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شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان

برای ایجاد خیمه ها و چادرهای عزاداری حتی المقدور از چارچوب های فلزی استفاده نکنید.
خیمه ها و چادرهای عزاداری معموال ناپایدار هستند و برای تامین برق استفاده از کلید محافظ 

جان یک ضرورت است.

خوش آمدی مردترین مرِد این روزها، می دانی از کی انتظار آمدنت را کشیدیم، خیلی وقت است.
تابستان داغ سوریه را سر کردی و به پاییز عاشــق وصلش کردی تا آمدی. پاییز عاشق است و تو 

عاشق تر.
راستی دیروز فرمانده بر سر پیکرت آمده بود، دیدی؟ خوشا به حالت، این همه ارج و قرب داری مرد!

فرمانده، سحرگاه آفتاب نزده، آنقدر زود آمد که همه خواب بودیم. او همیشه بیدار است. بیدارتر از 
همه، بعضی وقت ها هم، خواب بعضی ها را به هم می زند، بیدارشان می کند تا غفلت نکنند.

دالور! تو که خواب نبودی، بیدار بودی، بیداِر بیدار، اگر خواب بودی که خود را ققنوس وار در میان 
آتش نمی انداختی که اکنون بار دیگر سر برآری.

تو بیداری و ما خواب! حسادت می کنم به تو و حسرت می خورم به حال خودم.
آنگاه که چه با صالبت و مقتدر در میان حرامیان ظاهر شدی، همه انگشت به زبان ماندند. شاگرد 

مکتب حسین)ع( باید هم اینگونه باشد.
تو اسماعیِل انقالبی... و چه زیبا خدا قربانی را پذیرفت. اسماعیل را پدر به قربانگاه برد و تیغ تیز 
خنجر را بر گلو نهاد، اما خنجر گلوی نازنین ابراهیم را نبرید، اما تو با اذن پدر به قربانگاه رفتی و با 

خنجر شیطان صفتان سر از بدنت جدا شد.
سر نداری، اما سرافرازانه ماندی و سربازی کردی و دیروز آمدیم و امروز هم دوباره می آییم برای 

سپاس از پیکر بی سر تو!
هم محرم است، هم هفته دفاع مقدس و چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که تو در حرم 

موالیت طواف کردی و صبح سحرگاه فردا آفتاب نزده فرمانده بر سر پیکرت حاضر شد.
دیروز در میدان امام)ره( اصفهان، دیدی شکوه یک تشییع را ... این مردم شهیدپرور همیشه پابه 

رکاب والیت بوده اند و حاضر در میدان وفاداری و عشق به شهدای خود. 
و امروز تو در خاک وطن آرام می گیری، در زادگاه مادری که »سر« را برای سرافرازی آن دادی.

وصال یار مبارکت باشد محسن حججی، دالور، سربه داِر سرافراز. غبطه می خورم همچنان به آن 
صالبت ، در چشمانت عشق موج می زد.

ویژه محرم 96
+

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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یکبانویکردسنندجی،معاونوزیرکشورمیشود
رحمانی فضلی قرار است در روزهای آینده، »ژیال سجادی« بانوی سنندجی را به عنوان معاون 
خود و رییس موسسه آموزشی علمی کاربردی وزارت کشور منصوب کند. گفتنی است؛ وی 

در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

يادداشت

سیاست خارجه

ایســنا: معاون وزیر امور خارجه در نشست عالی  مجمع 
عمومی ســازمان ملل برای بزرگداشــت روز بین المللی 
امحای کامل سالح های هسته ای با انتقاد از پایبند نبودن 
کشورهای هسته ای به تعهداتشــان برای امحای کامل 
این سالح ها تصریح کرد: در گذشته برخی اقدامات برای 
جلوگیری از مسابقه ســالح های هسته ای آغاز شده بود، 
اما عملکــرد اخیر آمریکا برای تضمیــن اینکه زرادخانه 
سالح های هســته ای اش قوی تر از دیگران باشد، دعوتی 
آشکار به آغاز دور جدیدی از مسابقه سالح های هسته ای 

است.
سیدعباس عراقچی  از برنامه دارندگان سالح های هسته ای 
برای مدرن سازی این سالح ها نیز انتقاد و اعالم کرد: این 
اقدام منجر به آغاز یک دور جدید از مسابقه مدرن سازی 
سالح های هسته ای است.معاون وزیر امور خارجه افزود: 
این اقدامات نگران کننده است و موجب تشدید وضعیت 

امنیت بین المللی خواهد شد و باید خاتمه پیدا کند.
عراقچی افزود: تصویب معاهده ممنوعیت ســالح های 
هسته ای در ســال جاری در ســازمان ملل نشان داد که 

کشورهای جهان دیگر این روند را تحمل نخواهند کرد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اظهارات 
رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی ســازمان ملل 
تاکید کرد: جواب جمهوری اسالمی ایران به این اظهارات 
بی منطق، بی پایه و سخیف و حتی به دور از سیاست ورزی 
پاسخ قاطعی خواهد بود و رییس جمهور هم پاسخ قاطعی 
دادند. سردار سرتیپ احمد وحیدی در گفت وگو با ایلنا، با 
اشاره به اظهارات رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: 
پیروزی های پی در پی محور مقاومت در سوریه و عراق و 
در آستانه شکست کامل قرار گرفتن داعش نظام سلطه را 

کامال عصبانی کرده است.  
رییس دانشــگاه عالی دفاع و مرکز تحقیقات راهبردی 
دفاعی با بیان اینکه آن جمالت بی مایه و ســخیفی که 
نشان دهنده فرهنگ پایین و سیاست ورزی بسیار ضعیف 
آمریکایی هاســت، اظهار داشــت: البته آن سخنرانی 
نشان دهنده قدرت جریان مقاومت است. آنها می خواهند 
جریان مقاومت را از این پیروزی های درخشان دور بکنند 
و به همین خاطر این اظهارات بی پایه، سخیف و به دور از 

هرگونه منطق را مطرح می کنند.

عراقچی: 

آمریکا دنیا را به مسابقه سالح های 
هسته ای دعوت می کند

سردار وحیدی:

پاسخ روحانی به اظهارات 
سخیف ترامپ، قاطع بود

حضرتی: 

مواضع روحانی و ظریف در برجام 
مورد تایید همه ارکان نظام است

عارف :

 نماینده زرتشتی شورای شهر یزد 
در دوره قبل هم حضور داشت

یــک عضو فراکســیون امیــد مجلس گفــت: مواضع 
رییس جمهور و وزیر امور خارجه در مقابل آمریکا مورد 
تایید بقیه ارکان نظام است و اگر آمریکایی ها بخواهند از 
برجام خارج شوند، پاســخ مناسب رفتارشان را دریافت 
خواهند کرد. الیــاس حضرتی در گفت وگو با ایســنا، 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها اســیر آدم دیوانه ای به نام 
ترامپ شدند و روشنفکران و سیاســتمداران ریشه دار 
آمریکا نیز در مقابل چنین پدیده ای وا مانده اند و رفتارهای 
او در مقابل با کره شمالی و اظهار نظرهایش در مورد ایران 
و برجام نشان دهنده این موضوع است، اما هر چه پیش 
می رود می بیند واقعیت چیز دیگری است؛ البته ما برای 
همه سناریوها آمادگی داریم و اگر آمریکا بخواهد از برجام 
خارج شود هیچ مشکلی نداریم. ضمن اینکه اروپایی ها 
هم به اندازه ای وارد اقتصاد ایران شده اند که دیگر آمریکا 

نتواند روی سیاست های آنها تاثیر بگذارد.
وی افزود: ترامپ اثرگذاری خود را از دست داده و آمریکا 
نیز در دنیا به ســبب رفتارهای رییس جمهورش مثل 
گذشته نمی تواند نقش آفرینی کند و برجام سندی نیست 

که آمریکا به تنهایی برای آن تصمیم گیری کند.

رییس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با ایلنا، در واکنش به حواشی مربوط به صدور 
حکم دیوان عدالت اداری به منظور توقف فعالیت سپنتا 
نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که درپی شکایت 
یکی از اعضای اصولگرای این شورا به دیوان عدالت اداری 
صورت گرفت، اعالم کرد: موضع ما در این رابطه، موضع 

قانون است.
محمدرضا عارف همچنین با اشاره به عضویت این عضو 
شورای شهر یزد در چهارمین دوره شورای شهر یادآور 
شد: این نماینده زرتشتی در دوره قبل نیز عضو شورای 
شهر یزد بوده و بنابر قانون و تحت نظارت مجلس وقت، 
تایید صالحیت شده و از مردم رای گرفته بود و در دوره 
پنجم نیز همین روال طی شــد و پس از آن که ازسوی 
هیئت نظارت مجلس دهم تایید شد، در انتخابات شرکت 

کرده و مردم هم به وی رای داده اند.
عارف در پایان با تاکید بر لزوم احترام به رای و نظر مردم 
در همه شئون اعالم کرد: همه باید هم به رای مردم و هم 
به قانون احترام بگذارند و امیدواریم با تفاهمی که صورت 

می گیرد، این مسئله نیز حل شود.

يادداشت

حضور رهبر انقالب در کنار پیکر شهید حججی؛

 خدا شهید حججی را 
عزیز کرده است

حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبــر انقالب اســالمی دقایقی پس از 
سحرگاه دیروز، به مسجد امام حسین )ع( واقع در میدان امام حسین 
علیه السالم رفتند و برای لحظاتی در کنار پیکر مطهر شهید محسن 
 حججی حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه، بــرای این مدافع حرم

 اهل بیت علیهم السالم آرزوی علو درجات کردند.
همچنین رهبر انقالب  با خانواده  این شهید عزیز به دیدار و گفت وگو 
پرداختند و از مجاهدت آنان تقدیر و تشــکر کرده و برایشان صبر و 
اجر از درگاه الهی آرزو نمودند. رهبر انقالب خطاب به خانواده شهید 
حججی فرمودند: خدا شهید شما را عزیز کرده، ببینید چه غوغایی 
در کشور به خاطر شــهادت این جوان به راه افتاده است.همه شهدا 
پیش خداونــد متعال عزیزند؛ لکن یک خصوصیتــی در این جوان 
وجود داشته، خداوند هیچوقت کارش بدون حکمت نیست.اخالص، 
نیت پاک و به موقع حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه به این گونه 
شهادت موجب شده خداوند متعال نام شهید شما را بلند کرده است.

