
شهادت مظلومانه  طرح افزایش وام مسکن روی میز بانک مرکزی
ساالر شهیدان را 
به تمامی مسلمانان 
 جهان تسلیت
 می گوییم

لزوم هشیاری بانک مرکزی
 استان اصفهان در تاسوعا

3 و عاشورا بارانی است
 روضه هایی که 

دل را هوایی می کنند 8 2

 طرحی را آغاز نمی کنم
 که فردا متوقف شود

وزیر آموزش و پرورش درخصوص اقدام��ات وزارتخانه متبوعش 
برای توزیع ش��یر مدارس به عنوان یک��ی از مهم ترین طرح های 
اجرایی این وزارتخانه، گفت: مردم باید بپذیرند من به عنوان وزیر 
آموزش و پ��رورش برای اج��رای طرحی اقدام نمی کن��م که فردا 

3متوقف شود. 
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 افزایش قیمت آب و برق
 در سال 93 قطعی شد
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 لزوم توجه بیش تر
 به روزنامه نگاران 

پلیس با خودروهای نقاشی 
شده  برخورد می کند

رییس پلی��س راهور شهرس��تان اصفهان با بی��ان این که 
ماشین نویسی از نظر قانون مجاز نیست، گفت: از نظر پلیس 
ماشین نویس��ی جمالت کوتاه در دهه محرم بالمانع است، 
اما پلیس با خودروهای نقاشی شده و غیر متعارف برخورد 
می کند. حسین غالمی ، با بیان این که در دهه محرم حال و 
هوای شهر رنگ و بوی محرم می گیرد، اظهارداشت: برخی از 
جوانان در این چند روز اقدام به ماشین نویسی خودرو می کنند.
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ناصر ملک مطیعی: قهرمانی 
در ورزش قصه نیست

هنرپیشه سال های دور س��ینمای ایران می گوید اگر 
آبی و قرمز متحد ش��وند، تیم ملی زیبا می شود. همین 
اول کار تکلیف یک سؤال مهم را روشن کنیم، روزنامه 
ورزش��ی را چه به یک سوپراستار س��ینما؟ خب اگر به 
گواه تاریخ و شهادت خود س��تاره، این سینما باشد که 
قهرمان ورزش را »زده و برده« )عین جمله ای که خود 
استاد بر زبان آورد( چه؟!  مثل آغاز هر پدیده اجتماعی 
و مثل همه جای دنیا، س��ینمای ایران ه��م در بدو تولد 
همچون کودک نوپایی در محیط ناشناخته، قدم به هر 

راه می گذاشت و هرچیز را امتحان می کرد. 
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 تولید بیش از 12/334قطعه 
در پاالیش نفت اصفهان  

واحد تحقیق و ساخت تدارکات و امور کاالي شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از ابتداي سال جاري تا شهریور 
ماه موفق به ساخت 12/334قطعه شده که این نشان 

از تخصص ایراني توانمند و پر تالش است.
رییس تدارکات و خدمات کاالي شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با بیان این که این میزان تولید بیش از 11۵ 
میلیارد ریال صرفه جویي را به همراه داش��ته اس��ت، 
گفت : این واحد از سال 13۸۰ شروع به کار نموده که 
در زمینه تأمین قطعات دستگاه هاي پاالیشي و به ویژه 
ماش��ین آالت دوار از قبیل توربین، پمپ، کمپرسور، 

چرخ دنده و...... تا کنون فعالیت نموده است.
مس��عود متولي بیان کرد: نحوه عملکرد واحد تحقیق 
و س��اخت با تکیه بر قطعات اصلي پاالیشگاه از طریق 
مهندس��ي معکوس و با توجه به خ��واص مکانیکي و 
ش��یمیایي آن ها انجام مي ش��ود. وی تصریح کرد:با 
توجه به وجود پتانس��یل ها و توانمن��دي هاي خوب  
صنعتي در اس��تان اصفه��ان ؛ اولوی��ت اول, انتخاب 
صنعتگ��ران اصفهان مي باش��د. ح��دود ۹۰ درصداز 
کارهاي به روش برون س��پاري در ش��هر اصفهان و از 
طریق شهرک هاي صنعتي انجام شده و مابقي کارها 

بنا به ضرورت به خارج از استان ارجاع مي گردد.

لزوم هشیاری بانک مرکزی

طرح افزایش وام خرید مسکن به بانک مرکزی ارسال شد

رهبر انقالب: ظرفیت عظیم حج در مقابل 
توطئه آتش افروزی های مذهبی فعال شود

رهبر معظم انقالب اس��المی با تأکید بر ظرفیت های 
فراوان ح��ج برای جه��ان اس��الم، تأکی��د کردند که 
ظرفیت حج باید در مقابل توطئه های اس��تکبار برای 

آتش افروزی های مذهبی فعال شود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای دیروز در دیدار مس��ئوالن 
و دست اندرکاران حج امس��ال، حج را یک هدیه الهی 
و ظرفیتی تمام نشدنی در ایجاد تفاهم حول نیازهای 
مش��ترک دنیای اس��الم خواندند و تصری��ح کردند: 
یک��ی از گرفتاری ه��ای ب��زرگ امروز دنیای اس��الم، 
گرفت��اری تحمیلی، عمدی و خباث��ت آور برافروختن 
 آتش اختالف��ات امت اس��المی و فرقه ه��ای مذهبی

 است.
ایشان با تأکید بر لزوم توجه به حساسیت ها و اقتضائات 
زمانی برای استفاده از ظرفیت عظیم حج خاطرنشان 
کردند: دستگاه استکبار و اس��تعمار تجربه زیادی در 
آتش افروزی های مذهبی دارد و در شرایط کنونی باید 

ظرفیت حج در مقابل این توطئه فعال شود.
ایش��ان همچنین افزودند: تقابل فرقه ه��ای مذهبی 
به شیعه و س��نی محدود نخواهد ش��د و اگر دشمنان 
اسالم بتوانند این تقابل ها را نهادینه کنند، به جان هم 
انداختن فرقه های درون اهل سنت و شیعه در دستور 

کار آنان قرار می گیرد.
رهب��ر انق��الب، فرص��ت ایج��اد تفاه��م در خصوص 
خواس��ت ها و نیازهای مش��ترک دنیای اسالم را یکی 

دیگر از ظرفیت های بی نظیر حج خواندند .
رهبر معظ��م انق��الب تأکی��د کردن��د: بس��یاری از 
ظرفیت های حج هنوز ناشناخته است و باید از صاحبان 
فکر و اندیشه برای کشف و شناسایی این ظرفیت های 

جدید استفاده کرد. 
ایشان، با تشکر از زحمات دست اندرکاران حج امسال و 
ارایه خدمات صحیح و منطقی به زائران، ابراز امیدواری 
کردند که نعمت بزرگ و ظرفیت تمام نشدنی حج بیش 

از گذشته در خدمت دنیای اسالم قرار گیرد.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، در ابت��دای ای��ن دیدار 
حجت االس��الم والمس��لمین قاضی عس��گر نماینده 
ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در گزارشی مجموعه 
اقدام��ات بعثه مق��ام معظ��م رهب��ری در زمینه های 

فرهنگی، معنوی و بین المللی حج را بیان کرد.
در ادام��ه، اوحدی رییس س��ازمان ح��ج و زیارت نیز 
گزارش��ی از عملکرد بخ��ش اجرای��ی و عملیاتی حج 
 امس��ال و نحوه رس��یدگی ب��ه کاروان ه��ای اعزامی 

ارایه کرد.

در سال ۸3 وام خرید از 7 میلیون تومان به 1۸ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش 
1۵۰ درصدی وام خرید در کم تر از دو س��ال نتیجه خود را در بازار مس��کن گذاشت و 
افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۸۵ را به دنبال داشت. آیا بانک مرکزی به طرحی 

که در گذشته آثارش تجربه شده است، رأی می دهد؟
مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن از ارس��ال طرح افزایش وام خرید مسکن، به بانک 
مرکزی خبر داد. نادر قاسمی در صحبت های خود دلیل تهیه این طرح را افزایش قیمت 
مس��کن در س��ال های اخیر بیان کرد و گفت که وام خرید باید بتواند ۶۰ تا ۸۰ درصد 

قیمت مسکن را پوشش دهد در حالی که االن تنها 2۰ درصد قیمت را پوشش می دهد.
درباره میزان افزایش وام قاسمی گفت که بانک تسهیالت در حدود ۵۰ میلیون تومان 
در نظر دارد. همچنین درباره روند افزایشی وام خرید در سال های اخیر نیز آماری ارایه 
داد که قابل توجه است. وی گفت: سقف تسهیالت در سال 73 مبلغ 2/۵میلیون تومان 
بود، این تسهیالت در سال 7۵ به 3/۵میلیون تومان افزایش یافت. در سال 77 نیز سقف 
تس��هیالت خرید مس��کن با 3/۵میلیون تومان افزایش به 7 میلیون تومان رسید. در 
س��ال ۸3 نیز این رقم به 1۸ میلیون تومان افزایش یافت و سرانجام در سال ۹۰ سقف 

تسهیالت خرید به 2۰ میلیون تومان افزایش یافت.
با این حال کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که در زمان افزایش وام خرید می تواند 
به بهبود بازار مسکن کمک کند که عرضه بیش تر از تقاضا بوده و در نتیجه آن تحریک 

تقاضا راهبرد مناسبی است.
 اما شرایط فعلی بازار مس��کن در کش��ور به گونه ای که عرضه از تقاضا به شدت عقب 
بوده و ب��رای همین هرگونه تحریک تقاضا س��بب افزایش قیمت های مس��کن و رواج 
بیش��تر س��وداگری در آن خواهد ش��د. در نتیجه هدف نهایی که توانمند شدن مردم 
 برای خرید مسکن است تحقق نمی یابد. دور باطلی ایجاد خواهد شد که هیچ گاه پایان 

نخواهد یافت. 
در همین زمینه به تجربه گذشته افزایش شدید وام خرید اشاره می کنند. در سال ۸3 

وام خرید از 7 میلیون تومان به 1۸ میلیون تومان افزایش یافت.
 این افزایش 1۵۰ درصدی وام خرید در کم تر از دو سال نتیجه خود را در بازار مسکن 
گذاشت و افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۸۵ را به دنبال داشت.  آیا بانک مرکزی 

به طرحی که در گذشته آثارش تجربه شده است، رأی می دهد؟

س:حمیدرضا نیکو مرام/ زاینده رود[
]عک

آل نبی چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را به تالطم درآورند

عاش��ورا، انفجاری از نور بود و تابش��ی از حق، که بر اندیشه ها 
تجسم کرد. 

عاش��ورا، قرارگاه عشق است و پناهگاه عاش��قان. کیست که از 
این معبر عبور کند و قرار و پناه نگیرد؟ عاشورا، تکلیف است و 

عاشورایی شدن عمل به تکلیف. 
هیچ نقطه ای در هویت هس��تی نیس��ت که از حرکت و شعر و 
شعور عاشورایی خالی باشد عاشورا، از جاذبه ها دل کندن و به 
جذبه دوست رسیدن است عاشورا یک نیم روز بیش نیست که 
در آن، شهادت به روشنی بر س��ر تکلیف خویش ایستاده است  
این شمِع وجوِد حسین است که محفِل محرم را پیوسته روشن 
نگاه می دارد  حس��ین، نام آورترین نام و نامدارترین سردار بر 
چکاد روشنی هاست. معاون اول قوه قضائیه گفت: عاشورا صحنه ای 

از مظاهر عالی انسانی و جلوه دین مداران و دین گریزان است.
  حجت االس��الم رییس��ی در جمع ع��زاداران حس��ینی در هیأت 
رزمندگان اسالم اصفهان، اظهار داشت: عاش��ورا صحنه تابلوی از 
مظاهر عالی انسانی اس��ت که از جمله مظاهر عالی انسانی عاشورا 

عبارت است از  صبر، ایمان، شکر، وفا، اوج عبودیت و بندگی خدا. 

باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری شهر فالورجان

جواد نصری سر پرست شهرداری فالورجان 

شهرداری فالورجان به استناد بودجه سال 92 خود كه به تصويب شورای اسالمی شهر فالورجان رسيده است در نظر داردعمليات جمع آوری  و حمل 
زباله و نظافت و رفت وروب معابر را با اعتباری بالغ بر 6/500/000/000 ريال را برابر فرم انجام كار پيوست به پيمانكاران واجد شرايط به مدت يكسال 

بشرح ذيل واگذار نمايد : شط مناقصه : 
1- شركت كنندگان بايد دارای صالحيت فنی بوده و تائيديه از معاونت مديريت و برنامه ريزی استان باشند 

2- شركت كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند
3- ش�ركت كنندگان بايد جهت  اخذ آگهی مناقصه و قرار داد پروژه مذكور مبلغ 200/000ريال بحساب 0107030747001 شهرداری فالورجان نزد 

بانک ملی واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهادات خود نمايند 
4- پيش�نهاد هندگان بايس�تی معادل 5 درصد كل اعتبار به مبلغ 325/000/000 ريال را به صورت ضمانتنامه  بانكی و يا وجه نقد به حساب شماره 

3100003444002 شهرداری نزد بانک ملی شعبه فالورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكی ضميمه پيشنهاد خود بنمايند .
5- پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت14:30 روزچهارشنبه مورخ92/8/29 در دو پاكت مهر و موم شده الف و ب ) پاكت 
الف محتوی كليه اوراق شركت و آخرين تغييرات و تصوير روزنامه رسمی كشور و برگ صالحيات رزومه كاری و ضمانت نامه پيمانكار و فرم ارزيابی 
پيمانكار و پاكت ب محتوی برگ آگهی و ش�رايط خصوصی و پيش�نهاد قيمت كه به حروف نوشته و زير آن مهر و امضا ش�ده باشد ( را به دبير خانه 

محرمانه حراست تسليم و رسيد دريافت دارند .
6- پيشنهادات رسيده در ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 92/8/30 با حضور كليه اعضا ء كميسيون عالی معامالت شهرداری تشكيل می گردد باز 

و قرائت خواهد شد .
7- كميس�يون در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار بوده و پيش�نهادات كه بعد از مدت مقرر مخدوش و بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده 

نخواهد شد و كميسيون حداكثر ظرف يک هفته پيشنهادات را بررسی و نتيجه را اعالم خواهد كرد .

مرحله  دوم

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

92/9/392/9/17خرید سه ردیف پوسته گیربکس9204472مناقصه 1

92/8/2992/9/13خرید 1000 تن آجر شاموتی )w-3(9203903مناقصه2

طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال شمش و 12-92مناقصه3
92/9/292/9/18قراضه » با شرط سابقه کاری مشابه جهت شرکت در مناقصه«

92/8/2592/9/5ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان منطقه  » ب«9203727R1مناقصه4

9203109مناقصه5
اجرای عملیات تامین قطعات ، انجام سرویس دوره ای، 

نگهداری، تعمیر و نصب قطعات، تجهیزات آسانسور های سطح 
کارخانه و ساختمان فروش اصفهان

92/8/2292/9/3

92/9/992/10/1خرید دو ردیف قطعات الکتروز917760تجدید مناقصه بین المللی6

92/9/192/9/16خرید 200 عدد ول بلوک1500- عدد النس ازت9202307مناقصه7

92/9/692/9/18خرید 300/000 عدد ماسک ضد گردو غبار تیپ 9204342P 2مناقصه8

 نوبت   اول
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی خاص(   

 روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان 



چهره روزيادداشت

تیم مذاکره کننده از تاکتیک های 
خوب برای مقاومت بهره برد

علی اصغر زارعی نماینده مجلس در خصوص مذاکرات ایران و 5+1 
گفت: از ابتدا پیش بینی می شد که این دوره از مذاکرات، مذاکرات 
سنگینی باشد چون بهانه هایی که آمریکا و 1+5 علیه ما در این مدت 

مطرح می کردند مجددا قابل بحث و گفتگو شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در مقابل 
انگیزه مذاکره کنندگان ایرانی که تالش می کنند توافق نس��بی در 
نتیجه مذاکرات کسب ش��ود به نظر می رس��د طرف های مقابل ما 
در 1+5هم درصدد دس��تیابی به توافق هس��تند و اهدافی را دنبال 

می کنند.
عضو  فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: 1+5 به دنبال دست یافتن 
به توافقی با جمهوری اسالمی اس��ت، اما با حداقل امتیازات که هنر 
مذاکره کنندگان ما این اس��ت که حداکثر تالش خ��ود را در حفظ 

حداکثر منافع ملی داشته باشند.
زارعی با تأکید بر این که قضاوت در خص��وص عملکرد تیم مذاکره 
کننده را باید به آینده ای نزدیک که توافقی حاصل شده باشد موکول 
کنیم، گفت: تیم مذاکره کننده از تاکتیک های خوبی برای مقاومت 
و پیشبرد مذاکرات استفاده کرده است و آرزو می کنیم با ایستادگی 

بر منافع ملی مذاکرات را پیش ببرند و از منافع ملی عدول نکنند.

انتقال پايتخت به سلطانیه
عضو مجمع نمایندگان اس��تان زنجان از ارائه نامه ای با امضای همه 
نمایندگان اس��تان زنجان به رئیس جمهور برای انتقال پایتخت به 

سلطانیه خبر داد.
محمدرضا خان محمدی در خصوص جلسه مجمع نمایندگان استان 
زنجان با رئیس جمهور که دیروز برگزارشد، گفت: در این جلسه در 
خصوص مشکالت اش��تغال، فرس��ودگی صنعت و کم آبی و خشک 

سالی صحبت کردیم.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پیشنهادی با 
امضای همه اعضای مجمع نمایندگان به رئیس جمهور برای انتقال 
پایتخت به سلطانیه ارائه ش��د.وی با بیان اینکه نمایندگان استان بر 
لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام استان زنجان تاکید داشتند گفت: از 
طرح های مهمی که کل نمایندگان استان خواستار اجرای آن بودند 

احداث خط سریع ریلی تهران-تبریز بود.

آمانو با صالحی ديدار کرد
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی 

رییس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد.
 مدیر کل آژانس انرژی اتمی در رأس هیأتی از مذاکره کندگان فنی 

و کارشناسان آژانس وارد تهران شد.
آمانو پیش از ترک وین به مقصد تهران ب��ه خبرنگاران گفت :»ما به 
مرحله بسیار مهمی رسیده ایم و تصمیم گرفتم دعوت آقای صالحی 
را قبول کنم.« وی همچنین ابراز امیدواری کرد دیدارها و مذاکرات 
تهران منجر به نتایج ملموس و عینی شود. آمانو همچنین بر پیشبرد 

پیشنهاد ایران برای تقویت همکاری ها تأکید کرد. 
 ایران و آژانس در مذاکرات قبلی ب��ر روی »چارچوب همکاری« به 
تفاهم رسیده اند و در مذاکرات امروز متن این توافق نامه نهایی شده 

و به امضای آمانو و صالحی خواهد رسید.

اولین حکم فرجی دانا برای رؤسای 
دانشگاه

دکتر رضا فرجی دانا طی حکمی دکتر علی خاکی صدیق را به عنوان 
سرپرست دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی منصوب کرد. در این 
حکم از زحمات رییس سابق دانشگاه، دکتر مجید قاسمی نیز تقدیر 

شده است . 
در حالی دکتر خاکی صدیق به عنوان سرپرس��ت دانش��گاه خواجه 
نصیرالدین طوسی معرفی شده است که عبدالحسین فریدون مدیر 
کل دفتر وزارتی وزارت علوم اعالم کرده بود: در حال حاضر ضرورتی 

برای تغییر روسای دانشگاه ها احساس نمی شود.
وی همچنی��ن خبر انتصاب خاکی صدیق را در س��مت سرپرس��ت 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تکذیب کرد.

احمدی مقدم : به دولت خوشبینم
فرمانده نیروی انتظامی کش��ور گفت: به روندی که دولت در پیش 
گرفته خوشبین هستیم و امیدواریم طرح امنیت اخالقی و عفاف و 

حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد.
س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور در 
خص��وص تصمیم جدید وزارت کش��ور مبنی بر تش��کیل ش��ورای 
اجتماعی کش��ور، با بیان این که ش��ورای اجتماعی کشور راهبری 
»طرح عفاف و حجاب« و »امنیت اخالقی« را بر عهده گرفته است، 
گفت: این شورا در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای 

خود هستند.

پس از سه روز مذاکرات سخت و فشرده 
گروه 
در ژنو بین ایران و کشورهای گروه پنج به سیاسی

عالوه یک این مذاکرات بدون دستیابی به 
نتیجه نهایی، پایان یافت. با وجود این  مذاکرات ژنو را می توان نقطه 
عطف و تحول مهمی در 10 س��ال اخیر محسوب کرد زیرا  در روز 
 آخ��ر مذاک��رات  ب��ا هم��راه ش��دن  وزی��ران ام��ور خارج��ه  
آلمان ، آمریکا،  انگلیس ، روسیه ، فرانسه و قائم مقام وزیر خارجه 
چین به نقطه جدیدی رس��ید که اگر نبود کارشکنی وزیر خارجه 
فرانسه ،حتما می توانست به یک نقش��ه راه اساسی برای روزهای 

آینده در مذاکرات تبدیل شود.  
در واقع اسراییل از همان ابتدای ش��روع بازی غرب درباره فعالیت 
صلح آمیز هسته ای ایران از س��ال 2002 تا کنون صحنه گردان 
مخالفت های غیر منطقی با تولید انرژی هسته ای در ایران است. 
در این زمان نتانیاهو وقتی دی��د دیگر نمی تواند آمریکایی ها را به 
همسویی با مواضع جنگ طلبانه و غیر منطقی خود همراه سازد ، از 
دوست قدیمی خود لوران فابیوس کمک گرفت تا این بار او نقش 
پلیس بد را برای برهم زدن توافقی که پس از مذاکرات پنج ساعته 
اشتون ، کری و ظریف در شب دوم مذاکرات ، شکل گرفته بود؛ ایفا 
نماید . فابیوس با این بیان ناقص که تنها به بخشی از واقعیت اشاره 
داشت؛ به دو هدف رسید . اول نشان داد که  نه تنها اختالف نظر بین 
ایران و گروه پنج به عالوه یک همچنان ادامه دارد و اخبار مثبت را 

منفی کرد، بلکه بیانگر این واقعیت نیز بود که  با پیشنهاد منطقی 
ایران اختالف نظر عمیق تری بین کش��ورهای گروه 1+5 بوجود 
آمده است. به گونه ای که وزیر خارجه سوئد مجبور شد در مصاحبه 
اعالم کند :» به نظر می رسد مذاکرات سخت تر به جای ایران بین 

کشورهای 1+5 درجریان است که این خوب نیست.«
هدف دوم فابیوس این بود که با علنی کردن بخش��ی از مذاکرات 
روند توافق ها را متوقف کند. زیرا او با مطرح کردن منافع اسراییل 
و بعضی از کشورهای منطقه که منظورش عربستان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس بود، به خوبی نش��ان داد ک��ه دالرهای نفتی و 
وعده های خرید سالح و راکتورهای هسته ای از سوی عربستان، 
کارخودش را کرده است. به ویژه با همکاری مشترکی که در جریان 
جنگ در سوریه بین فرانسه ، اسراییل وعربستان شکل گرفته این 

نوع موضع گیری وزیرخارجه فرانسه بهتر قابل درک است.
البته درس دیگری هم در این نوع موضع گیری تخریبی فرانسه در 
جریان مذاکراتی که می توانست به صلح و امنیت پایدار در منطقه 
کمک کند ، کامال قابل مشاهده است. دیپلمات ها می دانند چگونه 
با علنی کردن بخشی از روند مذاکرات ، توافق های احتمالی را برهم 
بزنند . این باور بار دیگر به اثبات رسید  که وقتی عرصه دیپلماسی به 
بازی های رسانه ای کشیده شود، دیگر نمی توان به تالش ها ادامه 
داد. به همین دلیل نیاز اس��ت یک فرصت 10 روزه دیگری ایجاد 
شود تا با هماهنگی های جدید تالش برای رسیدن به توافق  از نوع 

آغاز شود. اما وزیرخارجه فرانس��ه چرا به راکتور اراک اشاره کرد ؟ 
وآن بخش از واقعیتی را که به آن اش��اره نکرد چه بود؟ در پاسخ به 
این سؤال باید گفت:  راکتور 40 مگاواتی هسته ای در حال ساخت 
اراک  قرار است جایگزین راکتور 5 مگاواتی تهران شود که از 1967 
 تاکنون مشغول کار است و باید بازنشس��ته شود. براساس پادمان 
هسته ای]1[ که بین ایران و آژانس در سال 1973امضا شده  راکتور 
آب سنگین اراک شش ماه قبل از افتتاح ان در سال 2015 زیر نظر 
آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای قرار می گیرد. دوس��ال قبل 
ناکارتس معاون وقت پادمان های  دبیر کل آژانس ازآن جا بازدید 
 داشت . کار اصلی راکتور اراک  تولید رادیوایزوتوپ ها برای معالجه 
بیماری های خاص از جمله انواع سرطان هاست. چون این نیروگاه 
قراراست با آب س��نگین تولیدات خود را ارایه دهد تا دیگر نیازی 
به فرایند غنی سازی اورانیوم نداشته باشد ، غربی ها مرتبا دراین 
مورد که ممکن است ایران از این امکان برای تولید پلوتونیم برای 
 تولید بمب هس��ته ای اس��تفاده کند، بهره برداری های تبلیغاتی

  می کنن��د . درحالی که وقت��ی نی��روگاه اراک زیر نظ��ر آژانس 
بین المللی  انرژی هسته ای باشد دیگرچه جای نگرانی است؟

  به ویژه آن که در پیش��نهاد جدید ایران، درصورتی که غرب حق 
غنی سازی اورانیوم در خاک ایران را به رسمیت بشناسد، نظارت 
آژانس هم تا حد بس��یار زیادی افزایش می یاب��د و در عمل جایی 
برای نگرانی وجود ن��دارد. مگر آن که بر طبق خواس��ت نتانیاهو 
 بخواهند اساس��ا ایران به فناوری تولید انرژی هسته ای دسترسی

 نداشته باش��د؛ این خواس��ت برای رژیمی که خود 200 کالهک 
هس��ته ای دارد آن قدر غیر منطقی اس��ت که حتی صدای وزیر 

خارجه آمریکا راهم درآورده است .
    جمع  بندی :

 با توجه به پیش��نهاد دقیق و جامع ایران که در س��ه مرحله اجرا
 می شود اصوال بهانه از دس��ت غرب برای ادامه این بازی ده ساله 
خارج شد. ابتکار ایران پنج وزیر خارجه را به ژنو کشاند و اگر نبود 
حرکت اسراییلی – فرانسوی این مذاکرات در این مرحله به نتیجه 
مثبتی رسیده بود . با این وجود شکی نیس��ت که همه چیز برای 
رسیدن به توافقی جامع و کامل آماده شده اس��ت . شرایط امروز 
حکایت از این واقعیت دارد ک��ه دیدگاه های دو طرف اصلی یعنی 
ایران و آمریکا  بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به هم نزدیک 
شده است. کارشکنی های اسراییل و فرانسه می تواند روند را کند یا 

به تأخیر بیندازد اما بدون شک به جایی نمی رسد .
مذاکرات سه روزه نشان داد راه دیپلماسی برای جلوگیری ازجنگ 
بسته نشده وهنوز می توان بر خرد جمعی بر فایق آمدن بر مشکالت 

تکیه کرد. 

