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بگو چه شد که من این قدر 
دوستت دارم؟

   چهارپرده از عشق »حسین«)ع(  

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
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روابط ایران و مراکش در بهار امسال بر اثر اختالفات 
موجود میان دو کشــور قطع شــد. بر اساس آنچه 
مقامات مراکشی اعالم کرده اند این تصمیم به دلیل 
دخالت ایران در منطقه تحت مناقشه صحرای غربی 

اتخاذ شده است.
 کشــور پادشــاهی مراکــش از دیر باز بــا جبهه 
»پولیساریو« بر سر کنترل صحرای غربی، منطقه 
ای واقع در شــمال غرب آفریقــا و جنوب مراکش 
اختالف دارد. این منطقه که از مستعمرات پیشین 
اسپانیا محسوب می شــود و مراکش آن را استان 
جنوبی خود می نامد، از ســال ۱۹۷۶ به بعد، تحت 
نفوذ جبهه پولیســاریو به عنوان کشور »جمهوری 

دمکراتیک عربی صحرا« لقب گرفته است. 
مقامات دولتی در مراکش، تهــران را به حمایت از 
جبهه پولیساریو در مناقشه بر سر کنترل صحرای 
غربی متهم کرده اند. از این تاریخ تا کنون همواره 
مقامات مراکش اتهاماتی را علیه کشور مان مطرح 
کرده اند؛ هر چند ایران و مراکش در طول دهه های 
اخیر ، روابط چندان پر رنگی نداشــته اند؛ اما تا این 
حد از دشــمنی نیز در روابط میان دو کشــور بی 

سابقه است.
 اخیرا  ناصــر بوریطه، وزیر امــور خارجه مراکش 
در یک مصاحبه با نشــریه تندرو و راست افراطی 
آمریکایی »بریت بــارت« انتقــادات تندی علیه 
جمهوری اســالمی ایران مطرح و اتهامات زیادی 
را در خصوص دخالت و نفوذ ایران در شمال آفریقا 

متوجه ایران کرده است. 

»بوریطه« در خصوص قطع روابط با ایران در سال 
200۹ به بریت بارت گفته است:» ایران در پی نفوذ 
در مراکش بود و در پی آن بود که ســلطه خود در 
مراکش را ایجاد کند. امروز هــم آنها به دنبال یک 
چنین تالش هایی هستند و در این راستا به جوانان 

مراکش بورسیه تحصیلی می دهند«.
وی تصریح کرده:» وابســته ای فرهنگی از ســوی 
ایران در رباط داشتیم که به بهانه برگزاری مراسم 
فرهنگی همچون نمایشــگاه کتاب به شــهرهای 
کوچک مراکش ســفر می کــرد و کتاب هایی را به 
جوانان مراکشی می داد. ما از خود پرسیدیم که چرا 
این شــخص کتاب های ایرانی را در مراکش توزیع 
می کند؟ بعد متوجه شــدیم او به جوانان مراکشی 

بورســیه تحصیلی از ســوی ایران می دهــد. ما از 
۱0 تا ۱20 جوان را شناســایی کردیــم که به آنها 
بورسیه تحصیلی در قم داده  شده است. از 200۹ تا 
20۱۶ روابط خود را با تهران بر سر این بورسیه های 

تحصیلی قطع کردیم«.
»بوریطه« اقدام ایران را تالش برای منحرف کردن 
جوانان معتدل سنی به سمت شیعه گرایی افراطی 
خوانده و بیان کرده است که این اقدام میسیونری 
ایران در مراکش تبعات وخیمی برای اروپا دارد.وی 
ادامه داده:» ایرانی ها جمعیت پراکنده مراکشی ها 
در اروپا از جمله بلژیک را هدف قرار داده اند، چون 
اروپا به ما اجازه فرســتادن روحانی سنی به آنجا را 
نمی دهد، جوانان ما در اروپا به لحاظ دینی به خود 

واگذار شده اند. اکنون این جماعت از سوی ایرانی ها و 
افغان ها به سمت اسالم شیعه سوق داده می شوند«.

بوریطه، تاکید کرده است:» این اقدام نباید به  مثابه 
قرار دادن شیعه و ســنی افراطی در برابر هم باشد 
و نباید در متن تقابل عربســتان و ایران دیده شود، 
بلکه حمایت باید از کشــورهای سنی معتدل باشد 
تا در برابر تهدیدات مذهبی ایران ایستادگی کنند 
و این کار باید از طریق ثبات اقتصادی و توسعه این 

کشورها باشد«.
این ســخنان وزیر امور خارجه مراکــش در حالی 
مطرح می شــود که رد پــای عربســتان در میان 

اختالفات ایران و مراکش دیده می شود. 
اینکه برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان 
تالش دارند تا مناســبات ایران با کشورهای دیگر 
را برهم زنند جای هیچ شــک و شبهه ای باقی نمی  
گذارد؛ همچنان که عربستان ، بحرین و امارات جزو 
اولین کشورهایی بودند که در موضع گیری سریع و 

فوری از این تصمیم مغرب، حمایت کردند. 
 از سوی دیگر به نظر می رسد که مغرب تالش دارد

  با چنیــن تصمیمی ، حمایــت این کشــورها را 
 در مناقشه صحرای غربی جلب کند. عربستان نیز 
 که به دلیــل سیاســت های تهاجمــی در منطقه 
 و دخالت نظامــی در یمن به بن بســت برخورده و

 ایران را یکی از عوامل شکســت خود در این جنگ 
می داند، با تحریک دیگر کشــورها درصدد تخریب 
 روابط با ایران و حتی محور مقاومت حزب ا... است

 و در این راستا رسانه های وابســته از هیچ تالشی 
برای تخریــب وجهه ایــران و حــزب ا... کوتاهی 

نکرده اند. 

 

برادرزاده های تبعیدی ملک 
سلمان، عربستان را ترک کردند

پس از آنکه برادر معترض پادشاه سعودی تصمیم 
گرفت وارد تبعیدی خودخواسته شود، شماری از 
فرزندانش را از عربستان خارج کرد.طبق اطالعات 
منتشر شده در حساب توئیتری »العهد الجدید« 
که به انتشار اخبار سیاسی مشهور است و به مسائل 
مربوط به زندانیان اندیشه در عربستان توجه ویژه 
دارد، شماری از فرزندان احمد بن عبدالعزیر، برادر 
ملک سلمان، طی روزهای گذشته عربستان را ترک 
کرده اند.این صفحه در توئیتی تایید کرد تصمیم 
شاهزاده احمد برای عدم بازگشــت به عربستان 
اکنون بیشتر از گذشــته جدی به نظر می رسد و 
استفاده فرزندان او از دســتور ملک سلمان برای 
رفع ممنوعیت سفر آنها به خارج و خروج سریع از 

عربستان این مسئله را تایید می کند. 

ادعای عجیب» ال گور« در 
خصوص توفان های سهمگین

»ال گور« که یکــی از منتقدان تصمیمات ترامپ 
در خصوص تغییرات آب و هوایی است، به تازگی 
ادعایــی عجیب در خصــوص وقــوع توفان های 
بزرگ مطرح کرده اســت.ال گور، با اشاره به وقوع 
توفان بزرگ »منگهوت« در اقیانوس آرام و توفان 
»فلورنس« در اقیانوس اطلس مدعی شــد چنین 
توفان های ســهمگینی که همزمان در دو منطقه 
مختلف جهــان رخ می دهد، نتیجه دســتکاری 
دانشمندان است.او به فعالیت یکسان دو توفان در 
دو نقطه مختلف جهان اشاره کرد و آن را نمونه ای 
از تغییرات آب و هوایی غیرمعمول که با دستکاری 
دانشمندان در طبیعت ایجاد شده است، دانست.
این در حالی بود که رایان مائو، کارشناس تغییرات 
 آب و هوایی در این اجالس به ســرعت به ادعای
 ال گور واکنش نشان داد و گفت: ال گور بدون هیچ 
مدرک و تحقیقی چنین ادعایــی را مطرح کرده 
است. دانشمندان هرگز توفان های قدرتمند را  در 
اقیانوس های اطلس و آرام ایجاد نمی کنند و آنها را 

به سمت سواحل نمی رانند.

آمریکا ، سفیر فلسطین و 
خانواده اش را اخراج کرد

دولت آمریکا پس از اتخاذ سلسله تدابیر ظالمانه در 
حق فلسطینی ها و قطع کردن کمک های مالی خود 
و به رغم اینکه مجوز اقامت خانواده سفیر فلسطین 
تا 2020 اعتبار دارد، از آنها خواســت فورا خاک 
آمریکا را ترک کنند.این تصمیم جدید آمریکا در 
پی اتخاذ سلسله تدابیر مالی دولت ترامپ در حق 
فلسطینی هاســت به طوری که واشــنگتن اعالم 
کرد، کمک مالی به آژانس امــداد و کاریابی برای 
آوارگان فلسطینی )آنروا( و نیز حمایت های مالی 
آمریکا از طرح های کرانه  باختری و غزه و نیز بودجه 
بیمارستان های قدس که به فلسطینی ها خدمت 

رسانی می کنند را قطع خواهد کرد.

»پوتین« نمی خواهد 
کناره گیری کند

دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین، با اشاره 
به دیدار میان والدیمیــر پوتین، رییس جمهوری 
روســیه با »جک ما«، موســس و مدیــر اجرایی 
گروه علی بابــا در نشســت اقتصادی شــرق در 
والدی ووســتوک، گفت: پوتیــن از مدیر اجرایی 
علی بابا پرسید که آیا می خواهد از این سمت کناره 
گیری کند یا خیر و »جک ما« پاسخ داد که قصد 
چنین کاری را دارد؛ اما پوتین در پاسخ به سوالی 
مشابه از سوی مدیر علی بابا گفت که نمی خواهد 
کناره گیری کنــد و چنین قصــدی را هم ندارد.
نیویورک تایمز، اخیرا گزارش داده بود که» جک 
ما« قصد دارد در ۱0 سپتامبر سال جاری میالدی 
و زمانی که 54 ساله می شــود، از مدیریت علی بابا 

کناره گیری کند.

چرا مراکش از ایران دور شده است؟
آخرین وضعیت استیضاح 
شریعتمداری و آخوندی 

عضو هیئت رییســه مجلس، آخرین وضعیت 
استیضاح وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و 
شهرسازی را تشریح کرد.علی اصغر یوسف نژاد 
اظهار داشت: طرح استیضاح عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرســازی هنوز به هیئت رییســه 
مجلس ارائه نشده است. وی با بیان اینکه ممکن 
است نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای 
استیضاح این وزیر باشــند، ادامه داد: بر اساس 
آیین نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح بعد از 
ارائه به هیئت رییسه، اعالم وصول شده و برای 
رسیدگی در اختیار کمیســیون مربوطه قرار 
خواهد گرفت.عضو هیئت رییسه مجلس با بیان 
اینکه در حال حاضر تنها استیضاح شریعتمداری 
در مجلس مطرح است، تصریح کرد: استیضاح 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت پــس از ارائه به 
هیئت رییســه، جهت بررســی به کمیسیون 

صنایع و معادن ارجاع شده است.

درگیری زائران ایرانی و 
عراقی تکذیب شد

فرماندهی پلیس کربال اخبار مغرضانه منتشره 
از سوی یکی از شبکه های ماهواره ای مبنی بر 
درگیری میان عراقی ها و ایرانی ها در این استان 
را تکذیب کرد.وی در واکنــش به برخی اخبار 
منتشره از سوی یکی از شبکه های ماهواره ای 
عراقی به نام »الشرقیه« -که دارای گرایش های 
بعثی و ســعودی اســت- مبنی بر درگیری و 
مشــاجره میان عراقی ها و ایرانی ها در کربال، 
این اخبار را کامال مــردود و دروغ اعالم کرد و 
آن را تالش دشمنان در جهت برهم زدن رابطه 

دوستی میان دو کشور عراق و ایران دانست.

واکنش ثبت احوال به تعویض 
نام خانوادگی آقازاده ها

ســخنگوی ثبت احوال به خبــر تعویض نام 
خانوادگی برخی آقازاده ها برای دور زدن افکار 
عمومی واکنش نشان داد.ســیف اله ابوترابی 
اظهار کــرد: مخاطب اداره ثبــت احوال عموم 
مردم هستند. افراد بی ســواد، باسواد، پولدار، 
فقیر همه و همه جزو مراجعه کنندگان به ثبت 
احوال هستند و ما وظیفه ارائه خدمات یکسان 
به تمام افراد را داریــم.وی افزود: برای تعویض 
نام خانوادگی قوانین خاصی مطرح است و تنها 
کســانی می توانند نام خانوادگی خود را تغییر 
دهند که نام خانوادگی مناسبی ندارند؛ در غیر 
این صورت با درخواست تعویض نام خانوادگی 
موافقت نمی شــود.ابوترابی خاطر نشان کرد: 
درصورت تعویض نام خانوادگی، در قســمت 
توضیحات شناســنامه نــام خانوادگی قبلی و 

تعویض نام خانوادگی قید می شود.

ناطق نوری: 
اظهارنظری در مورد عزل و 
انتصابات در دولت نکرده ام

به دنبال اظهار نظر برخــی افراد مبنی بر نقش 
ناطق نــوری در انتصــاب وزرا، دفتــر وی در 
اطالعیه ای ضمــن خالف واقع دانســتن این 
شایعات گفت: حجت االســالم ناطق نوری از 
ابتدای شــکل گیری دولت یازدهــم تاکنون 
صرفا نظرات و مشورت های خود را درخصوص 
موضوعات راهبردی مطرح می کردند و اساسا 
هیچ توصیه و سفارشی چه ایجابی و چه سلبی 
درخصوص افراد نداشته اند و این موضوع را از 
اختیارات رییس جمهور محترم و رای مجلس 
شورای اسالمی می دانند.در ادامه این اطالعیه 
آمده است: ایشــان معتقدند انتخاب و انتصاب 
مســئولین و مقامات باید بر اساس شایستگی 
و توانمندی ها صورت گیرد و شــیوه توصیه و 
ســفارش در جامعه رو به توسعه منسوخ شده 
است.ضرورت دارد در اظهار نظر و بیان مواضع، 
تقوا و اخالق اسالمی در نسبت دادن مطالب به 

دیگران رعایت شود.

 ابطحی 
عضو مجمع روحانیون مبارز:

معاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده با بیان 
اینکه بانوان در سطح مســابقاتی همچون والیبال در 
ورزشگاه، حاضر شدند و مســئله خاصی نبوده و فکر 
می کنیم که حضور آنها در ورزشگاه ها به سالم سازی 
محیط های ورزشــی و رعایت اخالق بیشــتر کمک 
می کنند، گفــت: از هواداران انتظــار داریم اخالق را 
رعایت و بدین ترتیب به سالم سازی فضای ورزشگاه ها 
به منظور حضور زنان کمک کنند.معصومه ابتکار اظهار 
کرد: این موضوع یک شیوه نامه دارد که در حال دنبال 
شدن است و امیدواریم اجرایی شود، زیرا جهت گیری 
دولت به ســوی حضور زنان در ورزشــگاه است. وی 
افزود: در مسابقات جام جهانی فوتبال در سال جاری 
شاهد حضور خانم ها در استادیوم آزادی برای تماشای 
بازی ها بودیم و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نیامد و 
نیروی انتظامی هم همکاری بسیار مطلوبی داشت و به 
نظرم بخش مهمی از مسائل حل شده است و به نظر 

نمی رسد که مشکلی وجود داشته باشد.

جهت گیری دولت حضور 
زنان در ورزشگاه هاست

ابتکار: 

کافه سیاست

عکس  روز 

عزاداری سیدالشهدا )ع( 
با حضور رهبر انقالب

سفارت ایران در یونان مورد تعرض قرار گرفت

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: بزرگان جریان 
اصالح طلب نســبت به افرادی که موجب آسیب 
به کابینه می شوند، به آقای روحانی هشدار داده 
بودند؛ اما مورد پذیرش رییس جمهور نبود.ابطحی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اصالح طلبان 
در مقابل »پشیمان هستیم« واکنش تند نشان 
می دهند تصریــح کرد: ما حــق نداریم به مردم 
بگوییم پشــیمانیم؛ چرا که مــردم را برای این 
انتخابات راهنمایی کرده ایم. باید توجه داشــت 
که مردم هنوز به آن آقای روحانی زمان انتخابات 
وفادار هستند؛ اما آقای روحانی به شعارهایی که 
ارائه داد، وفادار نیســت.ابطحی تاکید کرد: آقای 
روحانی، متناسب رای به دست آورده از حمایت 
جریان اصالحات، توجهی به این جریان ندارد و به 
همین دلیل امروز در پاسخ به فراکسیون امید که 
گفتمانی خودمانی را از او مطالبه می کند، پاسخ 

می دهد که خواسته نابجایی است.

»روحانی« هشدارهای بزرگان 
اصالح طلب را نمی پذیرد

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

جانشین رییس سازمان بســیج گفت: با دولت توافق 
کردیم که در بخش تنظیم بازار و مبارزه با محتکران 
به یاری دولت بشــتابیم.  ما با هرگونه موازی کاری و 
اقدامات بدون نظارت دولت مخالف هســتیم. سپهر 
افزود: همچنین در بخش های مختلف سازندگی و حتی 
کلینیک درمانی، صنایع و کارگاه ها با تشکیل گروه های 
متخصص از صاحبنظران قرار اســت ۳5 هزار واحد 
تولیدی نیمه کاره نیمه تعطیل و تعطیل و آسیب دیده 
را پایش و بررسی کنیم تا با ارائه راه حل، آنها را از این 
وضع تعطیلی موجود عبور دهیم. رییس سازمان بسیج 
افزود: ما نهادی هستیم که می خواهیم با کمک دولت و 
نهادهای انقالبی و استفاده از توانمندی مالی و معنوی 
خیرین، به کمک کارگاه های تولیدی بشتابیم. ما امروز 
۷40 کانون علمی دانشــگاهی داریم که با حضور ۳5 
هزار اســتاد هیئت علمی می توان به صنایع کشور و 
کشاورزی کمک کرده و برای ارتقای ثروت و کاهش 

بیکاری قدم بردارد. 