مراسم باشکوه تشییع شــهید مدافع حرم »محسن حججی« روز 
گذشته با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی همزمان با ماه محرم 

در میدان امام حسین)ع( تهران برگزار شد.
خانواده معظم شهدا، مســئوالن بلندپایه کشوری، لشکری و اقشار 
مختلف مردم تهران و شهرهای اطراف در این مراسم حضور داشتند.

گفتنی است؛ وصیتنامه شهید حججی از زبان خود شهید در مراسم 
تشییع در میدان امام حسین)ع( قرائت شــد. صادق آهنگران نیز 
به مداحی درخصوص ساالر شــهیدان اباعبدا... الحسین پرداخت و 

علیرضا پناهیان در این مراسم سخنرانی کرد.
حجت االسالم پناهیان در مراسم تشییع پیکر شهید حججی با اشاره 
به رشادت های این شهید گفت: استکبار دوست داشت بعد از دفاع 
مقدس یاد شهدا به فراموشی سپرده شــود. در روزنامه های همین 
مملکت بعضی ها نوشتند دیگر مردم نام شــهید، رزمنده و جانباز 
می شنوند حالشان به هم می خورد، کجا هستند آنها، بیایند ببینند 
مردم هنوز به شهدایشان افتخار می کنند و برای تشییع آنها بیش از 

گذشته مایه می گذارند.

ويژه

پارلماندیدگاهبرجام

بین الملل

خانه تکانی در کاخ کرملین؛ 

پوتین، یک فرمانده ارشد 
ارتش روسیه را اخراج کرد

تسنیم : رسانه های روسیه گزارش داده اند که رییس جمهور 
این کشــور عالوه بر فرمانده نیروی هوایی روســیه، سه 
مقام دیگــر این کشــور را از سمت هایشــان عزل کرده 
است.»والدیمیر پوتین«  ژنرال »ویکتور بونداروف«، فرمانده 
نیروی هوایی روسیه را از این سمت عزل و وی را از ارتش 
اخراج کرده است.طبق گزارش خبرگزاری ایتارتاس، پوتین 
در حکمی که روی وب سایت اطالع رسانی دولت روسیه قرار 
داده شــده عزل ژنرال »بونداروف« را اعالم و ژنرال »پاول 
کوراشنکو«، معاون اول وی را به عنوان فرمانده موقت نیروی 
هوایی روسیه منصوب کرده است. رییس جمهور روسیه، سه 
مقام دیگر این کشور را نیز از سمت هایشان عزل کرده است. 
معاون فرماندهی ناوگان روســیه در دریای سیاه، رییس 
سازمان مســئول همکاری های بین المللی و کمک های 
انسان دوســتانه و یکی از مقام های وزارت کشور روسیه 
 دیگر نفراتی هســتند که با حکم پوتین برکنار شده اند. 
بر اساس اطالعات خبرگزاری »تاس«، چهار مقام برکنار 
شــده )بونداریف، گلیبوا، کولیکوف و آرنین( پیش از این 
به عنوان سناتور در شورای فدراســیون )سنای( روسیه 
برگزیده شده اند. در نتیجه انتخابات پارلمانی 10 سپتامبر، 
17 تن از نمایندگان برگزیده شده در شورای فدراسیون 
باید از سمت های اجرایی خویش در کشور برکنار شوند و 6 
تن دیگر نیز مجوز از قوه مقننه را برای ادامه فعالیت خویش 

به دست آوردند.

زمان برگزاری رفراندوم 
استقالل کاتالونیا اعالم شد

ایسنا: »رائول روموا« وزیر امور خارجه منطقه خودمختار 
کاتالونیا اعالم کرد که با وجود مخالفت های شدید از سوی 
دولت اسپانیا مبنی بر برگزاری رفراندوم استقالل، این روند 
در زمان مشــخص خود که همان اول اکتبر سال جاری 
میالدی است، برگزار می شود.این اظهارنظر از سوی وزیر 
امور خارجه دولت خودمختار کاتالونیا چند روز پس از آن 
مطرح شده که قضات و دادستان های دولت مرکزی دستور 
به ضبط اموال مربوط به رفراندوم شامل میلیون ها برگ 
رای و مسدود کردن وب سایت های مرتبط با همه پرسی و 
همچنین بازداشت اعضای کلیدی تیم برنامه ریز رفراندوم 
داده اند.وزیر امور خارجه دولت منطقه ای کاتالونیا گفت: 
امیدوار است جامعه بین الملل پس از برگزاری رفراندوم 

نظر خود را اعالم کند .

جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: آقای شمخانی 
در جلســه غیرعلنی روز گذشــته درباره مجموعه اقداماتی 
که ایران، ترکیــه و عراق در حوزه های مختلف قرار اســت در 
قبال موضوع اقلیم کردستان عراق انجام دهند ،گزارشی را به 

نمایندگان ارائه کردند.
وی افزود: در این جلسه درباره تاثیر استقالل کردستان عراق در 
منطقه نیز بحث هایی مطرح و اعالم شد که جمهوری اسالمی 
ایران کمترین تاثیر را از این تحــوالت می پذیرد، اما این بدان 
معنا نیست که ما از دولت مرکزی و تمامیت ارضی عراق حمایت 
نکنیم. نماینده مردم ایالم در مجلس در پایان گفت که استقالل 
کردستان عراق مردم این منطقه را به سمت ناکجا آباد می برد.

همچنین در جلســه علنی روز گذشــته، بیانیه ای با امضای 
۲10 نماینده مجلس شورای اسالمی در محکومیت برگزاری 

همه پرسی غیرقانونی استقالل کردستان عراق قرائت شد.
اسرائیل؛ منبع ايده رفراندوم در اقلیم کردستان

در این باره مشــاور وزیرامورخارجه نیز گفت: اقدام اخیر اقلیم 
کردستان خالف قانون و خالف حقوق بین الملل است و آنها در 
مسیر یک اقدام تماما مطلوب رژیم صهیونیستی قدم گذاشته و 

در حال انجام این ایده آل اسرائیلی هستند.

حسین شیخ االسالم،مشــاوروزیرامورخارجه درگفت وگو با 
 اســپوتنیک گفت: همانطور که می دانید رژیم صهیونیستی
 بر اساس نژاد تعریف می شــود، یعنی بر اساس اعتقادات آنها 

کسی یهودی است که مادرش یهودی باشد.
شیخ االســالم در ادامه گفت: ایده اســتقالل اقلیم کردستان 
طرحی اسرائیلی است تا این منطقه بر اساس ملیت تقسیم شود 
تا بخشی متعلق به کردها، بخشی متعلق به مارونی ها، بخشی 
متعلق به دروزی ها و در آن صورت بخشی هم می تواند متعلق به 
یهودی ها باشد؛ بنابراین اقدام اخیر کردستان یکی از راهبردهای 

اسرائیل است.
مشــاور امور خارجه افزود: همانطور که شــاهد هستیم آقای 
مسعود بارزانی فردی است که مورد تایید اسرائیلی هاست و از 
سوی آنها حمایت می شود. اسرائیل منطقه را متشنج می کند و 
حاال که می بیند داعش به عنوان عنصری که مستقیما از سوی 
آنها گسترده شد با نبرد سرسختانه جبهه مقاومت رو به نابودی 
است، تصمیم گرفته که این بار با تمسک به عوامل قومی و نژادی 

زمینه ناآرامی و مناقشات در منطقه را ایجاد کند.
به عقیده حسین شیخ االســالم چنین اقدامی هرگز نباید رخ 
می داد، اما اکنون که به وقوع پیوسته باید پیگیری کرد تا اجرا 

نشود و این بستگی به کشورهای همسایه دارد. ایران، سوریه، 
عراق و ترکیه باید دست به دست هم داده و با اتحاد و یکپارچگی 
مانع از قومیت گرایی و چند تکه شدن منطقه خاورمیانه شوند.

اخراج ده ها خانــواده آواره از کرکوک توســط 
پیشمرگ ها

در مورد حال و هوای این روزهای اقلیم کردســتان شــاهدان 
عینی اعالم کردند که پیشمرگ ها و نیروهای امنیتی کرد، ده ها 

خانواده آواره در استان کرکوک را بیرون کردند.
 روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نوشت: شاهدان عینی اعالم 
کردند که عملیات کوچ اجباری همزمان با برگزاری همه پرسی 

در استان های این اقلیم و مناطق مورد مناقشه صورت گرفت.
به گزارش نامه نیوز، ابوعلی، یکی از آوارگان در استان کرکوک 
می گوید که نیروهای امنیتی کرد به آنها گفتند که باید شهر را 

فورا ترک کنند وگرنه مورد مجازات قرار می گیرند.
وی گفت: نیروهای کرد به ما گفتند که دیگر نباید به این استان 
بازگردیم؛ چراکه این اســتان دیگر وابسته به کشور کردستان 

اســت و اعراب در آنجا جایی 
ندارنــد و از قبل هم متعلق به 
کردها بوده اســت درنتیجه 
کسی غیر از کردها حق اقامت 

در آنجا را ندارد.
محمد، یکی دیگر از آوارگان 
می گوید: به من نیز گفتند که 
فورا این استان را ترک کنم، اما 
دالیل آن را نگفتند. من مجبور 
شــدم آنجا را ترک کنم بدون 
اینکه وسایل و اسباب و اثاثیه ام 
را بردارم. کردها تبعیض زیادی 
در حق ساکنان این استان قائل 
می شوند و با استقرار گسترده 
نیروهای کرد هر لحظه امکان 

وقوع جنگ وجود دارد.
وی گفت: بدرفتاری با اعراب و 
ترکمان ها از آنجایی شروع شد 

که آنها با شرکت در همه پرسی مخالفت کردند.
ثامر یکی دیگر از آوارگان گفت که خروجی های شهر کرکوک 
 پر از خانواده هایی شــده اســت که مجبور به خروج از شــهر

 هستند.اقلیم کردســتان عراق با وجود مخالفت های داخلی، 
منطقه ای و جهانی روز دوشنبه همه پرسی استقالل را برگزار 
 کرد و براساس نتایج اولیه بیش از ۹0 درصد مردم رأی موافق

 داده اند.