تحلیلی  درباره نقش تخريبی پاريس در مذاکرات ژنو

قدردانی تروريست های داعش پشت پرده توطئه اسراییلی- فرانسوی در ژنو چه بود؟
از عربستان

گروه موسوم به دولت اس��المی عراق و شام با صدور بیانیه 
از کمک های مالی و تس��لیحاتی و دیگر خدمات بی دریغ 

سعودی ها قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه االخباریه، گروه موس��وم به دولت اسالم 
عراق و شام با صدور بیانیه ای از خدمات بی دریغ سعودی 

قدردانی کرد.
 در این بیانیه با اش��اره به کمک های مالی و تس��لیحاتی 
س��عودی ها به داعش و نیز جذب و اعزام تروریست های 
از سوی آل سعود به سوریه از خدمت جدیدی که خادمه 

مجاهد نامیده شده خبر داده است.

ايران حق غنی سازی داخلی 
ندارد !

س��نای آمریکا ای��ن هفت��ه دور جدی��دی از تحریم  های 
ضدایرانی را مورد بررس��ی ق��رار می دهد ک��ه در صورت 
تصویب از ایران خواهد خواست برنامه هسته ای خود را به 

طور کامل کنار بگذارد.
به گزارش رویترز، کنگره آمریکا روز یک شنبه از تصمیم 
خود برای افزایش تحریم ها علیه ایران خبر داد.  این اقدام 
با هدف افزایش فشارها بر ایران در طول مذاکرات هسته ای 

صورت می گیرد.
به نوش��ته رویترز این تصمیم نشان دهنده بدبینی کنگره 
به دور تازه مذاکرات هس��ته ای و همچنین از س��رگیری 
فعالیت های البی های اسراییلی در کنگره علیه ایران است.

سخنرانی اوالند در کنست 
رژيم صهیونیستی

به نقل از روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست، قرار است 
»فرانسوا اوالند« هفته آینده در کنست اسراییل سخنرانی 

کند.
این خبر تقریبا یک هفته بعد از آن منتش��ر می ش��ود که 
»یولی الدستاین« رییس کنست اسراییل اعالم کرد که از 
اوالند در پارلمان اسراییل استقبال نمی شود زیرا او تصمیم 
گرفت که با قانونگذاران در کنست صحبت نکند و در عوض 
به گفتگو با دانشجویان بپردازد. از س��وی دیگر یک مقام 
س��فارت فرانس��ه در تل آویو نیز در آن زمان اعالم کرد که 

برنامه سفر اوالند هنوز نهایی نشده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

احتمال تفاهم در نشست بعدی 
زياد است 

ظریف / وزیر امور خارجه 

امکان رسیدن به توافق در نشست ژنووجود داشت و در نشست آینده حتی 
بیشتر از این نشست امکان رس��یدن به توافق وجود دارد. می دانید که ما 
در این نشست تازه کار را شروع کردیم . ما همیشه در واقع باید با باالترین 
هدف گذاری وارد جلسه بشویم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اگر اهداف خود 
را خیلی متواضعانه انتخاب کنید نمی توانید به هیچ هدفی برسید. همین 
که در این جلسه توانستیم مقدار زیادی از اختالف نظرهایی که طی حدود 
8 سال روی هم انباشته شده بود 
را حل بکنیم و فقط چند نقطه 
اختالفی برسیم خود پیشرفت 
عظیمی اس��ت و ای��ن حاصل 
نمیشد مگر این که همه با این 
هدف به جلو م��ی رفتند که در 
همین جلسه کار را نهایی کنند 
و لذا از نظر روان��ی این حرکت 

بسیار مفید بود.
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دیدار بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال با رهبری

غالمحسین مظلومی مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که مدتی است با بیماری دست و پنجه نرم 
می کند، روز گذشته با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو کرد.مظلومی در این باره گفت: مقام معظم رهبری 

برایم آرزوی سالمتی کردند و فرمودند همیشه دعاگو هستند.

 لزوم توجه بیش تر
 به روزنامه نگاران 

تیم مذاکره کننده ايران 
هوشمند  عمل کرد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در دیدار 
اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران، با یادآوری جمله 
معروف»مطبوعات رکن چهارم دمکراسی هستند«، گفت: عکس در روزنامه ها 
هم باعث افزایش جاذبه های تصویری می شود و هم سند متن خبر و گزارش 
خواهد بود. وی پیرو گزارش اعضا از بی مهری هایی که طی سال های گذشته 
در حق روزنامه نگاران و عکاسان خبری شده، گفت: بی مهری ها و برخوردهای 
تنبیهی اگر تخصصی نباشد و برخاسته از اختالفات سلیقه ای باشد، مخل امنیت 
شغلی خواهد بود. وی عکاسی را کاری مهم و نیاز جامعه خواند و گفت: عکاسان 
لحظات تاریخی و ماندنی را ثبت می کنند.وی با تأکید بر حرفه ای شدن هنر 
عکاسی و ضرورت توجه به نیازهای علمی عکاسان گفت: باید دانشگاه های ما 

از تجربیات میدانی عکاسان در جهت ارتقای دانش عکاسی استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با تمجید از عملکرد 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات اخیر گفت: وزیر خارجه کشور 
فرانسه سخنگوی رژیم صهیونیستی شد و سرس��پردگی اش را به البی رژیم 
صهیونیستی نشان داد. عوض حیدرپور درباره نقش فرانسه در مذاکرات اخیر 
گفت: در این دوره از مذاکرات گروه 1+5 و جمهوری اسالمی ایران در مجموع بر 
اساس بسته پیشنهادی ایران خوب جلو رفتند و پیشرفت های بسیاری حاصل 
شد.وی با بیان این که اما دو نکته در این مذاکرات بسیار جالب بود ادامه داد: 
یکی هماهنگی های ساعت به ساعت اوباما با نتانیاهو بود که به نظر می رسید 
خود آمریکایی ها اراده تصمیم گیری نداش��تند و هرچه رژیم صهیونیس��تی 
می گفت آن ها عمل می کردند، البته نتیانیاهو نی��ز بارها گفت که با رهبران 

کشورهای 1+5 در تماس بوده که نگذارد تفاهم نامه ای امضا شود.

کوثری عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس درباره نقش کش��ور فرانس��ه در مذاکرات اخیر ژنو 
گفت: در این مذاکرات خباثت های کشورهای استکباری، 
 آمری��کا، انگلیس و فرانس��ه وجود داش��ت مج��ددا خود را 
 نشان داد.کوثری ادامه داد: این کشورها ابتدا مذاکره و بحث 
می کنند و وقتی به نتیجه می رس��ند در زمان امضا توافق 
 حاصله تحت تأثیر رژیم غاصب اس��راییل زی��ر حرف خود 
می زنند و این نش��ان می دهد که به ص��ورت تخصصی به 
مذاکرات نگاه نمی کنند و این دفعه نیز این نقش به فرانسه 
واگذار ش��ده اس��ت. وی با بیان این که هم اس��راییل و هم 
عربستان از توافقات ایران ناراضی هستند، ادامه داد: این که 
در مذاکرات هس��ته ای ایران با گروه 1+5 به توافق برسد به 
ضرر عربستان و اسراییل است، لذا عربستان به همین منظور 
امتیازهایی را برای فرانسه قائل شده است تا از طریق فرانسه 
به اهداف خود برسد البته اسراییل نیز همین موضوع را دنبال 
می کند. وی درباره تغییر نگرش در روابط و سیاس��ت های 
کشورمان با کشور فرانسه گفت: قطعا خود دولت و دستگاه 
دیپلماسی به این مسأله توجه دارند اما حتما پس از این که 
ما در کمیسیون از وزیر خارجه دعوت کردیم در مورد تغییر 
رفتار با کشور فرانسه تأکید می ش��ود تا این طور نباشد که 

خیال کنند ما به آن ها نیاز پیدا کرده ایم .

محمد نهاوندیان ریی��س دفتر رییس جمه��ور اعالم کرد: 
روحانی ظرف دو هفته آینده گزارش عملکرد 100 روزه دولت 

را به حضور مردم خواهد رساند.
  وی همچنین اب��راز امیدواری کرد که س��نت گزارش دهی

 100 روزه به مردم ادامه پیدا کند.
نهاوندیان در ادامه در پاس��خ به سؤالی درباره مشخصه های 
اقتصادی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران تصریح کرد: 
بر اساس مشخصه ها بخش خصوصی و سهم آن در اقتصاد 

ایران مختلف ارزیابی می شود. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال سهم بخش خصوصی بر اساس 
میزان اش��تغال، تولی��د ناخالص و تع��داد بنگاه ها رقم های 
متفاوتی را نشان می دهد. وی تصریح کرد: البته بررسی این 
موضوع و گزارش آن به عهده بانک مرکزی گذاش��ته شده 
است. نهاوندیان با اشاره به مسأله تعریف بخش خصوصی در 
اقتصاد ایران اظهار داشت: تعریف بخش خصوصی با توجه 
به گس��ترش بنگاه هایی که ظاهرا دارای مالکیت خصوصی 
هستند ولی در واقعیت با مدیریت دولتی اداره می شوند و به 
اصطالح شبه دولتی نام دارند مشخص نیست. وی تحرکات 
پیشین برای چابکس��ازی دولت را یادآور ش��د و ادامه داد: 
متأسفانه واگذاری ها بیشتر به شبه دولتی ها انجام شد و عمال 

منجر به توسعه بخش خصوصی نشد.

علی عبداله��ی معاون امنیت��ی - انتظامی وزیر کش��ور در 
خصوص جزئیات قتل معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن 
و تجارت اظهار داش��ت: اطالعات و س��رنخ های جدیدی به 
دست آورده ایم و کسب اطالعات بیشتر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این موضوع در حال بررس��ی است و ان شاءاهلل در 
اسرع وقت به این موضوع رسیدگی می شود.

معاون امنیتی وزیر کش��ور با بیان این که ب��ه این قطعیت 
 رس��یده ایم که این موضوع به هیچ وجه امنیتی، سیاس��ی 
نبوده است، گفت: اصال بحث ترور نبوده است، اما به همراه 
نیروی انتظامی در تالشیم تا مضنون اصلی این حادثه را پیدا 
کنیم. پیش تر نیز مرکز اطالع رس��انی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ در اطالعیه ای جزئیات این حادثه را اعالم کرد.

در این اطالعیه آمده بود: »مقارن ساعت 20:04 شب گذشته 
19 آبان ماه امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 
تهران بزرگ اطالع حاصل شد فردی در یک دستگاه پژو در 
خیابان گلبرگ از ناحیه سر مورد اصابت تیر قرار گرفته و به 

قتل رسیده است.
 مأموران به محض وص��ول خبر در محل حاضر ش��ده و در 
بررسی های بیشتر مشخص شد، مقتول صفدر رحمت آبادی 
معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که از 
ناحیه سر مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته و کشته شده است.

شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد 
این کش��ور در گفتگوهای 1+5 و ایران، وارد سرزمین های 
اشغالی شد تا مقامات رژیم صهیونیستی را در جریان جزئیات 
مذاکرات انجام ش��ده در ژنو قرار دهد. به گزارش، ها آرتض، 
وندی ش��رمن در جمع خبرنگاران اس��راییلی در خصوص 
مذاکرات انجام شده در ژنو گفت : شش کشور مذاکره کننده با 
ایران )انگلیس، آمریکا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان( 

خواستار تعلیق فعالیت در راکتور آب سنگین اراک بودند.
به نوش��ته هاآرتض، در طی مذاکرات اخیر در ژنو، آمریکا به 
روش��نی به ایران گفته که می داند از محصوالت راکتور آب 
سنگین برای تولید تسلیحات هسته ای استفاده نمی کند، 
اما با این وجود کش��ورهای مذاکره کننده ب��ا ایران، معتقد 
بودند که فعالی��ت راکتور اراک باید تعلیق ش��ود، زیرا تمام 
شش کشور درباره آن نگران بود. ش��رمن در ادامه افزود : ما 
خواستار اختصاص فرصت بیشتر برای به نتیجه رسیدن در 
مورد راکتور اراک هستیم. ا ما ورود شرمن به سرزمین های 
اشغالی در حالی انجام می شود که اختالفات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به ویژه بر س��ر ایران به اوج خود رسیده است. 
جمعه جان کری، دیداری کوتاه با بنیامین نتانیاهو داشت و 
بعد از این دیدار نتانیاهو به شدت از توافق احتمالی کشورهای 

1+5 و ایران انتقاد کرد.

دولت وزارت کشورمجلس بین الملل

 بررسی  روابط
 ايران وفرانسه 

روحانی 2 هفته ديگر به 
مردم گزارش می دهد

 سرنخ های جديد 
از قتل معاون وزير صنعت

گزارش شرمن به صهیونیست 
درباره وقايع ژنو
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داشتن کارت سالمت برای طباخان 
هیئات شهرضا الزامی است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: داشتن کارت سالمت برای 
دست اندرکاران طبخ غذاهای نذری در هیأت های مذهبی این شهرستان 
ضروری اس��ت. حجت اله تنهایی افزود: تمام افرادی که در آماده کردن، 
پخت و توزیع غذاهای نذری در این ایام فعالیت دارند باید از نظر سالمت 
جس��می معاینات الزم را انجام دهند. وی تأکید کرد: این مرکز شرایط 
الزم برای انجام معاینات بهداش��تی و صدور کارت پزشکی در کم ترین 
زمان و حداقل قیمت برای این افراد را در کلینیک کس��ائی شهرس��تان 

فراهم کرده است.

 سقف معافیت تحصیلی
 دانش آموزان 20 سال است

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد سقف معافیت تحصیلی دانش آموزان 
20 سال است. سازمان وظیفه عمومي ناجا در اطالعیه اي اعالم داشت: 
با تصویب قانون خدمت وظیفه عمومي در سال 90  سن مشموالن براي 
بهره مندي از معافیت تحصیلي دانش آموزي، از 24 سال به 20 سالگي 
کاهش یافته است. دانش آموزاني که از مهر ماه سال1 139، درپایه اول 
دبیرستان ش��روع به تحصیل کرده اند براس��اس مقررات قانون وظیفه 
عمومي در همه رشته ها تا 20 سالگي تمام مجاز به ادامه تحصیل هستند.

 فانی: طرحی را آغاز نمی کنم
 که فردا متوقف شود

وزیر آم��وزش و پ��رورش درخص��وص اقدام��ات وزارتخان��ه متبوعش 
ب��رای توزیع ش��یر مدارس ب��ه عن��وان یک��ی از مهم تری��ن طرح های 
اجرای��ی ای��ن وزارتخانه، گف��ت: م��ردم بای��د بپذیرند من ب��ه عنوان 
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش ب��رای اج��رای طرح��ی اق��دام نمی کن��م 
 ک��ه ف��ردا متوق��ف ش��ود. علی اصغ��ر فان��ی ضم��ن بی��ان ای��ن که

 برای آغاز توزیع شیر باید اعتبارات الزم تأمین شود، افزود: به محض آماده 
شدن این اعتبارات، توزیع ش��یر در مدارس آغاز می شود. وی ادامه داد: 
بارها تأکید کردم هیچ کار نویی را آغاز نمی کنم، مگر آن را به آخر برسانم؛ 
توزیع شیر نیز یکی از اقداماتی است که باید پس از آغاز به نتیجه برسد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که مردم باید بپذیرند من به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش برای اجرای طرحی اقدام نمی کنم که فردا متوقف شود، 
تصریح کرد: چنانچه اعتبارات الزم به موقع فراهم ش��ود، توزیع شیر در 

مدارس آغاز خواهد شد.

  ۴0 عکاس خبری عزاداری تاسوعا 
و عاشورا را به تصوير می کشند

رییس شورای اسالمی شهر نطنز گفت: 40 عکاس، مراسم های عزاداری 
مردم در روز تاسوعا و عاشورا، در تمام حسینیه ها و تکایای نطنز را به تصویر 
می کشند.  عباس کوچه فاره اظهارداش��ت: این 40 عکاس، عضو انجمن 
عکاسان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هستند که 
در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، میهمان مردم شهر نطنز خواهند بود.

 استان اصفهان در تاسوعا
 و عاشورا بارانی است

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در روز 
چهارشنبه و پنج شنبه، تاسوعا و عاشورا، شاهد افزایش ابرو 

بارش قابل توجه در استان اصفهان هستیم.
 میترا س��یدان پیرامون وضعیت آب و هوای��ی در چند روز 
آینده اظهارداشت: بررس��ی نقشه های هواشناسی، بیان گر 
عبور امواج ناپایدار از روی اس��تان طی 24 س��اعت آینده 
بوده و بر این اساس شاهد رش��د ابر و بارش های پراکنده در 
برخی از مناطق اس��تان خواهیم بود. وی افزود: همچنین 
طی روزهای آینده ش��اهد غب��ار محلی ب��رای بخش های 
مرکز اس��تان خواهیم بود و در روز سه شنبه پدیده رشد ابر 
در استان غالب خواهد بود. کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان تصریح کرد: در روز چهارشنبه و پنج شنبه، 
تاسوعا و عاشورا، موج ناپایدار دیگری شهر اصفهان را تحت 
تأثیر قرار داده و در استان اصفهان، شاهد افزایش ابر به ویژه 
در طول روز پنج شنبه خواهیم بود. وی بیان کرد: بارش در 
برخی از مناطق استان در این دو روز دور از انتظار نیست که 
برای بخش های جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب استان 

و تاحدی مرکز بارش های بهتری را پیش بینی می کنیم.
سیدین با بیان این که آلودگی هوای اس��تان رو به کاهش 
بوده، خاطرنشان کرد: در روز تاسوعا و عاشورا با کاهش درجه 
حرارت هوا روبرو هستیم که پیش بینی می شود که درجه دما 

در این روزها به 16 درجه سانتی گراد برسد.

عاشورا جلوه دين مداران و 
دين گريزان است

معاون اول قوه قضائیه گفت: عاشورا صحنه ای از مظاهر عالی 
انسانی و جلوه دین مداران و دین گریزان است.

  حجت االسالم رییسی در جمع عزاداران حسینی در هیأت 
رزمندگان اسالم اصفهان، اظهار داشت: عاشورا صحنه تابلوی 
از مظاهر عالی انسانی است که از جمله مظاهر عالی انسانی 
عاشورا عبارت است از  صبر، ایمان، شکر، وفا، اوج عبودیت و 
بندگی خدا. وی ادامه داد: خط امتداد عاشورا حکم می کند از 
مظاهر عالی انسانی مدد بگیریم، دین گریزی و جهل و نادانی 
تابلویی سیاه در واقعه عاشورا است. در واقعه کربال جنایاتی 
خالف انسانیت و اسالمیت رقم خورد. وی خاطرنشان کرد: 
از جمله علل دین گریزی می توان به جهل و نادانی نسبت به 
ذات اقدس خداوند و معاد اشاره کرد. جهل علت بسیاری از 

دین گریزی هاست.
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گشتی در اخبار
صداي اذان در ادارات استان طنين انداز شود

  اس��تاندار ضمن تأکید بر لزوم پخش اذان در ادارات اس��تان گفت: برکت صداي اذان در گرایش 
مردم به نماز و باالرفتن روحیه معنوي آنان تأثیر گذار خواهد بود. زرگرپور ضمن تأکید بر اهمیت 
برگزاري مرتب این جلسات گفت : جلسات ستاد اقامه نماز باید به صورت کارا و فعال پیگیري شود. 

3

پلیس با خودروهای نقاش�ی ش�ده و غیر متعارف برخورد 
می کند

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان با بیان این که ماشین نویسی 
از نظر قانون مجاز نیست، گفت: از نظر پلیس ماشین نویسی جمالت 
کوتاه در دهه محرم بالمانع است، اما پلیس با خودروهای نقاشی 

شده و غیر متعارف برخورد می کند.
حسین غالمی ، با بیان این که در دهه محرم حال و هوای شهر رنگ 
و بوی محرم می گیرد، اظهارداش��ت: برخی از جوانان در این چند 
روز اقدام به ماشین نویسی خودرو می کنند. وی افزود: طبق قانون 
راهنمایی و رانندگی ماشین نویسی خودرو ممنوع اعالم شده است 
و رانندگان حق ندارند بر روی خودرو چیزی بنویسند. رییس پلیس 
راهور شهرس��تان اصفهان با بیان این که ماشین نویسی خودروها 
سبب حواس پرتی راننده عقبی می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به 
ارادتی که مردم به امام حسین )ع( دارند، نوشته ها و جمالتی را بر 
روی خودروهای خود می نویسند که از نظر پلیس نیز در این دهه به 

شرط این که تمامی خودرو را نگیرد، بالمانع است.
وی ادامه داد: البت��ه برخی خودروی خود را ب��ا گل و یا پارچه و یا 
نقاشی و شمایل تزیین می کنند که پلیس با این خودروها که دید 

راننده را گرفته و سبب حواس پرتی می شود، برخورد می کند.
غالمی تأکید کرد: نوشتن جمالت کوتاه بر روی خودرو از نظر پلیس 
اشکالی ندارد و اما بعد از دهه باید پاک شود. وی گفت: عالقه مندان 

و ارادتمندان می توانند ارادت خود را با یک نصب پرچم های کوتاه 
به آنتن خودرو  نشان دهند.