با هرگونه موازی کاری 
مخالف هستیم

جانشین رییس سازمان بسیج:

رحمانی فضلی گفت: ما منتظــر بودیم قانون 
جدید منع به کارگیری بازنشستگان به ما ابالغ 
شــود، اکنون تعدادی از اســتانداران هستند 
که باید جابه جا شــوند که در این جا به جایی 
جایگزینی استانداران بسیار مهم است.رحمانی 
فضلی تاکید کرد: اســتان کرمــان هم اکنون 
سرپرســت دارد و طبق قانون می تواند از ۳ الی 
4 ماه کارهــا را انجام دهد. سرپرســت فعلی 
استانداری کرمان از معاونان این استانداری بوده 
و کارها را به خوبی پیش می برد و هیچ خللی در 
آنجا نیست ان شــاا... در مدار این جابه جایی ها 
اســتاندار کرمان هم تعیین خواهد شد. وی با 
بیان اینکه در همایش استانداران نیز گزارشی در 
خصوص مسائل امنیتی به استانداران ارائه شد، 
تصریح کرد: با توجه به مسائل مرزی که وجود 
دارد در این جلســه جمع بندی و نکات مورد 

توجه که مورد نظر بوده به استانداران ارائه شد.

تعدادی از استانداران باید 
جابه جا شوند

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی وزارت خارجه گفت که ارتباطی میان دو حادثه حمله به 
کنسولگری ایران در بصره و حمله به سفارت ایران در پاریس وجود 
ندارد. وی در خصوص احتمال تعرض به ســفارتخانه های ایران به 
هنگام برگزاری مراسم عزاداری محرم گفت: هیچگونه نگرانی درباره 

تعرض عناصر ضدانقالب نداریم.  قاسمی در خصوص تعیین نشدن 
سفیر در چین و هند گفت: من قبال توضیح داده ام. اگر کمی آگاهی 
نســبت به پیچیدگی فرآیند تعیین سفرا وجود داشــته باشد، این 
موضوع طبیعی است و این فرآیند چندین ماه طول می کشد. سفیر 

جدیدالورود ما به پکن باالجبار به بانــک مرکزی رفتند و پس از آن 
پروسه، تعیین سفیر آغاز شــد و بخش عمده طی شده است. تاکید 
می کنم که نبود سفیر به معنای تعطیلی  و عدم انجام امور محوله در 

سفارت نیست.

سخنگوی وزارت خارجه:
هیچ گونه نگرانی درباره تعرض عناصر ضدانقالب نداریم

 اتهامات شدید وزیر امور خارجه مراکش علیه ایران؛

فحاشــی بــه مثابــه 
سیاست  ورزی

سفارت ایران در یونان مورد تعرض قرار گرفت
رســانه های یونانی روز دوشــنبه گزارش دادند که اعضای یک گروه »آنارشیســت« به ســفارت ایران 
در یونان تعرض کردند.وب ســایت »گریک ریپورتــر« گزارش داده که اعضای گــروه هرج و مرج طلب 
»روویکوناس«صبح دوشــنبه با قوطی های رنگ این حمله را انجام دادنــد. تعرض کنندگان حدود ۱0 
نفر بودند و بعد از انجام این حمله با موتورسیکلت از صحنه متواری شــدند. به نوشته وب سایت گریک 
ریپورتر، پلیس تا کنون فردی را در ارتباط با این حادثه دســتگیر نکرده است. یک سخنگوی این گروه 
هرج و مرج طلب در صفحه اش در فیسبوک گفته این حمله در حمایت از آنچه »سرکوب گری ایران علیه 
کردها«خوانده شده، انجام شده است.مجموعه اخبار قبلی وب سایت گریک ریپورتر از گروه  »روویکوناس« 
نشــان می دهد این گروه چندین بار هم در حمایت از کردها به اماکن دیپلماتیک ترکیه در آتن حمله ور 

شده است.

اعتراض »ظریف« به مدیر عامل توئیتر و واکنش بحرین
وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به مدیرعامل توئیتر نسبت به بستن حساب کاربران واقعی ایران و عدم توجه 
به روبات های ایجاد شده برای تبلیغات ضد جمهوری اسالمی ایران، اعتراض کرد.محمد جواد ظریف در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی خطاب به مدیرعامل توئیتر نوشت:» سالم جک. توئیتر حساب کاربران واقعی 
ایرانی شامل مجری های تلویزیونی و دانشجویان را با فرض اینکه که بخشی از یک عملیات نفوذ هستند، بست. 
چطور است به روبات های واقعی! در تیرانا که برنامه تبلیغی تغییر رژیم در ایران که از واشنگتن هدایت می شود را 
نشخوار می کنند، نگاهی بیندازید؟« در مقابل این توییت اما وزیر خارجه بحرین در واکنش به اعتراض ظریف به 
مدیرعامل توئیتر در خصوص لغو حساب های کاربری شهروندان ایرانی از توئیتر، نوشته که مردم داخل و خارج 
ایران با مدیرعامل توئیتر هم نظر هستند!وزیر بحرینی در اقدامی آشکار برای دخالت در امور داخلی ایران خطاب 

به مدیرعامل توئیتر نوشته است: »به راه خود ادامه بده، ایرانیان در داخل و خارج از کشور با تو موافق هستند!«

چهره ها

انتشار فایل صوتی گفت و 
گوی جنجالی مــوالوری با 

آسوشیتدپرس

کوچ تهرانــی ها به دلیل 
گرانی

بازنشسته،  استانداران 
بازنشسته می شوند

علیرضا کریمیان
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 تولید روزانه ۴۵تن نخ 
برای کارخانه های نساجی

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

 درنخستین جشنواره 
بادام و گردو عنوان شد:

روستائیان اصلی ترین نیروی 
حرکت های توسعه طلبانه

سال هاست که توســعه یافتگی، به بزرگ ترین 
آرزوی جمعی ما بدل شده است. اگرچه راه های 
مختلفی رابرای رســیدن به ایــن مهم امتحان 
کرده ایم، امــا هنوز نتوانســته ایم بــه جایگاه 
واقعی خود برسیم. مدیرعامل مرکز کارآفرینی 
»لیان« در جشــنواره بادام و گردو که با حضور 
شهردار، فرماندار و جمعی از مسئوالن در شهر 
»باغبهاداران« برگزار شــد، با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: با این وجود و به رغم حرکت های 
بزرگ در ایــن زمینه، به جــرات می توان گفت 
کشور هنوز نتوانســته جایگاه واقعی خود را به 
دســت بیاورد. »ندا موســوی« افزود: تجارب 
گوناگون در سال های اخیر نشان داده که با توجه 
به شرایط اقلیمی و پتانسیل هایی که وجود دارد، 
روســتائیان به عنوان اصلی ترین نیروی محرک 
حرکت های توســعه طلبانه تلقی می شوند، اما 
متاســفانه باید گفت از پتانسیل هایی که وجود 
دارد، استفاده نشــده اســت. مدیرعامل مرکز 
کارآفرینی »لیان« ادامــه داد: آرزوهای بزرگ 
به ســادگی قابل تحقق نیســتند و نیازمند این 
هستند که ما پس از سال ها، اهمیت این موضوع 
را درک کرده و کمر بندهایمان را محکم ببندیم؛ 
زیرا انجام این پروژه ها این موضوع را به ما نشان 
داد که بزرگ ترین سد در راستای تحقق این مهم 
فراموشی ماســت. وی با اظهار تاسف از اینکه ما 
موضوعات ساده را نمی دانیم و فراموش کرده ایم 
که با هر فکر و عملی در یگانگی و وحدت به نام 
ایران زندگی می کنیم، گفت: شکست یک نفر از 
ما، شکست همه و موفقیت یک نفر از ما، موفقیت 
همه ماســت. مدیرعامل مرکز کارآفرینی لیان 
ادامه داد: فراموش کرده ایم کــه درهرجایگاه و 
شــخصیت اجتماعی که قرار داریم، فارغ ازتمام 
شــرایط اجتماعی و اقتصادی، باید نقش خود 
را به درســتی ایفا کنیم؛ اینکه من در نقش یک 
کشــاورز فراموش کرده ام کــه نمی توانم بدون 
هیچ تالشی با وجود دیدن کاستی ها به موفقیت 
برسم؛ اینکه فراموش کرده ام که در جایگاه یک 
مدیر انجام تعهدات و کمک بــه حل معضالت 
فارغ از هرگونه سهم خواهی، بدیهی ترین وظیفه 
من اســت. وی در پایان گفــت: در روزگاری به 
سرمی بریم که انگشــت اتهام به سمت خودمان 
نیســت؛ اما باتمام انتقادات و باتمام کاستی ها، 
امروز جوانه هــای امید در قلب مــن جوانه زده 
اســت و تجربه های ما نشــان می دهــد که اگر 
ســعی کنیم، می توانیم بهترین باشیم. در این 
مراسم همچنین »اردشــیر محمدی« شهردار 
باغبهادران با اعالم اینکه این جشنواره که برای 
نخســتین بار طراحی، برنامه ریزی و اجرا شد، 
چیزی نبود جز همت، تدبیــر و تالش مدیران 
استان، استاندار، معاونان ومدیران کل استانداری 
و دکتر »ســفرخانلو« درهمایت از کار و تالش و 
روستائیان و سرمایه های داخلی و حمایت از رفع 
موانع بومی و خانگی واقتصاد مقاومتی اینجانب از 
همه عوامل و برگزارکنندگان و رسانه مطبوعات و 

دهیاران صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
فرماندار شهرســتان لنجــان نیز با اشــاره به 
قیام عاشــورا و برگزاری این مراسم باشکوه در 
باغبهادران اظهار داشــت: خداونــد همواره در 
مواردی به جامعه مسلمین آوانس های مختلف 
داده اســت و تنها جایی که خدا بسته برخورد 
کرده اســت، در حوضه  والیت بــوده و در این 
زمینه شــوخی ندارد.»مهدی صفرخانلو« ادامه 
داد: اینجا دیگر آوانسی قرار نداده به این خاطر 
که همیشه بیشــترین دعواها بر سر والیت بوده 
و بیشترین ریزش ها در تاریخ بر سر این موضوع 

بوده است.
»ســعید انصاری« مدیــرکل امور روســتایی 
اســتانداری اصفهان نیز افزود: در هفته  دولت 
چندین جشنواره در سطح اســتان برگزار شد 
که بنده توفیق داشــتم در یکــی از آن ها که در 
شهرستان مبارکه برگزار شــد، شرکت کنم که 
جشــنواره  »انگور« بود و جای بسی خوشحالی 
اســت که روز به روز جشــنواره های تولیدات و 
محصوالت کشاورزان عزیز و روستائیان محترم 
در ســطح اســتان برگزار می شــود. وی ادامه 
داد: خواســته این عزیزان این است که بتوانند 
محصوالت خودشــان را که حاصل دســترنج و 
تالششان است، به طورمســتقیم در بازار عرضه 
کنند و ما این قول را به آن هــا می دهیم که در 
این مراسم که در طول امسال و سال های آینده 
در یک منطقه بینابینی و به شکل یک جشنواره  
رقابتــی انجام می شــود، برگزار کنیــم تا همه  
شهرستان ها بتوانند تولیدات خودشان را عرضه 
کنند. وی اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی با 
سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور، یک 
نمایشگاه دائمی هم در تهران برگزار شود که این 
عزیزان بتواند محصوالت خود را در آن نمایشگاه 
و فروشــگاه هم عرضه کنند وهمه سودشان به 

جیب دالل ها نرود.

 رییس انجمن صنفی
 کشتارگاه های صنعتی استان:

کاهش ۲۰درصدی قیمت مرغ 
در بازار اصفهان

قیمت مرغ گرم در بازار اصفهان، حدود ۲۰درصد 
کاهش یافت. رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی استان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم در بازار با حدود دو هــزار و 3۰۰تومان 
کاهش در مقایســه با چند هفته اخیر به 9هزار و 

64۰تومان رسیده است.
»حمیدرضا شــیخان« قیمت  هر کیلوگرم مرغ 
گرم را در کشــتارگاه های این استان هشت هزار 
و 93۰تومان بیان کرد و افــزود: اکنون مرغ گرم 
با توجه به نیــاز مصرف کننده، تولیــد و در بازار 
عرضه می شــود. وی خنک شــدن هوا را یکی از 
عوامل کاهش قیمت مرغ در بازار عرضه بیان کرد 
و گفت: در استان 18کشــتارگاه صنعتی فعالیت 
می کننــد و دو هزار و احد مرغــداری از  ظرفیت 
 تولید ماهانه هشــت میلیون قطعه مرغ برخوردار 

هستند. 
رییس انجمــن صنفی کشــتارگاه های صنعتی 
استان از مردم خواست، در صورت مشاهده هرگونه 
گران فروشــی، موضوع را به ســامانه 1۲4 اطالع  

دهند.

اجرای 3۰۰ طرح  
 سرمایه گذاری گردشگری

 در استان
مدیرکل میــراث فرهنگــی ، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش 
ازیک هــزار خانه تاریخی در پهنه اســتان وجود 
دارد، از اجرای بیش از 3۰۰ طرح سرمایه گذاری 

گردشگری در استان خبر داد.
»فریدون اللهیاری« در آیین تکریم و معارفه معاون 
سرمایه گذاری و امور طرح های این اداره کل، اظهار 
کرد: بدون شــک در تمام ارکان نظام جمهوری 
اســالمی، بر اهمیت جایگاه صنعت گردشگری 

در حوزه های فرهنگی و اقتصادی تاکید می شود.
وی با اشــاره بــه جایگاه اســتان اصفهــان در 
حوزه گردشــگری افــزود: هر چقدر که بیشــتر 
در گردشــگری اســتان فعالیت می کنیم، بیش 
از گذشــته به ظرفیت هــای پنهان اســتان در 
 راستای توســعه از منظر صنعت گردشگری پی 
می بریم؛ به گونــه ای که درحال حاضــر بیش از 
 3۰۰ طرح ســرمایه گذاری گردشگری در استان

 در حال  اجراست.

کشف پوشاک خارجی قاچاق 
در اصفهان

محموله پوشــاک خارجی قاچــاق از انباری در 
اصفهان کشف و جمع آوری شد.

مسئول روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان گفت: بازرســان مبارزه 
با قاچاق کاال، در بازرســی از این انبار تخلیه بار، 
درمجموع دوهزار و ۲۲9 ثوب پوشــاک خارجی 

قاچاق کشف و جمع آوری کردند.
»سعید قاضی عسگر« ارزش محموله قاچاق کشف 
شــده را بیش از یک میلیارد و 565میلیون ریال 
بیان کــرد و افزود: متصدی متخلــف این انبار به 

مراجع قضائی معرفی شد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با »اولیور اشناکنبرگ« معاون 
سفیر آلمان در جمهوری اســالمی ایران، اظهار کرد: تسهیل روابط 
بانکی بین بانک های ایران و آلمان می تواند به توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور منجر می شود. »سید عبدالوهاب سهل آبادی« افزود: از معاون 
سفیر آلمان خواست راهکاری برای تســهیل نقل وانتقال بانکی بین 
شرکت های ایرانی و آلمانی ارائه دهد و افزود: تسهیل صدور ویزا برای 

بازرگانان و تجار می تواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند. 
وی نساجی را یکی از صنایع باســابقه استان اصفهان دانست و افزود: 
بیشتر واحدهای تولیدی بخش نساجی با مشارکت شرکت های آلمانی 
راه اندازی شــده و امیدواریم روابط اقتصادی ایران و آلمان گسترش 
یابد. معاون ســفیر آلمان نیز در این دیدار با اشاره به روابط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی آلمان و ایران گفت: ســفارت آلمان زمان صدور 

ویزا برای ایرانیان را به حداقل خواهد رساند. »اشناکنبرگ« با اشاره به 
انتقال شرکت خدمات دهنده ویزای آلمان به اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و آلمان خبر داد و اظهار کرد: هیچ محدودیتی در صدور ویزا برای 
مسافرت شــهروندان ایران به آلمان وجود ندارد. وی از عالقه مندی 
دولت آلمان به حفظ برجام توسط کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: 
آلمان در کنار کشورهای اروپایی تالش می کند که برجام مصون بماند.

تاکید سهل آبادی در دیدار با معاون سفیر آلمان:
نقل  و انتقال بانکی شرکت های ایرانی و آلمانی تسهیل شود

مرضیه محب رسول

نمایشــگاه های فصلی، نمونه هــای موفقی از اجرای 
طرح های فــروش بــدون واســطه به مــردم بود. 
نمایشــگاه های پاییزه و بهاره که چند ســالی است 
در اصفهــان و اغلب نقــاط ایران برگزار نمی شــود، 
در ســال های رونق خود، به دلیل اســتقبال باالی 
مردم و قیمت هــای ارزان ومناســب، موجب جذب 
خریــداران زیــادی به ســوی این فســتیوال های 
فروش می شــد؛ اما حاال براســاس آنچه مســئوالن 
»وفــور کاال« در ســطح شــهرها می خواننــد، این 
نمایشــگاه ها برگزار نمی شــود. این در حالی است 
که بســیاری از فروشــگاه های بــزرگ و زنجیره ای 
در سطح شــهرها با برگزاری جشــنواره های فروش 
 فصلی، عمال جای نمایشــگاه های پاییــزه و بهاره را 

گرفته اند.
اقــام بی کیفیت بود؛ نمایشــگاه بر گزار

 نمی کنیم
 رییس اتاق اصناف اصفهان در مــورد چرایی برگزار 
نشدن چند ســاله نمایشــگاه پاییزه در اصفهان، به 
خبرنگار »زاینده رود« گفت: چند ســالی اســت به 
دلیل وفورکاالهــا و رکود در بازار، این نمایشــگاه ها 
برگزار نمی شود. وی افزود: بر اساس قانون، برگزاری 
نمایشگاه ها به سازمان صنعت، معدن وتجارت و اتاق 
اصناف استان ها تفویض شده است و ما به دلیل وفور 
کاال و رکود چند ساله حاکم بر بازار، اجازه برگزاری این 
نمایشگاه را ندادیم.رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: 

در سه ساله گذشــته به دلیل اینکه واحدهای عرضه 
کننده کاال در بازار زیاد شده  بودند و نمایشگاه ها نیز 
معموال در گذشته  اقدام به عرضه اجناس بی کیفیت 
از شهرهای دیگر می کردند و با قیمت پایین  اجناس 
خود را به فروش می رساندند و البته هیچ نظارتی نیز بر 
توزیع و فروش آنها صورت نمی گرفت، نمایشگاه پاییزه 

دیگر برگزار نشد.
 این ســخنان در حالی از ســوی رییس اتاق اصناف 
اصفهان مطرح شد که دلیل برگزار نشدن نمایشگاه، 
حمایت از فروشندگان خرد و واحدهای صنفی سطح 
شــهر عنوان می شــود؛ حال آنکه هــم اکنون اغلب 
فروشــگاه های زنجیره ای مانند »رفاه« و »کوثر« در 
سطح شهر اقدام به فروش ویژه خود به مناسبت پاییز 
و شروع مدارس کرده اند؛ موضوعی که البته به شدت 

از ســوی فعاالن صنف لوازم التحریر با اعتراض همراه 
بوده است.