نماينده مردم ايالم در مجلس شورای اسالمی گفت : دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه غیرعلنی 
مجلس، گزارشی از اقدامات مشترک ايران، ترکیه و عراق در قبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق را به نمايندگان 

ارائه کرد.

مدیر بخش عدم اشاعه سالح های اتمی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که 
منع قانونی در مسیر آزمایش های موشکی ایران وجود ندارد.

 به نوشــته خبرگزاری تاس، »میخاییل اولیانف« مدیر بخش عدم اشاعه 
سالح های اتمی و کنترل تسلیحاتی روسیه در این زمینه گفت: »ممنوعیتی 
که مانع از آزمایش موشک های ایران شــود، وجود ندارد. توافق هماهنگ 

صورت گرفته نیز برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران بود.«
وی ادامه داد: »ممنوعیت قبلی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل وجود داشت، لغو شد و به جای آن از ایران درخواست شد تا از پرتاب 
موشک های بالستیک خودداری کند البته نه هر موشک، بلکه تنها آنهایی 
که قادر به حمل سالح های کشتار جمعی باشند. این بخشی از توافق است 
و باید پیروی شود.« اولیانوف معتقد است که در حال حاضر کوچک ترین 
دلیلی وجود ندارد که پذیرفته شود موشک های ایران قادر به حمل کالهک 

اتمی و یا دیگر سالح های کشتار جمعی هستند.

روسیه: 

آزمایش های موشکی 
ایران، قانونی است

وبگاه شبکه سعودی العربیه به تحلیل انگیزه های روسیه، ایران و ترکیه در 
شدت بخشیدن همکاری های مشترک منطقه ای در حوزه های امنیتی، 
نظامی و انرژی پرداخت. وبگاه شــبکه خبری العربیه در مطلبی پیرامون 
تالش های »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در شکل دادن ائتالفی 
با ایران و ترکیه نوشت: رییس جمهور روسیه قرار است ۲8 سپتامبر ۲017 با 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه در آنکارا دیدار کند. پیش بینی 
می شود که دو رییس جمهور مواضع خود در مورد مسائل منطقه ای را قبل از 
اینکه نیروهای ویژه ترکیه در ادلب، آخرین دژ استقرار مخالفان دولت سوریه 
مداخله کنند، یکسان سازند.  در خاتمه این تحلیل با اشاره به سفر آتی رییس 
جمهور ترکیه به ایران آمده است: اردوغان که قرار است ماه اکتبر با دیدار از 
ایران در مسیر تقویت همکاری نظامی برنامه ریزی کند، در مورد پیامدهای 
شکل گیری کشور مستقل کرد که ممکن است تنش های جدایی طلبانه را 

در ترکیه، ایران، عراق و سوریه تحریک کند به بحث خواهد پرداخت.

العربیه: 

 پوتین، خواهان ائتالف
 با ایران و ترکیه است

کافه سیاست

  ایران؛ مهم ترین موضوع
 میان تل آویو و مسکو

سفیر رژیم صهیونیستی در روسیه مهم ترین موضوعات کنونی میان 
این رژیم و مسکو را در اظهاراتی مطبوعاتی تشریح کرد که حضور 
ایران در سوریه یکی از آنهاست. به گزارش فارس؛ »گری کورین« 
سفیر رژیم صهیونیستی در روسیه اعالم کرد: »مناطق کاهش تنش« 
در غرب سوریه و حضور ایران در این کشور مهم ترین موضوعات میان 
مسکو و این رژیم است. بر اساس گزارش خبرگزاری »تاس«، کورین 
در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: موضوع مهم تر، مسئله »کیلومترها« 
نیست بلکه حضور ایران در خاک ســوریه به شکل کلی به ویژه در 
بخش جنوبی سوریه مورد بحث است. کورین ادامه داد: تهران موضع 
خصمانه ریشه ای در قبال اسرائیل گرفته و در میان دعوت به نابودی 

اسرائیل، نیروهایش را در سوریه متمرکز کرده است.

هشدار درباره فراخوان های تجمع 
پیرامون کردستان عراق

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تاکید کرد هرگونه تجمع 
نیازمند طی مراحل قانونی اســت و با برپایی تجمعات خودسرانه و 
تهدید امنیت عمومی برخورد می شود. سردار اصالنی در گفت و گو با 
صداوسیما با اشاره به فراخوان برخی منابع و سایت های غیرمجاز در 
فضای مجازی گفت: این فراخوان ها غیرقانونی است و هرگونه تجمع 

نیازمند طی مراحل قانونی است.
وی افزود: مسئول صدور مجوز برای تجمعات فرمانداری هاست و 

برای اخذ مجوز باید با فرمانداری ها هماهنگی صورت گیرد.
اصالنی گفت: بــا برهم زنندگان امنیت اجتماعــی و برپاکنندگان 

تجمعات غیرقانونی و خودسرانه طبق قانون برخورد خواهد شد.
در پی برگزاری همه پرسی در کردستان عراق برخی سایت ها و منابع 
اطالع رسانی غیرمجاز و وابسته در تضاد با امنیت عمومی اقدام به 

پخش شایعات و فراخوان های غیرقانونی کرده اند.

 عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس :

جامعه نسبت به عملکرد قوه قضائیه 
بدبین شده است

فارس : عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: اگر اصل 14۲ 
قانون اساسی و قانون رســیدگی به اموال مسئوالن به درستی اجرا 
می شد، امروز شاهد ثروت های افسانه ای برخی از مسئوالن نبودیم. 
محمد دهقان از جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با وزیر 
دادگستری خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه در خصوص نقش 
وزارت دادگستری در تعامل مثبت بین قوا، وضعیت اجرای اصل 4۹ 
و 14۲ قانون اساسی و اهمیت این وزارت خانه در مبارزه با قاچاق کاال 

و مفاسد اقتصادی صحبت شد. 
وی با بیان اینکه متاسفانه نوعی بدبینی نسبت به عملکرد قوه قضائیه 
در جامعه نقش بسته است، افزود: وزارت دادگستری می تواند در باال 
بردن محبوبیت قوه قضائیه نقش مهمی ایفا کند.عضو کمیســیون 
حقوقــی و قضائی مجلس خاطر نشــان کرد: در مجلس گذشــته 
اجرای اصل 160 قانون اساســی را به یک قانــون تبدیل کردیم تا 
وزارت دادگستری بتواند درخصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه و 

دستگاه های وابسته پاسخگوی نمایندگان باشد.
دهقان همچنین یادآور شد: این موضوع راهی است برای پاسخگو 
بودن قوه قضائیه و رفع شــبهاتی کــه در خصوص ایــن قوه بین 

نمایندگان و مردم وجود دارد.

بررسی يک طرح صهیونیستی در مجلس؛

اسرائیل؛منبعایدهرفراندومدراقلیمکردستان

  رژيم صهیونیستی
 بر اساس نژاد 

تعريف می شود، 
يعنی بر اساس 

اعتقادات آنها کسی 
يهودی است که 
مادرش يهودی 

باشد
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کافه اقتصاد

برداشت بیش از ۸هزار تن انگور از باغ های برخوار 
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان برخوار از افزایش 10درصدی تولیدات انگور این 
شهرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد  گفت: بیش از ۸هزار تن انگور 

از باغ های برخوار برداشت شده است. 

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

مسائل بانکی بین ایران و 
کشورهای خارجی حل شود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اگر مسئله بانکی 
بین ایران و اروپا حل شــود، حضور هیئت های خارجی 
و اجرای طرح های توسعه ای مشترک سرعت بیشتری 
پیدا می کند. مصطفی رناسی پیرامون جزئیات نشست 
بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در اصفهان 
و فرانســه اظهار داشــت: در حقیقت این دومین باری 
بود که فرانســوی ها به ایران و اصفهان سفر می کردند و 
می توان گفت در این دوره از مذاکرات تا حدودی به عمل 
نزدیک تر شدند. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان هدف 
از سفر هیئت فرانسوی در اصفهان را بررسی های بیشتر 
و سرمایه گذاری و بررسی بازار دانست و تصریح کرد: این 
نشست، دومین نشستی بود که هیئت بلند پایه فرانسوی 
با سفر به اصفهان فرصت های تجاری را مورد بررسی قرار 
دادند از این رو می توان این نشســت را امیدوار کننده تر 
 از نشست قبلی برای اصفهان دانســت. وی اضافه کرد:

 به همین صورت اگر شرکت های بزرگ خارجی همچون 
وینسی فرانسه برای ســرمایه گذاری وارد کشور شوند، 
شــرکت های کوچک هم برای ســرمایه گذاری اقدام 
می کنند و این برای ما مهم است که شرکت های پیشگام 
و تراز اول برای ســرمایه گذاری حضــور یابند.وی در 
پایان ابراز امیدواری کرد که دولت تالش بیشتر کرده تا 
مسائل بانکی بین ایران و کشورهای خارجی حل شود تا 
همکاری های فنی و اقتصادی و سرمایه گذاری ها بیشتر 

سرعت بگیرد.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان:

صادرات ذوب آهن با 
حمل ونقل ریلی انجام می شود

سیدرضا سادات حسینی، مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
گفت: در آینده بسیار نزدیک برای اولین بار حمل و نقل 
صادرات ذوب آهن نیز توسط راه آهن انجام می شود که 
موجب افزایش همکاری ها و تعامالت فی مابین خواهد 
شــد؛ همچنین  احمدصادقی ، مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان در دیدار مدیر کل راه آهن استان اصفهان در این 
شرکت، راه آهن را بخش کلیدی برای صنعت و اقتصاد 
کشور توصیف کرد و اظهار داشت: حمل و نقل مواد اولیه 
ذوب آهن اصفهان در سال بالغ بر ۸ میلیون تن است که 
۴.۵ میلیون تن آن توســط راه آهن صــورت می گیرد؛ 

بنابراین افزایش این تعامل بسیار ضروری است.