اجرای منظم، بی حاش�یه و امن مراس�م ع�زاداری؛ 
خواسته پلیس از هیأت مذهبی

    معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان این که نیروی 
 انتظامی جهت مقابله با بدعت ها، خرافات و سوءاستفاده کنندگان

 از مراس��م عزاداری امام حس��ین)ع( و فضای ماه مح��رم در کنار 
مدیریت استان قرار دارد، خواستار اجرای منظم، بی حاشیه و امن 

مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان، امام حسین)ع( شد.
س��رهنگ جهانگیر کریمی با بیان این که فضای ماه محرم، فضای 
فرهنگی گسترده و دیرینه ای است که مزیت های فروان، متنوع و 
کارایی را در اختیار مردم و جامعه قرار می دهد، اظهارداش��ت: ماه 
محرم برای پلیس و سازمان هایی که در حوزه مبارزه با کج رفتاری ها 
و مقابله با آسیب های اجتماعی کار می کنند، فرصتی مغتنم است. 
وی خاطرنشان کرد: اگرچه مردم ما همیش��ه در حفظ ارزش ها و 
هنجارهای اسالمی کوش��ا بوده اند ولی گذر زمان نشان داده است 
که در این ماه به لحاظ فضای معنوی آن، بیش��تر تحت تأثیر قرار 

گرفته و از طرفی فضای اغناسازی برای پلیس نیز فراهم تر است. 
معاونت اجتماع��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان با بیان 
این که پلیس در ماه محرم با مخاطبان زیادی س��روکار دارد، یکی 

از این مخاطبان که بیش��تر از دیگران در ارتباط با این ارگان است 
را مسئوالن هیأت مذهبی دانس��ت و گفت: پلیس نهایت تعامل و 
همکاری را در اجرای منظم، بی حاش��یه و امن مراسم عزاداری از 

این افراد خواستار است. 
کریمی به حرکت دسته جات عزاداری در سطح شهر اشاره کرد و 
بیان داشت: پلیس هم در حوزه آمد و شد و ترافیک و هم در حوزه 
امنیت بخش��ی، طرح های ویژه ای را طبق سنوات گذشته به اجرا 

گذاشته است. 
وی با اشاره به بهره گیری از طرح »پلیس یار محرم «گفت: براساس 
این طرح، پلیس یاران محرم از مسئوالن هیأت مذهبی انتخاب شده 

و انجام یک سری از وظایف انتظام بخشی به آنها واگذار می شود. 
کریمی با بی��ان این که پلیس از فض��ای ماه مح��رم جهت انجام 
فعالیت های فرهنگی نیز استفاده می کند، گفت: با توجه به این که 
واقعه عاشورا و نهضت امام حس��ین )ع( در آیین  ما جایگاه ویژه ای 
داشته و بار ارزشی قابل توجهی را به جامعه ما داده است، موظفیم 
از این داشته و میراث گرانبها که جامعه جهت زنده ماندن خود به 

آن نیاز دارد، مراقبت و نگهداری کنیم. 
به گفته معاون��ت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان، 
پلیس در کنار سایر سازمان ها و نهادها موظف است از این میراث 
به گونه ای محافظت کند که از ترویج هرگونه سنت غلط، خرافه و 

بدعت جلوگیری شود. 
کریمی از حضور مس��ئوالن آموزش همگانی پلیس در مس��اجد 
و هیأت مذهبی در ماه مح��رم خبر داد و گفت: در این جلس��ات 
 بر مس��ائلی هم چون ارتباط و تعامل پلیس با م��ردم و موضوعات 
انتظام بخشی تأکید می شود. وی مشارکت پلیس با سایر سازمان ها 
در ماه محرم را یادآور شد و گفت: پلیس همگام و همراه با مدیریت 
اس��تان به گونه ای پیش می رود که از پتانس��یل ای��ن ماه جهت 
 رش��د و ارتقای فضای فکری، فرهنگی، امنیتی و مذهبی جامعه

 استفاده نماید. 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: 
نیروی انتظامی جهت مقابله با بدعت ها و سوءاستفاده کنندگان از 
مراسم عزاداری امام حسین)ع( و فضای ماه محرم در کنار مدیریت 
استان قرار داشته و مجموعه فعالیت های فرهنگی و انتظام بخشی 
خود که در سال های گذش��ته نیز اجرا کرده است را با همان شیب 

ادامه خواهد داد.
کریمی در خاتمه با بیان این که پلیس بر خود واجب می داند در این 
ماه، در کنار و همراه مردم در مراسم عزادارای حضور داشته باشد، 
خواستار همراهی ، همکاری و مشارکت مردم با خدمت گذاران خود 

در نیروی انتظامی شد.

ماشین نويسی خودرو در دهه محرم بالمانع است

پليس با خودروهای نقاشی شده و غير متعارف برخورد می کند
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذای روزانه 
 کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان و کارخانه

 سیگارت سازی خمینی شهر ) نوبت دوم(/ بشماره 1340749

 م الف 8511مجتمع دخانیات استان اصفهان

 مجتمع دخاني�ات اصفه�ان در نظ�ر داردغ�ذای روزان�ه كار كن�ان خ�ود و كارخانه 
سيگارت سازی خمينی ش�هر را از طريق برگزاری مناقصه عمومی خريداری و توزيع 
نمايد. لذا از متقاضيان واجد ش�رايط دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد شركت 
در مناقصه از تاري�خ 92/8/19 تا پايان وقت اداری مورخ 92/8/29 به نش�انی اصفهان 
خيابان كمال اسماعيل ، مجتمع دخانيات اصفهان ، واحد تداركات مراجعه فرمايندو يا 
پس ازتكميل فرآيند ثبت نام و دريافت كد كارب�ری در پايگاه ملی مناقصات به آدرس 

www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را بصورت رايگان دريافت نمايند .
1- تعداد و نوع آنها : غ�ذای روزانه كار كن�ان مجتمع دخانيات اصفه�ان و كارخانه 

سيگارت سازی خمينی شهر طبق تقويم كاری مجتمع جمعا 53640 پرس 
 2- آخرين مهلت تحويل پيش�نهادات تا س�اعت 4 عصر روز ش�نبه م�ورخ 92/9/9 

می باشد .
3- زمان بازگش�ايی پاكات س�اعت 10 صبح روز يكش�نبه مورخ 92/9/10 در مجتمع 

دخانيات اصفهان می باشد.
4- مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه مبلغ 4398480000 ريال می باشد .

5- مدت اعتبار پيشنهادها از آخرين روز ارائه پيشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود .
6- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 219924000 ريال واريز به حساب 0140400404003 
بانک ملی ش�عبه خواجوی اصفهان و يا ضمانت نامه بانكی به همين مبلغ با اعتبار سه 

ماهه.
7- سایر شرایط: مشخصات كامل به همراه مدارک شركت در مناقصه ارائه خواهد شد.
در صورت نياز جهت اطالع بيش�تر با ش�ماره تلف�ن 2224182-0311 واحد تداركات 

مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائيد.

آگهی فراخوان عمومی 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان/ )کد آگهی :ر92179(

موضوع فراخوان : نگهداری، تعمیر ساختمان های اداری ، رختکن ها ، رستوران ها ، جاده ها ، اسکلت فلزی ، پوشش های بدنه و سقف و رنگ و 
سند بالست در نوردها ، انرژی و سیاالت مربوطه و سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه 

شماره درخواست : 48361493
مبلغ ضمانت نامه: 4000000000) چهار میلیارد( ریال 

* ضمانتنامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد  و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشد .
 نحوه دریافت فرم های خود اظهاری : س�ایت ش�رکت فوالد مبارکه www.mobarakeh-steel.ir -خرید و تامی�ن کنندگان- خرید- 

 مدیریت قرار دادهای خرید -پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران - پیمانکاران عمومی
مدارک الزم : 

1- اخذ فرم های خود اظهاری از سایت فوالد مبارکه ، تکمیل و تایید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه با مستندات مربوطه 

مهلت ارسال اسناد : 1392/08/30 
نحوه ارس�ال مدارک : تکمیل فرم خود اظهاری و تحویل کلیه مدارک رزومه کاری تکمیل و تائید ش�ده به قسمت قرار دادهای خرید شرکت 

فوالد مبارکه 
 آدرس:  اصفهان - مبارکه - ش�رکت ف�والد مبارکه - س�اختمان مرکزی - ق�رار دادهای خری�د خدمات - کد 147- صندوق پس�تی

84881-11131 
*ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 

*ضمنا هزینه درج آگهی مناقصه فوق بعهده برنده مناقصه خواهد بود
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 3813-0335543 آقای زمانی و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3262-0335543تماس 

حاصل فرمایید.

 م الف 8590

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی استان  اصفهان

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در 
نظر دارد در محل های زير داروخانه تاس�يس نمايد از 
متقاضيان واجد ش�رايط درخواس�ت می شود جهت 
كسب اطالعات بيشتر به س�ايت معاونت غذا و دارو به 

آدرس : www.fdo.mui.ac.ir مراجعه نمايند .
1- محل رهنان شهر اصفهان ) حد نصاب 2800 امتياز ( 

2- روستای طاد از توابع شهرستان فالورجان 



چهره روزيادداشت

 آخرين وضعیت طرح» بیمه بیکاری
 و حمايت از بیکاران متقاضی کار« 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد طرح »بیمه بیکاری و حمایت 
از بیکاران متقاضی کار« اظهارداش��ت: این طرح به دلیل تعیین نشدن 
بار مالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال ش��ده و هم اکنون در 
کمیسیون مربوطه مجمع است. سیدتقی نوربخش با بیان این که بیمه 
بیکاری دارای دو بخش افراد جوی��ای کار و صندوق فعلی بیمه بیکاری 
است، عنوان کرد: بیمه بیکاری افراد جویای کار طرحی است که به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و از صحن علنی مجمع به کمیسیون 
مربوطه رفته و هنوز از کمیسیون مربوطه به مجمع برگشت نخورده است. 
وی با اشاره به این که طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار 
 بار مالی بسیار زیادی به همراه دارد، اظهارداشت: حدود هفت هزار میلیارد

 تومان بار مالی است که این طرح برای کل نظام جامع رفاه اجتماعی به 
همراه دارد.

پايان عملیات اصالح شبکه آبرسانی 
دهسرخ مبارکه

     مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: اصالح 
شبکه آبرسانی دهسرخ شهرستان مبارکه با اعتباري بالغ بر 7میلیون و 
20 هزار ریال به پایان رسید.علی محمدی در این خصوص، اظهار داشت: 
اصالح شبکه آبرساني این روستا به دلیل فرسودگي باال و هدر رفت بسیار 
زیاد آب به مدت 2 سال در کل شبکه صورت گرفت. وی ادامه داد: با اتمام 
عملیات اصالح شبکه دهسرخ از اتالف آب به نحو چشمگیري جلوگیري 
شد.وی تصریح کرد: با انجام این پروژه ۸7۳ خانوار از آب آشامیدني سالم 

و بهداشتي برخوردار شدند. 

اعتبار فاضالب فالورجان با بودجه 
دولتی امکان پذير نیست

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: تأمین اعتبار پروژه شبکه 
فاضالب شهرستان فالورجان از طریق بودجه دولتی امکان پذیر نیست 
زیرا مشمول بازه زمانی بسیار طوالنی می ش��ود. هاشم امینی در جمع 
شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی شهرستان فالورجان، افزود: اجرای 
2۶0 کیلومتر ش��بکه فاضالب و احداث یک تصفیه خانه در ش��هرهای 
ابریشم، کلیشاد و سودرجان و احداث تصفیه خانه دیگری در شهرهای 

بهاران و پیربکران به بیش از ۹0 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 

 معاون نظارت بر اجرای استاندارد
 مطرح کرد

 وزارت نفت از برنامه ارتقای بنزين
 به يورو ۴ عقب است

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی اس��تاندارد با اشاره 
به تأخیر وزارت نفت در ارتقا اس��تاندارد بنزین به یورو 4، گفت: در 
 سال آینده همه پاالیشگاه ها باید به تجهیزات تولید بنزین استاندارد 

یورو 4 مجهز شوند.
 به��ادر کاظمی اظهار داش��ت: ب��ه منظ��ور کاهش آلودگ��ی هوا و 
بهینه سازی مصرف س��وخت، اس��تاندارد یورو 4 بنزین تدوین و به 
وزارت نفت ارایه ش��ده اس��ت. وی تصریح ک��رد: وزارت نفت برنامه 
زمان بندی را برای ارتقا استاندارد بنزین به یورو 4 تدوین و به سازمان 

استاندارد ارایه کرده است که البته در اجرا تأخیر دارند.
وی با بیان این که تولید بنزین یورو 4 شروع شده است، گفت: وزارت 
نفت در زمینه بازس��ازی پاالیش��گاه ها و تجهیز آنها به فرآیند تولید 

بنزین یورو 4 با تأخیر عمل کرده است.
کاظمی افزود: امیدواریم وزارت نفت سریع تر بتواند استاندارد یورو 
4 را در مورد همه بنزین تولیدی اعمال کند تا سازمان استاندارد نیز 
الزام تولید خودرو با استاندارد یورو 4 را به خودروسازان ابالغ کند و 

سهم آالیندگی خودروها در محیط زیست کاهش یابد.
وی در مورد برنامه زمان بندی تولید بنزین با اس��تاندارد یورو 4 نیز 
اظهار داشت: تا پایان امسال بخش عمده ای از بنزین تولیدی کشور 
باید استاندارد یورو 4 را دارا باشد و در سال آینده نیز همه پاالیشگاه ها 
باید به تجهیزات تولید بنزین اس��تاندارد یورو 4 مجهز شوند که در 
حال حاضر از این برنامه عقب هستند. وی در خصوص تولید خودرو 
با اس��تاندارد یورو 4 نیز گفت: در حال حاضر خودروهایی مانند پژو 
20۶، تندر ۹0، مزدا و س��وزوکی با استاندارد یورو 4 تولید می شوند 
 و س��ایر خودروها نیز تا پایان س��ال فرصت دارند که به اس��تاندارد

 یورو 4 مجهز شوند. 

 رشد 31 درصدی
 وصول درآمدهای استان

کاهش خريد و فروش 
میوه در دهه اول محرم

   رییس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی اس��تان گفت: وصول درآمدها 
در 7 ماهه سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل با ۳۱ رشد همراه 
بوده که به رغم تالش هاي اداره کل ام��ور مالیاتي و با برنامه ریزي هایي 
 که در این خصوص صورت گرفت هنوز در بخ��ش درآمدهاي مالیاتي با 
 ۱۵ عدم تحق��ق و در مجموع درآمد عمومي اس��تان نس��بت به درآمد 
پیش بیني شده با ۱4 عدم تحقق روبروست. وی ادامه داد: دریافتي خزانه 
بابت حقوق ۶۵۹ میلیارد ریال حدود ۵۵ درصد اعتبارات حقوق بوده که 

2۶ میلیارد ریال کسري حقوق وجود دارد. 
 وی تصریح کرد: در اعتبارات تملک دارایي  هاي س��رمایه هاي نقدینگي

۱2 درص��د کل اعتبار و نقدینگ��ي در اعتبارات نف��ت و گاز ۱7 درصد و 
اعتبارات ملي استاني شده 2۳ درصد است. 

میوه که همیش��ه به عنوان جزئی جداناپذیر از جیره غذایی انسان به حساب 
می آید در زمان های خاص بنابر دالیل متفاوت هم چون تغییر آب و هوا و تغییر 

حجم عرضه و تقاضا کیفیت و قیمت آن دستخوش تغییر می شود.
در همین رابطه یک فروشنده میوه در سطح شهر از کیفیت 70 درصدی میوه و 
کاهش حجم خرید در میادین و سطح شهر خبر داد. به گفته وی به دلیل مقارن 
شدن هفته جاری با ماه محرم حجم خرید و فروش میوه در سطح شهر و میادین 
میوه و تره بار کاهش یافته است.  از این رو بارفروشان میوه درجه یک به میدان 
وارد نکرده اند اما میوه موجود در سطح میدان بی کیفیت نیست. این فروشنده 
خاطرنشان کرد:با توجه به قیمت های اعالم شده در سطح شهر هر کیلو خیار با 
سود ۱4 درصد، موز ۱۶ درصد، گوجه فرنگی 20 درصد، لیموترش 2۵درصد، 

سیب 2۵ درصد، کاهو ۶۶ درصد و شلغم ۳۳ درصد به فروش می رسد.

معاون وزیر نیرو با بیان این که افزایش قیمت آب و برق برای 
سال ۹۳ قطعی شده اس��ت، از ارایه سناریوهای پیشنهادی 
افزایش قیمت آب و برق توسط وزارت نیرو به دولت خبر داد.

علیرضا دائم��ی در گفتگو ب��ا مهر درب��اره آخرین وضعیت 
تعیین بودجه س��ال ۱۳۹۳ وزارت نیرو با بی��ان این که هم 
اکنون بودجه نویس��ی وزارت خانه دولت برای سال ۱۳۹۳ 
آغاز شده اس��ت، گفت: تاکنون روش بودجه نویسی، میزان 
کاهش هزینه ها و کلیات الیحه بودجه سال آینده در دولت 

نهایی شده است.
مع��اون برنامه ری��زی وزی��ر نی��رو ب��ا اع��الم ای��ن 
ک��ه ب��ر اس��اس برنام��ه زم��ان بن��دی تعیی��ن ش��ده 
ه��ا خان��ه  وزارت  تمام��ی  بای��د  دول��ت   توس��ط 

 از جمله وزارت نیرو تا پایان آذر ماه سال جاری بودجه خود را 
نهایی و به دولت تحویل دهند، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
هم به صورت هفتگی جلسات و نشست هایی با حضور تمامی 
وزارتخانه های دولت و به میزبانی معاونت برنامه ریزی نهاد 
ریاست جمهوری برگزار می شود. این مقام مسئول در پاسخ 
به این سؤال مهر که پیشنهاد وزارت نیرو برای تعیین قیمت 
دالر در بودجه سال آینده چیست؟ توضیح داد: وزارت نیرو 
موافق حفظ شرایط موجود است و از این رو برای دالر قیمت 

دالر مرکز مبادله ای را پیشنهاد کرده ایم.

علی طیب نیا وزیر امور اقتص��ادی و دارایی تأکید کرد: نفت 
سرمایه ملی و خدادادی ماست که باید برای نسل های بعد 
هم حفظ شود و نباید عواید حاصل از آن را درآمد تلقی کرد 
و هر چقدر س��هم مالیات که همان در آمد پاک است و اتکا 

دولت به آن افزایش یابد، اقتصاد سالم تری خواهیم داشت.
علی طیب نیا ک��ه در گردهمایی مدی��ران کل امورمالیاتی 
سراسر کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود:عدالت 
بین نس��لی هم چنین اجازه ای به ما نمی دهد که سرمایه 
ملی کشور را فدای نس��ل حاضر کنیم، جدای از این مسایل 
 هم، واقعا شایس��ته یک ملت انقالبی و مسلمان نیست که 
هزینه های جاری خودش را از محل فروش ثروت های ملی به 

دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بی اعتنا باشد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم ایجاد پایه های جدید مالیاتی، 
اخذ مالیات س��بز و مالیات بر افزای��ش ارزش دارایی ها را از 
جمله حوزه های جدیدی خواند که باید به آن پرداخته شود، 
حتی اگر عملیاتی کردن آن با پیچیدگی و مشکالت زیادی 
مواجه باشد. وی بر ساماندهی وضعیت آشفته معافیت های 
مالیاتی به عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور تأکید کرد و 
گفت:در صورت ارزیابی مثبت و مفید از یک فعالیت، باید آن 

را از پرداخت مالیات معاف کرد.

در حالی که مسئوالن باال بودن قیمت کره در سطح جهانی 
را مانع از کاهش نرخ این محصول در کشور می دانند، کره در 

اروپا ارزان تر از ایران به فروش می رسد.
این روزها با وجود ترخیص بدون مش��کل کره از گمرک با 
ارز 2477 تومان��ی، هنوز قیمت کره در ایران بس��یار باالتر 
از زمانی است که با نوسان نرخ ارز و مشکالت ناشی از ورود 
برخی کاالها مواجه بودیم. دلیل ب��اال بودن نرخ کره که این 
روزها هر کیلو 2۳ هزار تومان به فروش می رس��د از س��وی 
مسئوالن باال بودن نرخ جهانی این محصول عنوان می شود. 
با استناد به همین دلیل نیز دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم 
کرده که قیمت این کاال کم تر از 22 هزار تومان نمی شود. این 
درحالیست که قیمت کره در کشورهای اروپایی با وجود اخذ 
مالیات های سنگین پس از بحران اقتصادی از تولیدکنندگان 
و حتی فروش��گاه ها، پایین تر از قیمت فروش این محصول 

لبنی در ایران است.
 در ایتالیا هر کیلو کره ب��ه قیمتی بین۳/۵ ت��ا 4/۵یورو در 
فروش��گاه ها در دس��ترس مردم قرار می گیرد. البته اگر در 
قالب هایی با وزن کم تر کره را خریداری کنید شاهد کاهش 
 این قیمت نیز خواهید بود. به طور مثال قیمت بس��ته های

 2۵0 گرمی کره در انواع بسته بندی متفاوت است.

س��ازمان توس��عه تجارت ایران بار دیگر با اعطای مجوز 
برگزاری پاویون کشور ایران به ش��رکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفه��ان در بزرگ ترین نمایش��گاه 
بین المللی محصوالت حالل جهان که در مالزی برگزار 

می شود، شرکت می کند.
برای دهمین س��ال متوالی و به عنوان نماینده اتحادیه 
توس��عه تجارت خارجی مالزی )MATRADE( و با 
مجوز سازمان توس��عه تجارت، ایران پاویون ملی ایران 
را در بزرگ  ترین نمایشگاه بین المللی محصوالت حالل 

دنیا برگزار می کند. 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی محصوالت و مواد غذایی 
حالل مال��زی)MIHAS 20۱4( در حالی از 20 تا 2۳ 
فروردین ماه ۱۳۹۳در کواالالمپور میزبان فعاالن صنعت 
حالل، به ویژه م��واد غذایی خواهد بود ک��ه تقاضا برای 
محصوالت حالل روز به روز در حال افزایش است و برند 
حالل به عنوان ی��ک برند معتبر جهان��ی، دیگر فقط به 

کشورهای مسلمان تعلق ندارد. 
تمام متقاضیان می توانند برای مشارکت و رزرو غرفه با 
بخش خارجی شرکت نمایش��گاه های اصفهان با شماره 
تلفن ه��ای 2۶0۱۶۸۳-2۶۱2۵۵۹- 0۳۱۱تم��اس 

حاصل کنند.

