در تاريخ 1397/7/23 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احكام مدنی دادگستری تشكيل می شود حاضر شوند هر كس باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و موظف است ده درصد قيمت پيشنهادی 
را در همان تاريخ به حساب سپرده دادگســتری واريز و مابقی را حداكثر ظرف ده روز به 
حساب مربوطه پرداخت نمايد. م الف: 248160 شعبه اجرای احكام حقوقی دادگستری 

شهرستان چادگان )201 كلمه، 2 كادر( 
حصر وراثت

6/354  آقای حســن غالمی دارای شناسنامه شماره 47 به شــرح دادخواست به كالسه 
400/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عباس غالمی ميرآبادی به شناســنامه 42 در تاريخ 97/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهيم غالمی ميرآبادی، 
ش.ش 22، ت.ت 1335/2/25 فرزند پســر 2- نعمت ا... غالمــی، ش.ش 31، ت.ت 
1344/5/16 فرزند پسر 3- اســماعيل غالمی ميرآبادی، ش.ش 6 ،ت.ت 1349/1/30 
فرزند پسر 4- غالمحســين غالمی ميرآبادی، ش.ش 7، ت.ت 1351/1/3 فرزند پسر 
5- حســن غالمی، ش.ش 47، ت.ت 1354/1/3 فرزند پسر 6- فاطمه غالمی ميرآباد، 
ش.ش 8، ت.ت 1359/11/5 فرزند دختر 7- كبری غالمــی ميرآبادی، ش. 25، ت.ت 
1342/4/7 فرزند دختر 8- گلنساء غالمی ميرآبادی، ش.ش 14، ت.ت 1347/1/3 فرزند 
دختر 9- زهرا غالمی ميرآبادی ،ش.ش 404، ت.ت 1356/1/2 فرزند دختر 10- فاطمه 
غالمی ميرآبادی، ش.ش 13، ت.ت 1337/3/12 فرزند دختر.  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 248102 كاظمی رئيس شعبه حل اختالف بخش 

كرون )204 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/355 مرجع رسيدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانك ملی مجتمع شوراهای حل اختالف كالســه پرونده 494/97 وقت رسيدگی 
مورخ 97/8/8 ساعت 5 عصر مشخصات خواهان محمد علی محمد زمانی فرزند نعمت 
ا... به نشانی دهاقان خ وليعصر ک دوم پ 95 مشخصات خوانده احمد رضايی فرزند نعمت 
ا... مجهول المكان به خواســته انتقال سند قطعی يك دســتگاه خودروی پژو به شماره 
انتظامی 744 ق 18 ايران 43 به انضمام هزينه های دادرسی گردشكار خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی 
وفق ماده 72 قانون آئين دادرسی مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذكور خالصه 

دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند را مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و دريافت و در وقت مقرر در جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف: 248124 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف دهاقان  )156 كلمه، 2 كادر( 

حصر وراثت
6/356 آقای ســيد محســن حجازی دهاقانی دارای شناسنامه شــماره 201 به شرح 
دادخواست به كالســه 97/520 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ســيد علی حجازی دهاقانی به شناسنامه 1092 در تاريخ 
1397/6/9 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سيد محسن حجازی دهاقانی فرزند سيد نعمت ا...، ش.ش 201 متولد 1338 صادره 
از دهاقان )پدر متوفی( 2- ســرورآغا ميرباقری فرزند سيد رسول، ش.ش 8 متولد 1346 
صادره از دهاقان)مادر متوفی( 3-  اعظم الســادات حجازی دهاقانی فرزند سيد عباس، 
ش.ش 1116 متولد 1366 صادره از دهاقان ) همســر متوفی( 4- سيد حسين حجازی 
دهاقانی فرزند ســيد علی، ش.ش 5120163874 متولد 1396 صادره  از دهاقان )پسر 
متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری می باشد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 248136  شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )186 كلمه،2 كادر(  
ابالغ اجراییه