صادرات چــدن، آهن و فــوالد از اســتان اصفهان به خارج از کشــور 
1۷۸میلیون دالر ارزآوری داشته است.این محصوالت صنعتی رتبه دوم 

صادرات کاال از گمرک استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: نیمه نخست امسال ۴9۴هزار تن از 
این محصوالت صنعتی به خارج از کشور صادر شده که ارزش آن دو درصد 

و وزن آن هم پنج درصد کمتر از مدت مشابه است.
اسدا... احمدی ونهری افزود: سال گذشــته در این مدت ۵1۷هزار تن 
چدن، آهن و فوالد به ارزش 1۸2میلیون دالر به کشورهای هدف عراق، 

افغانستان، تایلند وعمان صادر شده است.
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با ظرفیت تولید ساالنه چهار میلیون 
و 600هزار تن محصوالت فوالدی یکــی از بزرگ ترین تولید کنندگان 

فوالد کشور است.

ارزآوری ۱۷۸میلیون 
دالری چدن، آهن و فوالد 

به خارج از کشور

سکه تمام بهار آزادی
12،130،000 ریال)طرح جدید(

6،450،000 ریالنیم سکه

3,660,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،212،890 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی با بیان اینکه ایران ۸۸.۸ درصد از 
زعفران جهان را تولید می کند، گفت: با این وجود جایگاه ایران در تجارت 
جهانی آن هفدهم است.پیمان یوسفی آذر با بیان اینکه سال 9۵؛ ٣٣6 تن 
زعفران در کشور تولید شد، اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال میزان 
تولید حدود ٣6۵ تن باشد.وی اضافه کرد: طبق برنامه میزان تولید تا سال 
1۴00 باید به ۵00 تن برسد.یوسفی آذر گفت: الگوی صحیح این است که 
وقتی ما تولیدمان افزایش می یابد تقاضا را تحریک کنیم و مصرف را افزایش 
دهیم نه اینکه تولید را کاهش دهیم.یوسفی آذر سطح زیر کشت، تولید و 
عملکرد جهانی زعفران در سال 2016  را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایران 

با تولید ٣٣6 تن زعفران در رتبه اول تولید قرار داشته است.
وی سطح زیر کشت طالی سرخ را در ایران 10۵ هزار و 2۷0 هکتار، در هند 

۵ هزار و ۷0۷ هکتار و افغانستان 2 هزار و ۸11 هکتار اعالم کرد.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی خبر داد: 

 جایگاه هفدهم ایران
 در تجارت جهانی زعفران

مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: امروز بیــش از ۸۵ درصد از 
قطعات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید این شرکت، در داخل 
کشور تولید می شــود.بهرام سبحانی در مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم، افزود: فوالد مبارکه عالوه بر پوشش بازار داخلی، بخشی 

از محصوالت خود را به خارج از کشور عرضه می کند.

معاون خرید این شرکت نیز اعالم کرد: حمایت از شرکت های 
داخلی و ارتقای دانش فنی کشور، یکی از تعهدات و در دستور 
کار این شرکت بوده است. مهدی توالئیان با بیان اینکه رویکرد 
فوالد مبارکه در این زمینه به طور دقیق مطابق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و در راســتای حمایت از تولید ملی اســت، 
افزود: امروز فوالد مبارکه آمادگی دارد تا از طریق مشارکت با 

شرکت های داخلی و دانش بنیان و با بهره گیری از دانش روز 
دنیا برای تمام محصوالتی که تولید داخلی ندارند، شرایطی 
 را فراهم آورد تــا محصول مورد نظر در داخل کشــور تولید

 شود.
 وی گفت: فوالد مبارکه آماده اســت تا محصوالت داخلی و 
بومی سازی شــده و دارای اســتانداردهای الزم را که از نظر 
کیفی، تســت های الزم را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، 
با قراردادهای بلندمدت ٣ تا 10 ساله خریداری و در خطوط 
تولید خود استفاده کند. توالئیان گفت: فرآیند بومی سازی 

الکترود گرافیتی، دســتیابی به دانش فنی ساخت ریفورمر و 
مدول های احیای مستقیم، بومی سازی غلتک های نورد گرم 
و سرد و تولید کاتالیست، نمونه هایی از رویکرد فوالد مبارکه 
در حمایت از تولید داخل اســت. وی اضافه کــرد: فناوری، 
دانش فنی و فرآیند بومی سازی محصوالت و بسیاری دیگر 
از نمونه های مشــابه که پیش از این کشورمان توان ساخت 
آنها را نداشــت، با همین تفکر از خارج به داخل کشور انتقال 
یافت و این تجهیزات پس از بومی ســازی در خطوط تولید 

استفاده شد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه:

 بیش از ۸5 درصد از قطعات مورد نیاز فوالد مبارکه، در داخل تولید می شود

اما این بار موضوع نه تنها مربــوط به بحث رودخانه زاینده رود 
نیست بلکه مسئله ای اســت که با نبض حیات مردم این شهر 
دست به گریبان است. آماری که به تازگی از استاندار اصفهان 
از میزان آب موجود در پشت سد زاینده رود اعالم شده بسیار 
دردآور است. تنها 16 درصد سد زاینده رود پر است.درصدی که 

هر سال تنها شاهد کم شدن آن هستیم.
استان اصفهان رتبه ســیزدهم کم بارشی کشــور نسبت به 
بلندمدت را در سال زراعی گذشــته به خود اختصاص داده و 

نسبت به میزان بارش های بلندمدت 1۸ درصد کاهش و نسبت 
به ســال قبل 2 درصد افزایش داشته؛ در شــرایطی که شهر 
اصفهان با 91 میلی متر بارندگی نسبت به بلندمدت، 1۵ درصد 
کاهش بارش داشته است. حوضه زاینده رود تامین کننده آب 
۵ میلیون نفر است ولی با این حال ۸۴ درصد مخزن سد خالی از 
آب است و این موضوع اهمیت و ضرورت توجه به این شاهرگ 
حیاتی را بیش از پیش نشــان می دهد.این در حالی است که 
استاندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 

استان بر اصالح فرآیندها و برنامه ریزی ها در بخش های آب و 
کشاورزی با توجه به تغییر اقلیم تاکید می کند.

رســول زرگر پور بر اصالح فرآیندهــا و برنامه ریــزی ها در 
بخش های آب و کشاورزی با توجه به تغییر اقلیم تاکید می کند 
و می گوید: حجم مخزن سد زاینده رود در پایان سال آبی نسبت 
به سال گذشته ۷ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۷٣ درصد 
کاهش داشته اســت و در مدت حدود ٣0 سالی که از تشکیل 
مدیریت بحران در کشــور می گــذرد، اقدامات خوبی صورت 

گرفته و تشکیل ستادهای استانی بسیار راهگشا بوده است.
وی با بیان اینکه این ســتاد در شهرستان ها نیز تشکیل شود، 
ادامه می دهد: فرمانداران باید نسبت به تشکیل جلسات این 
ستاد در شهرســتان های محل ماموریت خود اهتمام بیشتر 
ورزند. این در حالی است که بر اساس پیش بینی ها، وضعیت 
بارش در پاییز امســال کمتر از نرمال است ولی نسبت به سال 
گذشــته میزان بارش ها مســاعدتر خواهد بود؛ لذا باید کلیه 
برنامه ریزی ها با توجه به کمبود آب و خشکسالی مدنظر قرار 
گیرد. اســتاندار اصفهان کارگروه های تخصصی این ستاد را 
بسیار مهم دانســت و گفت: مدیران دستگاه ها باید به صورت 
جدی در این جلسات شــرکت کرده و گزارش آن ارائه کنند.
الزم است براساس دستورالعمل، مشخص شود که در مورد هر 
حادثه ای، کدام دستگاه با هماهنگی مدیریت بحران استانداری 
نسبت به اطالع رسانی اقدام کند. زرگرپور با اشاره به وضعیت 
هیدرولوژیکی و بیالن منابع آبی استان اصفهان، اظهار داشت: 
روندکاهش برف دریافتی در سراسر حوضه در ۴6 سال گذشته 
محسوس بوده و روند کاهش بارش نیز مشهود است. بخش آب 
و کشاورزی باید نسبت به اصالح فرآیند و برنامه ریزی ها با تغییر 
الگوی کشت نســبت به تغییر و اصالح ارقام اقدام کند. وی در 
ادامه بر تقویت نظارت و جدیــت در اجرای پروژه های مرتبط 
با پدافند غیر عامل دستگاه های ذی ربط به ویژه دستگاه های 
خدمات رســان تاکید می کنــد و می افزاید: دســتگاه های 
 خدمات رســان باید با افزایــش نظارت خود مســئله پدافند 

غیر عامل و تهدیدات جدید را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.
با وجود تمام برنامه ریزی ها و پیش بینی های صورت گرفته و 
همچنین وعده های محقق نشده و گاهی فراموش شده؛شاید 
این بار هم مردم می توانند سهمی در این معضل داشته باشند 
و این مدیریت تنها در صرفه جویی در مصرف خالصه می شود؛ 
صرفه جویی در مصرف انرژی هایی که تضمین کننده زندگی 

نسل بعد از ما خواهد بود. 

نمایشگاه

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان خبر داد:

حضور ۱30 مشارکت کننده در 
نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهــان گفــت: نمایشــگاه صنعت مریم مومنی

ساختمان اصفهان با حضور 1٣0 مشارکت کننده در اصفهان برگزار 
می شود که در این میان ۸0 شرکت کننده خارجی وجود دارد.