اقتصاد کالن بازارانرژی نمایشگاه

 افزايش قیمت آب و برق
 در سال 93 قطعی شد

فروش سرمايه ملی 
افتخار نیست

 کره در اروپا ارزان تر
 از ايران است

نمايشگاه بین المللی 
محصوالت حالل جهان 

يورو

اخبار کوتاه

۴
انار بادرود جزو 5 رقم انار صادراتی معروف کشور 

مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: انار نادری بادرود از جمله پنج رقم انار صادراتی معروف کشور است که 
همه ساله قسمت اعظم انار تولیدی به خارج از کشور صادر می شود.عیسی مهدی بادی اظهارداشت: تولید 

محصوالت ارگانیک و مطابق با استانداردهای بین المللی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن است.
کاهش نرخ ارز بعید نیست

ولی اهلل سیف/ رییس کل بانک مرکزی
جهت گیری کلی افزایش در نرخ سود بانکی نیس��ت برای افزایش این 
جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ ها افزایش نرخ س��ود اوراق مش��ارکت در 
دستور کار ش��ورای پول و اعتبار قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ 
منفی ۵/۸بوده است و تالش های زیادی در راس��تای کنترل نقدینگی 
و سایر پارامترهای اقتصادی صورت می گیرد س��عی داریم رشد منفی 
را متوقف کنیم و ش��اهد حرکت مثبت در اقتصاد باشیم. کاهش تورم و 
افزایش تولید از نشانه های متوقف ش��دن رشد منفی اقتصاد است،  این 
عالمت ها در اقتصاد دیده می شود و حتما نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 
به صفر می رس��د.همان طور 
که پیش ازاین نیز اعالم کردم 
نرخ سود بانکی در دستور کار 
شورای پول و اعتبار قرار دارد 
و این ش��ورا روی این موضوع 
کار م��ی  کند.بان��ک مرکزی 
گزارش هایی را آماده کرده که 
در شورای پول واعتبار بررسی 

می شود.
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معاون سازمان دامپزشکی گفت:  دستورالعمل عرضه شیر فله ای 
سالم لغو یا تعلیق نش��ده، اما هنوز هیچ دامداری نتوانسته مجوز 
عرضه شیر فله ای س��الم را دریافت کند. لذا از مصرف کنندگان 

درخواست می شود فعال شیر فله ای موجود در بازار را نخرند.
مش��کات اظهارداش��ت: پی��ش ازاین هم گفته ش��ده ب��ود که 
دستورالعمل عرضه شیر فله ای سالم تحت نظارت کامل سازمان 
دامپزشکی اجرا می شود و واحدهای متقاضی اجرای این طرح باید 
شرایط خاص بهداشتی را داشته باشند. وی افزود: علیرغم این که 
این طرح از دو ماه گذشته تاکنون ابالغ شده هیچ یک از استان ها 
صدور مجوز برای واحدهای دامداری را به س��ازمان دامپزشکی 
ابالغ نکرده اند که این نشان می دهد تاکنون هیچ یک از واحدهای 
دامداری نتوانسته اند شرایط مورد نظر سازمان دامپزشکی را برای 
فروش فله ای ش��یر خام احراز کنند. معاون تش��خیص و درمان 
سازمان دامپزش��کی ادامه داد: گرچه برخی مخالف اجرای این 
طرح بوده و هستند، اما دالیل سازمان دامپزشکی برای خود قانع 
کننده است و هیچ تضادی با اصول بهداشتی ندارد. مشکات افزود:  
سازمان دامپزشکی همواره به مصرف شیر و مواد لبنی پاستوریزه 
توصیه می کند، اما چون متقاضیان بس��یاری برای مصرف شیر 
فله ای وجود دارند این دس��تورالعمل را ابالغ کرد تا عرضه ش��یر 
فله ای به صورت کامال س��الم و تحت نظارت سازمان دامپزشکی 
صورت گیرد. وی تأکید کرد:  با توجه به این که هنوز هیچ مجوزی 
برای واحدهای دامداری متقاضی عرضه شیر فله ای صادر نشده 
از مصرف کنندگان درخواست می شود حتی االمکان شیر فله ای 

موجود در بازار را نخرند.کارشناس��ان معتقدند مردم از شیرهای 
پاستوریزه و بسته بندی شده استفاده کنند، زیرا استفاده از شیر 
فله ای عالوه بر انتقال بیماری ها به علت حرارت مس��تقیم ارزش 
غذایی آن کاهش پیدا می کند. مشایخی معاون سالمت اداره کل 
دامپزش��کی جنوب کرمان ،  با بیان این که شیر به عنوان یکی از 
کامل ترین منابع غذایی، امروزه مصرف زیادی در جوامع بشری 
دارد، اظهار داشت: شیر سرشار از پروتئین، چربی، مواد معدنی و 
ویتامین هاست که می تواند به طور متعادل اکثر احتیاجات غذایی 
بدن انس��ان را برآورده کند. وی عنوان کرد: اگر بهداش��ت شیر 
در مراحل مختلف شیردوش��ی، جمع آوری، حمل و نقل، تبدیل 
و فرآوری در کارخان��ه، توزیع و مصرف تأمین نش��ود، می تواند 

بیماری ها و عوارض مختلفی را از دام به انسان منتقل کند.
وی با بی��ان این که ش��یر ب��ا داش��تن ارزش غذایی بس��یار در 
معرض آلودگی های گوناگون ق��رار دارد، تصریح کرد: مهم ترین 
بیماری هایی که از طریق مصرف شیر دام بیمار به انسان منتقل 

می شود شامل تب مالت، سل و ناراحتی های گوارشی است.
مشایخی با اش��اره به این که در صورت مصرف ش��یر خام آلوده 
عالوه بر بیماری های مش��ترک بین انس��ان و دام، ممکن است 
مسمومیت های غذایی با عالیمی نظیر اس��هال، استفراغ و ... در 
فرد ایجاد کند، خاطرنش��ان کرد: بهترین روش استفاده از شیر، 
مصرف آن به صورت پاستوریزه اس��ت. وی خاطرنشان کرد: در 
پاستوریزاسیون، تمام عوامل بیماری زا توسط حرارت غیرمستقیم 

از بین می رود، اما ارزش تغذیه ای شیر حفظ می شود.

رییس اتحادیه دفاتر مش��اوران امالک شهرس��تان اصفهان 
گفت: طی یک سال گذشته دفاتر مش��اور امالک غیر مجاز 
در اصفهان رشد چشمگیری داش��ته و در این راستا طی دو 
ماه اخی��ر ۱۹۳ واحد صنف��ی غیر مجاز شناس��ایی و پلمپ 

شده است.
 رس��ول جهانگی��ری در گفتگو با مهر با اش��اره ب��ه فعالیت

 دو ه��زار و ۵00 دفتر مش��اور امالک مجاز در شهرس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: همچنین صدور پروانه فعالیت برای 
۵00 واحد صنفی مش��اور امالک در شهرستان اصفهان در 

دست بررسی قرار دارد.
وی با بیان این که از پایان سال ۸۶ تاکنون صدور مجوز برای 

مشاوران امالک ممنوع اعالم شده است.
وی  بیان داشت: تمام پرونده  های مشاور امالکی که در حال 
حاضر در صف انتظار دریافت مجوز هستند درخواست خود 

را از قبل از پایان سال ۸۶ ارایه داده بودند.
رییس اتحادیه دفاتر مش��اوران امالک شهرستان اصفهان با 
اشاره به افزایش قارچ گونه مشاوران امالک غیر مجاز در این 
شهرستان اظهار داشت: متأسفانه طی یک سال گذشته و با 
توجه به وضیت نابسامان روحی و روانی در بحث امالک تعداد 

مشاوران امالک غیر مجاز به شدت افزایش یافت.
وی بیان کرد:  شناسایی واحدهای صنفی غیر مجاز در دستور 

کار اتحادیه قرار گرفته است.
رییس اتحادیه دفاتر مشاوران امالک شهرستان اصفهان ادامه 

داد: در این راستا طی دو ماه گذشته بیش از ۱۹۳ واحد صنفی 
غیر مجاز در اصفهان شناسایی و پلمپ شده است.

جهانگیری با بیان این که پلمپ واحدهای صنفی غیر مجاز 
راهکار خوبی برای مقابله با این افراد متخلف نیس��ت، اظهار 
داش��ت: ارایه کد رهگیری برای دفاتر مجاز مش��اور امالک 
راهکاری جدی برای ع��دم فعالیت دفاتر غی��ر مجاز بود که 
تا حد زی��ادی در کاهش تخلفات صنفی ای��ن اتحادیه نقش 

داشت.
وی ادامه داد: س��ند دار ش��دن تمام امالک ش��هر اصفهان 
می تواند کمک قابل توجهی به کاهش تخلفات صنفی در این 

زمینه داشته باشد.

بازار مس�کن اصفهان در آينده ای نزديک رکود 
می کند

رییس اتحادیه دفاتر مشاور امالک شهرستان اصفهان از رکود 
بازار مس��کن در اصفهان در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان 
کرد: خوشبختانه با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
و ثبات اقتصادی  که اخیرا ایجاد شده است بازار مسکن نیز با 

تأثیر گرفتن از این فضا وضعیت مناسبی را دارد.
وی الکترونیکی شدن ثبت قرار دادها را نیز از دیگر اتفاقات 
خوب چند سال گذشته در بحث مش��اوران امالک دانست. 
وی ادامه داد: با اجرای این طرح بس��یاری از زمین خواری  ها 

و تخلفاتی از این دست کاهش محسوسی را داشته است.

خوشبختانه با 
 توجه به روی
 کار آمدن دولت 
 تدبیر و امید
 و ثبات اقتصادی  
 که اخیرا 
ايجاد شده است 
 بازار مسکن
  نیز با تأثیر
 گرفتن از اين فضا 
وضعیت مناسبی 
را دارد.

اگر بهداشت شیر 
در مراحل مختلف 
شیردوشی، 
جمع آوری، حمل 
و نقل، تبديل 
و فرآوری در 
کارخانه، توزيع 
و مصرف تأمین 
نشود، می تواند 
بیماری ها و عوارض 
مختلفی را از دام به 
انسان منتقل کند

 مشاوران امالک با مناطق حاشیه ای بدون سند دست به گريبانندسازمان دامپزشکی اعالم کرد: هیچ دامداری مجوز عرضه ندارد

پلمپ 193 واحد صنفی مشاور امالک شیر فله ای نخرید



یادداشت

روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

 »کلک خیال «
نمایشگاه خوشنویس��ی حمیدرضا توکلی و احمد مقصودی با عنوان »کلک خیال«  از 19 آبان در خانه 
هنرمندان اصفهان افتتاح ش��د و تا ده روز دیگر دایر اس��ت. این نمایش��گاه  در35 اث��ر در گرایش های 
 شکسته و نستعلیق و سیاه مشق بوده که به مناسبت دهه محرم و با مضامین عاشورایی دایر شده است. 

5

فرشچیان» در جستجوی خورشید« 
»در جس��تجوي خورش��ید« دي م��اه 
س��ال جاري در تاالر فرش��چیان به روي 
صحنه مي رود. مجتبي خلیلي کارگردان 
»در جستجوي خورشید«، گفت: تئاتر در 
جستجوي خورشید نوشته اصغر خلیلي 
است که به کارگرداني من دي ماه به روي 

صحنه مي رود. 
وي با بی��ان این که این تئات��ر به موضوع 
دو طفالن مس��لم مي پردازد، افزود: ما تمرینات خود را آغاز کرده ایم و 

هم اکنون ساخت و تکمیل عروسک هایمان را دنبال مي کنیم. 
عوامل اجرایي ما هنوز تکمیل نش��ده اند اما امیدواریم تا دو روز آینده 
گروه تکمیل شود. خلیلي در مورد عروسک گردانان این تئاتر بیان کرد: 
مسعود براهیني، دل آرام ترکي و خسرو جهانبخش از جمله هنرمنداني 
هستند که مرا در اجراي این تئاتر یاري مي رسانند.وی خاطر نشان کرد: 
در جستجوي خورشید از هفتم لغایت بیستم دي ماه در تاالر فرشچیان 

به روي صحنه خواهد رفت.

پرچم سیاه بر سردر سینماها  
س��ینماهای اصفه��ان همزمان ب��ا ایام 
سوگواری سیدالشهدا )ع( 5 روز تعطیل 
می شوند.س��ینماهای اصفه��ان پس از 
تعطیلی 5 روزه به مناسبت ایام سوگواری 
امام حسین )ع( نیز، با تغییر فیلم برنامه 
اکران  خود را از سر می گیرند. طبق جدول 
مقرر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان اصفهان، قرار بر تعطیلی سینماها از 
بعدازظهر روز سه شنبه بود که مسئولین سینماهای اصفهان طبق تجربه 
سال های گذشته مبنی بر عدم مراجعه مخاطبان از صبح، سینماها را از 
صبح روز سه شنبه تعطیل و با توجه به شهادت امام زین العابدین در روز 
شنبه ۲5 آبان ماه، صبح یک ش��نبه ۲۶ آبان ماه بازگشایی می کنند. 
و  »گناه��کاران«  ای��ران،  و  در س��ینما س��احل   »نازنی��ن« 
»عملیات مهد کودک« در س��ینماهای قدس، »اس��ترداد« در سینما 
سپاهان، گزینه های احتمالی اکران در سینماهای اصفهان پس از ایام 

تعطیلی سوگواری سیدالشهدا )ع( هستند.

 یادواره رقابتی
» فرهنگ و هنر عاشوراییان«

همزمان با فرار رسیدن ایام سوگواری سید 
وساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( 
مؤسس��ه س��پهر با هدف نهادینه کردن 
ارزش ها و پیام ه��ای واالی واقعه کربال و 
نقش ماه محرم در ش��یوه زندگی ایرانی، 
ی��ادواره» رقابت��ی فرهن��گ و هن��ر 

عاشوراییان« را برگزار می کند.
 دبیر این ی��ادواره در این رابطه می گوید: 
لزومی ندارد شرکت کنندگان صرفا دانشجوی دانشگاه سپهر باشند و 
شرکت برای عموم آزاد است. نرگس صابری ادامه می دهد: این یادواره 
در چهار بخش، نمایشنامه خوانی؛ اجرای تک نفره؛ تدوین فیلم و بخش 

ادبی برگزار می گردد. 
وی اف��زود: همان طور ک��ه در متن فراخ��وان آمده اولوی��ت در بخش 
نمایش��نامه خوانی و اجرای تک نف��ره با متون پیش��نهادی دبیرخانه 
اس��ت؛ در غیر این ص��ورت متون ارایه ش��ده با موضوعوی��ت محرم و 
 م��وارد مرتب��ط ب��ا آن م��ورد بازخوان��ی ق��رار خواهن��د گرف��ت. 
صابری با ذکر این ک��ه فراخوان یادواره از 1۰ آبان ماه منتش��ر ش��ده 
بیان داش��ت: دبیرخان��ه ی��ادواره در مؤسس��ه آموزش عالی س��پهر 
مستقر ش��ده اس��ت و عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات 
 بیش تر و تکمیل ف��رم حضور به دبیرخان��ه یادواره مراجع��ه نمایند. 
مهلت تکمیل فرم شرکت در یادواره نیز 3۰ آبان ماه اعالم شده و عالقه 
مندان تا 5 آذر فرصت دارند آثارش��ان را به دبیرخانه این یادواره ارسال 
کنند. این یادواره از ۲3 تا ۲۸ آذر ماه 9۲ برگزار می شود و اختتامیه نیز 

در روز ۲۸ آذر ماه است. 

»سالم اولسون« در مدح ساالر 
شهیدان در بازار موسیقی 

همزمان با ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین)ع(، مجموعه »سالم 
اولسون«  با همکاری حاج شهروز حبیبی  اردبیلی و امیرحسین مدرسی منتشر 
شد. این مجموعه در قالب دو لوح فشرده به دو زبان فارسی و آذری اجرا شده 
و هر لوح فشرده شامل 1۲ قطعه است که قطعات آذری با صدای حاج شهروز 
حبیبی  اردبیلی و قطعات فارس��ی با صدای امیرحسین مدرسی خوانده شده 
است. دکلمه قطعات فارسی این مجموعه را امین تارخ برعهده داشته  که این 

کار با همکاری مؤسسه ادبیات و هنر هالل به 
بازار عرضه شده است.

گفتنی اس��ت، حبیبی از ش��اگردان استاد 
سلیم مؤذن زاده محسوب می شود که پیش 
از این آهنگی را به نام» طلیعه هس��تی« با 
شعری از حس��ین غفاری و تنظیم بلوچیان 

اجرا کرده بود.
وی مق��ام اول پنج دوره مدیحه س��رایی در 
جشنواره بین المللی رضوی است که امسال 
در ماه مب��ارک رمضان هم مدیحه س��رایی 
رمضانی او مورد توجه ش��بکه های استانی و 

جهانی قرار گرفت.

 تعزیه جای تقلید
 از خوانندگان نیست

پژوهش��گر صاحب ن��ام موس��یقی ایران��ی معتقدس��ت 
ش��بیه خوانان مجالس تعزیه طی سال های اخیر توجهی 
به دستگاه های موسیقایی مربوط به هر شخصیت ندارند. 
وی همچنین تاکید دارد تعزیه جای تقلید از خوانندگان 

نیست.
حاتم عسگری از پژوهش��گران عرصه موس��یقی درباره 
آسیب های موسیقایی مجالس شبیه خوانی طی سال های 
اخیر خاطرنشان کرد: در زمان گذشته اصوال برای جمع 
کردن مردم ب��رای دیدن مجالس تعزی��ه از ابزار و ادوات 
تبلیغاتی آنچنانی اس��تفاده نمی کردن��د و این خوانش و 
لحن زیبای موسیقی و روایت مجالس تعزیه بود که باعث 
می شد مردم به خواسته خود در مکانی بدون سقف و در 
مس��اجد حضور پیدا کنند و به تماش��ای این مجلس ها 

بنشینند.
 وی ادام��ه داد: اج��رای ای��ن مجال��س ش��بیه خوانی 
در زمان های گذش��ته به ق��دری زیبا و ج��ذاب بود که 
تماشاگران در بسیاری از موارد بیش از سه ساعت در مکان 
اجرای تعزیه می ماندند و از روایت نمایشی - موسیقایی 
آن لذت می بردن��د. به نظر م��ن اولویت اصل��ی آن آثار 
که تماش��اگران را جذب خود می کرد موس��یقی بود که 
متاسفانه طی س��ال های اخیر در جریان اجرای مجالس 
شبیه خوانی نقش این موسیقی فاخر کمتر شده و همین 
امر نگرانی هایی را در این زمینه ب��ه وجود آورده که یک 

بخش آن دور افتادن از اصلیت موسیقی تعزیه است.
این خواننده موسیقی ایرانی گفت: من در دوران فعالیت 
کاری خودم افتخار تعزیه خوانی نداشتم اما به دلیل فقدان 
جریان های اصیل آواز در تعزیه که رو به انحطاط اس��ت 
مجبور به خوانش دوباره بسیاری از این قطعات شدم که 
این روند هنوز ادامه دارد. البته در این میان نمی توان از 
تالش هایی ک��ه هنرمندان این عرصه انج��ام می دهند 
چشم پوش��ی کرد اما باید قبول کنیم که این دوستان در 
ارائه ردیف آوازی صحیح و اصیل مبتنی بر موسیقی ایرانی 
کوتاهی کردند چراکه اگر آهنگ وجود نداش��ته باش��د، 
بازیگری در تعزیه هم معنا و مفهوم خاصی پیدا نمی کند.

 عسگری با اشاره به کم توجهی مسووالن فرهنگی نسبت 
به پاسداری از میراث موس��یقایی تعزیه تصریح کرد: این 
کار حاتم عسگری نیست که 1۰ ساعت مجلس تعزیه را 
به طور ش��خصی بخواند و من نمی دانم چرا مسووالن در 

این زمینه حمایت مستمر و موثری نمی کنند. 

ش��هادت و  »عاش��ورا«  رخ��داد     
 ابا عبد اهلل الحس��ین و یارانش، ستیغی 
از چکام��ه ی بلن��د حض��ور مذهب در 
عرصه ی هن��ر و به ویژه هنر ایرانی اس��ت. نّقاش��ی های عامه ی 
مذهبی)قهوه خانه ای( ، تعزیه، نذر، سقاخانه، حسینیه، سینه زنی، 
زنجیرزنی و…نمادهای گوناگون از هنر »روایتی« و »زنده ی « 

الهام گرفته از مکتب عاشورا هستند.
مذهب، الهام دهنده ی ش��کل های هنری اس��ت؛  چون س��بب 
می ش��ود »نّیت« به بیان چیزی که باالتر از خود انس��ان اس��ت 
در قل��ب و روح هنرمند به وج��ود آید. الهام می تواند مس��تقیما 
با به وجود آوردن گون��ه ای آگاهی در هنرمند ب��رای بازگویی و 
بازشناس��ی واقعه  مذهبی به کار می آید و مس��تقیما بر هنرمند 
 تأثیر می گ��ذارد و ش��کل »هنر روایت��ی« را به خ��ود می گیرد.

کرب��ال  فاجع��ه ی  در  مذهب��ی  له��ام  ا تبیین ه��ای 
 دارای دو س��طح هس��تند. هن��ِر روایت��ی و هن��ر زن��ده.

هنِر روایتی دس��ت مایه های تاریخی را تکرار می کند و در نّقاشی 
های عامه ی مذهبی)قهوه خانه ای( و تعزیه بیان می گردد.

 این نقاشی ها را پاره ای اوقات »نقاشی های ساده« می نامند که 
در سطحی به مراتب پایین تر از»نقاشی های پیچیده و تصنعی« 

مورد توجه قرار می گیرند. 
چنین دی��دی از نظر ف��ن و مه��ارت اعتب��ار دارد ول��ی از نظر 

تبیین باید توجه داش��ته باش��یم که الهام مذهب��ی می تواند در 
 س��طوح متعدد رخ نماید و ش��کل های گوناگون به خود گیرد.

تعزیه هم جنبه ای از هنِر روایتی را ش��کل می دهد، زیرا حوادثی 
که برای پیامبران و قدیسین روی داده  است دوباره زنده می سازد.

 ب��ه ه��ر ح��ال، واقع��ه ی کرب��ال را نمی ت��وان فق��ط ب��ه 
هن��ِر روایت��ی مح��دود ک��رد، تأثی��ر تعزی��ه ب��ر بازیگ��ران 
می یاب��د. تعبی��ر  نی��ز  زن��ده  هن��ر  در  تماش��گران   و 

تبیین های هنر زنده از ظرافت بیشتری برخوردارند. 
این تبیین ها اصوال به سه چیز مربوط می شود. عبادت، آب)نماد 

حیات( و مرگ.
وقتی می خوانیم»عبادت«، خواه فردی یا جمعی،تبیین آرزوی 
 درونی انسان برای یافتن پاسخی در سکوت هولناک عالم است.

کتاب دعا و تس��بیح و جای نماز چیزهایی هس��تند که با ارزش 
هنری مختص به خود که به عنوان بخشی از وسایل انجام مراسم 
و شعائر مذهبی توس��ط ش��خص مؤمن به کار گرفته می شوند. 
بنابراین، به طور کلی کش��ف می کنیم که اله��ام مذهبی در هنِر 
روایتی به طور مس��تقیم و در هنر زنده به طور غیر مستقیم عمل 

می کند.
واقعیت های فاجعه ی کربال را می توان در نقاشی های ارایه شده 

مشاهده کرد. 
ب��رای بی��ان واقع��ه ی کرب��ال از واس��طه های متع��ددی چون 

نقاش��ی رنگ و روغن، نقاش��ی آبرنگ، نقاش��ی پش��ت شیشه، 
پرده های نقاش��ی ش��ده ب��ا دس��ت و کار روی فلزات اس��تفاده 
 می ش��ود و کلم��ات نی��ز ب��ه نمای��ش ش��کل می بخش��ند.

مراس��م و ش��عائر مربوط به آب که جوهر حیات اس��ت، متعدد 
می باش��د و در ای��ن می��ان به وی��ژه باید»س��قاخانه« را در نظر 
داش��ت. س��قاخانه محلی اس��ت که به ی��اد امام حس��ین)ع( و 
خانواده ی تش��نه لبش _ که دش��منان در صح��رای کربال آب 
را از آن��ان مضایقه کردند_  در مس��یر بازار یا در مس��جد و یا در 
 طول خیابان وقف می شود، تا آب در دس��ترس مردم قرار گیرد.

س��قاخانه ها غالب��ا به ط��ور زیبای��ی از س��نگ یا فلز به ش��کل 
مدور س��اخته ش��ده اند، و دارای گنب��د و مناره هایی هس��تند 
که نم��ادی از قبر امام حس��ین)ع( در کربالس��ت. دس��تی که 
در ب��االی مح��ل نگه��داری آب وج��ود دارد در درج��ه ی اول 
به حض��رت عباس)ع( اش��اره دارد ک��ه دس��ت هایش را هنگام 
تالش ب��رای رس��یدن ب��ه رود ف��رات و آوردن آب ب��رای امام 
حس��ین)ع( و یارانش قطع کردند. این دس��ت همچنین به پنج 
 انگش��تی که نماد »پن��ج  تن« نیزهس��ت نیز مربوط می ش��ود.

وقتی که به مرگ و ش��عائر مرب��وط به امام حس��ین)ع( بنگریم 
می بینیم که از دو سطح تشکیل شده اند. اول مفهوم قربانی شدن 
که منجر با دومی می شود و دوم واسطه شدن بین انسان و خدا در 
روز قیامت. خصوصیت امام حسین)ع( به عنوان میانجی که مردم 
بیش تر به آن متکی اند، در س��بک های مختلف نقاشی نمایش 
 داده ش��ده اس��ت، ولی بیش تر از طریق عبادت بیان می ش��ود.