چندی پیش »چیت ساز« رییس اتحادیه لوازم التحریر 
اصفهان نسبت به فروش و عرضه کاالهای تحریر در 
فروشگاه های زنجیره ای هشدار داده و گفته بود: اغلب 
این مراکز نــه تنها اقالم خود را گــران تر از نرخ های 
مصوب به فروش می رســانند، بلکه هیچ نظارتی نیز 
روی عرضه محصوالت استاندارد و متناسب با عرف نیز 
در این مراکز وجود ندارد؛ از سوی دیگر فروشندگان 
لوازم التحریر و سایر اقالم مدارس مانند کیف و کفش 
نیز در این زمینه شاکی و از فروش های همراه با تخفیف 

در این فروشگاه ها، ابراز نارضایتی می کنند.
البی قدرتمنــدی به نام فروشــگاه های 

زنجیره ای

اعتراض به تاسیس فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان 
چند ســالی است که از ســوی اصناف خرد در سطح 
شهر شنیده می شــود. درحالی که عرضه قیمت های 
با تخفیف در این فروشگاه ها، مشــتریان زیادی را به 
خود جذب کرده اســت، اما در مقابل عده بیشــتری 
از فروشــندگان مواد غذایی و حتی گوشــت، مرغ و 
سبزی در اطراف این فروشگاه ها بیکار شده و مجبور 
به بستن واحدهای صنفی خود شدند. اگر چه رساند ن 
بی واسطه اقالم ضروری به دست خانواده ها، نقطه قوت 
این فروشگاه هاست که وجود آنها را توجیه می کند، اما 
اینکه به هر مناسبتی این فروشگاه ها به دلیل معروفیت 
و شهرت خود بتوانند مشتریان فصلی سایر صنف ها 
را با تخفیفــات خارج از قاعده به نوعی شــکار کنند، 
موضوعی اســت که می تواند در این شرایط بحرانی و 
رکود، برای بسیاری از اصناف خطرناک و ضرررسان 
باشد.  از سوی دیگر به نظر می رسد دولت تالش دارد 

تا هم چنان از عرصه توزیع کاال دور بماند.
 در شــرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
یافته، خبری از اقالم یارانه دار دولتی در فروشگاه های 
سطح شهر نیست؛ این در حالی است که طی سال های 
گذشته، شرکت کنندگان در نمایشگاه های پاییزه به 
صورت مستقیم می توانســتند اقالم خود را از دولت 
تهیه و در این نمایشــگاه ها به فروش برســانند؛ اما 
در نهایت به نظر می رســد نمایشــگاه های فصلی از 
چرخه اقتصادی حذف شــده اند و جای خــود را به 
 رقیبان قدرتمندی به نام »فروشــگاهای زنجیره ای«

 داده اند.

تعطیلی به نفع زنجیره ای ها
فروشگاه هایی که جای نمایشگاه پاییزه را گرفتند؛

در شرکت »پلی اکریل« روزانه 45تن نخ برای استفاده در کارخانه های نساجی تولید می شود.مسئول بخش پلی استر 
شرکت پلی اکلریل با اشاره به اینکه خط تولید یارن پلی اکریل چند ماه است راه اندازی شده است، گفت: پس از پنج  سال 
که خط تولید یارن پلی استر این کارخانه  به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده بود، با تالش کارکنان و حمایت هیئت 
اجرایی و مدیریت کارخانه، دوباره به چرخه تولید بازگشت.  »جهان مرد« افزود: دولت کمک 1۰۰درصدی برای راه اندازی 
قسمت یارن پلی استر نکرد، ولی کمک های صورت گرفته بی تاثیر نبوده است. وی درمورد ظرفیت تولید یارن پلی استر 
گفت: این بخش روزانه 45تن نخ تولید می کند. مسئول قسمت ریسندگی کارخانه هم با بیان اینکه دو دستگاه جدید 

برای قسمت ریسندگی خریداری شده است، افزود: این دو دستگاه در حال حاضر کار نمی کنند. 

پس از بازگشایی مجدد پلی اکریل:

 تولید روزانه ۴۵تن نخ 
برای کارخانه های نساجی

خبر
  

مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: متخصصان خط تولید توانستند عالوه بر اینکه میزان مصرف آب خام شرکت 
را به ۲/7 لیتر برای هر کیلو تولید فوالد کاهش دهند، با رشد 13 درصدی تولید نسبت به سال قبل، فراتر 

از اهداف تدوین شده عمل کنند.
»بهرام سبحانی« در جلسه کمیته مدیریت شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: اگر چه از ابتدای سال جاری 
شرکت فوالد مبارکه همانند سایر بخش های کشور با محدودیت های متعددی ازجمله آب مواجه بوده است، 
اما مدیریت و کارکنان شرکت با همدلی و همکاری، اجرای پروژه های خالقانه متعدد و تصفیه و بازچرخانی 
حداکثری پساب در خطوط تولید، توانستند عالوه بر اینکه میزان مصرف آب خام شرکت را به ۲/7 لیتر 
برای هر کیلو تولید فوالد کاهش دهند، با رشد 13 درصدی تولید نسبت به سال قبل، فراتر از اهداف تدوین 
شده عمل کنند. وی در ادامه اظهار کرد: دستاوردهای بی نظیر شرکت فوالد مبارکه در حوزه آب در حالی 
به دست آمده است که کمترین میزان مصرف آب در بین فوالدسازان دنیا باالی 3/7 لیتر بوده است و از 
این جهت شرکت فوالد مبارکه با دســتیابی به عدد ۲/7 لیتر بر کیلوگرم، سرآمد شرکت های فوالدساز 
داخلی و خارجی است. مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه با تالش کارکنان و 
سرمایه گذاری های هوشمندانه در تکمیل زنجیره فوالد در گروه خود ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی را 
برای کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری رسالت فوالد مبارکه در توسعه 
اقتصادی کشور حایز اهمیت است؛ بنابراین باید ضمن تامین حداکثری نیاز داخل، با استفاده از فرصت 
صادرات برای کشور ارزآوری داشته باشیم. وی با اشاره به اهمیت تامین کاال و خدمات مورد نیاز شرکت از 
محل داخل کشور، اظهار کرد: باید به بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت توجه داشته باشیم 

و با حمایت هرچه بیشتر از سازندگان داخلی، تمام اقالم مورد نیاز را در لیست بومی سازی قرار دهیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

سرانه مصرف آب هر کیلو فوالد به ۲/7 لیترکاهش یافت

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:
راه اندازی مجددبیش از ۵۵ واحد تولیدی در استان اصفهان

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در اســتان اصفهان، بیش از 55 واحد تولیدی که در سال گذشته به 
دالیل مختلف تعطیل شده بود، راه اندازی شد و پیش بینی می شود تا پایان سال 1۰۰ واحد تولید دیگر که تعطیل 

شده بود، شروع به کار کند. 
»نجفی« یکی از اولویت های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست 
و بیان داشت: در این راستا در ناحیه صنعتی از یک و نیم میلیارد تومان، تسهیالت 4 درصد، 6 درصد و 1۰ درصد 
اعطا خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: هفته آینده 34 هزار میلیارد تومان به استان ها ابالغ می شود؛ در راستای 
حمایت از تولید و راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده هم توافق نامه ای با قوه قضائیه منعقد شده که هیچ 

بانکی حق تعطیل کردن هیچ واحد تولیدی را ندارد. 

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان:
حاشیه ها تاثیری بر صنعت گز نداشته است

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان با اشاره به ممنوعیت به تبلیغات گز و سوهان گفت: گز جزو بهترین و سالم 
ترین شیرینی هاست؛ به طوری که در سال های اخیر کشورهای اروپایی استقبال بسیار خوبی برای مصرف آن داشته 
اند. »حسن شریفی« با اشاره  به خبر منتشر شده از سوی وزارت بهداشت پیرو ممنوعیت تبلیغات مواد خوراکی مضر 
گفت: »خوشبختانه این خبر ساعاتی پس از انتشار تکذیب و چند خبر اصالحی من باب شیطنت یک خبرنگار در 
استفاده از آرایه   اغراق و مبالغه برای انتشار صحبت های وزیر بهداشت، منتشر شد .« وی تصریح کرد: با وجود اینکه 
ضر صنعت گز با مشکالت دیگری دست و پنجه نرم می کند، اما خوشبختانه انتشار این خبر تا کنون تاثیر منفی در 
بحث تبلیغات گز نداشته است. وی با اشاره به اینکه برای تهیه گز از شکر استفاده نمی شود اضافه کرد : در سال های 

اخیر کشور های اروپایی به ارزش این ماده غذایی به عنوان یک شیرینی سالم پی برده و استقبال بسیاری کرده اند.

آگهی  مزایده

شهرداری فاورجان به استناد مصوبه شــماره 5/586 مورخ 97/۰6/17 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان به متراژ تقریبی 15۰۰ مترمربع 
را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به عنوان پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به 

صورت اجاره به مدت یک سال شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۲/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 

97/۰7/۰5 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری -  شهردار فالورجان

نوبت دوم
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ویژه

فقدان سند مالکیت
6/368 چون خانم فریبا جمالی ماربینی فرزند علی نســبت به 32 حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 111 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت32 حبه مشاع از 
72 حبه ششــدانگ پالک 15192/1661 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
187517   91/ الف که در صفحه 524 دفتر 492 ذیل شماره 95808 به نام نامبرده سابقه 
ثبت داشته و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق  گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و قبل از انتقال به نامبرده و شرکاء بنام محمدرضا جمالی ماربینی ثبت بوده که طبق 
سند انتقال شماره 37050 تاریخ 1395/11/24 دفتر 111 اصفهان به وی و شرکاء انتقال 
یافته است و به موجب سند رهنی شماره 28087 تاریخ 1391/07/01 دفتر 111 اصفهان 
در رهن می باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 248301 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )272 کلمه، 3 کادر(
تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت

6/369 شــماره صادره: 1397/42/520428-1397/6/22نظر به درخواست آقای فتح 
اله زمانی طبق وکالتنامه شــماره 140410 مورخ 1396/07/04 دفترخانه اسناد رسمی 
5 اصفهان به وکالت از طرف خانم فاطمه دادور مالک ششــدانگ )به استثناء بهای ثمنیه 
اعیانی( پالک شماره 3011/15 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مبنی بر حذف قید استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی مذکور که طبق سوابق موجود در پرونده متعلق به خانم سکینه هاشمی 
حســین آبادی می باشــد، اعالم می دارد که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت بهای ثمنیه اعیانی مذکور توســط کارشناس رسمی دادگستری به 
میزان 3/500/000 ریال برآورد و اعالم شــده و متقاضی مبلغ مذکور را به حساب سپرده 
ها واریز نموده و اعالم نموده مالک بهای  ثمنیه اعیانی در قید حیات نبوده و به ورثه آنها 
نیز دسترسی ندارد لذا مراتب فقط یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا ذینفعان 
جهت دریافت بهاء به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه نماید و در صورتی 
که مدعی تضییع حقی می باشــند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی گواهی طرح 
دعوی را از دادگاه صالحه دریافت و به این اداره تسلیم نماید درغیر این صورت وفق مقررات 
استثناء بهای ثمنیه اعیانی از سند مالکیت حذف خواهد شد. م الف: 248371 قویدل 

رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )212 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000239 آگهــی:  شــماره   6 /370
139604002004000353 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9601282 
ششدانگ یک باب خانه پالک 84 فرعی مجزی شــده از پالک 13539 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان شهید باهنر کوچه بشارت بن بست دوم ) 
گل بنفشه( پالک 32 کدپستی 8138788173 که سند مالکیت آن در صفحه 108 و 105 
دفتر 212 امالک به شماره ثبتی 42642 و 42644 با شماره چاپی 446022  و 446023 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: دیواریست اختصاصی بطول 8/80 متر به پالک 53 
فرعی، شرقًا: درب و دیواریست بطول 1/40 متر و 13/40 متر به پالک 85 فرعی، جنوبًا: 
دیواریســت اختصاصی بطول 8/90 متر به پالک 83 فرعی، غربا: دیواریست اختصاصی 
به پالک 14029 بطول 14/20 متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق با موقعیت 
شمالی در انتهای بن بست قرار دارد به شــکلی که از سه قسمت غرب، شمال و جنوب به 
پالک های مجاور و از سمت شرق به پالک و گذر بن بست منتهی می گردد و شامل یک 
واحد مسکونی و یک زیرزمین است. اسکلت باربر ساختمان شــامل دیوار باربر آجری و 
سقف تیرآهن است. زیرزمین در رقوم 120- ســانتیمتر واقع گردیده و شامل یک اتاق و 
انباری است. پوشش کف زیرزمین موزائیک و دیوارها نقاشی می باشند. طبقه همکف در 
رقوم 180+  سانتیمتر قرار داشته و شامل یک اتاق خواب، پذیرائی و آشپزخانه اپن است. 
پوشش کف موزائیک، دیوارها نقاشی، کابینت آشپزخانه فلزی، دربهای داخل ساختمان 
چوبی و آلومینیومی می باشــند. سیســتم گرمایش بخاری گازی و سیســتم سرمایش 

 کولرآبی است. ساختمان دارای ســرویس های بهداشتی و انشــعابات  آب و برق و گاز 
می باشد. پوشش کف حیاط موزائیک و نمای ساختمان با آجر اجرا شده است. طبق استعالم 
شماره 8/94/11303  از شهرداری منطقه هشت کاربری ملک مسکونی و قدمت ساختمان 
حدود 20 سال و مقدار 25/12 متر مربع از عرصه در مسیر گذر قرار دارد. مساحت تقریبی 
عرصه 127/60 مترمربع و مساحت طبقه همکف طبق استعالم شهرداری 104/40 متر 
مربع و مساحت زیرزمین 55 متر مربع است و طبق استعالم شهرداری مساحت دقیق بعد از 
مساحی مشخص خواهد شد در تاریخ بازدید ساختمان خواهد شد در تاریخ بازدید ساختمان 
در تصرف مستاجر بود. ملکی آقای ابراهیم مرادی گشنیگانی مالک چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم انیس مرادی کشنیگانی مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند 
رهنی شماره 158173-94/8/11 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 اصفهان 
 در رهن بانک صادرات واقع می باشــد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک دارای بیمه 
می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 97/7/15 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقی چهار راه اول »شــهید صداقتی« ابتدای 
خیابان الهور ســمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 
2/750/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/6/27 درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت 
شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:248292 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)643 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000235 آگهــی:  شــماره   6 /371
139404002004000573 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9401386 
ششدانگ آپارتمان پالک 5000/22154 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مفروز و مجزی 
شده از 4690 فرعی به مســاحت 222/84 متر مربع که 14/47 مترمربع آن راس مسقف 
و 11/57 متر مربع پیشــرفتگی به فضای خیابان و 4/98 متر مربع پیشرفتگی به فضای 
خیابان اســت به انضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مســاحت 12/5 متر مربع واقع در 
زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشــاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانهاســت، به  آدرس: اصفهان خیابان آپادانا دوم روبروی مســجد کاظمیه مجتمع 
مسکونی نفیس آپارتمان طبقه پنجم که ســند مالکیت آن در صفحه 331 دفتر امالک 
جلد 1358 ذیل شماره 253550 و شماره چاپی 163227 به مالکیت خانم محبوبه کریمی 
فرزند غالمرضا ثبت و صادر شــده است با حدود آپارتمان: شــمااًل: در شش قسمت که 
قسمتهای دوم و پنجم غربی و چهارم قوسی شکل است دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس 
است به فضای پیاده رو خیابان شرقًا: اول دیواریست به فضای پیاده رو خیابان دوم دیوار 
به دیوار پالک 4691 فرعی سوم که جنوبی اســت دیوار و پنجره است به نورگیر چهارم 
در چهاردهم قسمت که قســمت های اول و نهم و یازدهم و سیزدهم غربی و قسمتهای 
دوم و چهارم و ششم جنوبی و قسمتهای هشتم و چهاردهم شــمالی است دیوار و درب 
است به راه پله و آسانســور پنجم که شمالی اســت  دیوار و پنجره است به نورگیر ششم 
دیوار به دیوار پالک 4698 فرعی جنوبًا: در هشــت قسمت که قسمت اول مورب شرقی 
و سوم شرقی و قسمتهای پنجم و هفتم غربی اســت دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس 
است به فضای حیاط، غربًا: اول دیواریست به فضای پالک 383 فرعی باقیمانده دوم در 
سه قسمت که قسمت اول شمالی و سوم جنوبی است دیوار و پنجره است به نورگیر سوم 
دیواریســت به فضای پالک مذکور چهارم دیواریســت به فضای پیاده رو خیابان حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت کف و ســقف اشتراکیست. حدود 
پارکینگ قطعه 5: شــمااًل: خط مستقیم مفروض اســت به محوطه پارکینگ شرقًا: خط 
مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه 
پارکینگ غربًا: خط مستقیم مفروض است به محوطه  پارکینگ عرصه ملک زمین طلق 
به مســاحت یک متر مربع ثبت صفحه 46 دفتر 311 اســت که مطابق صورت مجلس 