6/357 شــماره پرونــده: 139704002121000224/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139703802121000047 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9700294 ، تاريــخ صدور: 
1397/06/15، آگهی ابالغ اجرائيه پرونده اجرايی 9700294 بدين وسيله به آقايان يعقوب 
شكرانی كوشكی ، نام پدر: فتح اله ، تاريخ تولد 1350/06/30 شماره ملی:1140788973 
شماره شناسنامه: 3144 به نشانی: كوشــك خ ابوذر كوی 11 و و اميد طوقی عشقی ، نام 
پدر: محسن ، تاريخ تولد 1356/05/23 شماره ملی:1284886921 شماره شناسنامه: 713 
به نشانی: كهريزسنگ خ اصلی كوچه43 بن بســت بعثت و مهدی مهرابی كوشكی ، نام 
پدر: قنبر ، تاريخ تولد 1359/01/10 شماره ملی:1141916126 شماره شناسنامه: 1063 
به نشانی: كوشك خ ميان باغات ابالغ می شود كه بانك ملی شعبه كوشك خمينی شهر 
جهت وصول مبلغ اصل طلب: 300/000/000 ريال ســود: 5/143/270 ريال خسارت 
تاخير تاديه: 34/911/735 ريال خســارت تاخير روزانــه: 200/377 ريال تاريخ مبنای 
محاسبه خسارت: 1396/12/14 حق الوكاله شــرح: طبق تعرفه به استناد قرارداد بانكی 
شماره 6501225865001 ، تاريخ سند: 1395/12/26 عليه شــما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به بايگانی 9700294 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/04/26 و 1397/4/31 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در روزنامه 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محســوب 
 می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. 
م الف : 246187 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شهر)248 

كلمه،2 كادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633605501 ابالغنامــه:  شــماره   6 /358
9709983633600398 ، شماره بايگانی شعبه: 970404 ، تاريخ تنظيم: 1397/06/18 
آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای رضا سالمی فرزند لطفعلی 
، خواهان شــركت پيشگامان تجارت ســيكا دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای رضا 
سالمی ، به خواسته استرداد مال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709983633600398  شــعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمينی شهر ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1397/08/27 ساعت 09:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :246718 محمود زمانيان نجف آبادی 
منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان خمينی شهر  )166 

كلمه،2 كادر(   

اعظم محمدی
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  امام حسین )ع(:
 خدعه )و مهلت دادن( خدا به بنده آن است 

كه نعمت فراوان ومستمر به او رساند و 
سپاسگزارى را از او بگیرد.
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یادداشت

نهضت ســترگ عاشــورا با گذشــت قرن ها از شــهادت امام 
حسين)عليه السالم( بركات بى شمارى را پيش روى همه بشريت 

قرار داده است.
 بركاتى كه امروز از آموزه هاى منبعث از ســبك زندگى حســينى 
نصيب امت اسالم شده و مى شــود بر كسى پوشيده نيست. آثار 
فرهنگى و تربيتى وآموزشى نهضت امام حسين)عليه السالم( آن 
قدر زياد است كه قسمت اعظم فرهنگ شيعى به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم از آن تاثير مى پذيرد. اين گونه اســت كه مجالس 
عزاى امام حســين )عليه السالم( مجالس تحول روحى و مركز 
تربيت  دينى وخود ســازى اســت؛ زيرا در اين مجالس، مردم در 
واقع زمينه تطبيق اعمال و كردار خويش و همرنگى و ســنخيت 
خود را با سيره عملى آن حضرت فراهم مى سازند.در حال حاضر 
ضرورت بهره گيرى از ســبك زندگى عاشــــورايى در جامعه 
اسالمى به گونه اى است كه امام صادق)عليه السالم( وقتى شعراى 
اهل بيت)ع( كه به محضر ايشــان مى رسيدند، آن حضرت از آنان 
مى خواست در رثاى حسين بن على)عليه السالم(اشعارى بخوانند 
و در مواردى امام)عليه السالم( به خانواده خويش مى فرمود: پشت 