سینه زنی و زنجیر زنی نوعی ریاضت کشیدن است که از طریق آن، 
شخص در قسمتی از رنجی که امام حسین)ع( مجبور به تحمل 
آن شد خویشتن را سهیم می دارد. مفهوم فداکاری و قربانی شدن 
جنبه ی اساسی »هنر زنده« است به این معنا که انسان با اصول 
»الهی« زندگی می کند و حتی آماده می ش��ود تا در صورت لزوم 
دست به باالترین فداکاری بزند، درست همانگونه که امام حسین 
)ع( با فدا کردن جان خود در راه حق به باالترین درجه  فداکاری 

و شهادت رسید.
باید در پایان گفت که زوایای مختلف نهضت حس��ینی در قالب 
هنر بهتر می تواند در جامعه تبین ش��ود و باید از این قالب برای 
تبیین این ارزش های معنوی استفاده ش��ود، قالب هنر بهترین 
روش و ابراز برای ترویج و تبیین ارز ش های قیام عاشوراست، چرا 

که هنرمند با فهم سخن امام حسین)ع(، آن را انتقال می دهد. 
عاشورا و فرهنگ آن در مردم زبانی ایجاد کرده است که صحبت 
آن شنیدنی و قابل انتقال است و هنر در این راستا می تواند نقشی 

ارزنده  داشته باشد.

 تجلی هنر در غروب عاشورا 

مذهب، الهام دهنده   اشکال هنری
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  میزبانی حسنات
 از آثار هنرمندان 

آقا رشید
 باسواد می شود 

با اعالم فراخوان عمومی چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، 
تاکنون هنرمندان زیادی از نقاط مختلف کشور نسبت به ثبت نام آثار خود در 
این جشنواره اقدام کرده  اند. بنا بر اعالم دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اصفهان از ابتدای اعالم فراخوان تا کنون یکصد و 1۸ اثر از سراسر 
کشور برای حضور در جشنواره ثبت ش��ده است. این جشنواره در سال جاری 
در قالب فیلم های کوتاه داستانی، مستندو فیلم نامه  تا اول دی ماه پذیرای آثار 
عالقه مندان به این عرصه است.گفتنی اس��ت که آثار ثبت نام شده در سامانه 
جشنواره شامل ۶5 فیلم کوتاه داستانی، 3۰ مستند و ۲3 فیلم نامه است که به 
جز فیلم نامه ها که به صورت آنالین بر روی سامانه ثبت نام قرار می گیرند، آثار 
فیلم کوتاه و مستند به صورت لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال می شوند 

که تاکنون 1۰ اثر در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شده است.

فیلم تلویزیونی »رشید - سواد« به کارگردانی محسن مختاری طی روزهای 
آینده مقاب��ل دوربین خواهد رفت و ط��ی برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته،  
تصویربرداری به طور کامل در ش��هر اصفهان خواهد بود و تست گریم نهایی 
بازیگران نیز انجام شده اس��ت. قدرت ا... ایزدی )آقا رشید(، علی اسماعیلی، 
احمد پورمخبر، اصغر موالیی، افسانه صالحی، کیمیا رستمی، غفور نصوحی، 
مینا علیزاده و... بازیگران اصلی این تله فیلم هستند. در خالصه داستان »رشید 
-سواد« با مضمونی کمدی آمده: علی پسر رشید با همکاری و همدستی مادرش 
سعی دارد رشید بی سواد را به س��مت تحصیل علم هدایت کند. علی در این 
راه  دچار مشکالتی می شود که...  .این تله فیلم قرار است از یکی از شبکه های 
سراسری روی آنتن رود و حمید محمدی همراه با منصور آتش تهیه کنندگی 

این پروژه را برعهده گرفته است. 

 گروه
 هنر

گروه فرهنگ - نخستین شب شعر فصلی اصفهان با عنوان 
» به ساعت اصفهان« با حضور علیرضا قزوه و علی داوودی و با 

اجرای سعید بیابانکی در تاالر سوره اصفهان برگزار شد.
سید مهدی س��یدین نیا ، رییس حوزه هنری استان اصفهان 
ضمن خوش��امدگویی به ش��اعران و ادیبان حاضر در جلس��ه 
تصریح کرد: بسیار خوش��حالیم که در فصل پاییز اولین شب 
ش��عر را با حضور ش��عرا و اندیش��مندان عرصه هنر و ادبیات 
برگزار م��ی نماییم. وی اظه��ار امیدواری کرد که این جلس��ه 
و جلس��ات بعدی ش��عر با گام های برنامه ریزی ش��ده ادامه 
یاب��د و بتواند قوی ، مؤثر و مهم باش��د. س��یدین نیا همچنین 

اف��زود: امیدواری��م خداوند متعال ب��ه همه ما توفی��ق دهد تا 
 بتوانی��م در راه آرمان و فرهن��گ و هنر و دین ت��الش نماییم.

وی تأکی��د ک��رد: خدمتی که ش��عر و ش��اعران ب��ه محرم و 
ش��یعه کرده اند و ادبیاتی که ب��ا خون، قیام، ش��هادت همراه 
اس��ت و اش��عاری که در این زمینه س��روده ش��ده اند بسیار 
 زیاد اس��ت و س��ند بزرگی برای ادای دین به ارزش هاس��ت.

برنامه با س��خنرانی مدیر خان��ه ادبیات حوزه هنری اس��تان 
اصفه��ان ادام��ه یاف��ت و بش��یر خالقی پ��ور ضمن تش��کر 
از حض��ور مدعوین و ش��اعران در این برنامه گف��ت: مجموعه 
ش��عر و داس��تان اصفه��ان حرک��ت ج��دی و پویای��ی را ب��ا 
همکاری تمامی دوس��تداران ادبی��ات آغاز نموده اس��ت که 
 امیدواری��م در فصل ش��عر اصفهان م��ا را همراه��ی نمایند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت ما محدود به شهر اصفهان نیست 
و در نظ��ر داریم تا ای��ن فعالیت را توس��عه دهی��م.  در همین 
زمینه تاکنون دوازدهمین جلس��ه مجموعه فارس��ی زبانان را 
برگ��زار کردیم و چندین پروژه دانش��گاهی را آغ��از نمودیم و 
 همچنین کنگره کودک و نوجوان نیز آغاز به کار نموده است.

خالقی پورهمچنین ازستاد برگزاری نخستین شب شعر فصلی 
» به ساعت اصفهان« به دلیل فعالیت های پویا و مستمر تقدیر 
و تشکر نمود. در پایان نیز با حضور علیرضا قزوه، علی داوودی 
و مدیر خانه ادبیات و جمعی از مدیران و ش��اعران برجسته از 

تعدادی از شاعران با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.

 عدم وجود مدیریت مناسب
 در تولید عروسک های مذهبی

 شعر، سند بزرگ
 ادای دین به ارزش ها

گروه فرهنگ- مجتبی ش��فیعی؛ عروس��ک ساز و مسئول 
کارگاه عروس��ک هنرس��رای خورش��ید ، گفت: چون هزینه 
تولید عروسک های جدید باالست، کارگردانان عروسک های 
موجود را با تغییر و اصالح در نمایش های عاشورایی خود به 
کار می برند.وی افزود: تغییر محسوس��ی در تکنیک ساخت 
عروسک های عاش��ورایی ندیده ام. ما اس��ب یونولیتی تولید 
کردیم که می توانست با کمی تغییرات به یک اثر فاخر تبدیل 
شود، اما چون در تولید عروس��ک پول جریان ندارد از انجام 
این کار منصرف شدیم. شفیعی همچنین از عدم توجه کافی 

هنرمندان به ساخت عروسک های نو و خالقانه انتقاد کرد.

 وی گفت: در اصفهان هنرمندان از ایده پردازی می ترسند و 
باعث شده اند کارهای عاشورایی به سمت یکنواختی و تکرار 
کشیده شود. وی افزود: من به ندرت دیده ام یک گروه تئاتری 
زودتر از ماه محرم با طرح و ایده به کارگاه تولید عروسک بیاید 
و بخواهد ایده خود را عملی کند. مس��ئول کارگاه عروس��ک 
هنرسرای خورش��ید از عدم وجود مدیریت مناسب در تولید 
عروس��ک های مذهبی انتقاد کرد و گفت: ما خیلی بر مذهب 
تأکید داریم اما مذهبی نیس��تیم. در سال های گذشته افراد 
روحانی و معمم به کارگاه تولید عروسک می آمدند تا عروسک 
تولید کنن��د و ما هم از حضورش��ان اس��تقبال کردیم اما آن 
حرکت ها ادامه پیدا نکرد. عموما حرکت ها به صورت مقطعی 
انجام می شود. شفیعی به اهمیت تولید نمایش های عروسکی 
مذهبی اشاره کرد و گفت: تعزیه به خاطر آالت و ادواتی که در 
آن به کار رفته اس��ت و همچنین ویژگی های منحصر به فرد 
خود قابلیت تبدیل شدن به یک نمایش عروسکی را دارد، اما 

این قابلیت ها مورد توجه قرار نمی گیرد. 
وی افزود: نمایش های عروسکی می تواند جذابیتی به مراتب 
بیش تر از تلویزیون برای کودکان داشته باشد و همان نقشی 
را ایفا کند که تلویزیون با انیمیش��ن ه��ا و کارتون های خود 
برای کودک ایفا می کند. نمایش های عروسکی تنها مختص 
کودکان نیست و بزرگس��االن هم می توانند مخاطبان جدی 

نمایش عروسکی باشند.

تحدید حدود اختصاصی
7۶3 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه بش��ماره پالک ۲۰ فرعی ازشماره 
41- اصلی واقع در ورگوران  جزء بخش 11 که بنام آقای محمد ابراهیمی ورگورانی 
فرزند رضا و غیره در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حض��ور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 1۰ صبح روز 139۲/9/13 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم 
رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.  م الف ۲۲۰مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
759 چون آقای جالل عامل اردس��تانی فرزن��د اکبر در اجرای قانون س��اماندهی و 
حمایت از تولید و عرصه مس��کن تقاضای صدور سند مالکیت نس��بت به یکبابخانه 
در حال س��اخت احداث��ی ب��ر روی قس��متی از پ��الک 345۲ واقع در اردس��تان 
یک اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفه��ان را نموده و رای ش��ماره 
139۲۶۰3۰۲۰3۲۰۰۰1۸3مورخ��ه 4/۲9 هیئت موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک 345۲ اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه در حال ساخت پالک شماره 1317۲  مفروز شده از 
شماره 345۲ واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 

در روز سه شنبه مورخه 139۲/9/1۲ از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته 
خواهد ش��د و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. م الف: 31۸ خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

اخطار اجرایی
7۶۰ به موجب رأی ش��ماره ۶۸ تاریخ 9۲/3/۲9 ش��عبه 37 ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه :ژیال حاجی زاده نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفتر خانه و انتقال س��ند خودرو 
پراید به شماره انتظامی 53   311د1۲ و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
3 بار نشر آگهی در جرائد در حق محکوم له ) نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه 
می باشد . محکوم له مژگان حسن زاده دستجردی نشانی محل اقامت: اصفهان- بلوار 
شفق جنب سردخانه پ 4۸. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف:۸54۶ شورای حل اختالف حوزه 37 اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

خوش خبر: ویزای ملی پوشان 
والیبال آماده است

سرپرس��ت تیم ملی والیبال گفت: ویزای تیم ملی ایران با همکاری 
مطلوب سفارت ژاپن در تهران برای حضور در مسابقات بین قاره ای 
این کشور دریافت ش��د. امیر خوش خبر در خصوص اعزام تیم ملی 
والیبال ایران به ژاپن اظهار داش��ت: عرف معمول برای دریافت ویزا 
کشور ژاپن از سفارت این کش��ور در تهران بیش از 12 روز است، اما 
با همکاری کارمندان ایرانی این س��فارتخانه کارهای اداری دریافت 
 ویزا چهار روزه به ثمر نشس��ت و ویزای کاروان والیبال اعزامی ایران

 دریافت شد. سرپرس��ت تیم ملی والیبال ایران تأکید کرد: سفارت 
ژاپن در ایران با حداق��ل مدارک مورد نی��از در حداقل زمان ممکن 
ویزای تیم ملی والیبال را صادر کرد که جا دارد در این جا از زحمات 

کارکنان ایرانی این سفارت خانه تشکر و قدردانی کنم.

آغاز مقتدرانه تیم ذوب آهن اصفهان 
در لیگ دسته یک والیبال

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ 
دسته اول والیبال مقابل شهرداری پیشوا به پیروزی رسید.

دیدار تیم ه��ای والیبال ذوب آهن اصفهان و ش��هرداری پیش��وا در 
چارچوب رقابت های هفته دوم مس��ابقات لیگ دس��ته یک والیبال 
باشگاه های کشور، در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز شد. این دیدار که 
نخستین دیدار ذوب آهن در مس��ابقات لیگ دسته یک باشگاه های 
کشور به ش��مار می رفت، با عملکرد خوب تیم اصفهانی همراه بود و 
سبزپوشان اصفهانی توانستند در پایان این مسابقه به پیروزی برسند.

ذوب آهن که پس از چند فصل دوری از والیبال، از ابتدای فصل جاری 
اقدام به حضور در لیگ والیبال کرده، در گام نخست مسابقات لیگ 
دسته اول والیبال عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و با نتیجه 

3 بر صفر به پیروزی رسید.

نتیجه گیری در ژیمناستیک نیاز به 
تمرینات و اردوهای مداوم دارد

س��رمربی اوکراینی تیم ملی ژیمناس��تیک گف��ت: نتیجه گیری در 
ژیمناس��تیک به تمرینات و اردوهای مداوم نیاز دارد همان طوری 
که در اوکراین ملی پوشان 12 ماه س��ال در اردو هستند و از شرایط 

تمرینی دور نمی شوند.
 گنادی کوتلنیکوف که برای تدریس در کارگاه مربیگری درجه 3 به 
2 ژیمناستیک هنری به اصفهان سفر کرده است، در گفتگو با فارس 
اظهارداشت: ژیمناستیک رشته س��نگینی است و نتیجه گرفتن در 
آن نیاز به تمرینات مداوم دارد و با روزی دو ساعت نمی توان در این 

رشته تمرین کرد.

تیم باریج اسانس باید در بازی های 
آینده هوشیارتر باشد 

س��رمربی تیم والیبال باریج اسانس گفت: بر اس��اس هدف گذاری 
ابتدای فصل تا االن مطل��وب عمل کرده ایم،  اما بای��د در بازی های 

آینده هوشیارتر باشیم. 
مصطفی کارخانه در حاشیه تمرین تیم والیبال باریج اسانس کاشان 
با اشاره به 4 بازی گذش��ته تیمش وضعیت سال به سال لیگ برتر را 
سخت ارزیابی و اظهارداشت: باید بدانیم که درهمیشه بر پاشنه برد 

نمی چرخد و باید منتظر شکست ها هم بود.
وی افزود: تی��م م��ا 3 هفته در ص��در جدول به س��ر ب��رد، اما این 
صدرنشینی مجموعه تیم را در باد  پیروزی قرار داد تا از تالش بقیه 

تیم ها غافل شود.
 سرمربی تیم والیبال باریج  اسانس کاشان با تأکید بر این که ایستادن 
بر سکوهای نخست تا سوم لیگ برنامه ای است که از ابتدا به دنبال آن 
بوده ایم بیان کرد: برای کامیابی یک تیم در شرایط مسابقات دوره ای، 
3 عامل نشاط و شادابی، حفظ سالمتی و آمادگی جسمانی و سبقت 
گرفتن از رقبای قدرتمند الزم است که باریج اسانس برای قهرمانی 

باید آنها را داشته باشد.

سپاهان برنامه ای برای 
جذب جاسم کرار ندارد

باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان اعالم کرد که برنامه ای برای جذب 
جاسم کرار ندارد.

 به نقل از پایگاه خبری سپاهان، برخی از رسانه ها اخباری در رابطه 
با حضور جاس��م کرار در تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان را منتشر 
کرده اند.بر این اساس س��پاهان اعالم کرد برنامه ای برای جذب این 
بازیکن عراقی ندارد و اخبار منتشر شده در این باره تکذیب می شود.

 باش��گاه اصفهانی پی��ش از این ب��ا ارس��ال نامه های��ی جداگانه به 
باشگاه های تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و پرسپولیس، خواستار 
صدور رضایتنامه مه��دی کریمی��ان، رضا نوروزی و س��ید مهدی 

سیدصالحی شد.

امیدوارم بخت وزارت ورزش 
باز شود 

محمدرضا داورزنی/ رییس فدراسیون والیبال 
ما دعا می کردیم بخت وزارت ورزش باز ش��ود. انش��اهلل نمایندگان 
محترم مجلس و دولت بتوانند هر چه س��ریع تر در این باره تصمیم 
بگیرند. چون واقعا لطمه جبران ناپذیری به ورزش می خورد. هر روز 
که می گذرد وقت های طالیی را از دست می دهیم. وقتی که برای 
آماده س��ازی تیم ها مهم است را از دس��ت می دهیم. از طرف دیگر 
بازی های آسیایی را پیش رو داریم. عمال از زمان شروع به کار دولت 
سه ماه را در ورزش از دست 
دادیم. در این مدت سه نفر به 
مجلس معرفی شدند اما رأی 
نیاوردند. طبیعی است که این 
بالتکلیفی و شرایط بی ثباتی 
در ورزش بی��ش از هرچیزی 
به موفقیت های ما در آینده 

ضربه می زند.

6
سیمونه: امتیاز خوبی مقابل ویارئال کسب کردیم

سرمربی اتلتیکو مادرید معتقد است تیمش با وجود تساوی مقابل ویارئال در هفته سیزدهم اللیگا امتیاز 
خوبی کسب کرده است. دیگو سیمونه پس از تساوی یک بر یک شب گذشته تیمش مقابل ویارئال اظهار 
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   نویدکیا  :
آلمان نمی روم

پیوس: کار پرسپولیس 
سخت تر می شود

کاپیتان تیم فوتبال س��پاهان ب��ا بیان این ک��ه مصدومیتم برطرف نش��ود 
فوتبال را کنار می گذارم، در خصوص ش��ایعات مطرح ش��ده برای حضورش 
 در هیأت مدیره س��پاهان، گفت: فوتبالیس��تم و جای م��ن در هیأت مدیره

 نیست.
محرم نویدکیا در حاش��یه بازی تیم های گیتی پس��ند و نس��اجی مازندران 
اظهارداش��ت: برای مداوای پای مصدومم ب��ه آلمان نم��ی روم، چراکه روبه 

بهبودی هستم.
وی تصریح کرد: تا یکی دو ماه دیگر در صورتی که مصدومیتم برطرف ش��ود 
به میادین باز می گردم،  اما در صورت عدم بهبودی کامل به آلمان نمی روم و 
فوتبال را نیز کنار می گذارم.کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سؤال 
که شایعاتی در مورد حضور شما در هیأت مدیره سپاهان شنیده می شود تأکید 

کرد: من یک فوتبالیستم و چنین شایعاتی به هیچ عنوان صحت ندارد.

فرشاد پیوس می گوید کار پرسپولیس در نیم فصل دوم سخت تر است و باید با 
داشتن نیمکت قوی به مصاف این روزهای دشوار برود.

پیشکسوت پرسپولیس در ارزیابی خود از عملکرد این تیم در نیم فصل نخست 
لیگ برتر اظهارداش��ت: قطعا پرسپولیس نس��بت به فصل گذشته عملکرد 
بهتری داشته است. بازیکنان خوب و جوانی به تیم اضافه شده اند که مهم ترین 
ویژگی آنها داشتن انگیزه باالی قهرمانی است. آنها در تیم های قبلی خود جزو 

بهترین ها بودند اما باید درپرسپولیس بیشتر زحمت بکشند.
او ادامه داد: آوردن این بازیکنان به پرسپولیس کار قشنگی بود. این جوانان تا 
االن نشان داده اند به خاطر پول به پرسپولیس نیامده اند و می خواهند برای خود 
نامی دست و پا کنند و به تیم ملی برسند. اما پرسپولیس نتایج خوبی در نیم 
فصل گرفته که باید ادامه دار باشد. سازماندهی تیمی خوب بوده و به نظر من اگر 
در خط حمله با 2 مهاجم بازی کنیم کارایی بیشتری در تیم شاهد خواهیم بود.

گیتی پسند همچنان ناموفق در گلزنی
تیم فوتبال گیتی پس��ند در هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال 
کشور مقابل نس��اجی مازندران در دقیقه 85 متحمل سومین 
شکست این فصل خود شد، شاگردان س��اموئل دارابینیان که 
برای اولین بار در لیگ دسته اول به عنوان میزبان در ورزشگاه 
آرارات به می��دان رفتند، حم��الت زیادی را به وی��ژه در نیمه 
نخست روی دروازه نس��اجی مازندران ترتیب دادند،  اما مثل 
همیش��ه این تیم یک تمام کننده قهار ک��ه چارچوب دروازه 

حریف را بشناسد نداشت.
با توجه ب��ه این ک��ه مدی��ران این باش��گاه در ابت��دای فصل 
بازیکنان ب��ا تجربه ایی چون حمید ش��فاعت، مهدی نصیری، 
ابراهیم محمدی و حتی محمدغالمی را ب��رای تیم فوتبال به 
خدمت گرفتند.حمید ش��فاعت به هم��راه ذوب آهن و مهدی 
نصیری به همراه س��پاهان در لیگ قهرمانان آسیا تجربه بازی 
دارند و اول فصل تصور می ش��د که گیتی ه��ا یکی از مدعیان 
 صعود از گ��روه اول هس��تند،اما ت��ا االن نتایج خوبی کس��ب

 نکرده اند.
این تیم تنها 6 گل به ثمر رسانده که نشان از ضعف خط حمله 

این تیم دارد و باید مربیان این تیم در بین نیم فصل حداقل یک 
مهاجم خوب به خدمت بگیرند، چراکه خطوط دفاع و هافبک 
این تیم به طور مطلوب دس��توارات تاکتیکی را در زمین اجرا 

می کنند.
گیتی با 10 امتیاز همچنان در رده هفتم جدول رده بندی قرار 
دارد. تیم گل گهر س��یرجان با 15 امتیاز در صدر جدول تکیه 

زده است . دیگر بازیها در هفته نهم نتایج ذیل حاصل شد:     
   

گروه اول
شهرداري یاسوج صفر - پدیده مشهد صفر

فوالد یزد صفر - صنعت نفت آبادان یک
گیتي پسند اصفهان صفر - نساجي مازندران یک

الوند همدان یک - گهر دورود یک
شهرداري بندرعباس یک - گل گهر سیرجان یک

استقالل اهواز 2 - نیروي زمیني تهران صفر

گروه دوم
پارسه تهران3 - ابومسلم خراسان یک

سایپا شمال یک - نفت مسجد سلیمان 3
مس رفسنجان صفر - یزد لوله صفر

نفت و گاز گچساران یک - آلومینیوم هرمزگان یک
البدر بندر کنگ 2 - پاس همدان یک

ایران جوان بوشهر 2 - پیکان تهران یک

س�ی وچهار س�ال از آخرین حضور شما 
مقابل دوربین س�ینما گذش�ته و بالطبع 
همین اندازه از آخری�ن مصاحبه هایتان 
می گذرد. نسل جوان امروز دوست دارند 
از زبان خودتان بشنوند که چطور و چگونه 

با ورزش آشنا شدید؟
به عنوان جمله اول در شروع باید بگویم این درست که 
سینما زمینه  کاری من بوده و اگر ناصر ملک مطیعی 
شدم به لطف سینمادوستان و سینماست. من هرچه 
دارم از سینماست و س��ینما برایم اهمیت و قداست 
دارد، اما این حقیقت را هم نباید فراموش کرد که من 
از ورزش به س��ینما آمدم؛ یعنی شخصیتم را ورزش 
شکل داد و با همان ش��خصیت وارد سینما شدم و به 

شهرت رسیدم.
اولین برخوردتان با ورزش چطور بود؟ چه 

رشته ای؟ کی و کجا؟
می دانید که من متولد 1309 هس��تم. وقتی به سن 
دبستان رسیدم هنوز فوتبال در ایران رایج نبود و در 
دبس��تان ما والیبال بازی می کردیم. خاطرم هست 
از اولین کس��انی که فوتبال را به تهران آوردند و چه 
زحماتی کشیدند تا این رشته به مردم معرفی شد و جا 
افتاد. آن روزگار دور تا دور تهران، نه این تهران بزرگ، 
تهرانی کوچک که جمعیت کمی داشت و بعدها در 
آغاز عصر سینما و ورزش و موسیقی تعداد ستارگان 
شاغل در این عرصه ها آن قدر کم بود که همه یکدیگر 
را می شناختیم و عصر به عصر در استانبول و نادری و 
الله زار چشم در چشم می شدیم. عرض می کردم که 
آن زمان ما و دیگران که عاشق فوتبال بودند به اطراف 
شهر می رفتیم و با دست شن های روی زمین را کنار 

زده و شرایط را برای فوتبال آماده می کردیم...
پس اولی�ن ورزش محبوب ش�ما فوتبال 

بود؟
بله، البته در دبس��تان والیبال بازی می کردیم. یادم 
هست که 6 یا 7 ساله بودم که با محمود بیاتی )هافبک 
تیم ملی و سرمربی بعدی تیم ملی ایران و قهرمان جام 
ملت های آسیا( می رفتیم امجدیه. تازه ساخته بودند 
)ورزشگاه ش��یرودی یا امجدیه سابق به طور رسمی 
در سال 1318 افتتاح شد( و ما می رفتیم کنار زمین 
و توپ جمع کن بودیم، درست مثل همین بچه های 
امروزی که دور زمین هس��تند و توپ را به بازیکنان 
برمی گردانند. نه پولی در کار ب��ود و نه هیچ مزیتی، 

فقط عاشق ورزش و تماشای فوتبال بودیم.
فک�ر می کن�م ورزش حرف�ه ای را از 

دبیرستان شروع کردید؟!
بله. البته قبلش باید برای نسل امروز توضیحی بدهم. 
من سال 1321 وارد مدرس��ه علمیه شدم. آن زمان 
نظام آموزشی 2 سیکل در دبیرستان داشت، کالس 
نهم را سیکل یک و دوازدهم را سیکل دوم می گفتند 
و برای هرکدام از این رده ها مسابقات جداگانه ای بود. 
آن روزگار مسابقات آموزشگاهی تنها مسابقات موجود 

بود و نفرات تیم های ملی را از دل همین بازی ها )در 
همه رشته ها( انتخاب می کردند.