تفکیکی شــماره 2636 مورخ 89/1/30 تفکیک شــده اســت. که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق واقع در طبقه پنجم یک مجتمع مســکونی پنج طبقه با قدمت 7 ساله 
به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه زیرزمین، دارای اســکلت های بتنی با دیوار 
های آجری، سقف تیرچه بلوک، بدنه نقاشی و کاغذ دیواری، کفسازی پارکت و کف اتاقها 
موکت، درهای داخلی چوبی، در و پنجره آلومینیومی، آشــپزخانه و سرویســها کاشی و 
سرامیک، کابینتها mdf، ســرمایش کولر، گرمایش پکیج و رادیاتور، نما ترکیب سنگ 
و آجرنما، دستگاه پله از ســنگ و ساختمان دارای آسانسور و انشــعابات آب و برق و گاز 
می باشد که طبق سند رهنی شــماره 152136- 92/12/27 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 12 اصفهان با جمیع توابع و ضمائم عرفیه و شرعیه در قبال بدهی شرکت 
آرمان انرژی تک در رهن بانک تجارت اصفهان واقع می باشــد و طبق اعالم بستانکار 
ملک مورد وثیقه تا تاریخ 98/6/10 بیمه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
97/7/14 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار 
 راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 11/360/000/000 )یازده میلیارد و سیصد و شصت میلیون 
ریال( ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
 آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/6/27 درج و منتشــر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده نماید.  م الف:248186 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)782 کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

6/372  خانم نرگس مهرابی دارای شناســنامه شــماره 7207 به شــرح دادخواست به 
کالسه  344/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد مهرابی به شناســنامه 1887 در تاریخ 97/4/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر به نام های 
1- عباس مهرابی، ش.ش 40 فرزند محمد 2- حســن مهرابی، ش.ش 0052360423 
فرزند محمد 3- اسماعیل مهرابی، ش.ش 179 فرزند محمد 4- غالمرضا مهرابی فرزند 
محمد، ش.ش 9120 و پنج دختر به نام های 1- نرگــس مهرابی، ش.ش 7207 فرزند 
محمد 2- مریم مهرابی، ش.ش 3351 فرزند محمــد 3- زهرا مهرابی، ش.ش 26102 
فرزند محمد 4- مرجان مهرابی، ش.ش 963 فرزند محمد 5- زینب مهرابی فرزند محمد، 
ش.ش 0012960111 و یک همسر دائمی به نام سکینه کچوئی، ش.ش 41 فرزند حسین 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 248219 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )193 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/373 نظر به اینکه ســند مالکیت 4/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 
208 فرعی واقع در اردستان یک اصلی گرمســیر بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 11778 
در صفحه 472 دفتر 224 امالک به نام اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اردســتان  
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541737059-97/5/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره: 19478-97/5/6 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 

مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:248672 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

)221 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/387 شــماره صادره: 1397/03/520009-1397/6/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 7620 فرعی واقع در اردستان یک اصلی گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ذیل ثبت 12019 در صفحه 285 دفتر 226 امالک به نام اســحاق شفیعی 
صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970320541753558-97/6/14 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19816-97/6/13 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:248680 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

)215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

6/315 بدینوســیله به آقاي علي محمدي فرزند محمدعلي فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان فریبرزطاهري به وکالت خانم زهره فخاربه نشاني شهرضا چهارراه 
شــهرداري مجتمع پزشــکي الماس طبقه دوم واحد3 دادخواســتي به خواسته مطالبه 
 وجه به میزان 000 / 000 / 126 ریــال وجه دوفقره چک به شــماره هاي 893368 -

 23 / 2 / 97 و 893365 - 30 / 2 / 97 به انضمام هزینه هاي دادرسي وتاخیرتادیه وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه به این شورا تســلیم که  بکالسه 97 / 263 ش 1 ح ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 14 / 8 / 97  ســاعت 30 / 8 صبح تعیین گردیده اینک 
حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه 
شوراي حل اختالف شماره یک شهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس 
کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلســه رسیدگي فوق نیزدرشوراي 
حل اختالف شماره یک شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 246651 رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شماره یک شهرضا  )187 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه افراز

6/374 شــماره: 970720671691568 - 97/6/20 نظر به اینکه خواهان خانم ملیحه 
شیروی فرزند محمود مالک 1/9 سهم مشاع از 20 سهم ششدانگ پالک 84/517 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان با ارائه دو فقره فرم درخواســت افراز به این اداره و طبق ماده 
یک قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب 1357 تقاضای افراز  سهم مالکانه خود را 
نموده و طی مرقومه وارده به شماره 970720671753321-97/6/14 اظهار داشته که از 
آدرس خواندگان: 1-عفت آقایی فرزند لطفعلی 2-ناصر شیروی فرزند کریم 3-لیال حبیبی 
فرزند محمود 4-قدیرعلی شیروی فرزند عبدالحسین 5- صفرعلی شیروی فرزند رجبعلی 
6-بهمن کیانی فرزند فضل اله 7-محمدکیانی فرزند فضل اله 8-زهرا شــیروی فرزند 
محمدعلی 9-رسول شیروی فرزند عبدالحســین 10-عزت شیروی فرزند عبدالحسین 
11-صغری شیروی فرزند عیدالحسین 12-معصومه شیروی فرزند عبدالحسین 13-زهرا 
شیروی فرزند عبدالحسین مالکین الباقی ششدانگ مشاع و به عنوان تعدادی از مالکین 
مشاعی اطالعی ندارد لذا با توجه به پرونده ثبتی به نامبردگان فوق و کلیه صاحبان حقوق 
اخطار می شود در روز سه شنبه مورخ 1397/07/3 راس ســاعت 9 صبح در محل رقبه 
مذکور حاضر تا نسبت به عملیات افراز اقدام گردد. عدم حضور مالک /مالکین مانع از انجام 
عملیات افراز نبوده و این اداره مطابق مقررات قانونی خود عمل خواهد نمود و متعاقباً نتیجه 
 افراز در روزنامه منتشر خواهد شــد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمی گردد. 
م الف: 246641 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )229 

کلمه، 2 کادر(

بگو چه شد که من این قدر دوستت دارم؟
چهارپرده از عشق »حسین«)ع(

پرده اول
مدت ها پیش کنفراسی در »تل آویو« توسط رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود؛ ظاهرا با هدف 
تحلیل انقالب های شیعی به خصوص انقالب اسالمی ایران. در پایان کنفرانس هم به این نتیجه 
می رسند که: مسلمانان شیعه مذهب دارای دو نگاه متفاوتند که استراتژی راهبردی آن ها را 
در بر می گیرد: یکی »نگاه سرخ« است و دیگری »نگاه سبز«.  نگاه سرخ به واقعه »عاشورای 
حسینی« و نگاه سبز به موضوع »انتظار و مهدویت« اســت. صاحب نظران این گردهمایی 
می گویند: اینان]شیعیان[به اسم امام حسین)ع( قیام کرده و به اسم امام زمان)عج( قیام خود 

را حفظ می کنند؛ لذا انتظار سبز شیعیان را باید سیاه کرد، تا به آن ها ضربه زد.

پرده دوم
خیلی کارها کردند، خیلی برنامه ها ریختند و پول ها خرج کردند تا »محرم« را کم رنگ کنند؛ تــا پرچم، علم و بیرق را پایین بیاورند، تا جوان و 
نوجوان این شهر، محرم که می شود، دنبال خوشی و خوشگذرانی باشد و مشکی به تن نکند، تا »روضه« و »هیئت« تعطیل شود، تا گرانی و تورم، 
مردم را از نذری دادن های هرساله ناامید کند، تا هیئت ها و مساجد خالی و خلوت شــوند، تا کربال رفتن آرزویی محال باشد، تا »عاشورا« فقط 
»شور« باشد نه »شعور« برای آن هایی که دل در گرو اباعبدا... )ع(دارند و برایش به سینه و سر می زنند. به کوری چشم همه آن هایی که در خواب 
و خیال های دور و درازشان چنین آرزوهایی را در سر می پروراندند، این پرچم تا خدا خدایی می کند، باالست. این بیرق، علم و کتل هرگز روی 

زمین نمی افتد و نمی ماند. 
به رنگ شهر نگاه کنید که مشکی شده است. به ماتمی که از در و دیوار می بارد، به پرچم های عزا که برافراشته شده، به جوان های دهه هفتادی 
و هشتادی که خیال می کنیم میانه چندانی با مذهب و حسین)ع( ندارند؛ اما محرم که آمد، مشکی عزای ارباب به تن کردند و این شب ها با هر 
تیپ و ظاهری که هستند، به هیئت می روند، دم می گیرند،  واحد می زنند و شور می خوانند. روز و روزگارمان چندان به راه نیست. مشکالت کمر 

خیلی ها را شکسته است؛ اما همه ایل و تبارمان فدای آقایی که کنار قمر منیر اربا اربا شده، کمرش شکست... 
 »همین محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته« و ما دست خودمان نیست. حجت مسلمانی ما »حسین ابن علی«)ع( است . 

پرده چهارم
به »تاسوعا« و »عاشورا« رسیدیم. عاشورا یعني قطرات اشکي که حســین)ع( براي فرداي اهل بیت خودش ریخت، عاشورا یعني 

جمع کردن خارهاي بیابان در شب تاریك، یعني سیراب کردن کودك شیرخواره با سر انگشتان پیکاني تیز.
عاشورا یعني ضجه هاي کودکاني غریب درصحرایي سوزان، یعني تجسم تمام غیرت هایی که در چشم هاي نجیب عباس)ع( سوسو 
مي زد. عاشورا یعني صداي گریه هایي که از سر تشنگي در گلو خفه مي شد، یعني پرکردن مشك آب در عین عطش، یعني پرپرشدن 
و دم برنیاوردن، یعني به آسمان پرتاب کردن خون گلوي 6 ماهه اي که از تشنگي به چشمان پدر خیره شده بود، یعني دفن کردن 

تمام احساس خویش در پشت خیمه ها.
 عاشورا یعني وداع آخرین خواهر خسته با برادري از جنس نور؛ یعني عین صداقتي که در آسمان ها نظیر نداشت... 

پرده سوم
شکر خدا که در پناه حسینیم. شــکر خدا که زنده ماندیم و یك محرم دیگر، فرصت نوکری پیدا 
کردیم. شکر خدا که »حسین«)ع( ارباب و امیرمان شد و چه خوب امیری است »حسین«)ع(... 

می گویند : جواني نزد امام جواد )ع( رفت و گفت: حالم خوب نیست، از مردم خسته شدم، تهمت 
و غیبت مي شنوم، نفسم بند آمده است، پریشانم... امام جواد )ع( فرمودند: به سمت حسین )ع( 

فرار کن...»کتاب شعشعه الحسینیه.« 
و من سال هاست

به سمت تو فرار مي کنم 
کدام پناهگاه از آغوش تو امن تر است؟

بگذارهیچ کسی برایمان نماند؛ همین که شما را داریم، برایمان از تمام جهان کافی است. به شما 
مدیونیم... حضرت خورشید، بتاب بر تمام روز و شب هایمان که ما با عشق شما، نفس تازه می کنیم. 

بگو چه شد که من این قدر دوستت دارم؛ بگو محبت ما ریشه در ازل دارد...

زینب ذاکر
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آتش سوزی  خیمه های حسینی در اصفهان عمدی بود

پیشنهاد سردبیر:

خبر

با مسئوالن

سرپرست دفتر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر استان:
روستاییان و عشایر از خدمات 

بیمه  بی اطالع هستند
سرپرســت دفتر صندوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر استان 
اصفهــان گفــت: نزدیــک بــه ۷۰ درصد 
روستاییان و عشایر استان اصفهان از خدمات 

بیمه روستاییان بی خبر و بی بهره هستند.
عماد اســتکی در جلســه کارگزاران  بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر 
اســتان اصفهــان که بــه میزبانــی تیران 
و کرون برگزار شــد، اظهار کــرد: جمعیت 
تحت پوشــش این صندوق بیمه در استان 
اصفهان، ۷۱ هزار بیمه شــده است که این 
 ۲۷ درصد از جمعیت هدف اســتان اصفهان 

هستند.

وی افزود: نزدیک به ۷۰ درصد روســتاییان 
و عشــایر اســتان اصفهان از خدمات بیمه 
روســتاییان بی خبر و بی بهره هستند و نیاز 
به اطالع رسانی و آگاهی بخشی به آنهاست 
تا اینکه افراد از خدمات این صندوق بهره مند 

شوند.
سرپرســت دفتر صندوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر استان 
اصفهان با بیان اینکــه خدمات این صندوق 
بیمه مشمول خانوارهای روستایی، عشایری 
و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر است، تصریح 
کرد: افرادی که تحت پوشش سایر صندوق 
بیمه های کشور باشــند قادر به استفاده از 
خدمات این صندوق نیستند؛ اما می توانند 
سوابق خود را به این صندوق انتقال دهند.وی 
یادآورشد: افراد متقاضی بازنشستگی پیش از 
موعد یک سوم مستمری را دریافت می کنند 
و برای دریافت کامل مستمری باید ۱۵ سال 

بیمه پرداخت شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:
آتش سوزی  خیمه های حسینی 

در اصفهان عمدی بود
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: از ابتــدای ماه محرم 
تاکنون دو مورد آتش سوزی عمدی در خیمه های 
عزاداران حســینی گزارش شــده است.محمد 
شــریعتی با بیان این مطلب تصریح کرد: هر دو 
حریق با توجه به اظهار نظر کارشناسان سازمان 
آتش نشانی عمدی بوده اســت. وی اضافه کرد: 
یکی از این حریق های ســاعت پنــج بامداد روز 
چهارم محرم در ایستگاه صلواتی واقع در خیابان 
بزرگمهر اتفاق افتاده اســت که خوشــبختانه با 
حداقل خسارت مالی و بدون خسارت جانی اطفا 
شده است.شــریعتی با بیان اینکه ساعت ۴:3۰ 
بامداد روز یکشنبه نیز حریق خیمه عزاداری در 
خیابان شاهزید گزارش شده است، ادامه داد: این 
حریق نیز با حضور نیروهای آتش نشانی ایستگاه 
شماره پنج با کمترین خسارت ممکن اطفا شد. وی 
با بیان اینکه قبل از آغاز دهه اول محرم جلسات 
برنامه ریزی برای تامین ایمنی مراســم  عزاداری 
در دستور کار آتش نشــانی و اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری اصفهان قرار گرفت، 
اظهار کرد: دســتورالعمل های الزم برای ایمنی 
خیمه ها و ایســتگاه های صلواتی تدوین و هنگام 
صدور مجوز این دســتورالعمل به هیئت ها ارائه 
شد.شریعتی افزود: در این دستورالعمل خطرات 
احتمالی پیش بینی شــده و بــرای صدور مجوز 
برپایی خیمه ها و ایستگاه های صلواتی کارشناسان 
آتش نشــانی ابتدا موارد ایمنی را در قالب چک 
لیست آماده شده بررســی و پس از تایید، مجوز 
فعالیت این پایگاه ها صادر شده است.سخنگوی 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان لیست تمام خیمه ها 
و ایستگاه های صلواتی را طبق صدور مجوز آماده و 
در اختیار آتش نشانی قرار می دهد، گفت: بازرسی 
روزانه از این مراکز توسط کارشناسان مناطق ۲۴ 

گانه آتش نشانی اصفهان انجام می شود.