پرده بنشينند و آن اشعار را بشنوند.
عبدا... بن غالــب مى گويد: به محضر امام صادق)عليه الســالم( 
شــرفياب شــدم و در حضور آن حضرت مرثيــه اى در باره امام 
حسين)ع( خواندم. هنگامى كه به يك بيت حساس از آن مرثيه 
رسيدم، صداى بانويى را از پشت پرده شنيدم كه با گريه فرياد زد: 
»يا ابتاه!«.همان طــــور كه مى دانيد؛ نهاد خانواده در اســالم 
جايگاه مخصوصى دارد، به ويژه در نهضت حســينى، اهتمام به 
نهــاد خانواده از اهميت بااليى برخورداراست؛ بنابراين مرحوم 
سيد بن طاووس نقل مى كند در حوادث عصر تاسوعا حسين)ع( 
زنان را دلدارى مى دهد، بدين نحو كه آن حضرت ام كلثوم،زينب، 
رقيه، فاطمه و رباب را مــورد خطاب قرار داد و آنهــا را به صبر و 

بردبارى دعوت كرد. 
همچنين شــــكوه تعامل گرايى امام)ع( بــا فرزندان و خاندان 
آن حضــرت را مى توان در شــــب عاشــورا مشــــاهده كرد، 
آنجا كه ابوحمزه ثمالى در روايتى از امام ســجاد)عليه الســالم( 
ماجراى وفادارى ياران و خاندان حضرت را در شــــب عاشــورا 
بازگو مــى كند، در آن هنگام كه قاســــم بن حســــن به امام 
)عليه الســالم( عرض كرد: »آيا من هم فردا در شــمار شهيدان 
خواهم بود؟« امام)عليه الســالم( با مهربانــى و عطوفت فرمود: 
 » فرزندم! مــرگ در نــزد تو چگونه اســــت؟«. عــرض كرد:

 » عموجان! از عسل شيرين تر!«.تكــرار بــى حــد وحصــر واژه 
هايــى از قبيل» عمويت بــه فداى تو بــاد! « ازســوى امام)عليه 
الســالم( خطــاب بــه حضرت قاسم)عليه السالم( و نيز سفارش 
و توصيه ايشان به خواهرش ام كلثوم كه فرمود:»خواهرم! به فرزند 
خردسالم نيكى كن« و... خود نشانه اى قوى از خانواده گرايى آن 

حضرت در قيام عاشورا به شمار مى رود. 
همچنيــن تاكيد بــر خانــواده در كالم حضرت سيدالشهدا)ع( به 
دفعات در واقعه عاشورا تكرار شده است. آن حضرت در روز عاشورا 
پيش از آغاز جنگ به همين نكته اشــاره كرده و مى فرمايد: آگاه 
باشيد  كه من حجت را تمام كردم و از عاقبت شوم مخالفان حق، 
خبر دادم. آگاه باشــيد! من با همين خانواده، با وجود نداشتن سپاه 
و بى وفايى ياران،  جهاد خواهم كرد«. بنابرايــن، خانواده محور 
برنامه هــا و فعاليت هاى حماســى امام حســين)عليه الســالم( 
در واقعه كربالســت، لذا همه گفتنى ها را گفت و با روحى آرام و 
پر از شــوق لقاى حق، به استقبال شهادت شــتافت؛ ضمن اينكه 
نهضــت خونينى همچون كربال و اســتقبال امام حســين)ع( را 
از همه حوادث شكننده آن و پذيرش شهادت خود، ياران، فرزندان، 

اســارت زنان و كودكانــش را امــكان پذير كرد.
» آیت ا... مکارم شیرازی«

خانواده؛ محور فعالیت های حماسی امام حسین)ع(

عکس روز

دوخط کتاب

احساسات ما، وقتی به 
زبان عادی برگردانده 

می شوند، کامال 
نامعقول و غیرموجه 

به نظر می رسند.

 »یک اتفاق مسخره«
فئودور داستایفسکی

نفهمیدن، سخت تر 
از فهمیدن است

نفهمیدن، سخت تر 
از فهمیدن است. ما 

همه اش حرف می زنیم، 
اما همین که نوبت 

عمل می رسد، همه 
چیز پوچ و توخالی از آب 

در می آید. بسیاری از 

ركوردهاى مختلفى تاكنون در جهان زده شده،مانند ركوردى كه يك مرد 
ايرلندى به نام خود زده اســت.»برى جان كرو« مرد ايرلندى كه 43 سال 
دارد همچون اجدادش» سوسيس« توليد مى كند. او توانست يك ركورد 
استثنايى را به نام خود ثبت كند. »برى جان كرو« كه از 13 سالگى در اين 
 شغل فعاليت مى كند، توانست در مدت يك دقيقه 78 عدد سوسيس توليد

 كند.
  ركورد او به قدرى ســخت است كه احتماال تا ســال ها بى رقيب خواهد 

ماند!