در واق�ع در غی�اب لی�گ باش�گاهی 
ی�ا مس�ابقات اس�تانی و در روزگاری که 
اصال فدراس�یونی هنوز نداشتیم، همین 
مسابقات مدارس و آموزشگاهی جایگزین 

لیگ بود و مدارس به جای باشگاه ها.
دقیقا و بد نیس��ت بدانید مثل ام��روز که مثالچند 
باشگاه برای به دست آوردن یک بازیکن با هم رقابت 
می کنند، آن روزگار دبیرس��تان های مش��هور برای 
ورزشکاران رش��ته های مختلف رقابت می کردند! به 
جای پول و دستمزد هم قول نمره »فیزیک و شیمی« 
می دادند! دو درسی که سخت ترین دروس آن روزگار 
بود و معموال ورزشکاران در آن به مشکل می خوردند.

پس برای جلب نظر شما می گفتند بیا این 
مدرسه و نمره فیزیک و شیمی ات با ما!

عین همین جمالت! تصور کن من که منزل مان آن 
طرف تهران بود 2 سال آمدم دبیرستان پهلوی در باغ 
فردوس فعلی! حاال هر روز چطور این فاصله را پیاده 
یا با دوچرخه طی می کردم بماند ولی صرفا به خاطر 
ورزش انتخاب مان می کردند؛ البته ورزش��کاران در 

سطح ملی.
از همبازیان آن زمان تان چه کسانی بعدها 

در فوتبال به سطوح باال رسیدند؟
آن سال ها نه تیم ملی داشتیم و نه لیگ. در دهه 30 
این اتفاقات افتاد و چه بسیار بزرگانی که با باال رفتن 
سن فرصت  بازی ملی نیافتند یا به دالیل دیگر، مثل 
خود من که درگیر سینما شدم،  از ورزش حرفه ای دور 
شدند. یادم هست زمانی که کاپیتان مدرسه ایرانشهر 
بودم شکیبی، نادر افشار و فاخری هم مدرسه ام بودند. 
س��ال باالتر از ما دکتر برومند و دیگران می ش��دند. 
وارد دانشسرا هم که شدیم همین روال ادامه داشت. 
مین باشیان و خاتم و برومند و حسن کردستانی و... 
سال باالیی های ما بودند و ما نسل بعدی.کوزه کنانی، 

جدیکار، بیاتی و... )می خندد(
خاطره جالبی از آن سال ها به یاد ندارید؟ 

مثل این که چیزی یادتان آمد؟!
در یک تورنمنت و یک س��ال، ما با تی��م تربیت بدنی 
رسیدیم به فینال؛ »داود نصیری« داور بازی بود و یادم 
هست محمود حریری )مؤسس سپاهان( و عبدالرضا 
موزون )نخس��تین دربی تاریخ را او سوت زد - بعدها 
داور بین المللی ش��د( ت��ازه از اصفهان آم��ده بودند. 
یادشان به خیر و آن ها که زنده اند ان شاءا... به سالمت 
باش��ند. حریف ما دارالفنون بود و مرتضی مسعودی 
مربی اش که از بهترین مربیان وق��ت بود. حداد هم 
رییس دارالفنون، وسط بازی ناگهان حریری لگدی 
به یکی از آن ها زد و تماشاگران ریختند به زمین! دعوا 

شد و بازی نیمه کاره...
پس شر و شیطان هم بودید!

به االن کاری ندارم ولی یادتان هست در دهه 60 برای 

بازی های باش��گاهی تهران هر هفت��ه 60، 70 هزار 
تماشاگر می آمد؟ در آن روزگار و در غیاب مسابقات 
باشگاهی و لیگ، به نسبت جمعیت آن زمان تهران 
و باتوجه به فقدان رس��انه ها، همین میزان جمعیت 
برای بازی ه��ای آموزش��گاهی می آم��د و زمین ها 
هم که مثل االن س��کو و حصار نداش��ت. همه کنار 
زمین می نشستند و وقتی دعوا می شد، می ریختند 
توی زمین! خاطرم هس��ت برادران »ع��رب« که از 
مشهورترین کشتی گیران وقت تهران و ایران بودند، 
آن روز طرفدار دارالفنون بودند و حس��ابی ما کتک 

خوردیم! بعد از بازی هم مرا محروم کردند!
از آن یادگاران کسی را هنوز می بینید؟

بله، موزون را همین اواخر دیدم. مس��عودی، مردی 
که چهل س��ال تمام هر روز صبح ساعت 4 می رفت 

کلک  چال حاال فقط می تواند در اتاقی راه برود.
  چرافوتبال را کنارگذاشتید؟

خدا رحمت کند حس��ین صدقیانی را، مردی که به 
حق »پدر فوتبال« ایران لقب داشت. او از دل مسابقات 
آموزشگاهی استعدادها را برای باشگاه ها )که تازه یکی 

یکی تأسیس می ش��دند( انتخاب می کرد و من 
هم انتخاب شدم. رفتیم امجدیه، 40، 

50 نفر بودند و ب��ازی کردیم. آن 
زمان مثل االن نبود که به لطف 
رسانه ها مردم از همه اتفاقات 
روز و قوانین و... مطلع باشند. 

امروز »قیچ��ی برگردان« 
ی��ک حرک��ت زیب��ا و 

تکنیکی محس��وب 
می شود ولی 

آن روز 
من 

یک قچ��ی زدم، مرح��وم صدقیانی فک��ر کرد قصد 
مسخره بازی دارم و بازی را دس��ت کم گرفته ام. مرا 
بیرون کرد و گفت برو روی پله ها بنش��ین، من هم 

ناراحت شدم و رفتم، رفتم که رفتم...
یعنی چه که »رفتم که رفتم«؟

من جوانی 20 ساله بودم و تازه فیلم بازی کرده بودم. 
وقتی کارم در سینما گرفت دیگر وقتی برای فوتبال 
نداشتم و این خاطره هم طوری مرا آزرد که هنوز با 
حس��رت از آن یاد می کنم. از فوتبال دلسرد شدم و 

سینما هم مرا قاپید!
و دیگر به فوتبال برنگشتید؟

نه، البته به عنوان یک عاش��ق در تمام  این س��ال ها 
پیگیر مسابقات بودم ولی به عنوان بازیکن حرفه ای 
خیر. وقتی در سینما به شهرت رسیدم تیم هنرمندان 
درست کردم، عکس هایش را هنوز دارم و چند بازی 
هم با تیم های مختلف کردی��م، بازی های خیریه و 

عام المنفعه
چه کس�انی عضو ای�ن تی�م هنرمندان 

بودند؟
کسانی که حتی در عمرش��ان فوتبال ندیده بودند 
نیز آمدند. آن روزگار رفاقت ها خیلی محکم تر 
از حاال بود، کسی هم دنبال سوءاستفاده از 
نام هنرمندان نبود و به همین دلیل وقتی 
پای کار خیر وسط می آمد، همه می آمدند 
تا س��همی داش��ته باش��ند. مثال مرحوم 
»ساموئل خاچیکیان« که اصال نمی دانست 
فوتبال چیس��ت به عنوان س��رمربی روی 
نیمکت  می نشس��ت! حمید قنبری، تابش، 
عبدالعلی همای��ون، محمدعلی همایون، 
بوتیمار، قدکچیان و... خیلی ها بودند. 
تقریب��اً همه س��تارگان دهه 30 

سینما و تئاتر ایران.
در  داوری  ماج�رای 

کشتی چه بود؟
م��ن ب��ا قدیمی های 
کشتی پهلوانی در 

گود زورخانه بزرگ شدم. س��ال 1330 وقتی اولین 
دوره داوری در کشور گذاشتند من شرکت کردم و با 

نمره خوب قبول شدم. 
یادش به خیر، آقای ابوالملوکی که هنوز  هس��تند و 
صاییم بیک از ما امتحان گرفتن��د و می دانید که آن 
ها اولین تیم ملی کشتی ایران را نیز ایجاد کرده و به 
المپیک 1948 لندن بردند. تم��ام اعضای آن تیم از 
صمیمی ترین دوستان من بودندشما برای تماشای 
مسابقات جهانی و المپیک کشتی هم همه جا 

می رفتید.
بله، من 5 المپیک از 1960 تا 1976 مونترال حضور 

داش��تم و هرس��ال طوری برنامه ریزی می کردم که 
 موق��ع مس��ابقات جهان��ی کش��تی فیلمب��رداری 
نداشته باشم. البته فقط برای کشتی نبود، اردیبهشت 
1347 که ایران برای اولین بار میزبان جام ملت های 

آسیا شد و به فینال رسید.
 من در اوج شهرت سینمایی بودم و درست 8 ساعت 
روی سکوهای امجدیه نشستم؛ یعنی 6 ساعت قبل از 
شروع بازی ایران و اسراییل وارد ورزشگاه شدم تا مبادا 
بلیت گیرم نیای��د. آن روز و آن پیروزی و قهرمانی از 

شیرین ترین خاطراتم هم هست.
به جز فوتبال و کشتی کدام رشته ها را به 

شکل حرفه ای دنبال کرده اید؟
کوهنوردی؛ سال 1326 جزو اولین گروه هایی بودم 
که قله دماوند را از تیغه جنوب��ی فتح کردیم. پس از 
آن به عنوان سرپرس��ت گروه تمام قله های مشهور 
ای��ران را فتح کرده ام. س��وارکاری هم ک��ه از بچگی 
بلدم. به خاطر ش��غل پدر مدام در ایالت بودیم و در 
دانشکده افسری همیشه اول می شدم. بعدها در سینما 
 نیز برای هیچ ک��دام از صحنه های س��وارکاری بدل

 نداشتم.
 البته همه می دانند که وقت��ی بخواهی معلم ورزش 
شوی باید همه رشته ها را تا حدی بشناسی. من زمانی 
معلم نمونه ش��دم و 6 ماه زیر نظر یک استاد اتریشی 

دوره مخصوص دیدم.
به عنوان یک بیننده کدام رشته  را ترجیح 

می دهید؟ االن البته.
فوتبال که همه درگیرش هس��تند، عاش��ق کشتی 

هم هستم.

برای هیچ کس پارتی بازی نکردم 

ناصر ملک مطیعی: قهرمانی در ورزش قصه نیست، واقعیت است 

آن روزگار رفاقت ه�ا خیل�ی 
محکم ت�ر از حاال بود، کس�ی 
هم دنبال سوءاس�تفاده از نام 
هنرمن�دان نبود و ب�ه همین 
دلیل وقتی پای کار خیر وسط 
می آم�د، هم�ه می آمدن�د تا 

سهمی داشته باشند

حمید شفاعت
 به همراه

 ذوب آهن و
 مهدی نصیری به 

همراه 
سپاهان

 در لیگ قهرمانان 
آسیا 

تجربه بازی دارند

هنرپیشه سال های دور سینمای ایران می گوید اگر آبی و قرمز متحد شوند، تیم ملی زیبا می شود. همین اول کار تکلیف یک سؤال مهم را روشن کنیم، روزنامه ورزشی را چه به یک سوپراستار سینما؟ خب اگر به گواه تاریخ و  گروه 
شهادت خود ستاره، این سینما باشد که قهرمان ورزش را »زده و برده« )عین جمله ای که خود استاد بر زبان آورد( چه؟!  مثل آغاز هر پدیده اجتماعی و مثل همه جای دنیا، سینمای ایران هم در بدو تولد همچون کودک نوپایی در ورزش

محیط ناشناخته، قدم به هر راه می گذاشت و هرچیز را امتحان می کرد. زمین می خورد و باتجربه افتادن، بلند می شد. تقلید می کرد و می خواست به چشم بیاید. وام می گرفت از عرصه های دیگر و از بخت بد، ایران آغاز دهه 30 
شمسی در تمام عرصه ها مثل خودش نوپا و بی تجربه بود! بدون ستاره در ورزش و موسیقی. اگر امروز این سینما در جهان می درخشد و اسکار و نخل طال می گیرد، اگر امروز بزرگانی دارد که مایه فخر ایران زمین هستند، همه و همه مدیون تجربیات و 

زحمات همان کودک نوپا هستند، اما صنعت سینما وقتی رشد کرد که مردم با این پدیده آشنا و برای دیدن »ستارگانش« صف بستند. در اول صف »ناصر ملک مطیعی« بود.



وزیر کشور وارد شهرکرد شد
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور برای حضور در آیین تودیع و 

معارفه استاندار، وارد شهرکرد شد.
 به گ��زارش ف��ارس از ش��هرکرد، آیین تودی��ع و معارفه اس��تاندار 
چهارمحال و بختی��اری  با حض��ور وزیر کش��ور عبدالرضا رحمانی 

فضلی انجام شد .
وزیر کشور در سفر یک روزه خود به ش��هرکرد در فرودگاه این شهر 
مورد استقبال مدیران استانی قرار گرفت  و با حضور در گلزار شهدا به 

مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد .
وزیر کشور سپس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد 

دیدار کرد .
وی در سالن ابن س��ینا دانشگاه علوم پزش��کی برای برگزاری آیین 

تودیع و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری حاضر شد .
این آیین با حضور مدیران و اعضای ش��ورای اداری اس��تان، جمعی 
از معتمدین و روحانی��ون، خانواده های معظم ش��هدا و ایثارگران، 

نمایندگان اقشار و گروه های مختلف مردمی دراستان برگزار شد.
در این آیین از زحمات آقای علی اصغر عنابس��تانی اس��تاندار سابق 
چهارمحال و بختیاری تقدیر و آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان 

استاندار جدید این استان معرفی شد.

دشت شهرکرد ؛ اصلی ترین کانون 
مولد گرد و غبار در استان 

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: دشت شهرکرد 
یکی از اصلی ترین کانون های مولد گرد غبار در استان است.

س��عید یوس��ف پور در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: 11 کانون مولد 
گرد و غبار در این اس��تان وجود دارد که در چند س��اله اخیر شکل 

گرفته است.
وی تصریح کرد: اصلی ترین کانون مولد گرد و غبار این اس��تان در 

دشت شهرکرد، جنوب شهرکرد و جنوب چالشتر ایجاد شده است.
مدیر کل محیط زیس��ت چهار محال و بختیاری ادامه داد: در چند 
هفته گذشته میزان آلودگی هوای شهرکرد به ذرات گرد و غبار بیش 

از ده برابر مجاز رسیده بود.

 تفكیک و جدا سازی
 پسماندهای شهر هفشجان 

ش��هردار هفش��جان گفت: تفکیک و جداسازی پس��ماندهای شهر 
هفشجان در دستور کار قرار گرفت.

 لقمان سلطانی اظهار داش��ت: با توجه به ماده هفت قانون مدیریت 
 پس��ماند و مدیریت اجرایی پس��ماندهای عادی ش��هر، شهرداری 

می تواند پسماندها را از محالت مربوطه جمع آوری نماید.
 وی تصریح کرد: بعد از جمع آوری زباله ها شهرداری نسبت به دفع 

پسماند اقدام می کند.
شهردار هفش��جان افزود: جمع آوری زباله ها و دفع پسماندها را به 

اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار مي کند.
سلطانی ادامه داد: شهرداری هفشجان، عملیات جدا سازی زباله های 

شهر را به سه بخش خصوصی واگذار کرده است.

گشتی در اخباریادداشت
سامانهپایگاهاطلسبروجنبررسیمیشود

فرماندار بروجن گفت: س��امانه پایگاه اطلس بروج��ن در تاریخ ۲۷ آبان با حضور وزرای کش��ور 
مورد بررسی قرار می گیرد. فتاح کرمی اظهارداش��ت: فضای ماه محرم، فضای فرهنگی گسترده 

و دیرینه ای است که مزیت های فراوان، متنوع و کارایی را در اختیار مردم و جامعه قرار می دهد.
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کتابداران استان از دانش 
باالیی برخوردارند

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری گفت: 
 افتتاح بخش مجزا کودک در کتابخانه های  اس��تان رش��د

 90 درصدی داشته است.
بهروز صادقی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره 
به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه، اذعان داشت: 
اولین انجمن خیرین کتابخانه ساز س��ال گذشته در استان 
برگزار ش��د. وی در ادامه گفت:  اقدامات اولیه برای احداث 
کتابخانه در ش��هر وردنجان، نافچ، شیخ شبان، چلیچه ویان 
چشمه در حال پیگیری اس��ت. وی بیان کرد: ایستگاه ملی 
مطالعه در شهرس��تان بروجن به بهره برداری رسیده است 
و ایستگاه مطالعه بیمارستان شهرستان لردگان نیز افتتاح 

خواهد شد.
مدیر کل کتابخانه هایی عمومی چهارمحال وبختیاری اظهار 
داشت: هدف از ایجاد ایستگاه های مطالعه در سراسر استان 
گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان آحاد 
مردم به کتاب است. وی تصریح کرد: کتاب های موجود در 
ایس��تگاه های مطالعاتی برای اقشار مختلف جامعه از قبیل 
گروه سنی پیش از دبستان، دبستان و گروه نوجوان و جوانان 
است. بهروز صادقی بیان کرد: در س��ال جاری 16/8درصد 
افزایش اعضا در  کتابخانه های اس��تان صورت گرفته است 
و در س��ال 10/9۲درص��د افزایش تع��داد کت��اب و تعداد 
کتابداران اس��تان به میزان ۲4/۷درصد افزایش یافته است.

 کتابداران استان چهارمحال وبختیاری از سطح دانش باالیی 
برخوردار هستند. وی افزود: کتابداران استان دارای مدرک 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند و از سطح دانش 
باالیی برخوردارند. وی  عنوان کرد : کتابخانه های استان در 
افتتاح بخش مجزا کودک 90 درصد رشد داشته است. وی 
اذعان داشت: درشش ماه اول  س��ال جاری 33/9۲مسابقه 
استانی در کتابخانه های عمومی اس��تان برگزار شده است. 
بهروز صادق��ی تصریح کرد: گروه مطالعات��ی کتابخانه های 
استان با هدف نیاز س��نجی و ارایه خدمات به افراد مراجعه 
کننده نیز در سال گذشته دایر شده است و به ارایه خدمات 

می پردازند. 
وی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و  کتاب خوانی اظهار 
داش��ت: از جمله اقدامات در این هفته نواختن زنگ کتاب و 
کتاب خوانی در مدارس و برگزاری جشن کتاب در مدارس و 
اهدا کتاب در دبستان هاست. مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان گفت: دیدار با ائمه جمعه شهرستان ها و نماینده ولی 

فقیه از دیگر اقدامات در این هفته است.

خبر ویژه

امام جمعه موقت مشهد در شهرکرد گفت: بشریت برای ادامه حیات 
خود نیاز اساسی به امام حسین )ع( دارد.

 حجت االس��الم محمدباقر فرزانه در جمع عزاداران حس��ینی در 
مصالی بزرگ امام خمینی)ره( ش��هرکرد ، به تشریح ترفندهای 
دش��منان اس��الم برای خارج کردن خواص مس��لمین از میدان 
پرداخت. وی به انحراف در مس��یر اداره و حکومت جامعه اسالمی 
بعد از پیامب��ر اکرم)ص(اش��اره کرد.امام جمعه موق��ت به گفتار 
پیامبر و ائمه معصومین قبل و بعد از حادثه عاش��ورا اشاره کرد و 
افزود: معصومین)ع(، حضرت امام حسین )ع( را الگوی مسلمانان 
دانس��ته اند.فرزانه با بیان نقل قول تاریخی گفت: مردی نزد خاتم 
پیغمبران می رسد درحالی که امام حس��ین)ع( در کودکی روی 
زانوی ایشان نشسته بود. پیامبر رو به این مرد می فرماید: »خداوند 
در درون دل و جان مؤمنان گرمایی به خاطر حسین)ع( قرار داده 

که هرگز سردشدنی نیست.«
امام جمعه موقت مشهد با تأسی از این حکایت تصریح کرد: اولین 
اقدام را خداوند متعال انجام داده و حرارت و ش��ور حسینی را در 
دل مؤمنین قرار داده است .وی تصریح کرد: به همین دلیل، شور 
مراسم های عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( هر سال بیشتر 
می شود و کسانی که کم تر در معرض آلودگی و گناه قرار گرفته اند، 

به ویژه نسل جوان در این گونه مراسم ها حضور پررنگ دارند.
استاد حوزه و دانشگاه جمله معروف »حسین منی و انا من حسین« 
را به این معنا دانست که اگر بخواهد توحیدی باقی بماند به واسطه 

حضرت امام حسین )ع( باقی می ماند.
امام جمعه موقت مشهد، نیاز اساسی بشریت برای ادامه حیات و بقا 
را امام حسین)ع( دانست و گفت: امام خمینی )ره( نیز با الگو قرار 
دادن حضرت امام حسین)ع( انقالب اسالمی را به نهضت حسینی 
گره زد.فرزانه تصریح کرد: حضرت امام خمینی)ره( در دو مقطع از 
انقالب اسالمی که یکی عاشورای سال 4۲ و دیگر 1۷ شهریور بود،  

انقالب اسالمی را با حماسه عاشورا پیوند زد .
فرزان��ه افزود: امام )ره( طی س��خنرانی باش��کوهی ک��ه عالوه بر 
س��اواک، حتی بعضی از روحانیون دلسوز نیز مخالفت می کردند، 
خطاب به ش��اه گفت: »مردک، کاری نکن که به م��ردم بگویم تو 
را از ایران بی��رون کنند.«وی تأکید کرد: به دنبال این س��خنرانی 
حضرت امام خمینی)ره(، ایش��ان در س��ال 4۲ دس��تگیر شد . از 
آن تاریخ، تمام حس��ینیه ها و مس��اجد و تکای��ا، تریبون نهضت 
امام ش��د و ای��ن نهض��ت در دل قیام عاش��ورا ج��ای گرفت.امام 
جمعه موقت مش��هد ادامه داد: اس��تخوان بندی انقالب اسالمی 
 با این ح��وادث نقش گرف��ت و در همین س��ال ها بود که ش��عار

 مرگ بر شاه در جامعه فریاد زده ش��د . حضرت امام خمینی)ره( 
در وقایع بعدی که 1۷ شهریور اس��ت، فرمود: »محرم ماه پیروزی 
خون بر شمشیر است«  .این س��خنرانی، پیوند انقالب اسالمی با 
قیام عاشورا را مستحکم کرد.استاد حوزه و دانشگاه به شباهت های 
نهضت امام حسین )ع( و انقالب اسالمی اش��اره کرد و در تشریح 
اهداف قیام عاشورا گفت: احیای دین اسالم، امر به معروف و نهی 

از منکر و رفع نابس��امانی های دینی جامعه از اهداف قیام حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( است. وی، معرفی سیره پیامبر)ص( و حضرت 
علی)ع( از سوی حضرت امام حسین)ع( را عامل سقوط بنی امیه 
برشمرد.  فرزانه در ادامه به بیان خاطراتی از دوران زندان خود در 

رژیم پهلوی در سال 54 اشاره 
داشت .