رفت و آمد دانش آموزان با سرویس مدارس یکی از 
دغدغه های مهم برای خانواده ها در آستانه ماه مهر 
است. این مسئله طی ســال های اخیر به دلیل بروز 
برخی از مشکالت ســاختاری و امنیتی در جامعه 
مانند وجود خطرات کودک آزاری و یا شلوغی کوچه 
و خیابان و نبود امنیت جهت تردد پیاده به خصوص 
برای دانش آموزان مقطع ابتدایی حساس تر هم شده 
است. هر چند با اصالحات صورت گرفته در قوانین 
مربوط به سرویس مدارس بسیاری از معضالت مانند 
استفاده از ماشین های ناایمن و یا برخی از ساختار 
شکنی ها مرتفع شده اســت؛ اما همچنان با شروع 
فصل مدارس معضالتی وجود دارد که معموال بار آن 

بر دوش خانواده ها و مدارس است.
نگرانی ها بابت رفت و آمد دانش آموزان 

همچنان ادامه دارد
خانواده ها برای حفظ امنیت روحی و روانی خود و 
فرزندان شان در مواجهه با مشکالتی از قبیل ترافیک 
های ســنگین، ازدحام جمعیت، خطــر رانندگان 
مبتدی و تهدیدهــای اجتماعی در مســیر رفت و 
آمد، ترجیح مــی دهند از ســرویس دانش آموزی 
مناسب استفاده کنند؛ اما در برخی از موارد دغدغه 
های والدین به خصوص خانواده هایی که دختردار 
هستند با گرفتن سرویس بیشتر هم می شود به ویژه 
اگر سرویس مدارس دخترانه آقا باشد؛ هر چند تعداد 
این افراد انگشت شمار است اما وجود همین تعداد 
کم نیز موجب ایجاد دغدغه های فکری برای والدین 

می شود. ساالنه بسیاری از دانش آموزان از سرویس 
های مدارس برای تردد بین خانه و مدرسه استفاده 
می کنند و هر دانش آموز حداقل روزی دو بار از این 
سرویس ها سوار یا پیاده می شود؛ اما در عین حال 
هنوز هم بسیاری از والدین نگران اتفاقات احتمالی در 
سرویس مدرسه هستند. از جمله نگرانی های دیگر 
والدین، سوار کردن بیش از حد ظرفیت دانش آموزان 
است که البته در چند ســال اخیر تالش شده تا این 
مسئله از سوریس مدارس حذف شود؛ اما همچنان 
در برخی از موارد این موضوع رعایت نمی شــود. در 
همین زمینه  مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در خصوص رعایت 

ظرفیت تعداد دانش آموزان در ســرویس مدارس 
تصریح کرد: یکی از مشــکالت سرویس مدارس در 
تمام کالنشهرها ظرفیت خودرو است. امسال مقرر 
شده هر سرویس مدرسه چهار نفر دانش آموز را جابه 
جا کند، اما گاهی در مقطع دبستان با توجه به جثه 
کوچک دانش آموزان تا پنج نفر نیز پذیرش می شود 
و این معضل در حال رفع شدن است. وی با بیان اینکه 
امسال برای اولین بار در دو منطقه شهر اصفهان نرم 
افزار ســرویس مدارس به صورت پایلوت اجرا و در 
آینده برای کل مناطق شــهر انجام می شود، گفت: 
این نرم افزار باعث می شود والدین به بهترین شکل 
ممکن از وضعیت سوار و پیاده شدن دانش آموز خود 

به صورت پیامک مطلع شوند و سازمان تاکسیرانی 
نیز نظارت و مدیریت بهتری بر تاکســی ها خواهد 
داشت، همچنین شفاف سازی ریالی از دیگر مزایای 

این نرم افزار به شمار می رود.
نارضایتی رانندگان و دغدغه هایی که هنوز 

باقی است
رانندگان سرویس مدارس در مواجه با والدینی که از 
باال بودن میزان کرایه ها گالیه مند هستند، مدعی 
می شوند که با دادن پورسانت شرکت ها عمال سهم 
ناچیزی برای آنها باقی می مانــد. یکی از رانندگان 
سرویس مدارس به قوانین دست و پاگیری که برای 
ســرویس مدارس اضافه  شده، اشــاره کرد و گفت: 
پول زیادی باید به موسسه پرداخت کنیم و در عین 
حال هیچ امتیازی داده نمی شود، در واقع فقط باج 
سبیل است. حتی برخی از این افراد اقدام به گرفتن 
سرویس مدارس برای دانش آموزانی خارج از شرکت 
های تاکســیرانی می کنند تا بتواننــد هزینه های 
خود را درآورند از ســوی دیگر شــرکت هایی که 
سرویس مدارس را تحت پوشش قرار می دهند عمال 

تسهیالتی برای رانندگان فراهم نمی کنند. 
در نهایت هنوز هم با وجود پیگیری ها و دستورالعمل 
های شورای شهر و ســازمان تاکســیرانی و حتی 
آموزش و پرورش، نمی توان ادعا کرد که رفت و آمد 
دانش آموزان به بهترین نحو و با رضایت خانواده ها و 
مدارس صورت گیرد و راه طوالنی برای ایجاد فضای 
امن حمل و نقل دانش آموزی در استان وجود دارد 
که نیازمند آینده نگری و راهکارهای عملی معقوالنه 

و عملی است.

سرویس مدارس همچنان در حاشیه اما و اگر ها

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان، ســرقت طالی مردان را جرم 
جدید استان دانست و گفت: ســرقت از سالمندانی که تنها زندگی 
می کنند نیز از دیگر جرایمی است که اخیرا افزایش یافته است.وی  
دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه و سیگار را بیشترین کشفیات 
قاچاق استان اعالم کرد و افزود: در پنج ماه امسال، ۹۵ درصد افزایش 

ریالی پرونده های اقتصادی را داشتیم که در این میان اختالس ۶۷ 
درصد، اخالل در نظام اقتصادی ۵۰ درصد، زمین خواری ۴۷ درصد، 
فرار مالیاتی 3۰۰ درصد و تبانی و تقلــب در معامالت ۱۰۰ درصد 
افزایش داشته  است.سرهنگ ســلیمیان در خصوص آتش سوزی 
در خیمه های حسینی اظهار کرد: این امری است که به دنبال چشم 

و هم چشــمی و اختالفات بین هیئت ها اتفاق افتاده و هدف بیشتر 
ضربه زدن است.وی در خصوص انداختن دختر بچه در چاه فاضالب 
نیز گفت: با توجه به تاریخ روی فیلم متوجه شدیم که این حادثه 3 
ماه گذشته و در فالورجان  اتفاق افتاده و کسی هم در این خصوص 

شکایتی را اعالم نکرد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
سرقت طالی مردان؛ جرم جدید اصفهان

دغدغه های مهر؛

پریسا سعادت

مزایده 
6/375 شماره نامه: 1397009000891929 ، شماره پرونده: 9209980365601296 ، 
شماره بایگانی شعبه: 971708 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/20 اجرای احکام کیفری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 971708  در نظر دارد ملک به 
مشخصات نیم سهم مشاع از چهار ســهم عرصه و اعیان از پالک ثبتی شماره 111/494 
بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 157 در دفتر 150 اداره ثبت مذکور تحت شــماره 
36635 به نام خانم فاطمه عمادی اندانی مثبوت می باشد به آدرس خمینی شهر خ مدرس 
کوچه شهدای مجیری 16 کوچه ســجادیه جنب مدرسه شهدای وطن شماره2 داخل بن 
بست سمت راست به صورت یک باب منزل مســکونی با مساحت عرصه 112 مترمربع و 
مساحت اعیانی حدود 80 مترمربع می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 990000000 
ریال ارزیابی نمــوده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایــده در تاریخ 
1397/07/19 راس ساعت 08:00 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر  واقع در منظریه بلوار دانشجو روبروی اداره برق دادگستری 
خمینی شهر اتاق 20 برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 درصــد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب 
سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز 
نماید و اصل فیش را به اجرا تحویل دهد در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 
درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به 
شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف:246046 احمد سلحشوری مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )343 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

6/376 شــماره: 970370 اجرا - تاریخ: 1397/06/14 اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 970370  له آقای سیدحمزه قریشی علیه آقای 
سیداسمعیل احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در روز مزایده 
محاسبه می گردد در نظر دارد سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 151/2910 که 
بصورت یک باب منزل مســکونی یک طبقه با زیربنای اعیانی 180 مترمربع و مساحت 
عرصه حدود 300 مترمربع می باشد ملک مذکور دارای ســقف آهن و آجر، نمای داخلی 
ســنگ و گچ ، کف موزائیک ، درب های داخلی چوبی ، درب هــای نمایی جنوبی فلزی ، 
سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر آبی دیوار حیاط آجر فشاری و دارای انشعابات 
آب  برق و گاز می باشــد را به اندازه طلب از طریق مزایده به فروش رساند که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک فوق را 3/110/000/000 ریال ارزیابی نموده لذا 
جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1397/07/09 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشانی خمینی شهرـ  بلوار دانشجوـ  خیابان انقالب اسالمی کوچه شهید زمانی مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایست 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 
10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر 
به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل 
کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف:247789  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )356 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/377 شــماره پرونده: 915/97 حل 1 مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 05:45 بعدازظهر روز سه 

شنبه مورخه 1397/08/22 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی شفائی ، 
نام پدر: احمد ، نشانی: خمینی شهر 700 دســتگاه جنب اداره گاز فتح 12 مجتمع کیان ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمنصور احمدی ، نام پدر: حسین ، خواسته و 
بهای آن: الزام به انتقال سند ، دالیل خواهان: به انضمام دادخواست تقدیمی ، 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 است. 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 رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 248048 رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/378 کالسه پرونده:617/97 ،شماره دادنامه:1053-97/06/05 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: میثم کاظمی فرزند شکراله نشانی: 
خمینی شــهر میدان قدس بلوار بهشتی کوچه شــهید مجیری پالک 22 منزل شخصی 
؛ خواندگان: 1-مسیح زارعی نام پدر: ناصر نشــانی: جاده تهران کیلومتر 7 باربری زارعـ  
2- عباس وهابی فرزند محمدجعفر نشانی: مجهول المکان ، خواسته: چک 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 دادخواست آقای میثم کاظمی فرزند شکراله به طرفیت 
آقایان 1-مسیح زارعی 2-عباس وهابی فرزند 1-ناصر 2-محمدجعفر به خواسته مطالبه 
وجه2 فقره چک به شماره های 1-3/293098 به مبلغ 10/000/000 ریال 3/293097-2 
به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ به ترتیب 1-97/3/30 و 2-97/1/30 عهده بانک سپه  
شعبه محمودآباد از جاری 1604800179808 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه شورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید 
خواهان و اینکه خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در خواهان ارائه 
نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/05/23 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310  313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ جمعًا 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 355000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چکهای موصوف لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی است و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 246082 یداله زمانی قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)349 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت 

6/379 شماره: 970720671749643 - 1397/06/22 خانم مرحمت خانی به استناد یک 
برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ آپارتمان مســکونی پالک 170/9138 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان ذیل ثبت دفتر 600 صفحه 44 به نام نامبرده فوق ثبت و سند صادر گردیده 
است و نحوه گم شــدن یا از بین رفتن بعلت 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 کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 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: 248226 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/380 شماره پرونده: 557/97 حل 8 مرجع رســیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه 

مورخه 1397/08/05 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عبدالحسین صالحی ، 
نام پدر: نعمت ، نشانی: خمینی شــهر منظریه بلوار عموشاهی خ فیاض فرعی 114 منزل 
آقای بخشی ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محسن یزدیان ، نام پدر: سیروس 
، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه ، دالیل خواهان: کپی رسید عادی شهادت شهود کپی 
قرارداد ، 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: 248178 رئیس شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/381  آقای احمد شیاســی دارای شناسنامه شماره 20 به شــرح دادخواست به کالسه  
228/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهمن شیاسی به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام های 1- سعید شیاسی، 
ش.ش 16، 2- احمد شیاســی، ش.ش 20، 3- محمد شیاسی، ش.ش 1080735925 و 
چهار فرزند دختر به نام های 1- ندا شیاسی، ش.ش 1080237682، 2- سمانه شیاسی، 
ش.ش 6043، 3- زهرا شیاسی، ش.ش 1080084630، 4- زهره شیاسی، ش.ش 236 و 
مادر نامبرده به نام عفت شیاسی، ش.ش 7 و به غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 248900 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)171 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

6/383 شماره اجراییه:9710420350700169  شماره پرونده:9609980350700512 
شماره بایگانی شعبه:960611 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه 
9609970350701491 محکوم علیهم 1- قدرت اله اکبری خویائی فرزند حســین به 
نشانی اصفهان خ جی شــهرک فاضل بهار یک پالک 52، 2- علیرضا قاسمی فسارانی 
فرزند مرتضی به نشــانی اصفهان خ جی خ شــهید رضایی جنب مدرسه استثنایی شهید 
بهشــتی پالک 1)مجهول المکان( 3- علی ابراهیمی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان خ 
جی شــهرک فاضل بهار یک پالک 52 محکومند به پرداخت مبلغ 209/559/129 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه وجه از تاریخ سررسید چک 1395/2/20 تا زمان 
پرداخت اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه دستمزد وکال که پس از محاسبه از طریق 
اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و هزینه دادرسی به مبلغ 5/894/570 
ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشانی استان مرکزی شهرستان اراک شهر اراک 
میدان شهدا سرپرستی استان مرکزی با وکالت حمید خرمیان اصفهانی فرزند عبدالرسول به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان چهار باغ عباسی ابتدای خیابان سید علیخان جنب 
مسجد الهادی طبقه فوقانی کتاب فروشی مرکزی دفتر وکالت و نیز پرداخت حق االجرای 
دولت در حق صندوق دولت) رای غیابی می باشد(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 247838 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)511 کلمه، 5 کادر(

اجراییه
6/384 شماره اجراییه:9710420350500219  شماره پرونده:9709980350500083 
شماره بایگانی شعبه:970083 به موجب دادنامه غیابی شماره 9709970350500605 
محکوم علیه حسین ولیخانی فرزند جالل به نشانی مجهول المکان محکوم است به فک 
پالک از یک دستگاه خودرو کامیونت- ون- نیسان- 2400 به شماره انتظامی 997 ص 41 
ایران 78 و پرداخت 820/000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له ناصر سلطانی فرزند 
محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوچه بهاران )پست( 
انتهای کوچه مجتمع پیزا واحد 3 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت 
 تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 247793 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/386 شماره ابالغنامه: 9710106805103899 شماره پرونده: 9709986805100728 
شماره بایگانی شعبه: 970728  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
بهنام ملک پور نقنه فرزند خداداد، خواهان آقای رضا حاج باقری دادخواســتی به طرفیت 
خوانده 1- بهنام ملک 2- خداداد ملک به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان- 
کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805100728 شعبه 51 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/05 
ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 248224 شعبه 51 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )178 کلمه، 2 کادر( 

اعالم مفقودی 
پروانه اشتغال مهندسی اینجانب اصغر خردمند نیا به 
شماره 1040004331 در رشته مکانیک مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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جدال دو غول خودروسازی 
آلمان بر سر »بایرن«

 روزنامه های آلمانی گــزارش دادند که کمپانی
 »ب ام و«  به کسب امتیاز انحصاری اسپانسرینگ 
باشــگاه بایــرن مونیخ 
نزدیک شــده و به 
زودی جایگزیــن 
آئــودی خواهــد 
شــد. روزنامه های 
آلمانــی »بیلــد« و 
»تاگــس زایتونگ« با 
اعالم این خبر اعالم کردند ب ام و پس از مذاکرات 
طوالنی با »اولی هوینس« رییس بایرن مونیخ او را 
متقاعد کرده و حاال از شانس بسیار زیادی برای به 
دست آوردن قرارداد اسپانسرینگ باشگاه بزرگ 
ایالت باواریا برخوردار است. در حال حاضر آئودی 
به عنوان اسپانسر خودرویی بایرن مونیخ، ساالنه 
به این باشگاه 30 میلیون یورو پرداخت می کند. 
بســیاری از هواداران بایرن مونیــخ در زندگی 
شخصی شان از خودروهای آئودی استفاده کرده و 
چندین نفر از مدیران ارشد آئودی و فولکس واگن، 
شرکت مادر آئودی، در هیئت مدیره  باشگاه بایرن 

عضویت دارند. 

آلگری: 
»رونالدو«  بهتر از مودریچ و 

صالح است
کریستیانو رونالدو، در دیدار یوونتوس برابر ساسولو 
درخشید و توانست دو گل به 
ثمر برساند. این بازیکن 
پرتغالی ســرانجام 
بعــد از ســه بازی 
پایش بــه گلزنی 
با پیراهــن یووه باز 
شــد و در پیروزی دو 
بر یک تیمــش، دبل 
کرد.»آلگری« بعــد از این دیدار به ســتایش از 
مهاجم پرتغالــی تیمش پرداخــت و گفت :» بر 
این باور هســتم که باید جایــزه بهترین بازیکن 
سال به کریستیانو رونالدو برسد. لوکا مودریچ و 
محمد صالح، هم بازیکنان بسیار خوبی هستند؛ 
اما رونالدو شایســته تر از این دو بازیکن اســت 
و باید توپ طــال را به دســت آورد«. او در ادامه  
صحبت هایش، اظهار کــرد: رونالدو با وجود این 
که در سه بازی نخست موفق به گلزنی نشد؛ اما 

عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد. 

مورینیو، شرایط جذب 
»اوزیل« را بررسی می کند

سرمربی تیم منچستریونایتد قصد دارد هافبک 
آرسنال را به خدمت بگیرد.
باشگاه منچستریونایتد 
قصــد دارد بــرای 
تقویت خط هافبک 
خــود، بازیکن تیم 
آرسنال را به خدمت 
بگیرد.مورینیو از سال 
گذشته بار ها برای جذب اوزیل 
تالش کرد، اما پس از اینکه او با آرســنال قرارداد 
جدیدی امضا کرد انتقالش به منچســتر منتفی 
شد،ولی به نظر می رســد بار دیگر این پروژه به 
جریان افتاده اســت.اوزیل، رابطه چندان خوبی 
با اونای امری در آرســنال ندارد و از سال گذشته 
مشتاق حضور در منچســتریونایتد بوده است. 
موضوعی که احتمال می رود به زودی نهایی شده 

و این بازیکن راهی منچستریونایتد شود.

آرین روبن: 
خودم را جوان احساس 

می کنم
آرین روبن، ســتاره  هلندی کهنه کار باشــگاه 
بایرن مونیخ درحالی که 
به 35سالگی نزدیک 
می شــود می گوید 
از حضــور در این 
باشــگاه آلمانــی 
راضــی و خرســند 
اســت. ایــن وینگــر 
هلندی فصل جدید بوندس لیگا 
را با نیمکت نشینی آغاز کرد ولی در بازی های 
دوم و سوم، به عنوان بازیکن فیکس به میدان 
رفت. روبن در این ســه بــازی دو گل به ثمر 
رســانده و دومین گل او در جریــان پیروزی 
3-1 بایرن مقابــل لورکــوزن، از 19 متری با 
ضربه ای زیبا و استثنایی به ثمر رسید تا یکی از 
زیباترین گل های بوندس لیگا لقب بگیرد. روبن 
می گویــد: »نمی دانم این شــرایط تا کی دوام 
خواهد داشــت ولی واقعیت این است که این 
روزها اصال احساس نمی کنم 34 ساله هستم. 
خودم را خیلی آماده و سرحال احساس می کنم. 

امیدوارم این شرایط همینطور باقی بماند«. 

تاج، درخواستی برای افزایش جانبازی نداشته است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مربی ولزی، تبریز را ترک کرد
پایان توشاک؟

به نظــر می رســد کــه »جــان توشــاک« و 
تراکتورسازی تبریز پس از اتفاقات بازی با صنعت 
نفت آبادان در جام حذفــی و درگیری لفظی با 
اشکان دژاگه، به همکاری با یکدیگر پایان داده اند. 
سرمربی ولزی تراکتور، تبریز را به مقصد ترکیه 
ترک کرده است، این در حالی است که »زنوزی« 
مالک متمول تراکتورســازی در روســیه به سر 
می برد.مربی ۶۷ ســاله، از ابتدای فصل جاری 
هدایت تیم فوتبــال تراکتورســازی را بر عهده 
گرفت؛ اما به نظر می رســد در کنار حاشیه های 
اخیر، یک باخت، 3 مســاوی و ۲ برد نتوانســته 
 است مدیران باشــگاه تراکتورســازی را راضی 

کند. 