رسول محققیان در نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی 
جامع صنعت ساختمان و سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و 
سرامیک، شیرآالت و سرویس های بهداشتی اصفهان اظهار کرد: 
یکی از گسترده ترین رسته های نمایشــگاهی، رسته ساختمان و 

زیرگروه های این صنعت بزرگ در کشور است.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
اصفهان  اذعان داشــت: اســتقبال از این دو نمایشــگاه بســیار 
خوب بــوده و امیــدوارم برگزاری این نمایشــگاه هــا مقدمه ای 
 بــرای برگــزاری نمایشــگاهی بزرگ تــر در ســال آینــده 

باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز در این 
نشست اذعان داشت: در سال جاری احتمال رونق بیشتر در خرید 
 و فروش ســاختمان های تا ٣00 میلیون تومان در اصفهان وجود 
دارد. علی عموشاهی افزود: صنعت ساختمان بالغ بر ۵00 صنعت 
زیرمجموعه دارد؛ بنابراین شــاخص اقتصادی هر کشور براساس 
صنعت ساختمانی آن کشور ســنجیده می شود ؛ در کشور ما پول 
پربهره به بازار تزریق شــده و مردم رغبتی برای ســرمایه گذاری 
در کار تولیدی و صنعتــی ندارند و ترجیح می دهنــد تا در بانک 

سپرده گذاری کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: نرخ 
تورم و بهره بانکی در کشورهای توســعه یافته متوازن است و یا با 
اختالف کمی نسبت به یکدیگر قرار دارد؛ سرمایه گذاران کنونی در 
صنعت ساختمان عالوه بر اشتغال زایی، از رکود بیش از حد صنعت 

ساختمانی جلوگیری می کنند.

بازار

قیمت انواع سرویس خواب نوزاد

تحقق عدالت اجتماعی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده
نظر به اینکه اصالح ســاختار اقتصادی کشــور، یکی از 
اهداف مهم نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود، 
اصالح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا وابستگی به 
درآمدهای نفتی با توجه به نوســانات شدید قیمت نفت 
در بازار جهانی، پیامدهای نامطلوبی را بر اقتصاد کشــور 
تحمیل می کند. ضمن آنکه اســتفاده و فروش بی رویه 
نفت، نسل های آینده را نیز از این منبع خدادادی محروم 

می کند.
 یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصالح ساختار 
درآمدی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب اصالح نظام مالیاتی 
اســت. مالیات در هر کشــوری به تناســب پیشرفت و 
 توســعه اقتصــادی آن از جایــگاه ویــژه ای برخوردار

است.
  بر همین اساس میزان درآمدهای دولت ها تا حد زیادی 
ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها دارد؛ بنابراین 
مهم ترین منبع اصلی تامیــن درآمدهای دولت، مالیات 
است و در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولت ها 

از طریق مالیات تامین می شود.
امروزه دولت ها برای ایجاد تعادل اقتصادی ابزارهای 

مختلفی در دست دارند که به واســطه آنها بر بازارهای 
اقتصادی و قیمت ها نظارت می کننــد؛  اما آنچه که در 
ایجاد این تعــادل اقتصادی و تامیــن عدالت اجتماعی 

نقش ویــژه ای دارد 
مالیات اســت  که در 
این بیــن مالیات بر 
ارزش افــزوده نقش 
پررنگ تری ایفا می 
کند و از آنجایی که 
بر مصــرف و فروش 
تمرکز دارد می تواند 
در تحقــق عدالــت 
اقتصادی موثر باشد 
زیــرا هرکــس که 
بیشــتر مصرف کند 
باید مالیات بیشتری 

هم پرداخت کند. 
مالیات بــرارزش افزوده عالوه بر ایجــاد درآمد از طریق 
فروش کاال و ارائه خدمات، یک ابزار برای توزیع درآمده 
اســت که می تواند عالوه بر از بین بــردن نابرابری های 
درآمدی در اقتصاد ، موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.

مالیات  بر ارزش افزوده عموما از اهداف درآمدی، توزیعی، 
تثبیتی و تخصیصی برخوردار است که در این بین اهداف 
توزیعی ، از آن جهت که مالیات از صاحبان درآمد گرفته 
شده و در جهت رفع 
فقــر ، کاهش فاصله 
طبقاتــی، کاهــش 
تراکــم ثروت،تامین 
نیاز های اساسی برای 
همه و شفاف سازی 
معامــالت اقتصادی 
در زمینــه بســط و 
گســترش عدالــت 
از اهمیت بســزایی 

برخوردار است.
افزایــش درآمدهای 
مالیاتــی دولــت از 
راه وصــول مالیات 
بر ارزش افزوده، ســبب تقویت بنیه مالــی دولت برای 
ارائه خدمات بیشــتر به جامعه می شــود که در این بین 
بهره طبقات کم درآمد از این خدمات بیشــتر شــده و 
امکان توزیع مجــدد درآمدها در میان اقشــار مختلف 

جامعه نیز به صــورت مطلوبی فراهم می شــود و 
 این خود یکی از راه های رســیدن بــه عدالت اقتصادی

 است.
گفتنی اســت ؛درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 
در امور سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها صرف 
می شود و دوباره به چرخه تولید کشــور باز می گردد و 
به همین ســبب اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
کمک شــایانی به بســط و گســترش هر چه بیشــتر 
عدالت مالیاتی کرده و در نهایت منجر به افزایش رشــد 
 اقتصادی و مهم تر از آن افزایش رفاه اجتماعی در کشور 

خواهد شد.
در خاتمه با توجه به مطالب مطرح شده در زمینه مالیات 
بر ارزش افزوده و نقش بی بدیــل آن در توزیع می توان 
به این واقعیت مهم دست یافت که نظام مالیات بر ارزش 
افزوده می تواند با معاف کردن پاره ای از کاالها و خدمات 
ضروری و مواد غذایی از فشار مالیاتی بر اقشار آسیب پذیر 
جامعه بکاهد و با اخذ مالیات از کاالها و خدمات لوکس 
و غیر ضرور، توزیع درآمد در جامعه را بهبود بخشــیده و 
از این راه عالوه بر آنکه به اصــالح الگوی مصرف جامعه 
 کمک می کند بر حجم پس انداز برای سرمایه گذاری نیز 

می تواند موثر واقع شود.

سرويس 2 تکه 
خواب نوزادی 

ببيتف مدل 4064

 1.050.000
ریال

چند سالی است که مردم اصفهان شاهد خشک شدن زاینده رود، بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی  زاینده رود
ایران هستند. رودخانه ای که جوالنگاه شعارها و وعده های تبلیغاتی هر کاندیدای تبلیغاتی در هر 

سطحی شده و پس از گذار از هیاهوی انتخابات همچون موضوعی پیش پا افتاده به فراموشی سپرده می شود.

سرويس 2 تکه 
خواب نوزادی 

ببيتف مدل 4064

 1.100.000
ریال

سرویس 2 تکه 
خواب نوزادی بيبی 
Stripes سنتر مدل

 980.000
ریال

استاندار از وضعیت بحرانی اصفهان گفت :

۸4 درصد سد زاینده رود خالی از آب است

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر 
از اجرای طرح فیبر نوری داخل شــهرک صنعتی اردستان و 

نواحی صنعتی زواره و مهاباد در آینده نزدیک داد.
محمد رضا بگی اظهار کرد:مراحل جانمایی و ایجاد یک شهرک 

صنعتی در مســیر اردســتان به اصفهان و دو ناحیه صنعتی 
روستایی در شهرستان اردستان انجام خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: تسریع در 
ایجاد زیر ســاخت های الزم نظیر فیبر نوری، آب، برق، گاز، 

معابر ،تصفیه خانه ، فضای سبز و آتش نشانی در شهرک های 
صنعتی و ایجاد این زیربناها به عالوه مراکز تخصصی فناوری و 

کسب و کار در شهرک های تخصصی، ضرورت دارد.
وی افزود: اجــرای طرح فیبر نوری داخل شــهرک صنعتی 
اردستان و نواحی صنعتی زواره و مهاباد به زودی آغاز می شود 
و همچنین ورودی و خروجی شهرک صنعتی اردستان اصالح 

و عملیات گاز رسانی به داخل شهرک هم انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبرداد:

اجرای طرح فیبر نوری در شهرک های صنعتی اردستان
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برپایی مجلس داستان خوانی »سر پیچی از پیچ های هزار چم«
عالقه مندان برای شرکت در مجلس داستان خوانی و تصویرگری »سر پیچی از پیچ های هزار 

چم« ویژه هفته دفاع مقدس، فردا ساعت 17 به کوه صفه، پاتوق شهروندی مراجعه کنند.

چهره ها

حضور بازیگر سرشناس ترکیه ای 
کنار پرستویی تکذیب شد

این روزهــا خبری مبنی بــر احتمال 
حضور »نــورگل یشــیل چای« 
از بازیگــران مطرح ســینما و 
تلویزیون ترکیه، در فیلم »جن 
زیبا« بــه کارگردانــی بایرام 
فضلی نژاد و بــه تهیه کنندگی 
مهــرداد فرید منتشــر شــده 
اســت.فرید و فضلی نژاد اسفندماه 
ســال 1۳۹۵،پروانه ســاخت این فیلم 
ســینمایی را دریافت کردند و بر اســاس خبری که در رســانه های 
ترکیه منتشــر شــده، پرویز پرســتویی و یشــیل چای نقش های 
اصلی این فیلم ســینمایی را ایفــا خواهند کرد. آنها مدعی شــدند 
 که یشــیل چای در نقــش »دالرام« در ایــن فیلم ظاهــر خواهد
 شــد.اما مهرداد فرید کارگردان و تهیه کننده ســینما، درخصوص 
حضور ایــن بازیگر ترکیــه ای در فیلم »جن زیبا« گفــت: این خبر 
را در شــبکه های اجتماعــی و کانال هــای تلگرامــی دیــدم و 
 شــوکه شــدم. آن را تکذیــب می کنــم و چنین خبــری صحت
 ندارد.وی افزود: این اثر عوامل پشــت دوربین خود را شناخته؛ اما در 
مورد بازیگران هنوز به جمع بندی نرســیدیم. به محض عقد قرارداد 
اسامی بازیگران را رســانه ای خواهیم کرد تا انتشار چنین خبرهای 

کذبی خاتمه یابد.