وی افزود: دستگاه ستمشاهی 
از ای��ده و فک��ر حض��رت امام 
خمینی)ره( هراس داش��ت و 
بدترین شکنجه ها را نسبت به 
مردان و زنان مؤمن و معتقد به 
اندیش��ه آن امام راحل)ره( روا 
می داش��ت، زیرا بحث سقوط 
حکومت پهلوی مط��رح بود.

وی ب��ا توصیه حض��ار به قدر 
دانستن انقالب اسالمی گفت: 
این انقالب برگرفته از نهضت 

عاشوراست .
 در دوران دف��اع مق��دس هم 
دیدید که همه دنی��ای کفر و 

غرب در برابر این انقالب ایس��تادند تا نامی از اس��الم باقی نباشد،  
اما مردم ما با تأسی از شور حسینی از انقالب اسالمی دفاع کردند.

عمل به سیره ائمه)ع( کامل کننده عزاداری هاست
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: آن چه 
عزاداری برای امام حسین)ع( را ارزشمند می کند تبیین اهداف و 

بازگو کردن مسائل معرفتی قیام عاشوراست.
حجت االسالم سیدمحمد طباطبایی با تس��لیت ایام محرم اظهار 
کرد: یکی از آفت های عزاداری امام حسین)ع( ظاهرگرایی و فقدان 
شناخت و معرفت نسبت به اهداف امام س��وم شیعیان در حادثه 
عاشوراست.وی با بیان اینکه اجر رسالت پیامبر)ص(، مودت اهل 
بیت)ع( قرار داده شده است، تصریح کرد: همه عزاداری و مجالس 
امام حسین)ع( نباید فقط به مودت ختم شود بلکه دو بعد شناخت 

و والیت مداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت االس��الم طباطبایی با بیان اینکه آن چ��ه کمتر در محافل 
عزاداری امام حسین)ع( دیده می شود معرفت و شناخت است، بر 
لزوم توجه به مضامین اشعار و نوحه ها در عزاداری حسینی تأکید 
کرد و افزود: باید به سیرت عملی و معرفت امام حسین)ع( و یاران او 

نه به تصاویر و ویژگی  ظاهری آن ها بپردازیم.

حجت االسالم محمدباقر فرزانه  :

امامحسین)ع(نیازاساسیبرایادامهحیاتبشریتاست
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این انقالب 
برگرفته از نهضت 
عاشوراست و در 

دوران دفاع مقدس 
هم دیدید که همه 
دنیای کفر و غرب 

در برابر این انقالب 
ایستادند تا نامی از 

اسالم باقی نباشد

مفاد آراء  نوبت دوم 
6۷4 آگهی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی آران وبید گل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظوراطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

-1رای شماره 843 هیات خانم محبوبه عظیم زاده آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 590 صادره 
ازکاشان به ش��ماره ملی 6199۷1۲۷14 در شش دانگ یک باب خانه به مس��احت 50/۲۲۲ متر مربع 
پالک ۷380 فرعی از 1114 فرعی مفروز و مجزی شده ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۲رای ش��ماره 841 هیات آقای محمد رضا فخری آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲906 صادره 
ازکاشان به شماره ملی 619994314۷ در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۲0 متر مربع پالک 
۷381 فرعی از 1۲30 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-3 رای شماره 850 هیات آقای شاهین وزیر پور  فرزند سهراب  بشماره شناسنامه ۲66 صادره از آران و 
بید گل به شماره ملی 6199661699 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/48 متر مربع پالک 
۷38۲ فرعی از 5159فرعی  مفروز و مجزی شده از۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-4 رای شماره 855 هیات آقای حسین قائمی فر  فرزند قاسم بشماره شناسنامه 13۲ صادره آران و بید 
گل  به شماره ملی 6199408۷۷۲ در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/1۲9 متر مربع پالک 
۷3۲ فرعی از 106 فرعی  مفروز و مجزی ش��ده از 6 اصلی واقع در حس��ین آباد بید گل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-5 رای شماره 854 هیات آقای علی قائمی فر فرزند حسین بشماره شناسنامه 194 صادره ازبید گل به 
شماره ملی 6199۷03۷41 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲5/130 متر مربع پالک ۷33 فرعی 
از 106 فرعی مفروز و مجزی شده از6 اصلی واقع در حسین آباد بید گل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.

-6 رای شماره 848 هیات آقای حس��ن آقائیان آرانی  فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5۷4 صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199۷1۲55۲ و خانم فاطمه استاد میرزائی آرانی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
– صادره از کاشان به شماره ملی 1۲5015095۷ ) بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
80/116 متر مربع پالک ۲8 فرعی ازمشاعات + 184۷ اصلی و ۲و۷و3و5 فرعی از 183۷ و 1846  اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۷ رای شماره 861 هیات آقای مهدی مومنی بید گلی  فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 3۲ صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199۷39493 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/9۷ متر مربع پالک 9 

فرعی مفروز و مجزی شده از 108 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-8رای شماره 858 هیات آقای حمزه ئی  بید گلی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 4۷8 صادره از آران و 
بید گل  به شماره ملی 6199۷18۲۷5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 30/89 متر مربع پالک 
114۲ فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-9 رای شماره 859 هیات آقای مصطفی شائی آرانی   فرزند فتح اله   بشماره شناسنامه 11696 صادره از 
کاشان   به شماره ملی 6199156951 در شش دانگ یک باب خانه  مشتمل بر مغازه به مساحت ۷5/53 
متر مربع پالک 1143 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی واقع در آران دشت آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-10 رای ش��ماره 844 هیات آقای محمود حمامی آرانی   فرزند محمد  بشماره شناسنامه 98 صادره از 
آران و بید گل  به شماره ملی 61996۲9۲۲1 و خانم لیال رئیس بیدگلی فرزند علینقی بشماره شناسنامه 
۲۲۷ صادره از آران و بید گل بشماره ملی 6199665۷08 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 50/161 متر مربع پالک 1144 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی واقع 

در آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-11 رای شماره 853 هیات خانم نجمه محبوبی   فرزند محمد  بشماره شناسنامه 3۲11 صادره از کاشان  
به شماره ملی 619994619۷ و آقای سعید نوروزیان آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 359 صادره 
از کاشان بشماره ملی 6199۷34۷4۲ ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 65/1۷0 
متر مربع پالک 1145 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی واقع در آران دشت آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-1۲ رای شماره 84۲ هیات آقای احس��ان خانی آرانی   فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۲16 صادره از 
آران و بید گل  به شماره ملی 6199653866 و خانم عطیه رامی فرزند دخیل عباس  بشماره شناسنامه 
۲46 صادره از آران و بید گل  بشماره ملی 61996901۲5 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۷5/۲06 متر مربع پالک 1146 فرعی از 10۷ فرعی مفروز و مجزی شده ۲640 اصلی واقع در 

آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-13رای شماره 851 هیات آقای حسن قنائی مقدم آرانی   فرزند عباس  بشماره شناسنامه 631۷ صادره 
از آران و بید گل  به ش��ماره ملی 6199103165 و فاطمه خانم تنهائی آرانی فرزند مانده علی بشماره 
شناسنامه ۲89 صادره از آران و بید گل  بش��ماره ملی 61993۷66۷6 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت ۷68 متر مربع پالک 114۷ فرعی از ۲86 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی 

واقع در آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-14رای شماره 86۲ هیات آقای علی اصغر محمودی آرانی فرزند تقی   بشماره شناسنامه ۲5۷ صادره 
از آران و بید گل  به ش��ماره ملی 61993955948 و خانم معصومه صفرزاده آرانی قاسم فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۲۷9 صادره از آران و بید گل بشماره ملی 6199453999 )بالمناصفه ( در شش دانگ 
یک باب خانه به مس��احت ۲68 متر مربع پالک 90۲ فرعی از 3۲3 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲645 

اصلی واقع دروشاد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.

-15 رای شماره 85۲ هیات آقای حمید رضا منصوری آرانی   فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 1۲۲05 
صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 619916۲048 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 50/103 
متر مربع پالک 903 فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-16رای شماره 846 هیات آقای ابوالفضل بهجتی نژاد   فرزند سلطانعلی  بشماره شناسنامه 310 صادره 
از آران و بید گل  به ش��ماره ملی 6199690۷53 و خانم اعظم مصلح آرانی فرزند دخیل عباس بشماره 
شناسنامه 646 صادره از کاشان  بشماره ملی 6199۷13۲۷3 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت ۷5/101 متر مربع پالک 904 فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲645 اصلی واقع 

در وشاد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-1۷ رای شماره      هیات آقای مجید نداف آرانی فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۲016 صادره از کاشان  
به ش��ماره ملی 1۲6063۲350 ) نس��بت به یک دانگ ( و خانم زهرا رزاقیان آرانی فرزند ناصر بشماره 
شناسنامه ۲51 صادره از کاشان بشماره ملی 619964015۲ ) نسبت به پنج دانگ ( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 50/111  متر مربع پالک ۷386  فرعی از 1189 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲63۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-18رای ش��ماره    84۷  هیات آقای ابوالفضل بهجتی نژاد  فرزند س��لطانعلی   بشماره شناسنامه 310 
صادره از کاشان  به شماره ملی 6199690۷53 در شش دانگ یک باب مغازه  به مساحت 80/۲0  متر 
مربع پالک 906  فرعی از 340 فرعی مجزی ش��ده از ۲645 اصلی واقع در وش��اد آران  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بید گل.
-19رای شماره   ۷1۷   هیات آقای علی اکبر مختاری شفائی  فرزند مهدی  بشماره شناسنامه ۷60۷6 
صادره از تهران  به شماره ملی 0031۷636۷۷  و خانم فاطمه چاقزاده آرانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 
94 صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 619960۲۲188 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 3۲/188  متر مربع پالک 90۷  فرعی از 340 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲645 اصلی واقع 

دروشاد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۲0 رای ش��ماره   ۷۲4   هیات آقای خیر اهلل دافعی بید گلی  فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 48۲8 
صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 61993۲6۲0۲  و آقای غالمعلی واقعی بید گلی فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه 406 صادره از آران و بیدگل بش��ماره ملی 6199383۷53 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 50/۲41  متر مربع پالک 3۷  فرعی از 4 فرعی مفروز و مجزی شده از 105 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۲1 رای ش��ماره   ۷۲5   هیات آقای خیر اهلل دافعی بیدگلی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 48۲8 
صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 61993۲6۲0۲  و خانم صدیقه داعی بید گلی فرزند نصر اهلل  بشماره 
شناسنامه 1۷ صادره از کاشان بش��ماره ملی 619960۷961 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک حصار و 
طویله  به مساحت ۲60 متر مربع پالک 36  فرعی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از 105 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۲۲رای شماره   865   هیات آقای محمد مبینی بید گلی  فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 341 صادره 
از کاشان  به شماره ملی 61995۷4۷۷1  در شش دانگ قسمتی یک باب خانه به مساحت 89/104 متر 
مربع پالک 1498  فرعی از 35۲ فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آبادبید گل  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
-۲3 رای شماره   860   هیات آقای مصطفی آسیابی آرانی س��ید مهدی لحمی بید گلی فرزند مرتضی  
بشماره شناسنامه 165 صادره از آران و بید گل  به شماره ملی 6199915۷63   در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 10/131 متر مربع پالک 1149  فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640 اصلی 

واقع در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بید گل.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۲/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۲/8/۲1 
رییس اداره ثبت اسنادو امالک آران و بیدگل

مفاد آرا
۷53 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاضله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتنراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
1 - رای شماره 11۲4 هیات خانم اعظم ابوالحسن زاده آرانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 154 صادره از 
کاشان به شماره ملی 61996681۲1 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 9۷/65متر مربع پالک 1151 

فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲ -رای شماره 11۲5 هیات آقای مرتضی توحیدیان فرزند نظام  بشماره شناسنامه ۲56 صادره از کاشان به 
شماره ملی 6199۷09365 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/50متر مربع پالک 115۲ فرعی از 

۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3 - رای شماره 1134 هیات آقای عباس رهبری فرد فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 561 صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 6199۷00449  و خانم وجیهه خدمتکار آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 360 
صادره از کاشان بشماره ملی 619991۷۷15 ) بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 186/50 
متر مربع پالک 1153 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4 - رای شماره 11۲3 هیات آقای حس��ین عابد آبادی آرانی فرزند خیر اله  بشماره شناسنامه ۲336  صادره 
از کاشان به شماره ملی 1۲618۷6091 و خانم محدثه اصغری آرانی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 69 

صادره از کاشان بش��ماره ملی 6199۷45566)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 89/08 
متر مربع پالک 1154 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5 - رای ش��ماره 11۲1 هیات آقای سجاد خاکسار آرانی فرزند جعفر  بشماره شناس��نامه -  صادره از کاشان 
به شماره ملی 1۲500۷5351 و خانم زینب حس��ن زاده اف آرانی فرزند اصغر  بشماره شناسنامه - صادره از 
آران و بیدگل بشماره ملی 619004۷440)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 148/۷5 
متر مربع پالک 1155 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
6 -رای شماره 113۲ هیات آقای مهدی استاد آقائی فرزند حسن   بش��ماره شناسنامه 9۷۷۲  صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 619913۷681 و خانم مریم کمال آرائی فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه ۲10 
صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199630343)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۲5۲/65 متر مربع پالک 1156 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲640اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۷ - رای شماره 1116 هیات خانم حورا نوروزیان آرانی فرزند محمود   بشماره شناسنامه 480  صادره از کاشان 
به شماره ملی 61996۷1384 و آقای امیر هوشنگ اوقانی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲8۷ صادره 
از کاشان بشماره ملی 61996۲۲۷41)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲16/30 متر 
مربع پالک 115۷ فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
8 - رای ش��ماره 110۷ هیات خانم فاطمه فخر الدین آرانی فرزند فخر اله   بشماره شناسنامه ۲11  صادره از 
قم به شماره ملی 038390۷66۷ و آقای علی جعفرزاده آرانی فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 148 صادره 
از آران و بیدگل بشماره ملی 6199915593)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/94 
متر مربع پالک 1158 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
9 - رای ش��ماره 1105 هیات آقای جواد رمضانی آرانی فرزند عباس   بشماره شناس��نامه 11331  صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199153۲86 و خانم زهرا الس��ادات عباس زاده فرزند سید هالل  بشماره شناسنامه 
5۷1 صادره از کاشان بش��ماره ملی 61999198۲3)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۲38/40 متر مربع پالک 1159 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی ش��ده  از۲640اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
10 - رای شماره 1103 هیات آقای ماش��االه اکبر زاده آرانی فرزند علی   بشماره شناس��نامه 194  صادره از 
کاشان به شماره ملی 61995۲3644 و خانم زهرا خانی آرانی فرزند یداله   بشماره شناسنامه 1۷6 صادره از 
آران و بیدگل بشماره ملی 6199548949)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 198 متر 
مربع پالک 1160 فرعی از ۲35 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
11 - رای شماره 1104 هیات آقای حسین شکری س��توده آرانی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 100۷3  
صادره از آران و بیدگل به ش��ماره ملی 6199140699 و خانم کبری نجفی پور آرانی فرزند احمد   بش��ماره 
شناسنامه ۲19 صادره از کاشان  بش��ماره ملی 6199653890)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 119/40 متر مربع پالک 1161 فرعی از 106 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
1۲ - رای شماره 3۷3 هیات آقای عباسعلی معتمدنیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 609  صادره از کاشان 
به شماره ملی 6199616138 و خانم زینب رنج کش آرانی فرزند نعمت اله   بشماره شناسنامه 9841 صادره 
از کاشان بشماره ملی 61991383۷6)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۷6/50 متر 
مربع پالک 116۲ فرعی از 14۲ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
13 - رای شماره 1133 هیات آقای حسن سهیلی فردفرزند علی   بشماره شناس��نامه 1۷6  صادره از آران و 
بیدگل به شماره ملی 619950۲30۲ و خانم زهرا خداپناه آرانی فرزند علی عسگر   بشماره شناسنامه 510 
صادره از آران و بیدگل بشماره ملی 6199534301)باالمناصفه (در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۲58 متر مربع پالک 1163 فرعی از 14۲ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14 - رای شماره 1109 هیات آقای محمد بوجار آرانی فرزند سیف اله   بشماره شناسنامه 10385  صادره از 
کاشان به شماره ملی 61991438۲5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۲۲/85 متر مربع پالک 1164 

فرعی از 43 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
15 - رای شماره ۷16 هیات خانم مطهره سبطینی بیدگلی فرزند سید حبیب   بشماره شناسنامه 450۲  صادره 
از آران و بیدگل به شماره ملی 6199۲0۷۲03 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148 متر مربع پالک 

1500 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی  واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
16 - رای شماره 1111 هیات آقای حسنعلی دهقان بیدگلی  فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 663  صادره از 
آران و بیدگل  به شماره ملی 619964309۷ و خانم صفیه بوستانی بیدگلی  فرزند غالمعلی    بشماره شناسنامه 
131 صادره از کاشان بشماره ملی 6199598539)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۲3 
متر مربع پالک 14 فرعی از 9و11 فرعی  و قسمتی از مشاعات مفروز و مجزی شده از 1۷4 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
1۷ - رای شماره 11۲6 هیات آقای نعمت اله عربیان آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲4  صادره از آران و 
بیدگل  به شماره ملی 619946۲610 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲8/۲5 متر مربع پالک ۲ فرعی 

و مجزی شده از 1106 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
18 - رای شماره 111۲ هیات آقای حس��ین رئیس زاده فرد بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷888  
صادره از کاشان به ش��ماره ملی 6199۲41185 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت ۷3/81 متر مربع 
پالک ۲5 فرعی از ۲ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲5۲ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
19 - رای ش��ماره ۷۲9 هیات خانم مهدیه المع بیدگلی فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 1631  صادره از 
کاشان به شماره ملی 619996۲98۲ در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/15 متر مربع پالک 11 

فرعی مفروز و مجزی شده  از 104۲اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲0 - رای شماره 111۲ هیات آقای رجب طحانی یزدلی  فرزند آقا حسین    بشماره شناسنامه 1۷  صادره از 

کاشانبه شماره ملی 61998315۷8 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 53 متر  مربع پالک ۷390 فرعی 
از 10۷5 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

۲1 - رای شماره 11۲0 هیات آقای رحمت اله باغبانی آرانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1۲0  صادره از 
آران و بیدگل  به شماره ملی 6199459301 و خانم فاطمه سلطان حاجی حسنی آرانی فرزند محمد    بشماره 
شناس��نامه 10 صادره از آران و بیدگل  بش��ماره ملی 6199485904)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب 
ساختمان مشتمل بر مغازه به مس��احت 4۲/۷۲ متر مربع پالک ۷391 فرعی از 185۲ فرعی مفروز و مجزی 

شده از ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲۲ - رای شماره 111۷ هیات آقای رضا مالئی فر فرزند حسن  بشماره شناسنامه 58  صادره از آران و بیدگل به 
شماره ملی 61996083۷۲ در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت ۲35/69 متر مربع پالک ۷389 فرعی از 
11۷8 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲63۷ اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل و پالک 

4539 فرعی از ۲840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگلی
۲3 - رای شماره 1110 هیات آقای حسن روشن دل آرانی فرزند علی  بشماره شناسنامه ۲4۲  صادره از آران 
و بیدگل به شماره ملی 619943۷918 و خانم فاطمه زهرا قرنی آرانی فرزند میرزا    بشماره شناسنامه 399 
صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 6199480988)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 34۷ 
متر مربع پالک 4540 فرعی از ۲05 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲4 - رای شماره 1108 هیات آقای محسن علی حاجی آرانی فرزند حس��ین  بشماره شناسنامه -  صادره از 
کاشان به شماره ملی 1۲5010684۲  و خانم فاطمه عابدین  آبادی آرانی  فرزند عزیز اله    بشماره شناسنامه 
- صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 619003869۷)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
198 متر مربع پالک 908 فرعی از 3۲3 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲645 اصلی واقع در وش��اد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲5 - رای شماره 1115 هیات آقای حسین سیاحی فرزند محمود  بشماره شناسنامه ۷۲16  صادره از کاشان 
به شماره ملی 1۲605۷860۷  و خانم فاطمه سلطان حنائی آرانی فرزند مانده علی    بشماره شناسنامه 460 
صادره از آران و بیدگل  بش��ماره ملی 61995۲6309)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
130 متر مربع پالک 1930 فرعی از 64 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲638 اصل��ی واقع در احمد آباد آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲6 - رای شماره 1114 هیات آقای سید جعفر سیادتیان آرانی فرزند سید آقا  بشماره شناسنامه ۷048  صادره 
از آران و بیدگل به شماره ملی 6199110463  و خانم مطهر اقبالیان آرانی فرزند حسن     بشماره شناسنامه 
۲۲9 صادره از آران و بیدگل  بشماره ملی 619940۲۲43)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۲۷/60 متر مربع پالک 19۲9 فرعی از 31 فرعی مفروز و مجزی شده از ۲638 اصلی واقع در احمد آباد آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲۷ - آرای  ش��ماره 1106 هیات آقای اکبر دانش پژوه آرانی فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۲55  صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199630۷93  و خانم لیال سالمی آرانی فرزند احمد آقا    بشماره شناسنامه 11615 
صادره از کاشان   بشماره ملی 6199156145)باالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۷0 متر 
مربع پالک 1931 فرعی از 86 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ۲638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
۲8 - رای شماره 110۲ هیات آقای حسن صادقی آرانی فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 105۷8  صادره 
از آران و بیدگل به ش��ماره ملی 6199145۷55  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲11/35 متر مربع 

پالک 193۲ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
۲9 - رای ش��ماره 864 هیات آقای عقیل بابائی بیدگلی فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه ۲45  صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199694503  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/8۷ متر مربع پالک ۲0۲6 
فرعی از 1۲۷ فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
30 - رای شماره 1131 هیات آقای حسین نهائی بیدگلی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 106  صادره از 
کاشان به شماره ملی 619961۷541  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144/50 متر مربع پالک ۲0۲۷ 

فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
31 - رای شماره 11۲۲ هیات آقای حسین صباغی بیدگلی فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 115  صادره از 
کاشان به شماره ملی 6199535855  و خانم مهری سلیمان زاده بیدگلی فرزند مهدی    بشماره شناسنامه 
۲94 صادره از آران و بیدگل    بش��ماره ملی 61995۷4303)باالمناصفه (در ش��ش دان��گ یک باب خانه به 
مساحت 1۷9/50 متر مربع پالک ۲0۲9 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3۲ - رای شماره 11۲8 هیات خانم کبری مسکینی بیدگلی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 5۲  صادره از 
آران و بیدگل به شماره ملی 61995633۲8  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 106/90 متر مربع پالک 

۲0۲8 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
33 - رای شماره 1100 هیات آقای سلطانعلی بهجتی نژاد فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۲۲4  صادره از 
آران و بیدگل به شماره ملی 6199453441 ) نسبت به 4 دانگ ( و خانم فاطمه زهرا ملکیان آرانی فرزند 
قربانعلی     بشماره شناسنامه 49۲ صادره از کاشان    بشماره ملی 61994۷3396)نسبت به ۲ دانگ (در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۷۲/55 متر مربع پالک 905 فرعی مفروز و مجزی شده از 340 

فرعی از ۲645 اصلی  واقع در وشادآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
34 - رای شماره 1118 هیات آقای علی صحرائی فرزند سبز مراد  بشماره شناسنامه 0  صادره از نورآباد 
به شماره ملی 4۲00186535  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 18۷/85 متر مربع پالک 1933 

فرعی مفروز و مجزی شده از ۲638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
35 - رای شماره 11۲۷ هیات آقای حسین زارعی فرزند رحمت اله بش��ماره شناسنامه 56  صادره از 

کاشان 
به شماره ملی 6199610601  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲3۲/50 متر مربع پالک 1934 

فرعی مفروز و مجزی شده از ۲638 اصلی واقع در احمد آباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
 بدیه��ی اس��ت در ص��ورت انقضای م��دت مذک��ور و ع��دم وص��ول اعتراض طب��ق مقررات س��ند

 مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۲/8/۲1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۲/9/۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
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روزهاست .