تاج، درخواستی برای افزایش 
جانبازی نداشته است

مدیرکل کمیسیون پزشــکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با بیان اینکه هیچ مقامی درخواســت 
افزایش درصد جانبازی نداشــته اســت، گفت: 
»مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال به طور 
مشــخص درخواســتی در این خصــوص ارائه 
نداده اســت.« غالمرضا طائبی با توجه به اخبار 
منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر درخواست 
برخی مقامــات برای افزایش درصــد جانبازی، 
گفت:»تا کنون هیچ درخواســتی به بنیاد ارائه  
نشده است و ما هرگونه اخباری را در این خصوص 
تکذیب می کنیم.« وی درباره درخواســت تاج 
برای افزایش درصد جانبــازی، بیان کرد:»وی 
دچار 45 درصد جانبازی اســت و از ســال ۸5 
به بنیــاد مراجعه نکــرده و درخواســتی مبنی 
برافزایش درصد جانبازی نداشته است.«مدیرکل 
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
درباره تاثیر باال رفتن سن و احتمال درخواست 
جانبازان برای افزایش سهم جانبازی، گفت:»سن 
تاثیری ندارد؛ اما گاه ممکن اســت براثر تشدید 
 بیماری یــا عوامل دیگر آســیب فرد تشــدید 

شود.«

در حاشیه

پیشخوان

 بلیت بازگشت در دست 
آبی ها، در انتظار بزرگ ترین 

کام بک آسیا

کنداکتور

والیبال
 ایران - 
فنال ند

ساعت 
18:30

شبکه 
سه

ژاپن - والیبال
ساعتآرژانتین

19:30

شبکه 
ورزش

فوتبال
اینتر - 
تاتنهام

ساعت
21:25

ورزش شبکه 

لیورپول - فوتبال
پاری سن 

ژرمن
ساعت
23:30

ورزش شبکه 

پخش  زنده مسابقات
سهشنبه 
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این روزها بحث ماندن کارلوس کی روش در تیم ملی تبدیل به دغدغه 
اصلی فدراسیون فوتبال شــده و آنها همچنان در تالش هستند که 
قرارداد سرمربی تیم ملی را مکتوب و رسمی کنند. مشکل ارز دولتی 
هم چالش جدی این روزهای فدراسیون فوتبال است و اعضای هیئت 
رییسه فدراسیون فوتبال هم نگرانی خود را بابت این موضوع اعالم 
کرده اند.محمود اسالمیان و هدایت ممبینی در بحث حق پخش هم 

خواهان ورود از سوی دولت شده اند؛ اما این درخواست ها هم زمان بر 
است و فوریتی برای آن تدارک دیده نشده است.بعد از نشست روز 
جمعه تاج با کارلوس کی روش که سرانجامی نداشت روز شنبه هم 
نشستی بین رییس فدراسیون فوتبال و سرمربی پرتغالی تیم ملی 
برگزار شد؛ اما این نشست باز هم منجر به عقد قرارداد رسمی کارلوس 
کی روش نشد.ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشســت خود با 

رییس فدراسیون خواسته های خود را برای بازی های جام ملت های 
آسیا ارائه کرد و از وی خواست تا هر چه سریع تر تکلیف قراردادش با 
فدراسیون فوتبال مشخص شود. کی روش تاکید دارد زمان زیادی تا 
مسابقات تیم ملی تا جام ملت های آسیا باقی نمانده و در این فرصت 
محدود تیم ملی باید با برنامه ریــزی برای اردوی های آینده مهیای 

شرکت در جام ملت ها شود.

دومین نشست تاج و کی روش برای عقد قرارداد رسمی به نتیجه نرسید؛
 نیمکت تیم ملی همچنان بالتکلیف

سمیه مصور

 تیم ســپاهان در شــرایطی در چارچوب رقابت های 
لیگ برتر ، هفتــه هفتم در ورزشــگاه نقش جهان به 
مصاف تیم فوالد خوزســتان می رود که شــاگردان 
قلعه نویی برای ماندن در جمــع مدعیان نیاز مبرمی 
به کســب ســه امتیاز این دیدار خانگی دارند. هفته 
هفتم رقابــت های لیگ برتر فوتبال پــس از دو هفته 

تعطیلی با برگزاری ســه دیــدار در روز جمعه 
آغاز می شــود که در یکی از ایــن دیدارها تیم 
 سپاهان مقابل فوالد خوزســتان قرار می گیرد.

شاگردان امیرقلعه نویی در حالی مهیای این دیدار می 
شوند که هفته گذشته در جریان رقابت های جام حذفی 
توانستند با سه گل تیم دسته اولی شهرداری ماهشهر 
را از سر راه بردارند و به اولین پیروزی در ورزشگاه نقش 
جهان در فصل جاری دست یابند؛ اگرچه آنها این بازی 
را با پیروزی پشت سرگذاشــتند ولی عملکرد ضعیف 
زردپوشان در این دیدار سبب شد تا سرمربی سپاهان به 
انتقاد شدید از بازیکنان تیمش بپردازد و آنها را تهدید 
به کنار گذاشتن از این تیم کند. به نظر می رسد با توجه 
به گالیه شدید قلعه نویی از بازیکنان ستاره تیمش در 
دیدار با فوالد خوزســتان این بازیکنان فرصت حضور 
در میدان را پیدا نکنند و بایــد از روی نیمکت نظارگر 

این دیدار باشند. جانشــینان  خود در 
کسب دو پیروزی باتوجه بــه اینکه  
حاصــل عملکرد و چهــار تســاوی 

 طالیی پوشــان نصف جهان در ۶ هفته برگزار شده از 
رقابت های لیگ برتر است و این تیم با 10 امتیاز کسب 
شده در جایگاه سوم جدول رده بندی بعد 
از تیم های پدیده مشهد و پرسپولیس 
تهران قرار گرفته است، دیدار با تیم 
فوالد خوزســتان برای زردپوشان از 
اهمیت خاصی برخودار بوده  
و آنها می خواهند 

با واریز کردن سه امتیاز این دیدار خانگی همچنان در 
کورس مدعیان قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر قرار بگیرند. شــاگردان قلعه نویــی در دیدارهای 
 قبلی خود اگرچه در فاز هجومی آماده نشان داده اند و

 موقعیت سازی های پرشماری را روی دروازه حریفان 
ایجاد کرده اند به طوری فرصت طلبی مهاجمان سپاهان 
موجب شده است که این تیم، در فاز تهاجمی شرایط 
خوبی را داشته باشد ولی سپاهان در فاز دفاعی عملکرد 
خوبی نداشته و نتوانسته از گل های زده خود به خوبی 
محافظت کند و باید امیرقلعه نویی فکری به حال خط 
دفاعی تیمش در دیدار با شاگردان » ایلی استن« داشته 
باشد تا مانند دیدارهای گذشته بازی برده را با تساوی 
عوض نکنند.در آن سو تیم فوالد خوزستان که 
در جریان رقابت های جــام حذفی در هفته 
گذشته توانســت تیم مس شــهر بابک را با 
نتیجه پرگل هفت برصفــر از میان بردارد در 
بهترین شرایط روحی قرار دارد و نمی خواهد 
از ورزشگاه نقش جهان با دســت خالی به خوزستان 
برگردد که همین مسئله کار را برای شاگردان امیرقلعه 
نویی سخت می کند. این تیم با کسب ۸ امتیاز در پایان 
 هفته ششــم رقابت های لیگ برتر در جایگاه نهم قرار 

گرفته است.

زردپوشان به دنبال دومین پیروزی در نقش جهان
سپاهان- فوالد در ایستگاه هفتم؛

فضای مجازی

وقتی »علیرضا دبیر« آرزوی شهادت می کند
علیرضا دبیر، با انتشار این عکس در اینســتاگرام خود نوشت:» شهادت شیرین تر از عسل 
حضرت قاسم)ع( تولدی مبارک بود برای آن جناب، در سالروز تولدم آرزوی چشیدن جرعه 

ای شیرین از آن عسل دارم«.

 در انتظار یــک معجزه 
کوچک در دوحه یک پیروزی 
بزرگ در تهران، پیش به سوی 

سوپرجام آسیایی

هــم اســتقالل و هــم 
پرسپولیس به دنبال بازگشت، 

شیرینی کام بک!

پرسپولیس ایران- الدحیل 
قطر، صعود 100 هزار نفری؟

انگشت اتهام »الغرافه« به سوی طارمی
به نقل از استاد الدوحه، الغرافه در هفته پنجم لیگ ستارگان قطر به مصاف »ام صالل« رفت. الغرافه در 
این دیدار خانگی با وجود بازی خوبی که به نمایش گذاشت؛ اما با نتیجه سه بر دو تن به شکست داد. این 
تیم قطری فرصت های زیادی را خلق کرد تا جایی که 1۲ موقعیت مسلم گلزنی را خلق کرد و تنها دو گل 
توانست به ثمر رساند.روزنامه استاد الدوحه با انتشار  عکسی از مهدی طارمی به فرصت سوزی مهاجمان 
الغرافه اشاره کرد و انگشت اتهام را به ســوی این مهاجم ایرانی گرفت که نتوانست از فرصت های که به 
دست آورد، استفاده کرده و برای تیمش گلزنی کند.طارمی با وجود اینکه خود را در موقعیت گلزنی قرار 
می دهد؛ اما دقت و تمرکز الزم را برای استفاده کردن از فرصت های که به دست می آورد، ندارد،  او این 

مشکل را هم در تیم فوتبال پرسپولیس داشت.

پاسخ »سردار« به درخواست کی روش 
 بعد از جام جهانی با وجود خداحافظی ســردار از تیم ملی که با انتقاداتی از ســوی هواداران تیم ملی همراه 
بود، کارلوس کی روش در مقام دفاع از ســردار برآمــد و حتی در برنامه 90 گفت مدل خداحافظی ســردار 
با مهدی رحمتی تفــاوت دارد به این خاطر که آزمون همه موارد را با او در میان گذاشــته اســت. ســردار 
البته برای بازی با ازبکســتان حرف خــود را عملی کرد و با وجــود دعوت به اردوی تیم ملــی در تمرینات 
حاضر نشــد. در روزهــای اخیر و بعد از بــازی با ازبکســتان، کارلوس کــی روش دوباره با ســردار آزمون 
صحبت کرده و در نهایت ایــن مهاجم جوان متقاعد شــد در اردوی تیم ملی به بهانه جام ملت های آســیا 
 حاضر شــود. ســردار البته این روزها شــرایط خوبی در روبین دارد و بازی های خوب او در این تیم در حال

 تکرار است.

اگر تا دیروز روی فحش های اســتادیومی تماشاگران بوق می گذاشــتیم! یا صدای ورزشگاه را می بستیم تا 
شنیع ترین فحاشی بهترین تماشــاگران دنیا! به گوش بینندگان تلویزیونی در خانواده ها نرسد، امروز شاهد 
پدیده ای حیرت انگیز در بین تماشاگران فوتبال هستیم؛ پدیده ای که مرز های بی حیایی در فوتبال را درنوردیده 
است، پدیده عریان گری! اتفاقی که حتی در بی اخالق ترین کشور های دنیا نیز امری ناپسند و زشت محسوب 
می شود چه برسد به ایران اســالمی ما.اولین بار در دیدار دو تیم خونه به خونه و شاهین شهرداری بوشهر در 
جام حذفی تماشاگری در ورزشگاه عریان شد تا سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر را تحقیر کند. همه، این 
اتفاق را زشت ترین کار ممکن دانستند و گفته شد شاید آن تماشاگر در حالت طبیعی نبوده است! تیم خونه به 
خونه نیز با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطالع ثانوی از داشتن تماشاگر محروم شد.شاید همه 
تصور می کردند با این حکم دیگر شاهد چنین رفتار شنیعی در ورزشگاه ها نباشیم؛ اما دوباره در جام حذفی 
در روز جمعه شاهد رفتار شنیع دیگری از سوی برخی تماشاگران بودیم. به جز فحاشی و کتک کاری و سنگ 
پرانی، در پایان مسابقه نیز شاهد راهپیمایی هواداران عریان سپیدرود رشت در خیابان های انزلی بودیم. بازهم 
عریان گری در فوتبال! با شعار هایی بسیار زشت. فیلمی کوتاه و چند ثانیه ای که از این رفتار بی شرمانه تماشاگران 
منتشر شده، مرز های بی حیایی در فوتبال را درنوریده است. از فحاشی و ادبیات شنیع استادیومی به عریان گری 
رسیدیم.آیا این مرتبه هم می توان ادعا کرد با چند جلسه شیک، مشکل فرهنگی فوتبال و تماشاگرانش حل 
می شود؟! فرهنگ این فوتبال نیاز به جراحی دارد. بهترین تماشاگران دنیا دیگر وجود خارجی در ایران ندارند. 
نباید خودمان را فریب بدهیم ادبیات استادیومی، اکنون یک عبارت فحش گونه شده است؛ ورزشگاهی که قرار 
بود مکانی مقدس باشد هیچ شباهتی به یک مکان امن برای جوانان و نوجوانان ما ندارد. اگر دیر بجنبیم شاید 

جذاب ترین رشته ورزشی در دنیا در کشورمان به انحطاط اخالقی کشیده شود.

معضل تازه فوتبال ایران؛

 عریانگری و بی حیایی

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بایــد در رقابت های قهرمانی 
آسیا در کشــور مالزی به مصاف رقبای خود برود. ملی پوشان 
ایران یکشنبه شب تهران را به مقصد مالزی ترک کردند تا در 
این تورنمنت مهم شرکت کنند. شاگردان »عباس چمنیان« که 

مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هستند، در گروه با ویتنام، 
اندونزی و هند به رقابت می پردازند. مســابقات قهرمانی زیر 
شانزده ساله های آسیا از پنجشنبه همین هفته ) 20 سپتامبر ( 
آغاز می شود و تا پانزدهم مهر ) ۷ اکتبر ( در مالزی ادامه خواهد 
داشت.تیم نوجوانان ایران ابتدا روز جمعه 30 شهریور با اندونزی 
روبه رو می شود، سپس در روز دوشنبه 2 مهر ماه به مصاف هند 
خواهدرفت و در آخرین بازی مرحله گروهی در روز پنجشنبه 5 
مهر نیز به دیدار ویتنام می رود. اسامی تیم ملی نوجوانان اعزامی 

به بازی های جام ملت های آسیا در مالزی از این قرار است: محمد 
امین هزباوی، فرزان مالکی نژاد، ابوالفضل علیزاده، امیر جعفری، 
محمدرضا باقری، امیررضا اسالم طلب، محمد رضا شکیب خو، 
علیرضا باویه، سیدپوریا تیموری، حسین حاجی زاده، امیرحسین 
نیکپور، امیرحسین عزیزی، مهدی سیدی بارنجی، پیام پارسا، 
یاسین سلمانی، امیر شــعبانی، حمیدرضا شریفی، آریا برزگر، 
حسین شاوردی، سیدمحمدرضا حسینی، امیرحسین امن زاده، 

محمد امین دوستعلی، علیرضا خدابخشی.

ایران به دنبال تکرار قهرمانی در قاره کهن؛ 
 خوشتیپ های دهه هشتاد
 پیش به سوی قهرمانی آسیا

 آژاکس -فوتبال
ساعت آ ا ک

21:25

شبکه 
ورزش

رئال مادرید فوتبال
ساعت- رم

23:30

شبکه 
ورزش
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تعطیلی مراکز گردشگری ناژوان در تاسوعا و عاشورا
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری نمایشگاه اقالم و 
دست نوشته های شهدا 

طی برنامه ای، اقالم و البســه شهدای هشت 
ســال دفاع مقدس توســط گردان پدافند 
جنگ نوین لشــکر مقدس امام حسین )ع( 

رفع آلودگی شد.
سرهنگ پاسدار »غضنفر حسامی« جانشین 
فرمانده لشکر 14 امام حســین )ع(، درباره 
برگزاری این برنامه اظهار کرد: به منظور ارج 
نهادن به شهدا و یادگاران  هشت سال جنگ 
تحمیلی، اقالم و البسه ای که از این عزیزان 
به جا مانده است توسط بنیاد شهید انقالب 
اسالمی به گردان پدافند جنگ نوین لشکر 

14 امام حسین )ع( تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: وســایلی از جمله البســه، 
دست نوشته، ساعت، انگشتر و... که ممکن 
اســت در مناطق عملیاتی آلــوده به عوامل 
شیمیایی یا میکروبی یا بیماری شده باشد، 
توسط تیم رفع آلودگی گردان پدافند جنگ 
نوین رفع آلودگی می شــود و پس از آن به 
خانواده های شــهدای گران قدر تحویل داده 
می شــود. جانشین فرمانده لشــکر 14 امام 
حســین )ع( ادامــه داد: در آینــده نزدیک 
با همکاری بنیاد شــهید اســتان اصفهان، 
نمایشــگاهی از یادگاری های شهدای دفاع 
مقدس برپا خواهد شــدکه عمــوم مردم از 
دست نوشته ها و اقالم به جامانده از شهدای 
دفاع مقدس بازدید کنند.این برنامه همزمان 
با ایام ســوگواری سرور و ســاالر شهیدان و 
ورود شهدای هشت ســال جنگ تحمیلی 
برگزار شــد که گامی موثر در ثبت خاطرات 
رزمندگان دوران جنگ تحمیلی خواهد بود 
تا نســل امروزی با خاطرات رزمندگان دفاع 

مقدس آشنا شوند.