ویژه

اداره کل میراث فرهنگی استان 
رتبه برتر کشوری را کسب کرد

به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، همزمان با روز جهانی گردشگری که 
 در سالن اجالس ســران در تهران برگزار شد، اداره کل 
 میراث فرهنگی اســتان در حــوزه توافــق های ملی 
جهت توســعه گردشــگری و طبیعت گردی کشــور، 
بــه عنــوان اداره برتر در کشــور معرفی شــده و لوح 
تجلیل از این اداره، توســط علی اصغر مونسان رییس 
ســازمان میراث فرهنگی کشــور به فریدون الهیاری 
 مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان اهدا 

شد.
 مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در حاشیه 
آیین پاسداشت روز جهانی گردشگری، درباره چگونگی 
انتخاب استان اصفهان در این زمینه عنوان کرد: با توجه 
به تالش های اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
در راستای توسعه متوازن گردشگری در پهنه استان و 
تالش جهت گسترش گردشــگری در دورافتاده ترین 
نقاط اســتان، این اداره کل در ســال جاری به عنوان 
میراث فرهنگی برتر کشور در حوزه توسعه گردشگری 

انتخاب شد.
 الهیاری تصریح کرد: در راستای بهبود توافق های ملی 
در حوزه گردشگری طی دو سال گذشته تالش کردیم 
تا با ایجاد کارگروه های مشترک در داخل استان با سایر 
ارگان ها از یک سو و تشکیل این کارگروه ها با مشارکت 
ادارات کل میراث فرهنگی اســتان هــای هم جوار، به 

توسعه متوازن گردشگری نائل شویم.

به میزبانی پل خواجو؛

به تماشای نمایش خیابانی 
»تولد« بروید

کارگردان نمایش »تولد« در مــورد جزئیات آن گفت: 
این نمایش روایتگر داســتان دو دوست است که دوران 
کودکی شان در جنگ گذشته اســت و بعد به اصفهان 
مهاجرت کرده و با سختی بسیار بزرگ شده اند. ابراهیم 
حاج حیدری ادامه داد: در نمایــش »تولد« تدوام دفاع 
مقدس نشان داده می شود که از آن سال های دور تا امروز 
جاری است. این نویسنده اظهار داشت: این نمایش، امروز 

رأس ساعت 17:۰۰ روی پل خواجو برپا می شود.

نمایش

بازیگران فیلم »هاتف« در یک قاب

صدای طبل و نی، صدایی است 
آشنا برای مردم این دیار در فاطمه جبلی

روزهای محزون محرم؛ صدایی که یادآور خیر و شر 
است؛ نوای غم انگیزی که شهر را به سوگواری فرا 

می خواند.
تکایا، این میعادگاه های مقدس عزاداران سیاه پوش 
تبدیل  وساالر شهیدان،  عظیم سید  غم  بر  شده 
می شود به سالن نمایشی برای جلوه دادن جور 
وجفایی که بر خانواده نور دیده پیامبر حادث شده 
است؛ معین البکاهایی که سیل عظیم عزادار را هدایت 

می کنند.
این نمایش عظیم و دیرینه »تعزیه« نام دارد. تعزیه در 
لغت به معنای سوگواره، غم و مصیبت و عزاداری است. 
این فرهنگ دیرین مردم ایران است که مصیبت را حتی 
با نماد و مظهری از هنر، برای آیندگان خود به یادگار 

می گذارد.
تعزیه هنری تاثیرگذار و بیانگر آالم، دردها، رشادت ها و 
سلحشوری های خاندان ابا عبدا... الحسین)ع(و هنری 
همزاد مذهب تشیع است؛ نمایشی روایتگرانه که بیانگر 
اوج شجاعت و از خود گذشتگی خاندان پاک پیامبر)ص( 
در مقابل بیدادگری ها و تظلم هایی است که ظالمان 

تاریخ بر شیعیان علی )ع( روا داشته اند.
تعزیه، آییني است با مبناي اساطیري و برتري اش بر 
هنرهای دیگر به این دلیل است که هنرمند ایراني با 

»شبیه سازي«، درام ایراني آفریده است و 

به این سبب به عنوان نمایشي سنتي نیز مي توان آن را 
مورد توجه قرار داد. این آیین برآمده از فرهنگ ایران 
زمین و داراي ویژگي هایي است که آن را از دیگر مراسم 

مذهبي متمایز مي کند.
تعزیه نمایشي است که بر جدال میان دو نیروي »خیر« 
و »شر« که از قدرتمندترین اسطوره هاي ایراني بوده و 
اندیشه و زندگي مردم ایران بر آنها استوار است، بنیان 
یافته؛ در این آیین درگیري و نبرد میان دو گروه رخ 

مي دهد.
جدال خیر و شر در یک روایت مذهبی، با سوز عارفانه 
نی، می شود همزاد غم زینب)س( و غریبی امام امت و با 
صد ای هولناک طبل، می شود آغاز جنگ و اوج شقاوت 
دشمن و لرزه  بر تن فرزندان پیامبر؛ و این گونه مردم 
این خاک، هنر را در تمام لحظه های زندگی متجلی 

می کنند.
تعزیه خوان نقش بازي نمي کند؛ او تنها به شبیه  سازي 
مي پردازد. اجرای تعزیه نیاز به صحنه آرایی )دکور( 
خاصی ندارد، چنانکه اغلب بدون هیچ گونه صحنه 
از پیش تعیین شده ای می توان آن را به اجرا درآورد. 
»تکیه« مکاني است مقدس؛ به این مفهوم که آیین 
بزرگداشت قدیسین اصوال در مکاني مقدس صورت 

مي گیرد. 
لباس تعزیه خوانان براساس آنچه در حماسه  هاي بزرگ 
ایران، چون شاهنامه فردوسي ذکر کرده اند، طراحي شده 
و رنگ هاي آن نمادین است. قرمز خونین رنگ، شقاوت 

اشقیان را فریاد می زند، زرد یادآور تردید است و سبز و 
سفید آرامش و حیات ابدی امام)ع( را در رگ این مردم 
تزریق می کند. تعزیه یا شبیه خواني، به عنوان هنري 
بي همتا در قیاس با دیگر آیین ها و مناسک شناخته شده 
در جهان قرار دارد و همین اهمیت باعث شد تا در سال 

1۳8۹ به ثبت جهانی یونسکو برسد.
و اینک می رسیم به تماشاگر تعزیه؛ عنصری مهم که در 
برگزاري تعزیه باید به آن توجه داشت، چرا که با تماشاگر 
معمولي تئاتر و نمایش متفاوت است. در تعزیه خواني، 
تماشاگر از ماجراي تعزیه آگاهي کامل دارد و شاید 
بارها و بارها آن تعزیه را دیده، اما باز به جمع تماشاگران 
مي پیوندد و در مراسم سوگواري اشک مي ریزد؛ چون 
به مشارکت در آیین اعتقاد دارد و هدف او از شرکت در 
جمع و کمک هاي مالي و مادي او به گروه تعزیه، براي آن 
است که مي خواهد سهمي داشته باشد در آیین و مراسم 
بزرگداشت مقدسی که به آن معتقد است. بنابراین 
او را نمي توان تماشاگر دانست، بلکه او شرکت کننده 
در مراسم است؛ و این گونه متوجه می شویم که چرا 
طی دوره هایی این هنر می شود عامل ترس دولت و 
اعتراض جامعه و با آن مبارزه می شود. می توان اهمیت 
این آیین دیرین، این هنر گرانمایه و این نوای سوزناک 
را تا سال ها حفظ کرد و زنده نگه داشت و شاید به رخ 

کشید فرهنگ هنر دوستی مردم این 
خاک را در مقابل ارادت به فرزند شهید 

پیامبر خود.

حمید گــودرزی و زیبا بروفه، در نمایی از ســریال »هاتف« که در 
حال ضبط برای پخش در ماه محرم اســت؛ سریالی به کارگردانی 
داریوش یاری، کارگــردان نه چندان مطرحی که شــاخص ترین 
 اثرش فیلم ســینمایی ناموفــق »کربال؛ جغرافیــای یک تاریخ«

 است.

اینستاگردی

ابالغ وقت رسیدگی
7/154 در خصوص پرونده کالســه 96/298 ش2 دعوی سیدمرتضی میرمحمد به طرفیت 
محمد باقری دستگردی به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن آدرس خوانده 
پرونده و تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 96/8/14 ســاعت 4 بعدازظهر مراتب جهت نشر در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان ارسال می گردد. ضمنا یک نسخه از روزنامه 
جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال فرمایید نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
در پرونده موجود در شورا پیوست می باشد. شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)مجتمع شماره یک( 93 کلمه یک کادر. شماره م/الف 317
ابالغ وقت رسیدگی

7/127 مرجع رسیدگی: شــعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی: 
خمینی شــهر - بلوار پاسداران - روبروی کوی مهســتان - مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده: وقت رسیدگی: ساعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخه 1396/8/22 
مشخصات خواهان: محمد ســتاره ف اکبر به وکالت سیدمحســن بنی هاشمی به نشانی: 
خمینی شهر - خ شریعتی شمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 136 پ 2 ط 3 مشخصات 
خوانده: عدالت خانعلی زاده قزل قیرفرزند جبرائیل خواســته و بهــای آن: تقاضای مطالبه 
وجه چک شــماره 862/051438 بانــک صادرات بــه مبلــغ کل 40/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خســارات دادرســی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید لغایت اجرای احــکام و بدوا صدور تامین خواســته و اجرای 
آن قبل از ابالغ. دالیــل خواهان: فتوکپی مصدق چک - فتوکپــی مصدق گواهینامه عدم 
پرداخت - کپی دادخواســت ضمیمه گردید. گردشــکار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و 
 ضمائم را دریافت نمــوده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. شــعبه 4 حقوقی
  شــورای حل اختــالف خمینی شــهر )مجتمــع شــماره یــک( 236 کلمه ســه کادر. 