بیشترین تعداد سوسیس تولید شده در یک دقیقه!

آژانس فضايى آمريكا قصد دارد مرتفع ترين آسانسور فضايى جهت انتقال 
افراد به مدار زمين را بســازد.كابل اين آسانســور از نانــو لوله هاى كربن 
ســاخته مى شــود و 10 برابر فوالد قدرت دارد. طراحان اين ابر معمارى 
اعتقاد دارند بلندترين آسمان خراش معلق در جهان را خلق خواهند كرد.

ماموران آژانس فضايى اظهار داشــتند: با اين شاهكار معمارى، فرود روى 
ستاره هاى دنباله دار از رويا به حقيقت تبديل مى شود. گفتنى است؛ اين 
 آسانسور شناور در هوا بوده وســاخت آن در هر نقطه از جهان امكان پذير

 است.

رونمایی از طرح مرتفع ترین آسانسور فضایی

عليرضا رستمى، عكاس 33 ساله ايرانى به تازگى ساعت هوشمند و عتيقه اى 
ساخته كه قادر است با استفاده از قطعات يك دوربين شكسته عكس بگيرد. 
او پس از باز كردن قطعات يك دوربيــن، روى طرح هايى كار كرد كه به او 
اجازه مى داد از مكانيسم شاتر دوباره اســتفاده كند.اين ساعت عتيقه كه 
Seagull Twin- گجت شاتر« نام دارد، با قطعات يك دوربين شكسته«

Lens Reflex)TLR( ساخته شده است. به گفته سازنده اين طرح، ساعت 
مچى به طور دستى يا با استفاده از يك تايمر داخلى كار مى كند.

ساعت مچی که به صورت حرفه ای عکاسی می کند!

بالغت ادبی، گمشده روزگار ماست
»اسماعيل امينى« شاعر و منتقد در نشست معرفى و نقد دفتر شعر از 
»پيله تا پروانگى« نوشته محمدرضا روزبه كه از سوى موسسه فرهنگى 
شهرستان ادب برگزار شد، با اشاره به كوشش بالغى شاعر در خلق اشعار 

اين كتاب گفت: »بالغت ادبى، گمشده روزگار ماست. 
از اواخر دهه هفتاد به بعد آنقدر شاعران ســرگرم حرف زدن در شعر 
شدند كه يادشان رفت اصال شعر چيســت و بالغت در شعر يعنى چه. 
شعرهاى اين روزها مانند تئاترى شــده كه تنها موسيقى و نورپردازى 
دارد و نه حرفى براى گفت وگو. هركســى در آن فقط مى خواهد حرف 
خودش را بزند. شعرها همه شــده اند »من نامه« و نه چيزى بيشتر. به 
باورم اين كتاب آقاى روزبه از منظر تجربه رهاورد يكصد ســال اخير 
ما در شاعرى اســت و نظام بالغى حاكم بر شــعر ما را نشان مى دهد، 
شعرهاى اين كتاب مونتاژ و كالژ نيستند. اين دفتر شعر در يك نگاه ما 
را نااميد نمى كند و اميدمان مى دهد كه كل نظام بالغى شعر ما توسط 
شــاعرانى كه تنها به قول اخوان  اهل ســرودن »من نامه« هستند در 
حال از بين رفتن نيســت. ما هم قبول داريم كه از ميان هزاران ديوان 
شعر يكى دو تا بيشتر ماندگار نمى شود و باقى كاغذ سياه كردن است؛ 
 اما آنچه محل نگرانى است موضوع انديشــه و نظام شاعرى در روزگار

 ماست«.