تعطیلی مراکز گردشگری 
ناژوان در تاسوعا و عاشورا

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهارکرد: تمام 
مراکز گردشــگری تفریحی ناژوان روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری مصادف 

با تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است. 
»حسن شفیعی« در بخش دیگر سخنان خود 

با اشاره به فعالیت ساعات مراکز گردشگری 
ناژوان عنوان کــرد: ســاعت فعالیت مرکز 
گردشــگری و تفریحی ناژوان بــه علت ایام 
محرم و صفر تغییر یافت؛ بر این اســاس باغ 
پرندگان از ســاعت ۸:۳۰ صبح تا 1۹ آماده 
پذیرایی از گردشــگران اســت.مدیر طرح 
ســاماندهی ناژوان با اشــاره به دیگر مراکز 
تفریحی و گردشــگری نــاژوان ادامه داد: 
همچنین باغ خزندگان زنــده، باغ پروانه ها 
و موزه صدف ها از ســاعت ۸:۳۰ صبح تا ۲۰ 
شب در اختیار گردشگران است.وی با بیان 
اینکه آکواریوم نیز از ساعت ۹صبح تا ۲1 از 
گردشگران اســتقبال می کند،  خاطرنشان 
کرد: شــهربازی ناژوان در طول ایام هفته از 
ساعت 1۷ الی ۲۳ و پارک قایقرانی مجموعه 
تفریحی ناژوان همه روزه از ساعت 1۷ تا ۲۳ 

آماده سرویس دهی به شهروندان است.

 نصب تابلوهای زمان بندی 
در خطوط اتوبوسرانی 

مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی اســتان 
اصفهان در نشســت خبری با عنوان ســتاد 
مهر ســال تحصیلی ۹۸- ۹۷ اظهار داشت: 
ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای مهر با یک هزار 
و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار شهروندان 
است. »قدرت افتخاری« با اشاره به اینکه در 
۶ ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۷ افزایش یک 
درصدی مسافران را شــاهد بوده ایم، گفت: 
در ســامانه تند رو با افزایــش ۳۵ درصدی 
مسافران مواجه شــده ایم و در همین راستا 
افزایش ۲۰۰ کیلومتری خطوط اتوبوسرانی 
را به منظور   خدمت رسانی به جمعیت ۲۰۰ 

هزار نفری  در برنامه داریم.
 وی از دو طرح جدید در سازمان اتوبوسرانی 
خبر داد و گفت: برای اولین بار تابلوهای زمان 
بندی خطوط در برخی از خطوط اتوبوسرانی 
مهم نصب خواهد شد، همچنین لباس فرم 
راهوران مجهز به سیســتم آشکاری سازی 
شده است که برای نخســتین بار در کشور 

توسط اتوبوسرانی اصفهان اجرا شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
سپاه و بسیج، منبع تولید قدرت 

در عرصه مبارزات هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه 
یکی از ارکان قــدرت حاکمیت ایــران و حکومت 
اسالمی، وجود سپاه و بسیج است، اظهار کرد: سپاه 
پاسداران و بسیج مستضعفین، منبع تولید قدرت در 
عرصه مبارزات است و برگزاری مانورها و رزمایش 
های انجام شده در این سازمان دربردارنده چندین 
پیام مهم است.حجت االسالم »احمد سالک کاشانی« 
افزود: ایــن پیام ها می تواند آثــار داخلی و خارجی 
زیادی را داشــته باشــد که می توان به اقتدار ملت 
ایران و تجلی آن در ســپاه اشاره کرد. وی گفت: هر 
چه تقویت بنیه های اقتدار توســط دولت و مجلس 
مورد توجه قرار گیرد، اثر حفظ امنیت ملی را بیشتر 
تضمین کرده ایم. حجت االسالم سالک با اشاره به 
اینکه اقتدار در چند بخش مورد نظر است، تصریح 
کرد: اقتدار نظامی، مسلح شدن به سالح روز است و 
بخش دیگر آن، حمایتی است که باید از وحدت ملت 
حول محور »والیت« داشته باشیم.وی تاکید کرد: 
مانور بســیجیان و رزمایش اخیر آنها با نام »اقتدار 
عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول ا...)ص(«، 
پاسخ دندان شکنانه بسیج به جریانات مخالف والیت 
و اپوزیسیون های خارج از کشور بود که پیام اقتدار و 

عزت ملت ایران را به نمایش گذاشت. 

کارشناس مذهبی:
 نصر خدا را دیده ایم آن هم  
زمانی که فکرش را نمی کردیم

حجت االســالم »محمد داستان پور«کارشــناس 
مذهبــی درمراســم ســوگواری امــام حســین 
)علیه الســالم( در هیئت باران اظهار داشــت: باور 
کنیم رفتارهای ما می تواند ســال ها فرج امام زمان 
)عج( را سال ها عقب یا جلو کند. وی افزود: طوری 
برای امام زمان )عــج( کار کنید که اگر ظهور اتفاق 
افتاد، سرتان را باال نگه دارید و بگویید آنچه از دستم 
برمی آمد را انجام داده ام، یک کاسب همین که برای 
نان حالل تالش کند و گوشه چشمی به محرومان 
داشته باشید، در حد خود زمینه ساز ظهور است. وی 
با بیان اینکه تا فرج حضرت مهدی)عج( یک قدم و 
یک لبیک باقی مانده، تصریح کــرد: اگر مردم ما با 
همان جدیتی که پنالتی »رونالدو« به »بیراوند« را 
دنبال می کردند، برای ظهور دعا می کردند، ظهور 
نزدیک بود. داســتان پور با اشاره وعده نصرت الهی 
یادآور شد: صدام قســم خورد کاری می کنم که در 
جاده های منتهی به کربال در اربعین، نه تنها انسان 
بلکه هیچ جنبنده ای حرکت نکنــد! زائران عراقی 
زمانی که می خواستند سفر اربعین بروند وصیت نامه 
خودشان را می نوشتند. وی اضافه کرد:  کسانی که 
سوال می کنند شرایط فعلی به کجا ختم می شود،  
بدانند خدا با ماست، ما نصر خدا را به تجربه دیده ایم 

آن هم زمانی که فکرش را نمی کردیم.

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان با اشاره به وضعیت هتل 
»ارگ جهان نما« اظهار کرد: طی تفاهم نامه ای بین شهرداری و بنیاد 
تعاون نیروی انتظامی در سال ۸۸ مقرر شد هتل ۳۰ هزار مترمربعی 
جهان نما در اسرع وقت از سوی بنیاد تعاون نیروی انتظامی احداث 
شود؛ اما به دلیل تغییر مدیریت و سیاســت ها، بنیاد تعاون نیروی 
انتظامی از ساخت هتل منصرف شد و این مهم سال ها بالتکلیف ماند.

»مرتضی افروزی« با بیان اینکه هتل جهان نما در فاز اول و دوم ارگ 
جهان نما قرار دارد و از لحاظ منظر و ســیمای شهری حایز اهمیت 
است، افزود: فاز سه و چهار ارگ جهان نما به دلیل رها شدن این هتل 
تحت الشعاع قرار گرفته، بنابراین شهرداری به دنبال احداث و تکمیل 
هتل است. مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
طی جلسات متعدد و پیگیری شهردار اصفهان، در اواخر سال گذشته 

تفاهم نامه ای بین بنیاد تعاون نیروی انتظامی و شــهرداری منعقد و 
مقرر شد هتل ارگ جهان نما به شــهرداری واگذار شود و در نهایت 
مدیریت شهری اصفهان در این دوره پس از سال ها مالکیت این هتل 
را به شهرداری بازگرداند. وی خاطرنشان کرد: تمام سرمایه گذاران 
عالقه مند به ساخت هتل می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند 

تا رونق به این ساختمان بی رونق بازگردد.

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان خبر داد:
احداث هتل جهان نما با مشارکت بخش خصوصی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

)http://setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ 1۳۹۷/۰۶/۲۷ می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۹ روز یکشنبه مورخ 1۳۹۷/۰۷/۰1 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 1۳ روز پنج شنبه مورخ 1۳۹۷/۰۷/1۲ 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت  ۸ صبح روز شنبه مورخ 1۳۹۷/۰۷/14 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )http://setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

می باشد.
5-پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۶- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم 
خواهد شد.

7- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ۲1۷4۲1۰۲1۲۰۰4 نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
۸- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره ۹4/1۵۸۷۶4 مورخ 1۳۹4/۰۷/۳1 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها
م الف: 250898

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآوردکار)ماه(

حداقل رتبه مورد نیازدر مناقصه)ریال(

1

اجرای عملیات خاکی 
و سنگی مالتی بخش 

سیالب حوضه آبخیز موغار 
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)۲۰۰۹۷۳4۵۷۰۰۰۰۲۰

1۰شهرستان اردستان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۷

۵ آب برای اشخاص حقوقی۳/۹۷۹/۶۰۰/۰۰۰1۹۸/۹۸۰/۰۰۰
1 آب برای اشخاص حقیقی

۲

نهالکاری، مراقبت و آبیاری 
در اراضی بیایانی کانون 
بحران فرسایش بادی 

منطقه )راه آهن- زواره( 
به مساحت ۶۵ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)۲۰۰۹۷۳4۵۷۰۰۰۰۲1

۲۶شهرستان نائین
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۷

4/۲۸۹/۳۵۳/4۷1۲14/4۶۷/۶۷4

۵ کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

1 کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه معاون 
ســرمایه گذاری و امور طرح های این اداره کل اظهار کرد: بدون شک 
در تمام ارکان نظام جمهوری اســالمی بر اهمیــت جایگاه صنعت 

گردشگری در حوزه های فرهنگی و اقتصادی تاکید می شود.
»فریدون اللهیاری« با اشــاره به جایگاه اســتان اصفهــان در حوزه 
گردشــگری افزود: هر چقدر که بیشتر در گردشگری استان اصفهان 
فعالیت می کنیم، بیش از گذشــته به ظرفیت های پنهان استان در 
راستای توسعه از منظر صنعت گردشــگری پی می بریم؛ به گونه ای 

که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ طرح ســرمایه گذاری گردشگری در 
استان در حال اجراســت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری اســتان گفت: از جمله ظرفیت های عظیم گردشگری، 
وجود بیــش از هزار خانه تاریخی در پهنه اســتان پهنــاور اصفهان 
اســت که یکی از مهم ترین وظیفه ما در حوزه سرمایه گذاری، تالش 
در راســتای تعریف کاربری های فرهنگی و گردشگری برای نجات و 
 ادامه حیات این خانه ها از یک سو و توسعه گردشگری از سوی  دیگر

 است.

وی با اشــاره به لزوم اســتفاده از تمام ابزارها و سیاست های جدید 
در راســتای تداوم توسعه گردشــگری استان بیان داشــت: امروزه 
 کشــورهایی همچون ترکیــه که در صنعت گردشــگری توســعه

 یافته اند، بخشی از سیاست توســعه خود را در مسیر جذب گردشگر 
از کشورهای همســایه از جمله ایران قرار داده اند، بنابراین شایسته 
است تا ایران نیز جهت توســعه همه جانبه گردشگری خود، مردمان 
کشورهای همســایه خود را تشویق به ســفر به ایران در کنار توسعه 

گردشگری داخلی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان اعالم کرد:

وجود بیش از هزار خانه تاریخی در استان

جلسه هماهنگی نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان با حضور معاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری ۲۶ شهریور برگزار شد.

حجت االســالم و المســلمین »محمدعلی انصــاری« گفت: 
پس از حدود سه سال وقفه، نمایشــگاه کتاب اصفهان برگزار 
می شود؛ بنابراین الزم است در زمینه اجرای آن برنامه ریزی و 

هماهنگی های بیشتری صورت پذیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه نمایشگاه 
کتاب از ۹ تا 14 آبان در محل دائمی نمایشگاه های استان برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مخاطبان نمایشگاه 
جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و طالب 
هستند که برای حضور این قشر در نمایشــگاه برنامه ریزی و 
پیگیری هــای الزم  با همکاری دســتگاه های مربوط درحال 

انجام است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بر اســاس سیاســت هــای دولت 
تصمیــم گرفته شــده برگــزاری نمایشــگاه بــزرگ کتاب 
 اصفهــان به بخــش خصوصــی واگذار شــود، خاطرنشــان 
کرد: در بحث محتوای نمایشگاه با توجه به اینکه وقت و هزینه 
بسیاری برای انجام این کار صرف می شــود الزم است از نظر 

محتوا غنی باشد تا همه مخاطبان بتوانند از آن استفاده ببرند.
حجت االســالم انصاری حضور اقشــار مختلف مردم به ویژه 
جوانان، دانش آموزان و دانشــجویان را موجــب غنا و کیفی 
کردن نمایشگاه کتاب دانست و اظهار کرد: بحث اطالع رسانی 
 و تبلیغات نمایشگاه بســیار مهم بوده که باید به آن پرداخته

 شود و با توجه به اینکه این کار بزرگ متعلق به کل استان است، 
استفاده از نظرات سازمان ها، دستگاه ها و صاحب نظران بسیار 

ضروری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

 برگزاری نمایشگاه کتاب
 9 تا 14 آبان ماه در اصفهان

 محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان اولین و شاید 
مهم ترین شخصی است که مشــمول قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگی در استان می شود و در 
شرایطی که کمتر از یک سال از انتصاب وی  به این 
سمت می گذرد باید به زودی با استانداری اصفهان 
خداحافظی کند تا دوباره هم چون ســال گذشته 
 گمانه زنی ها برای انتخاب اســتاندار جدید مطرح

 شود. 
دوم مرداد ماه  ســال جاری بود که مجلس شورای 
اسالمی با اکثریت آرا، طرح اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد و شورای 
نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه 
1۷ مرداد تایید کــرد؛ تنها در بخش هایی ایراداتی 
به آن وارد کرده بود که در نامه ای از سوی شورای 
نگهبان، این ایــرادات به مجلس اعالم شــد و در 
نهایت شورای نگهبان در جلســه روز ۲1 شهریور 
طرح اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را 
تایید کرد و سپس طبق روال قانونی  علی الریجانی، 
رییس مجلس شورای اسالمی نیز این قانون را برای 

اجرا، به دستگاه ها ابالغ کرد.
شاید یکی از ملموس ترین اثرات این اصالح قانون، 
تغییر در مدیران ارشــد اجرایی استان ها باشد که 
بنا به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور 
و عضــو کابینه دولت دوازدهم، طبــق این مصوبه 

حدود 1۵ تن از استانداران 
تغییر خواهند کرد. یکی از 
این استانداران که تغییر او  
نیز در دستور کار  وزرات 
کشــور قــرار می گیرد، 
اســتاندار اصفهان است. 
مهرعلیزاده که در ســال 
1۳۳۵ در  شبستر به دنیا 

آمد و سابقه استانداری خراسان در دوره اول دولت 
اصالحات و ریاست ســازمان تربیت بدنی در  دوره 

دوم دولــت  اصالحات را 
در کارنامــه خویش می 
بیند، ۷ آبان سال گذشته 
پــس از گمانه زنی هــای 
مختلفــی کــه دربــاب 
اســتانداری اصفهان در 
رسانه ها مطرح شده بود 
از سوی رییس جمهور به 
عنوان اســتاندار اصفهان منصوب شد تا بر کرسی 
ریاســت این اســتانداری برای چهار ســال تکیه 

بزند؛ اما با تصویب قانــون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان، مهرعلیزاده نیز در زمره کســانی 
 قرار گرفت که باید از ســمت خود کنار گذاشــته 

شود.
به دنبال این تغییــرات، برخی کانال های تلگرامی 
شــروع به معرفی گزینه هایشــان بــرای تصدی 
این منصب کــرده اند و حتی بــدون توجه به این 
قانون افــرادی را معرفی می کنند کــه خود این 
 افراد نیز مشــمول منع به کارگیری بازنشستگان

 می شــوند. شــنیده هــا حاکــی از آن اســت 
که حتــی البی های پیــدا و پنهانی بــرای گزینه 
اســتانداری اصفهــان در جریان اســت تــا فرد 
موردنظر به ســمت اســتانداری اصفهان منصوب 
شــود؛ اما آن چه در این میان مــورد غفلت واقع 
شــده انتخاب فردشایسته ای اســت که بتواند با 
توجه به شــرایط ســختی که از نظر آبی و اشتغال 
 بر اســتان پهناور اصفهان حاکم اســت اداره آن را

 بر عهده بگیرد.
شــرایط خشکســالی اصفهان هم چنــان ادامه 
پیدا کرده و بــه گفته رییــس اداره آب وفاضالب 
اصفهان، اندوخته آبی اســتان در شرایط خوبی به 
سر نمی برد که همین مسئله باعث تداوم مشکالت 
کشاورزان و صنایع خواهد بود و نیاز است تا فردی 
به سمت استانداری اصفهان انتخاب شود تا بتواند 
 در جهت حل اساسی این مشکالت گام های اساسی

 بردارد.