شماره م/الف 5039
حصروراثت

7/135 خانم زهرا ســادات مجیدی دارای شناســنامه شــماره 1130357929 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 507 از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان ســیدمحمد مجیــدی هرســتانی بشناســنامه 33 در تاریخ 
96/5/7 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: زهرا الســادات مجیدی هرســتانی فرزند ســیدمحمد به ش ش 1130357929 
)فرزند( والغیر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 
 شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر. 115 کلمه یــک کادر 

شماره م/الف 5069
حصروراثت

7/153 آقای رضا حاجیان دارای شناســنامه شماره 1038 به شــرح دادخواست به کالسه 
563/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان محمدتقی حاجیان بشناســنامه 79 در تاریــخ 1395/11/20 اقامتــگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بتول پریشــان 
فروشــانی فرزند عباســعلی ش ش 10425 )همســر( 2- رضا حاجیان فرزند محمدتقی 
ش ش1038)فرزنــد( 3- محمدکاظم حاجیــان فرزند محمدتقــی ش ش 113 )فرزند( 
4- زهره حاجیان فرزنــد محمدتقــی ش ش 1130004805 )فرزنــد( 5- زهرا حاجیان 
فرزند محمدتقی ش ش 1130004813)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
 صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر. 144 کلمه دو کادر 

شماره م/الف 5084
ابالغ وقت رسیدگی

7/126 خواهان مهدی هاشم پور دادخواستی به خواســته انتقال سند رسمی خودرو سواری 
به شماره انتظامی 84 ایران 555 ب 33 به طرفیت خوانده رستم لشکری پناه به شورای حل 
اختالف شعبه اول حقوقی شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 

395/96 ش/ح ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 96/8/10 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

تیران. 176 کلمه دو کادر شماره م/الف 262
تحدید حدود اختصاصی

7/155 شــماره صــادره: 1396/4/419375 تاریخ ثبت صــادره: 1396/7/3چون تمامی 
ششــدانگ قطعه زمین مشــجر معروف مرغزار پالک شــماره 771 فرعی از 25- اصلی 
واقع در چیمه بخــش 10 ثبت نطنز کــه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام ســیدجالل 
میری چیمه فرزند ســیدعلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به 
عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1396/8/7 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجــب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. اداره ثبت اســناد و امالک نطنز - عمرانــی. 146 کلمه دو کادر

شماره م/الف 318
تحدید حدود اختصاصی

7/02  چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 10 فرعی از 13044 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســین تمیزی فرزند هاشم در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027000583 مورخ 1396/10/20 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1396/7/29 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان - هادیزاده. 262 کلمه سه کادر شماره م/الف 19971
مزایده

7/152 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 940210 
له آقای محمدتقی عموتقی با وکالت خانم سمیه صهری علیه آقای حسین آذرفر به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری هیوندای - سوناتا مدل 2009 رنگ سفید 
به شــماره انتظامی ایران 88-526 ل 82 که کارشناس رسمی دادگستری 800/000/000 
ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده در تاریخ یکشنبه 
1396/7/30 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ حجت خمینی 
شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیراینصورت ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی شهر - حسن زاده. 173 کلمه دو کادر شماره م/الف 5081

ابالغ رای 
7/151 کالسه پرونده: 251/96 حل 4 شماره دادنامه: 857 تاریخ رسیدگی: 96/5/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: جمید فریدونی فرزند 

غالمرضا با وکالت سمیه صهری به نشانی خمینی شهر خ بوعلی مجتمع کوثر طبقه اول واحد 
1 خوانده: محمدحسن رفیعی فرزند عقیل به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای جمشید فریدونی با 
وکالت سمیه صهری به طرفیت محمدحسن رفیعی خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال 
وجه 4 فقره چک به شماره 215251-95/5/20 )30/000/000 ریال( و 95/7/20-215252 
)30/000/000 ریــال( و 215253-95/8/20 )30/000/000( و 95/9/20-215254 
)40/000/000 ریال( عهده بانک تجارت شعبه خمینی شــهر به انضمام خسارت دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/11 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به ینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/5/11 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستندا به ماده 
9و18و19و25و27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 313,311,310 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 519,198 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی 
براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 2000000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و 
سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
 شهر می باشد. شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(. 373 کلمه

 چهار کادر شماره م/الف 5080
ابالغ رای 

7/150 کالسه پرونده: 1120/95 حل 4 شــماره دادنامه: 1043 تاریخ رسیدگی: 96/6/11 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: غالمحسین حیدری 
فرزند احمد با وکالت سمیه صهری به نشــانی خمینی شهر خ بوعلی مجتمع کوثر طبقه اول 
واحد 1 خوانده: حسن فقیهی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غالمحسین حیدری با وکالت 
سمیه صهری به طرفیت حسن فقیهی به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 381043-95/7/5 )100/000/000 ریال( عهده بانک صادرات 
شعبه خ الله به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/6/1 و عدم حضور در جلسه رسیدگی شورا و نظر به ینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/6/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین و مستندا به ماده 9و18و19و25و27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مواد 313,311,310 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 519,198 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
1/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر )مجتمع شماره یک(. 359 

کلمه چهار کادر شماره م/الف 5079
ابالغ رای

7/131 شماره دادنامه: 9609973633300499 شــماره پرونده: 9509983633300694 
شماره بایگانی شعبه:  950699  خواهان: خانم شــهناز ترک فریدنی فرزند میرزا به نشانی 
خمینی شهر - خیابان شریعتی شمالی - کوچه درب یخچال - پالک 34 - منزل حسین روح 

اللهی خوانده: آقای فرج اله بیگی فرزند اســداله به نشانی مجهول المکان می باشد خواسته: 
طالق به درخواست زوجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه د خصوص دعوی خانم مهناز ترک فریدنی 
بطرفیت آقای فرج اله بیگی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش از جهت شرط ضمن 
العقد مربوط به ترک زندگی به منظور اجرای صیغــه طالق دادگاه با امعان نظر در محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه به شماره 4110 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 179 
حوزه ثبت اصفهان و همچنین توجه به تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات شهود تعرفه 
خواهان که همگی داللت بر ترک زندگی توســط زوج دارد و عدم دفاع خوانده در فروریزی 
مراتب ادعای خواهان با وصف مراتب فوق ضمن احــراز رابطه زوجیت از باب ازدواج دائم و 
از حیث مراتب ادعایی و عدم تاثیر ســعی داوران طرفین به صلح سازش که حسب ماده 27 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حاصل گردیده است و مستندا به ماده 26 همین قانون 
و ماده 1119 قانون مدنی و بند 8 از شرایط عمومی ضمن العقد مندرج در سند ناحیه استنادی 
حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر می نماید و زوجه می تواند ظرف شش 
ماده از اعتبار دادنامه صادره که از تاریخ قطعیت دادنامه شــروع می گردد با مراجعه به یکی 
از دفاتر رسمی ثبت طالق در استفاده از شــرط وکالت پیش بینی شده در شرایط ضمن العقد 
به شرحی که در ســند ناحیه رسما قید گردیده است با اســتفاده از نوع طالق خود را از سوی 
زوجه مطلقه نماید الزم به ذکر است شــرایط صحت صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 
1140,1135,1134 و 1141 قانون مدنی و ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 )در 
احراز عدم بارداری براساس گواهی پزشک ذیصالح( با عضو مجری صیغه طالق می باشد 
ضمن اینکه زوجه حقوق مالی ناشی از زوجیت را در این پرونده خواستار به عدم رسیدگی شده 
است و دادگاه در این راستا مواجه با تکلیفی نیســت و همچنین با وصفی که فرزند مشترک 
حسب تصمیم قضایی سابق که موضوع ادعای زوجه می باشد در بهزیستی نگهداری می گردد 
و زوجین در خصوص مراتب مربوط تابع تصمیم قضایی مذکور می باشند و دادگاه در تعیین 
مراتب مربوط به آن مواجه با تکلیفی نیست رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان می باشد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر - نصری. 

457 کلمه پنج کادر شماره م/الف 5062
رای تصحیحی

7/130  شماره دادنامه: 9609973633300517 شــماره پرونده: 9509983633300694 
شــماره بایگانی شــعبه:  950699  خواهان: خانم شــهناز ترک فریدنی فرزنــد میرزا به 
نشــانی خمینی شــهر - خیابان شــریعتی شــمالی - کوچه درب یخچال - پالک 34 - 
منزل حســین روح اللهی خوانده: آقــای فرج اله بیگی فرزند اســداله به نشــانی مجهول 
المکان می باشــد خواســته: طــالق به درخواســت زوجــه دادگاه با بررســی محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیــل مبادرت به صــدور رای مــی نماید. رای 
تصحیحی بدینوســیله دادنامــه شــماره 9609972633300499 صادره این شــعبه در 
قســمتی نام خواهان از خانم مهناز تــرک فریدنی ذکر نموده اســت تصحیــح و نام وی 
را شــهناز ترک فریدنی منظور مــی نماید و دادنامه صــادره بدون دادنامه ســابق الصدور 
فاقــد هرگونــه اعتبار می باشــد و از حیــث اعتراض نیــز تابــع دادنامه ســابق الصدور 
 اســت. شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر - نصری. 139 کلمه دو کادر 

شماره م/الف 5061
اخطار اجرایی

7/160  شماره پرونده: 951360 به موجب رای شــماره 9600343 تاریخ 96/2/23 حوزه 
12 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
ســلیمانی دهقی فرزند لطف اله به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/485/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/12/27 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا اعتزازیان فرزند حســین 
به نشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بســت میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3 و 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای حکم: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
 نماید. شعبه 12 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شــماره دو( 200 کلمه 

دوکادر. شماره م/الف 20556

جدال میان دو نیروي خیر و شر؛

تعزیه؛ نماد هنر ایران زمین
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در کودکی به ما یاد می دادند که اگر می خواهیم در زندگی 
موفق باشیم باید سخت درس بخوانیم و نمرات خوبی کسب 
کنیم. کسانی که می خواستند در زندگی خود موفق شوند 
تمام تالش خود را می کردند تا در درس  نمره ۲۰ بگیرند؛ اما 
در واقعیت، چند دانش آموز موفق با نمره ۲۰ می شناسید 
که وقتی بزرگ شدند در زندگی خود واقعا موفق بوده اند؟ 
پسرها و دخترهای خوبی که در مدرسه بسیار منظم بودند، 
همه تکالیف خود را به موقع انجام می دادند و نمرات خوبی 
می گرفتند، ممکن است اکنون شغل خوبی به دست آورده  
باشند اما باوجود اینکه از آن شغل پول در می آورند، عالقه ای 
به آن ندارند؛  به راستی چرا این گونه است؟ چرا موفقیت در 
زندگی منوط به موفقیت در تحصیل و مدرسه است؟ عواملی 
که برای یک زندگی موفق به آنها نیاز دارید، در مدرسه به شما 
آموزش داده نمی شود.  ما نمی خواهیم شما را ترغیب به رها 
کردن تحصیل کنیم؛ موضوعاتی نظیر زبان، موضوعات ساده 
ریاضی، موسیقی و تربیت بدنی برای ما بسیار مفید هستند. 
موضوعی که می خواهیم بگوییم این است که برنامه تحصیلی 
مدرسه کامل نیست. عوامل زیادی برای موفقیت در زندگی 
نیاز است که در برنامه تحصیلی وجود ندارد و البته عوامل 