ن��دازی هی��چ تی��ری  اگ��ر در مس��ابقه تی��ر ا
ش��لیک نکنی��د بازن��ده اع��ام م��ی ش��وید. وقتی 
 اف��راد از ت��رس شکس��ت هی��چ اقدام��ی ص��ورت 
 نم��ی دهن��د در ه��ر ح��ال شکس��ت خ��ورده اند.

 چون کس��ی که کاری ص��ورت ندهد بازنده اس��ت. 
 اگ��ر ش��ما از آن دس��ته اف��رادی هس��تید که حس

 می کنید به قدر الزم پول به دس��ت نم��ی آورید به 
احتمال ق��وی در ضمیر ناخ��ود آگاهت��ان برخی از 
 باورهای محدود کننده در مورد خودتان وتوانایی تان 
در به دس��ت آوردن ث��روت و در آمد وج��ود دارد.  به 
 چند ب��اور مخ��رب و محدود کنن��ده در م��ورد پول

 اشاره می کنیم.

پول آخرت آدم را خراب می کند
شما براین باورید که اکنون الزم است بی پول باشید 
تا در آخرت پاداش بگیرید . گمان م��ی کنید که اگر 
اکنون بتوانید هر چیزی را می خواهید به دست آورید 
یا برای خریدن هرچیزی که دوست دارید، پول کافی 
داشته باشید در آخرت رنج خواهی برد. این باور غلط 
اغلب ناشی از برداش��ت های نادرست از قوانین دینی 
است. با ید این را بدانید که در ادیان االهی هرگز ثروت 
و تاش برای موفقیت مالی نهی نش��ده است . آن چه 

نهی شده کسب ثروت از راه های نادرست می باشد .

از فردا شروع می کنم
زمانی که کارها راعقب م��ی اندازید مانع ورود جریان 
فراوان��ی و نعم��ت به زندگی ت��ان می ش��ود . چنین 
واکنش��ی اغلب به دلیل احس��اس ت��رس و نا امیدی 
ناش��ی از شکس��ت های قبلی ک��ه در ذهنتان جای 
 گرفته است و شما شکست را حتمی می دانید شکل

 می گیرد .
 اگر می خواهید زندگی جدی��د و موفقی را آغاز کنید 
الزم اس��ت خود را از تجارب ناخوشایند گذشته جدا 
کنید و بدانید که ش��ما اکنون انسان جدیدی هستید 
و از اشتباهات گذشته کسب تجربه نمایید و باید این 
را بپذیرید که اشتباهات گذشته به این دلیل بوده که 
شما هنوز آنچه را که الزم داش��تید نیامو خته بودید 
و اکنون که ب��ه این نکته پی بریده ای��د و موفقیت در 

انتظار شماست .

در هر حال شکست خواهم خورد
اگر در مس��ابقه تیر اندازی هیچ تیری شلیک نکنید 
بازنده اعام می ش��وید . وقتی افراد از ترس شکست 
هیچ اقدامی صورت نمی دهند در هر حال شکس��ت 
خورده اند. چون کسی که کاری صورت ندهد بازنده 

است .
 اما اگر قدم اول بردارید هر نتیجه ای که عایدتان شود 

هیچ فرقی نمی کند چون در حال شما برنده اید؟
 ممکن اس��ت حاال به نتیجه نرس��ید . ش��اید محتاج 
تجربیات و درس های باشید که به دست نیاورده اید. 

اما دفعه بعد پیروز می شوید .

من سرمایه کافی ندارم
این طرز فکر ناشی از احساس ترس و فقدان است.  

اگر افراد روی چیزی ک��ه ندارند تمر کز کنند همواره 
بر این باور خواهند بود که آن چه که در اختیار دارند 
کافی نیس��ت در حالی اگر قدر چیزه��ای که دارندرا 
بدانند و بابت آنها ش��کرگزار باشند در موضع قدرت و 
فراوانی قرار می گیرند و بدین ترتیب همه چیزهایی را 

که الزم دارند به سوی خود جذب می کنند. 
 اگر ط��رز فکر خ��ود را تغییر دهید متوج��ه خواهید 
ش��د که هی��چ محدودیت��ی ب��رای آن چ��ه که می 
خواهید باش��ید  یا چیزی که می خواهید به دس��ت 
 آورید ی��ا کاری که م��ی خواهید انج��ام دهید وجود 

نخواهد داشت.

ثروتمن�دان مردمان�ی طم�اع و حری�ص 
هستند

این هرگز قضاوت درس��تی نیس��ت که ما ثروتمند را 
لزوما خدانش��ناس، متخلف، طم��اع و حریص فرض 
کنیم. بس��یارند کس��انی که درعین حال که افرادی 
پر تاش و س��ختکوش در زمینه های ش��غلی و مالی 
هستند، باور های اعتقادی قوی نیز دارند و مراقبند که 
چگونه کسب درآمد می کنند و بسیار نیز بخشنده اند . 
 بخش��ش باع��ث م��ی ش��ود پ��ول بی��ش ت��ری 

به دست آورند . 

پول ریشه ی تمام شرارت هاست.
این جمل��ه را از همان دوران کودکی باره��ا و بارها از 
افراد گوناگون می شنوید. این همان جمله ای است که 
افراد فقیر نیز به طور مرتب با خود تکرار می کنند. در 
واقع زمانی می توانید به این جمله اعتقاد داشته باشید 
که باور کنید پول می تواند بر ما مسلط شود و خودمان 

هیچ قدرتی بر پول نداریم. 
پول می توان��د عامل مهم��ی در لذت ب��ردن از تمام 

چیزهای خوب دنیا باشد .
 می تواند رش��د و تعالی ما را به وجود آورد و هر آنچه 
را برای رس��یدن به زندگی هدفمند و پر بار نیاز است 

در اختیار مان قرار دهد هر دو راه در اختیار ماست . 
شما کدام را انتخاب می کنید؟

 چند باور مخرب درباره پول
 و نحوه غلبه بر آن
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مداحان اهل بیت)س( ، در دهه اول ماه محرم که همزمان است با 
ایام سوگواری شیعیان برای اباعبداهلل الحسین)ع(،  بیش از همه 
عزاداران در برگزاری یک مجلس هم شأن مقام صاحب عزا نقش 
دارند. صاحبان تریبونی که صد درصد متعلق به س��االر شهیدان 
بوده و نباید از آن صوت غنایی و اظهار نظرهای شخصی سیاسی 

به گوش رسد.
به گزارش مهر،  ای کاش باورش��ان ش��ود که ما نسل سومی ها، ما 
جوانان امروز و کودکان دیروز، مایی که در عصر ارتباطات و انقاب 
تکنولوژی گاهی حتی زمان را فراموش می کنیم، مایی که برچسب 
تنوع طلبی بیش از یک دهه است بر سبک زندگیمان زده شده و 
از سوی بزرگان همیشه با جمله »جوان هم جوان های قدیم« رو 
به رو می شویم، ما هنوز روضه های سیدالش��هدا)ع( را با »باز این 
چه شورش است که در خلق عالم است« و »امشبی را شه دین در 

حرمش مهمان است« دوست داریم.
ما ش��هروندان دهکده جهانی و قرن بیس��ت و یکم هن��وز هم با 
سادگی چینش تکایا و حس��ینه ها، با عطر سفره اباعبداهلل)ع( و با 
عشق بردوش گرفتن علم ابالفضل العباس)ع( در انتظار دهه اول 

محرم هستیم.
 ای کاش باورشان شود که این یک مورد دیگر شوخی بردار نیست و

 تنوع طلبی را وقعی نمی نهد.  ای کاش باورشان شود که زیر خیمه 
فرزند رس��ول اهلل)ص( باید از او گفت، باید از آزادگی و از سیرتش 
گفت.ای کاش باورشان ش��ود که تکیه های پرشده از بوی محرم 
محفل و میتنیگ سیاسی نیست و ملت این سیاست بی در و پیکر 
را در اطاعت از اخاق و سیره بزرگان می پسندد.  ای کاش باورشان 
ش��ود که اباعبداهلل)ع( به جز پیروی از سیره جدش، غام و حشم 

نمی خواهد.

سبک های غربی در عزاداری ها
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسامی قم در رابطه با آسیب های 
عزاداری در قم، در گفتگو با مهر گفت: یک زمانی تصنیف خوانان 
و موس��یقی دانان از نواهایی که در عزاداری ها اس��تخراج می شد 

استفاده می کردند،  اما االن شرایط فرق کرده است. 
امروز شاهد هس��تیم که برخی مداحان که کم اطاع هم هستند 
از ترانه هایی که  ش��أن الزم را نیز ندارند استفاده می کنند. این که 
مداح سبک و آوا را از یک خواننده لس آنجلسی بگیرد، به هیچ وجه 

متناسب با شرایط عزاداری محرم نیست.
حجت االسام محمود نجاریان زاده افزود: مشکل دیگر این است 
که برخی مداحان و  روضه خوانان اطاعات الزم برای مقتل خوانی 
را ندارند. البته این اش��کال به نهادهای فرهنگی وارد است که در 
زمینه آموزش مقتل شناس��ی به هیأت های مذهبی کوتاهی شده 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای این موضوع یک پایگاه اینترنتی 
راه اندازی شده است. سازمان تبلیغات اسامی نیز جامع المقاتل 

را برای 500 مداح استان قم تهیه کرده است.
 البته نمی شود گفت که این مقاتل کاماخالی از ایراد باشند،  اما 

به هر حال اشکاالتشان کم است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسامی قم با بیان این که توصیه 
ما به روضه خوانان و مداحان این است که مقتل سید بن طاووس را 
به زبانی که قابل فهم باشد برای مردم از رو بخوانند، گفت: بسیاری 
از بزرگان وقتی در ماه رمضان می خواستند روضه بخوانند این کار 
را انجام می دادند. اگر مطالعه س��خنرانان و مداحان بیش��تر شود 
بسیاری از آسیب ها کنترل خواهد شد. یکی از مداحان و پیرغامان 

اهل بیت)ع( با بیان این که من دست آقایان مداح که ادعا می کنند 
دارای سبک هستند را می بوسم، گفت: از این عزیزان می خواهم 
تاش نکنند با سبک رقاصان نوحه را به خورد مردم بدهند، معنا 
و ریشه نوحه را بدانند که از کجا آمده است. علی مشکینی تأکید 
کرد: بنده سفارش می کنم که این عزیزان هر جا بروند و هر سبکی 
بخوانند باید دوباره به سنت و اصل خود برگردند و کاری کنند که 
معرف شخصیت خود نباشند بلکه معرف شخصیت اهل بیت)ع( 
باشند که اگر این گونه شد همه چیز را دارند و موفق خواهند شد.

این مداح اهل بیت)ع( با بیان این که برای مداحان خوب نیست که 
سبک آن ها را با یک خواننده مقایسه و در سایت ها منتشر کنند، 
گفت: بنابراین باید شور همراه با شعور باشد اما متأسفانه یک عده 
تازه به دوران رسیده آمده اند و خودشان را استاد می دانند در حالی 

که اساتید اصلی خانه نشین شده اند و هیچ ادعایی ندارند.
به گفته یکی دیگر ذاکرین اهل بیت)ع( در گذش��ته خوانندگان 
از مداحی ها س��بک فرا می گرفتند اما گویا امروز در برخی موارد 

برعکس شده است.

مالک های مورد نظر ائمه)ع( توس�ط مداحان عنوان 
شود

حجت االسام والمسلمین محس��ن غرویان نیز در گفتگو با مهر، 
اظهار داش��ت: در هرگونه مداحی و یا منبرو سخنرانی که در ماه 
محرم انجام می ش��ود ما باید با خود معیارهای اهل بیت)ع( امام 
حس��ین)ع( را بس��نجیم و دقت کنیم که آن مداح یا سخنران آیا 
مطابق با ماک های مورد قبول امام حس��ین)ع( سخن می گوید 

یا خیر.

حرمت افراد در مداحی ها حفظ شود
وی ادامه داد: یکی از ارزش های م��ورد تأکید اهل بیت)ع( حفظ 
حرمت افراد و انسان هاس��ت، پیامب��ر)ص( فرمودند که من برای 
ترویج مکارم اخاقی مبعوث شدم، بنابراین حفظ شئون اخاقی 
و نظارت در کام و رعایت ادب در س��خنرانی و مداحی باید مورد 

توجه باش��د. عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: 
مردم باید در ماه محرم و مراسم عزاداری امام حسین)ع( معارف 
اخاقی را از مداحان و سخنرانان بشنوند، گفت: فضای جلسه ای 
با نام امام حسین)ع( باید فضای معنویت باشد، بنابراین استفاده 
نا مناسب از مراسم سیدالشهدا)ع( نورانیت جلسه را از بین می برد.

وی با بیان این ک��ه در مجالس عزاداری باید بی��ش تر به معارف 
انسانی و اخاقی و اعتقادی توجه داش��ت، گفت: بنده یقین دارم 
که امام حسین)ع( از کسانی که رعایت شئون اخاقی را نمی کنند 
و مطالبی خاف شأن اهل بیت)ع( مطرح می کنند فردای قیامت 

شکایت خواهند کرد.

مداحی در صورتی که کنترل شود کار با ارزشی است
حجت االسام ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه 
نیز در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: مداحی در صورتی که کنترل 
ش��ود و با موازین انجام گیرد کار با ارزشی اس��ت و می تواند آثار 

متعدد و خوبی در بین جامعه داشته باشد.
وی ادام��ه داد: مداحی در کنار این که یک��ی از بهترین ابزار برای 
تبلیغ دین و زنده کردن پیام قیام عاشوراست، می تواند افرادی که 
با استفاده از راهکارهای دیگر جذب نمی شوند را به خوبی جذب 
کند. اس��تاد حوزه علمیه قم افزود: البته مداحی نیز مانند خیلی 
مسائل دیگر بشری با آسیب هایی همراه بوده و از جمله آن می توان 
به انجام حرکات خارج از شأن، صوت غنایی و نامناسب برای مراسم 
سید الش��هدا)ع(، ذلت انگاری برخی رفتار ها در واقعه عاشورا که 

می تواند پاسخ منطقی داشته باشد اشاره کرد.

اغراض شخصی را با نام سیاست همراه دیانت عرضه 
می کنند

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمی��ه با بیان این که بروز 
چنین رفتارهایی می تواند از اول همه موجب تخریب گوینده نزد 
شنوندگان شود، گفت: کسی که برخاف اخاق، پشت یک منبر 
و تریبون مهم صحبت ک��رده و هتاکی می کند و نیروهای انقابی 

نظام را مورد تهمت قرار می دهد ، قبل از این که سخنانش تأثیری 
داشته باشد خودش در بین مردم تخریب می شود.حجت االسام 
غرویان با تأکید بر این که هرکس��ی اغراض ش��خصی خودش را 
نمی تواند با نام سیاس��ت عرضه کند، گفت: برخی افراد از تریبون 
امام حسین)ع( برای بیان غرض های حزبی و شخصی خود استفاده 

می کنند و اسمش را سیاست همراه با دیانت می گذارند.
وی تأکید کرد: سیاستی از دیانت جدا ش��دنی نیست که با موارد 
دینی و اخاقی همراه باشد.  آیا به راس��تی هتاکی و خالی کردن 
عقده ه��ای گروهی ع��ده ای در پای منبر و مراس��م ع��زای امام 

حسین)ع( اسمش سیاست با دیانت است؟
استاد حوزه و دانشگاه افزود: آن سیاس��تی از دین جدانیست که 

همراه با اصول اولیه اخاق دینی و ائمه اطهار)ع( باشد.
حجت االسام علیدوست نیز با بیان این که آسیب دیگری که اخیرا 
دامان مداحان را گرفته سیاسی انگاری مداحی است، گفت: برخی 
افراد وقتی مداحی می کنند از یادش��ان می رود که در چه مکان و 

مراسمی حضور دارند.

سیاست انگاری مداحی، آسیب جدید عزداری ها
وی تصریح کرد: این افراد گمان می کنند که مسائل سیاسی را به 
هرطریقی می توان در بین عزادارن مطرح ک��رد و از آن جایی که 
سخنانشان چندان دارای پشتوانه های منطقی و علمی نیست این 

سیاست انگاری های آن ها به نوعی خود مروج بی اخاقی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اش��اره به این که افرادی 
که در این مسیر حرکت می کنند خودشان از تأثیرات کارشان در 
دراز مدت توجه ندارند، گفت: اگر این مسائل در مسائل مذهبی و 

مداحی باب شود دیگر نمی توان جمعشان کرد.
وی افزود: کسانی که برای انجام فرایض دینی و مذهبی و عزاداری 
برای سیدالشهدا)ع( به تکیه، حسینیه یا مسجد می آیند، ناگهان 
متوجه می شوند که شاهد میتینگ سیاس��ی هستند و این خود 

موجب ادامه یافتن این رویه توسط افرادی دیگر در آینده است.
حجت االسام علیدوست اظهار داش��ت: کسانی که در این دام ها 
می افتند قطعا آسیب شناس��ی درس��ت و منطقی از این موضوع 
ندارند، بنابراین صدا و سیما و دفا تر برخی بزرگان که ممکن است 
حتی ناخواسته موجب رشد این گونه افراد می شوند باید بیش از 

پیش به این موضوع توجه کنند.

دستاورد گذشتگان را حفظ کنیم
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان این که نه به عنوان 
هوادار افراد و چهره های سیاس��ی که در جایگاه یک کار ش��ناس 
مذهبی ب��رای این موض��وع نگران اس��ت، گفت: دس��تاوردهای 
گذشتگان ما در عزای امام حسین)ع( با مشقت و سختی امروز به 
دست ما رسیده است،  اما هم اکنون شاهد هستیم که برخی افراد 

به راحتی از آن سوءاستفاده می کنند.
وی تصریح کرد: این جریان، جریان خطرناکی است که اگر امروز 
در مقابل آن مقاومت نشود در آینده آن گونه که عده ای می خواهند 
موافق با اهداف ما حرکت نمی کنند و راه های نامناس��ب دیگری 
را در پیش می گیرند. علیدوس��ت با بیان این که ما یک سیاس��ت 
دینی و یک دین سیاس��ی داری��م، گفت: همان ط��ور که اقتصاد 
دینی، فقه دینی، فرهنگ دینی و... وجود دارد، سیاست دینی نیز 
 وجود دارد که این روز ها عده ای آن را تحت عنوان دین سیاس��ی

 تعریف می کنند،یعنی دین نیز براس��اس تحلیل ها و تفسیرهای 
سیاسی تعریف می شود.

خیمه اباعبداهلل)ع( محل صوت غنایی و اغراض شخصی سیاسی نیست

روضه هایی که دل را هوایی می کنند

»زار«بهخاك»قورتان«درتاسوعارنگديگريميدهد

مراسم عزاداري حسیني در روس�تاي قورتان، »زار« نام 
دارد. مراسم زار در روستاي قورتان از استان اصفهان، در 
دهه ي نخست محرم اجرا مي شود. این مراسم از روز اول 

محرم آغاز مي شود و تا دوازدهم محرم ادامه دارد
در این مراسم، مردم روستا به دو دسته تقسیم مي شوند، 
یکي دس�ته ي س�ادات و دیگري دس�ته ي عام ها )عموم 
مردم(. سادات شال سبز یا مش�کي به گردن مي آویزند و 
عام ها از رنگ هاي دیگر استفاده مي کنند و هنگام شروع 
کردن و گفتن ذکرها، شال ها را مي گردانند که در اصطالح، 
به آن شال گرداني گویند. این کار در داخل حسینیه بیشتر 

نمود پیدا مي کند. 

اس��تخوان های بدن از مواد مختلفی تش��کیل شده است که هر 
 کدام عمل خاصی را به عهده دارند. درست کار نکردن یکی بخش 
 می تواند باعث بروز مشکات بسیاری در ترکیب استخوان ها و 
به طور کلی وضعیت سامت بدن شود. بیماری های نادر معموال 
 ریشه در ترکیب های داخلی بدن دارند به طوری که هر کدام از

 آن ها به یک بخش خاص آسیب وارد می کنند و زندگی را برای 
فرد بیمار بسیار سخت خواهند کرد. این بیماری ها معموال درمان 
خاصی ندارند از این رو دانشمندان به دنبال راهی برای نابود کردن 
آن ها هستند. میتک گوچ یک استاد هنرهای رزمی است که بیش 

از 10 سال می شود به یک بیماری بسیار سخت و نادر دچار
 شده است. این بیماری باعث می شود بدن این فرد در یک لحظه 

از حرکت ایستاده و کاما او را تبدیل به یک تکه یخ می کند.
 بیماری اندرسون تاویل نوع دوم یکی از نادرترین مشکاتی است 
که تا به حال در دنیا دیده شده زیرا در تمام دنیا تنها 100 نفر به 
آن مبتا هستند. این بیماری باعث می شود تا آهنگ ضربان قلب 
عوض شده و رگ ها از فرمان قلب خارج شوند به همین علت بدن 

در یک لحظه سرد شده و بیمار کاما خشک می شود.
این مرد برای اولین بار در سال 2002 متوجه این بیماری شد و از 

آن زمان تا کنون بر اثر بیماری قدرت حرکتی، خوردن و ... از دست 
داده است و این روزها حتی قدرت تکلم هم برای او بسیار سخت 
شده است. این بیماری ساالنه بیش از 10 بار سراغ او می آید که 

هر کدام عواقبی وحشتناک به همراه دارند.
دانشمندان یکی از دالیل اصلی به وجود آمدن این حالت را تغییر 
در میزان پتاسیم های استخوان بدن او می دانند. سطح پتاسیم 
 در بدن این مرد تعریف مشخصی ندارد و وقتی تکان های شدید 
می خورد اس��تخوان های بدن او کاما قفل می شوند و تا زمان 

بازگشت پتاسیم به حالت نرمال در همان حال باقی می مانند.

این مرد مجسمه یخی می شود!

از زنگ تلفن خوشبو تا ... 
هفته گذش��ته فرصتی بود تا شرکتی ژاپنی دس��ت به ابتکار جالب زده 
 و دس��تگاهی معرفی کند که می تواند زنگ موبایل را تبدیل به بوهای

 خوب کند.در هفته گذشته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که 
تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

     تبدیل زنگ به بو:
به تازگی یک شرکت ژاپنی در حرکتی بسیار جالب دستگاهی را وارد بازار 
کرده است که می تواند زنگ موبایل شما را تبدیل به بوهای مختلف کند. 
این وسیله به درد افرادی می خورد که متوجه زنگ خوردن تلفن همراه 
نمی شوند. شما قادر هستید تا با کمک این وسیله برای هر یک از اسامی 

لیست تماس یک بوی متفاوت قرار دهید.  
      بازوهای سوپرمن: 

در هفته گذشته دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا توانستند رباتی را بسازند 
که قادر به افزایش قدرت دست انسان است. این دستگاه به راحتی توانایی 
ش��ما را در بلند کردن اجس��ام افزایش می دهد و حتی قادر است افراد 
معلول را نیز به حرکت در بیاورد. این وسیله در جد نمونه است و ممکن 

است تا چند سال دیگر نمونه های پیشرفته آن ساخته شوند.
      سنسورهای زیر پوستی:

 چندی پیش یک مهندس کامپیوتر در آمریکا برای تس��ت کردن یکی 
از ابداعات خود، سنس��وری را در زیرپوست خود قرار دارد که با سیستم 
بلوتوث کار می کند. این سنس��ور می تواند س��طح استرس یا اضطراب 
 را نشان دهد و تا چند س��ال آینده اندازه آن کوچک تر و قابلیت هایش

 بیش تر خواهند شد.
     کنترل کردن خانه با اپل:

 کارخانه اپل به تازگی دست به ابتکاری جالب زده است و حاال سیستمی 
ارایه کرده است که می تواند کل خانه را تبدیل به سیستم های اتوماتیک 
تبدیل کند. این قابلیت باعث می شود تا کل خانه به دست محصوالت اپل 

باشد و تنها با یک حرکت کنترل شود.

فناوری
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