از شرایط حساس اصفهان غافل نشویم
 گمانه زنی ها برای معرفی جانشین »مهرعلیزاده« در کانال های تلگرامی شکل گرفته است؛

حتی البی های پیدا و پنهانی برای 
گزینه استانداری اصفهان در 

جریان است تا فرد موردنظر به سمت 
استانداری اصفهان منصوب شود

 نرگس طلوعی
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 امام حسین )علیه السالم(:
  از نشانه هاى اسباب نادانى ، مجادله با غیر اهل 

انديشه است.
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یادداشت

 در جامعه ما محبت و ارادت به معصومین)علیهم الســام( 
به عنوان پیشــوايان دين، از قوىترين داللت هاى ديندارى 
محسوب مىشــود. اين واقعیت به گذشته اى دور و تاريخى 
طوالنــى باز مىگــردد؛ از اين روســــت كه بــه خوبى در 
حافظه جمعــــى مردم جاى گرفته و روز به روز جايگاهى 
مســتحكم تر و خدشــــه ناپذيرتر يافته است. در اين میان 
نام امام حسین)ع( و »عاشــورا«، جلوه اى ويژه دارد. سخن 
گفتن از عاشــــورا هیچ گاه در تاريخ تشــیع، رنگ تكرار و 
كهنگى به خود نگرفته اســــت، بلكه روز به روز نو شــده و 
افق هاى تازه معنايى را مقابل ديدگان جست وجوگر حقیقت 
گشوده است كه هر كسى به فراخور آمادگى درونى و احساس 
نیاز خود، از اين افق ها بهره مند مىشــود. درحالىكه به نظر 
مىرســد دين در ســويداى خاطر فرد جا دارد، آن نیروى 
زنده اى كه همین دين از آن تغذيه مىكند در جامعه اســت؛ 
چراكه تنها كانون حرارتى كه مــا اخاقا مىتوانیم خود را با 
آن گرم كنیم، همانا جامعه همنوعان ماســت. ارتباط دين و 
اخاق در بستر اجتماعى آن است؛ بروز امر اخاقى به عنوان 
پديــــده اى عینى و اجتماعى كه در ارتباط بــا رفتارهاى 
جمعى افراد معنا يافته، در میان يــك جامعه دينى بیش از 
هر چیز در مناسك ظهور مىيابد. مناســك عاشورا از جمله 
مناسكى است كه داراى نقش اساسى و اصلى در نظام تشــیع 
بوده و آن نقشى اســــت كه در واداشتن شیعیان به عمل و 
كمك كردن به آن ها براى زيســتن بهتر و اخاقىتر به عهده 
دارد. در واقع هنجارهاي اخاقي كه خاســتگاهي اجتماعي 
دارند، در اجتماعاِت مناسكى مثل عاشورا، در فرد با قدرتي 

فزاينده دروني مي شوند.
به عبارت ديگر، وجدان اخاقي، طي مناســك عاشــورا در 
فرد ايجاد و تقويت مي شود. افراد طي تشريفات مناسكي در 
هیئت ها، مجالس روضه، تعزيه و... با هم پیوند پیدا مي كنند، 
به هم نزديك مي شــوند و ارتباط و صمیمیتشان با يكديگر 
بیشتر مي شود. با شــــروع ايام ســوگوارى و عزادارى امام 
حســین)ع( تغییراتى عمده در فعالیت هاى روزانه همه افراد 
براى حفظ شان و قداست اين ايام رخ مىدهد؛ زيرا افراد در 
اين ايام معموال به واســطه غلبه فضاى مناسكى در جامعه و 
ظهور پُررنگ نمادهاى عاشــورايى در اجتماعات، تحت تاثیر 
اين نمادها احســاس معنويت شديدترى نسبت به ايام ديگر 
دارند و بیشتر به مفاهیم مقدس پیرامون آن مىانديشند. در 
واقع احساس تقدس در مواقع جمع بودن افراد، به خصوص 
در مناسك به شدت افزايش مىيابد، چرا كه در اين وضعیت 
همه افــراد در قالب يك فكر يا يك احســاس واحد هم ذات 
مىشوند. مردم در ايام عزادارى سعى مىكنند از امورى كه 

قداست اين ايام ويژه را خدشه دار مىكند، دورى گزينند.
 اين جريان پرهیز در روزهاى تاســوعا و عاشــــورا كه اوج 
مراسم عزادارى است به شكل گســترده ترى قابل مشاهده 
است. اثر اين پرهیز بر طبیعت اخاقى فرد بســــیار اهمیت 

دارد.
انســانى كه از ممنوعیت هاى مقرر در ايام عزادارى عاشورا 
پیروى مىكند، از اين پس همان نیســت كه پیش تر بوده، 
بلكه انســانى اخاقىتر اســت كه در رفتارهــاى اجتماعى 
خويش تجديد نظر كرده اســــت؛ از اين روســــت كه در 
اين ايــام، رفتارهاى اجتماعــى و اخاقى ماننــد احترام به 
يكديگر، كار، تعاون و گذشــــت بیشــتر نمود داشــته كه 
در نهايت به همبستگى و انســجام اجتماعى بیشتر جامعه 

دينى مىانجامد.

 از فرصت عاشورا 
برای اخالق مند شدن استفاده کنیم

 نسيم كاهيرده

عکس روز

دوخط کتاب

یک دنیا با نگاه شــان حرف 
می زنند.اگر زنــی برایتان 
اهمیت دارد، از چشمانش 
به ســادگی نگذریــد! بــه 

هیچ وجه...

»سوء تفاهم«
سیمون دوبووار

زبان چشم ها را یاد 
بگیرید

زن هــا گاهــی اوقــات 
حرفــی نمی زننــد، چــون 
به نظرشــان الزم نیســت 
شــود!  گفتــه  چیــزی 
آنــان تنهــا بــا نگاه شــان 
حرف می زنندبــه انــدازه 

اداره كل ملى هوانوردى و فضا )ناسا( آمريكا به كسى كه حاضر شود 70 روز 
روى يك تختخواب دراز بكشد، 15700 دالر پرداخت مى كند. پژوهشگران 
ناسا از يافته هاى اين مطالعه موســوم به Bed Rest، براى بررسى اينكه 
بدن انسان چگونه خود را با بى وزنى تطبیق مى دهد، استفاده خواهند كرد 
تا به اين ترتیب اقدامــات مقتضى را براى كمك بــه فضانوردان در انجام 

ماموريت هاى فضايى آنان اتخاذ كنند.
اگر فكر مى كنید خواب كافى نداريد، اين شغل ممكن است شغل رويايى 

شما باشد كه به حقیقت پیوسته است.

۷۰ روز استراحت کنید و ۱۵ هزار دالر بگیرید!

خانم معلم يكى از مدارس ابتدايى در شــهر »فوشان« در جنوب اين كشور به 
دانش آموزان مهلت داد تا دو روز 100 میلیون دانه برنج را در خانه شمرده و آن 
را درون كیسه بريزند و به مدرسه بیاورند. والدين از چنین درخواست عجیبى 
حیرت زده شدند و كامنت هاى موافق و مخالف در فضاى مجازى كشور چین 

سرريز شد.
معلم رياضى هم در پاسخ به انتقادات گفت، هدف او اين است كه دانش آموزان 
بتوانند از طريق فعالیت هاى عملى، اطاعات جديدى كسب كنند و مهارت هاى 

حل مسئله را از طريق »تفكر واگرا« بیاموزند. 

تکلیف عجیب و جنجالی یک مدرسه در چین!

امام حسین )ع( در روز عاشورا هرچه داشت برای خدا داد
حدود هشتاد سال پیش براى يكى از علماى اصفهان كه از سادات اصیل هم هستند، تشرفى پیش مى آيد.  دهه اول محرم بوده و ايشان براى روضه خوانى 
به يكى از روستاهاى اطراف مى  رود. آن روز برف سنگینى مىآمده و ايشــان  بعد از روضه خوانى در اين روستا بايد به يك روستاى ديگر مى رفت. سوار 
االغ كه مى شود، يكى از اهالى آبادى مىگويد:» آقا ســید! در مسیر گرگ و حیوانات درنده هســت، مىخواهید يكى، دو نفر را همراهتان بفرستیم؟« 
ايشان پاسخ مى دهد: »مى  روم، مشــكلى ندارد.« و قبول نمى كند كســى همراهش برود.  اين عالم نقل مى كند كه عباى زمستانیم را به سر كشیدم 
و سوار بر االغ شدم و رفتم.  برف ســنگینى مى آمد. مقدارى كه آمدم احساس كردم گويا يك سوار ديگر از پشت ســر من، مى آيد. منتهى از بس برف 
سنگین بود، حوصله نكردم سرم را بیرون بیاورم و ببینم كیست. حدس زدم يه نفر از روستا آمده تا مراقب من باشد. مدتى بعد، آقايى كه پشت سر من 
مى  آمد،گفت:» آقا سید مصطفى سام علیكم.«گفتم: »سام علیكم.« گفت: »مســئلٌه«گفتم: » بفرمايید.« گفت:» آيا در روز عاشورا دشمن بر جسد 
حضرت سیدالشهدا)ع( اسب تاخت؟« گفتم: » بله، من در تاريخ خوانده  ام كه چنین كارى كرده اند.« آن آقا گفت:»اسب ها هم بر بدن رفتند؟« گفتم: 
»بله، در تاريخ هست كه اسب ها هم بر بدن رفتند.« مدتى گذشت و كمى جلوتر آمديم. بار ديگر آقا گفتند:» آسید مصطفى! آيا »متوكل عباسى« خواست 
قبر حضرت سیدالشهدا )ع( را، منهدم كند؟« گفتم: »بله ســعى كرد كه از بین ببرد.« گفت:» گاوها را فرستاد كه قبر را شخم بزنند و مساوى كنند؟« 
گفتم:» در تاريخ خوانده  ام كه فرستادند؛ اما گاوها نرفتند.« گفت» چطور؟ اســب كه حیوان نجیب و خوش فهمى است و در عالم خودش بیش از گاو 
متوجه مى شود؛ اما بر جسد و بدن مبارك حضرت سیدالشهدا )ع( رفت ولى آن گاوها حتى بر قبر مطهر هم نرفتند و شخم نزدند و قبر را از بین نبرند؟!« 
آقاسید مى گويد: به فكر رفتم كه عجب سوالى شد! اين از محدوده توانايى فكرى اين آبادى و اين منطقه بیرون است! به جوابش فكر مى  كردم كه حس 
 كردم از همان پشت سر نورى به دلم افتاد و جوابى براى اين ســوال به نظرم آمد. گفتم:» البته اين قضیه يك جوابى دارد.« گفت:» چه هست؟« گفتم:

»روز عاشورا حضرت سیدالشهدا )ع( خواسته بودند كه هر چه دارند را براى خدا بدهند حتى اين يك مشت استخوان را گذاشتند وسط و خودشان اجازه 
دادند و خودشان خواسته بودند كه اسب بر بدن مباركشان برود. خود حضرت خواستند هر چه داشتند را در راه خدا داده باشند؛ اما در جريان متوكل، اينها 
مى  خواستند آثار حضرت را از بین ببرند. نظر امام حسین )ع( بر از بین رفتن آثارشان نبود، از اول خود حضرت مى خواستند، آثارشان محفوظ بماند تا مردم 
به اين وسیله بهره ببرند و مقرب به خدا شوند.« آن آقا كه پشت سر بود، فرمود:» درست است.« آقا سید مصطفى مى گويد: پشت سرم را نگاه كردم، ديدم 

هیچ كسى نیست حتى جاى پايى غیر از همین مسیرى كه من آمده  ام، نیست... )به روایت  حجت االسالم »شیخ جعفرناصری«(

روایت روز   

تیم هاى بین المللى براى حفاظت از »كرگدن «هاى آفريقايى با حضور در مناطق 
زندگى اين حیوانات قدرتمند، آزمايش هاى مختلفى را روى آن ها انجام مى دهند 
تا از سامت و ادامه زندگى اين حیوانات مطمئن شوند. اين گروه از دانشمندان با 
بیهوش كردن كرگدن ، آزمايش هاى گوناگومى را روى حیوان انجام مى دهند و با 
كارگذاشتن دستگاه هاى كوچك رديابى در شاخ يا كنار پاى او، محل حضور اين 
حیوانات را به صورت دائمى كنترل مى كنند تا حد امكان خطر شكار شدن توسط 

شكارچیان غیر مجاز را كاهش دهند.

تالش برای حفاظت از کرگدن ها در آفریقا

نامیرا
اگر اهل مطالعه درباره وقايع تاريخى اسام باشید، به يقین كمتر 
با كتاب هايى از جنس داستان و رمان روبه رو شده ايدكه بتوانند 
تاريخ يك واقعــه مهم را حداقل به صــورت كامل در قالب يك 
داستان پرفراز و نشیب كه در آن همه عناصر داستانى از پیرنگ، 
مقدمه چینى و شخصیت گرفته تا كشمكش، پرداخت صحنه و 
نتیجه رعايت شده باشد، براى مخاطب خود روايت كنند. رمان 
»نامیرا« نوشته »صادق كرمیار«، كتابى با همین مشخصات است 
كه دست روى يكى از مهم ترين و پركشش ترين اتفاقات تاريخ 

اسام گذاشته است.
 اتفاقى كه در آن حرامیان، مســلمانان و مشــركان با هم يكى 
مى شــوند! و بر بهترين خلق خدا هجوم مى آورند. داستان نقل 
شده در كتاب داستانى است كه انتهاى آن براى همه مخاطبان 
اثر مشخص اســت ولى نكته اى كه باعث مى شود تا مخاطب آن 
پاى كتاب بنشیند و با داستان آن تا انتها همراه شود، نگاه اصولى 
نويسنده به واقعه عاشورا و استفاده درست از عناصرى چون عشق 
و گره هاى داستانى مناسب و بجا در میان خرده روايت هاى نقل 
شده در جريان اصلى قصه است. يكى از بهترين و برجسته ترين 
نكات در ارتباط با اين كتاب، ترسیم فضاى فتنه گون قبل از وقوع 

حادثه عاشوراست. 

 مبارزه با طاغوت ها 
درس همیشگی نهضت عاشورا 

روزنامه جوان در يادداشتى نوشت:  قیام عاشورا اگرچه در سال  ۶1 
هجرى واقع شد، اما از آنجا كه هدف آن، مبارزه با حكومتى بود كه 
بنیانش را بر اساس تزوير، دروغ و تطمیع بنا نهاده بود و براى رسیدن 
به خواســته خود از هر كارى ازجمله تحريف دين بهره مى جست، 
قیامى زنده، پويا و ماندگار در تاريخ است و خواهد بود. براين اساس، 
نهضت حســینى، نهضتى اســت كه در مقابل حكومت استكبار 
و طاغوت ايســتاد و با نثار خون بهترين خلق خــدا، هم واالترين 
ارزش هاى دينى و انســانى را جاودانه كرد و هم به تمام انسان هاى 
آزاده درس ايســتادگى، مقاومت و جهاد علیه همه حكومت هاى 
طاغوت در تمام زمان ها و دوران ها را داد. به همین دلیل بود كه بعد 
از قیام عاشورا، قیام هاى حق طلبانه بســیارى شكل گرفت و از آن 
زمان تا دوران معاصر ادامه داشته است؛ تا اينكه سرمشق بزرگ ترين 
انقاب قرن، يعنى انقاب اسامى ايران در مقابل تمام حكومت هاى 
استكبارى و طاغوتى جهان شد. انقابى كه اگر به وقوع نمى پیوست، 
بى شك اين حكومت ها با قدرت رسانه اى، سیاسى و اقتصادى  كه 
براى خود ايجاد كرده  بودند، ارزش هاى الهى را به كلى محو و همچون 
حكومت بنى امیه، آن را باارزش هاى دلخواه خود ولو با تعريفى دينى، 

جايگزين مى كردند.

 عاشورا مکتبی است که تا قیامت 
می تواند انسان ساز باشد

حجت االســام »عالى« اظهار كرد: زمانى كه امام حسین)ع( 
مى خواست از مدينه حركت كند، خیلى ها از امام خواستند كه 
نرود؛ ازجمله عمه بزرگوارشان »ام هانى« كه بسیار مورد احترام 
امام حسین)ع( بود، درخواســت مى كرد امام نرود و مى گفت: 
خواب ديده ام اين كاروان مى رود و مرگ هم اين كاروان را دنبال 

مى كند و با كشته شدن تو قريش شرمنده مى شود. 
امام حسین)ع( فرمود: عمه جان! با كشــته شدن من نه فقط 

قريش، بلكه همه مسلمین شرمنده مى شوند. 
همین اتفاق هم افتاد؛ غیر از افرادى كه با امام حسین)ع( بودند، 
ساير مسلمین شــرمنده شــدند كه چرا به كمك پسر پیامبر 
نرفتند؛ اما احتمال چهارمى هم وجود دارد و آن اينكه امامان ما 
بعد از امام حسین)ع( به اين دلیل قیام ديگرى نكرده و عاشورا 
را تكرار نكردند، چون نیازى به تكرار عاشورا نمى ديدند؛ زيرا تا 
قیامت، همان يك عاشورا براى كسانى كه هدايت پذير هستند، 
كافى است؛ فقط بايد فرهنگ آن را حفظ كرد؛ لذا امامان ما بعد 
از امام حسین)ع( تاش كردند تا عاشــورا را حفظ كنند و اين 
واقعه دچار تحريف و انحراف نشود. همین يك عاشورا مكتبى 

است كه مى تواند تا قیامت انسان ساز باشد.

دیدگاهکتابکیوسک

اهتزاز پرچم 
سرخ حرم امام 

 حسین)ع( 
در همدان

با حضــور عــزاداران 
حسينی)ع( پرچم سرخ 
حرم امام حسين)ع( و 
حرم حضرت عباس)ع( 
در ميدان امام خمينی 
)ره( همــدان به اهتزاز 

درآمد.

اینستاگردی

هدیه ای که خانم مجری از هیئت گرفت

همه حجت مسلمانی »مژده لواسانی«

»فضه السادات حسینى« با انتشار عكسى در صفحه اش نوشت: »هیئت میثاق سال هاست پاره اى 
از قلبم شده، همیشه شهداى گمنام و بانام هیئت را واسطه برآورده شدن حاجاتم قرار داده ام ... از 
صاحب مكتبم هم مدد گرفته ام ... اذن اشك وعزا خواسته ام ... توفیق خدمت، آبرو، عاقبت بخیرى 
و ... . اولین روزى كه پا در اين دانشگاه گذاشتم قرارم شد زينتشان باشم نه مايه ننگشان. صفاى 
هیئت  وخلوص خادمانش از يك طرف و عالِم بودن منبرى و مداحش و توجه شان به مسائل روز و 

سیاست در كنار ديانت از طرف ديگر، مرا مجذوب اين هیئت مى كند.«

»مژده لواسانى« با انتشار عكسى در صفحه اش نوشت: »بگو چه شد كه من اين قدر دوستت 
دارم. بگو محبت ما ريشه در ازل دارد...#حمیدرضا- برقعى تا همیشه: حسین بن على، حجت 
مسلمانى من است... تكمله: اين خیمه حسینى  هر سال، قرار دل هاى بى قرار ماست...نواى 
گرم جناب بنى فاطمه سال هاست كه با اشك هاى ما گره خورده، عزتشان مستدام باد...اين 

شب ها براى هم دعا كنیم كه زير پرچم حسین، دعا به اجابت نزديك تره...«
#محرم#ريحانه - الحسین#
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