جان ها فدای دین
»جان ها فداى دين« ويرايش 3 ســخنرانى آيــت ا... مصباح در محرم 
1383 شمسى است كه توسط حجه االسالم مهدى نادرى قمى تدوين 
شده است.در اين كتاب، تحليل انسان ساز و الهام بخشى از واقعه عاشورا 
مى خوانيد؛ تحليلى كه ابتدا با ذكر روايتى از امام صادق )ع( و ۵ وصيت 
مهم پيامبر عظيم الشأن )ص( به اميرالمومنين)ع( شروع مى شود.پرهيز 
از دروغ، دورى از خيانت، خوف از خدا و گريه از خشيت الهى 4 وصيت 
اول پيامبر)ص( به اميرالمومنين)ع( اســت و پنجمين وصيت، وصيتى 
است كه عنوان كتاب را در بر گرفته و تحليل مى شود: »ياعلى! سفارش 
پنجم من به تو اين است كه مالت را و خونت را در راه دينت نثار كنى«.در 
ادامه حضرت عالمه دو پرسش طرح كرده و به آن پاسخ مى دهند. يكى 
اينكه چگونه خون امام حسين)ع( اسالم را بيمه كرد؟ و ديگر اينكه آيا 
اصوال جايز است كسانى جان خود را به خطر اندازند و خود و خانواده خود 
را به كشتن دهند براى بقاى دين؟همچنين يك تحليل غلط و شايد بعضا 
رايج درباره قيام اباعبدا...الحسين )ع( مبنى بر اينكه حضرت به اعتماد 
نامه هاى كوفيان به سمت كوفه حركت كرده و اگر مى دانستند در اين 
راه شهيد مى شوند، تقيه مى كردند و راه برادر را در پيش مى گرفتند، 

طرح و نقد شده و ديدگاه صحيح از زبان عالمه مصباح نقل مى شود.

 برگزاری دومین مسابقه طراحی معماری 
موکب اربعین

چند سالى اســت كه در ايام سوگوارى ساالر شــهيدان، امام 
حسين )ع،( جمع كثيرى از عاشقان حسينى راهى كشور عراق 
شده و  مسير شهرهاى مختلف تا كربال را پياده طى مى كنند. از 
سوى ديگر ســاكنان بومى عراق و عالقه مندانى از ايران و ساير 
كشورهاى اسالمى با برپايى موكب هايى در مسير زيارتى نجف 
تا كربال،  ســعى مى كنند تا با ارائه خدمات اقامتى، فرهنگى و 
درمانى، اين سفر عرفانى را براى زائران آسان تر و دلپذيرتر كنند. 
به منظور ساماندهى بهتر اين موكب ها،  مركز معمارى  اسالمى 
حوزه هنرى قصد دارد تا براى دومين ســال با برپايى مسابقه 
طراحى معمارى، ايده هاى خالقانــه و كاربردى را جمع آورى 
كرده و در اختيار متوليان برگزارى اين آيين معنوى قرار دهند. 
توجه به مفاهيم فرهنگى قيام حسينى در طرح، شكل دهى به 
بسترى براى شكل گيرى سبك زندگى اسالمى، ارائه خدمات 
بهتر و كامل تر به زائــران پياده و كاربران موكــب ها، توجه به 
شرايط اقليمى و ارتباط مناســب با طبيعت، طراحى فضاهاى 
چند عملكردى، شــناخت بهتر آداب و شرايط پياده روى براى 
زيــارت و فعاليت مطلوب طــرح در زمان هاى پيــك كاربر از 

اولويت هاى طرح خواهد بود.

کتاب

خبردیدگاه

مراسم نخل گردانی 
در خور و بیابانک 

اصفهان
بر اساس ســنتی کهن، اهالی 
خطه خــور و بیابانک نخل را 
مثل تابوتی چوبین و بزرگ و 
نمادی از تشییع پیکر ابا عبدا... 
الحسین )ع( با پوششی سبز 
و سیاه می پوشانند و با پارچه 
های رنگارنــگ، آیینه، زنگ، 
خنجر، شمشیر و انار می آرایند.
بر پایی نخل در روز پنجم محرم 
جلــوه ای از کاروان کربال را 

تداعی می کند.
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