منفی  هم در این فرآیند وجود دارد:
- آنها از ما می خواهند دست به سینه بنشینیم تا انتخاب 

شویم. 
 آنها از ما می خواهند قبل از صحبت کردن با دیگران 

اجازه بگیریم.
 آنها به ما می آموزند که به جای تغییر انتظارات آنها را 

رها کنیم.
 آنها به ما می آموزند انتقال دهنده ایده ها باشیم تا منبع 

تولید آنها.
 آنها به ما می آموزند که معلمان و مدیران به همه چیز 

آگاه اند؛ درصورتی که هیچ کس از خطا دور نیست.
 آنها به ما می آموزند که حفظ کردن مطالب مهم تر است 

تا فهمیدن آنها.
باید  شوید  موفق  مدرسه  در  اینکه  برای  حقیقت  در 
دانش آموزان فرمان برداری باشید و معیار خوب یا بد بودن 
شما به انتظارات معلمان تان بستگی دارد و به جای اینکه 
معلمان )یا سیستم مدرسه( به دانش آموزان بگویند دلیل 
انجام یک کار چیست، آنها را مجبور می کنند تا از قوانین 
پیروی کنند و در این شیوه جایی برای انجام کارهای اصیل 
و تفکر انتقادی باقی نمی ماند. اما در جهان واقعیت زندگی 
به این شکل نیست. برای موفقیت در زندگی باید به جای 
انجام کارهای روتینی که دیگران انجام می دهند خالقانه 
عمل کنید. جنبه های مهم زیادی در زندگی وجود دارد 

که در مدرسه آموزش داده نمی شود؛ اینکه چگونه انسان 
شادی باشیم؛ چگونه رابطه ای سالم داشته باشیم؛ چگونه 
هوشمندانه کار کنیم و چگونه معنا را در زندگی خود جاری 

کنیم؟
عمل کرد بد در مدرسه به معنی شکست در زندگی نیست 
)آمارها چنین می گویند(؛ گرچه این نکته حقیقت دارد که 
هرکس حداقل یک مدرک دیپلم هم داشته باشند نسبت 
به افراد بدون مدرک فرصت های شغلی بیشتری دارد؛ اما 
آمارها نشان می دهد کسانی که در مدرسه موفق نیستند 
لزوما در زندگی شکست نمی خورند. احتماال خیلی از شما 
می دانید که آدم های موفقی مثل ریچارد برانسون، اپرا 
وینفری، استیو جابز، جیم کری و غیره خیلی عمل کرد 
درخشانی در مدرسه نداشته اند. در واقع، تعداد زیادی انسان 
موفق در دنیا وجود دارند که در زندگی آدم های موفقی 
 هستند اما اصال مدرسه را به پایان نرسانده اند. براساس

 Current Biography Yearbook )نسخه های 
۱۹۵۹-۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷(، از تمامی آدم های موفق موجود در 
این کتاب، حداقل ۷۶۸ نفر در مدرسه اصال موفق نبوده اند؛ 
 درحالی که هر کدام در حوزه های متفاوتی سرشناس و موفق

نیم عملکرد خوب در مدرسه با   شده اند. حال که می دا
زندگی  در  خوب  عملکرد 
باید  چه  است،  متفاوت 
بکنیم؟ زندگی یک درس 
طوالنی است، آن قدر طوالنی 
را  موفقیت  نید  نمی توا که 
براساس یک قطعه کوچک 
از آن تعریف کنید. اگر تازه 
فارغ التحصیل  مدرسه  از 
شده اید، همچنان به تحصیل 
دهید؛  ادامه  یادگیری  و 
زیرا مطالبی که در مدرسه 
آموخته اید شما را به سمت 
یک زندگی موفق هدایت 
نمی کنند. اگر هنوز در حال 
یک  چه  هستید،  تحصیل 
محصل موفق باشید و چه 
ناموفق، خیلی نمرات خود 
را جدی نگیرید. هرگز این 

جمله را باور نکنید که »برای اینکه در زندگی موفق شوید باید 
نمرات خوبی در مدرسه بگیرید یا قوانین مدرسه بهترین ها 
را برای شما می خواهد«. منظور ما این نیست که قوانین 
مدرسه را زیر پا بگذارید بلکه قصد داریم بگوییم دست از 
فکر کردن برندارید. اگر شما معلم یا پدر و مادر هستید، روی 
نمرات فرزندان خود تمرکز نکنید. سعی کنید پتانسیل ها و 
استعدادهای آنها را کشف کنید تا آنها اعتمادبه نفس پیدا 

کنند و زندگی موفقی داشته باشند.

ویژه 

در دوره ای که ترس از روبات های قاتل بر سر انسان ها سایه افکنده است، شاید 
آموختن هنرهای رزمی به آنها عاقالنه به نظر نرسد اما دانشمندان به یک روبات 

یاد داده اند که چگونه از نانچیکو استفاده کند.
به گزارش آنا از ScienceMag، این کار یک رویکرد بصری برای آموختن وظایف 
پیچیده دستی به روبات هاست. این گروه یک بازوی بیونیک و دستکش حرکتی 
ساخته است تا با استفاده از روش نمایشی به روبات بیاموزد که چگونه نانچیکو را 
حرکت دهد. رویکرد نمایشی، یک روش محبوب آموزشی برای مهارت هایی است 
که نیازمند چاالکی هستند. مهندسان در تشبیه این روش می گویند مانند این 
است که موارد آموزشی را از یک معلم صامت یاد بگیرد. آنها قصد داشتند روشی 

نزدیک تر به نحوه آموزش انسان ها را روی این روبات آزمایش کنند.
ابتدا، آموزگار هر مرحله از ترفند را با اســتفاده از یک نمودار نمادین به روبات 
آموزش داده و سپس ترفند را نشــانش می دهد و پس از هر بار تالش، عملکرد 
خود را ارزیابی و اطالعاتی تولید می کند که روبات آنها را برای یادگیری حرکات 
به کار می بندد. چندین ساعت طول کشید تا روبات یاد بگیرد چگونه نانچیکو را 

دور دستش بچرخاند.

 روباتی که با نانچیکو مبارزه 
می کند

دستاورد جدید اینتل؛

تراشه ای که از مغز انسان تقلید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ماشابل، شرکت اینتل به تازگی نوع جدیدی از 
تراشه را رونمایی کرده که مجهز به فناوری »خویش یادگیری« است. این فناوری 

برای یادگیری، از مکانیسم های شبیه مغز انسان استفاده می کند.
این پردازشگر به نام Intel Loihi test chip طوری طراحی شده که از محیط 
اطراف خود بیاموزد.  تراشه ای با این قابلیت را می توان در طیف وسیعی از مصارف 

مرتبط با هوش مصنوعی به کار برد.
به هرحال به گفته  شرکت سازنده، این تراشــه در بخش اتوماسیون صنعتی و 

روبات های شخصی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
تراشه مذکور دارای مدارهای دیجیتالی است که از مکانیسم های معمول مغز 
تقلید می کند و به این ترتیب فرآیند یادگیری ماشینی سریع تر و کارآمدتر انجام 
می شود.  چنین تراشه هایی به رایانه ها کمک می کنند تا خود را سازماندهی و 

براساس الگوها و ارتباطات تصمیم گیری کنند.
Intel Loihi test chip هنوز در مرحله نمونه است اما شرکت سازنده تصمیم 

دارد با همکاری دانشگاه ها و محققان دیگر  آن را بیشتر توسعه دهد.

ایرنا: محققان دانشگاه ایلینوی با الهام از نوعی سوسک )Click beetle( نوعی 
روبات طراحی کرده اند که قادر است بدون استفاده از اندام های خود به هوا بجهد.

این نوع سوسک در ناحیه بین سر و بدن خود، مکانیزمی شبیه به لوال دارد که 
صدایی شبیه به کلیک را تولید می کند و زمانی که جانور به پشت می افتد، امکان 
پریدن آن به هوا و بازگشت به وضعیت عادی را بدون استفاده از اندام های بدن 

فراهم می کند.
محققان از جهش این سوسک فیلم برداری کردند تا بتوانند هر مرحله از جهش 

و نیروی الزم برای این کار را به دقت ارزیابی کنند.
در ادامه، با استفاده از نتایج این تحقیقات، نمونه های اولیه  فنرهای لوالیی ساخته 
شد که با استفاده از مکانیزم مشابه، امکان جهش به باال و قرار گرفتن روی پاها 

را برای روبات ها فراهم می کند.
با توجه به اینکه معموال روبات ها از چرخ یا پا برای حرکت اســتفاده می کنند، 
درصورتی که واژگون شوند، عمال کارآیی خود را از دست می دهند. این مشکل، 
یکی از چالش های مهم پیش  روی طراحان و سازندگان روبات هاست که امید 

می رود با طراحی این روبات حل شود.

علم پژوهی

عرضه نخستین آپدیت سیستم عامل جدید اپل
با وجود آنکه فقط یک هفته از رونمایی iOS۱۱  گذشته، اما اپل به دلیل شکایت کاربران از 
کاهش عمر باتری، خاموش شدن های گاه و بیگاه دستگاه و گیر کردن دستگاه روی برخی 

اپلیکیشن ها، مجبور به ارائه نخستین آپدیت)iOS۱۱.۰.۱( این سیستم عامل شد.

 طراحی روبا ت های جهنده 
با الهام از سوسک

به گفته دانشمندان؛ 

ششمین انقراض بزرگ احتماال 
سال 2100 آغاز خواهد شد

طی ۵4۰ میلیون سال گذشــته موجودات زنده روی 
زمین شاهد پنج رخداد انقراض بزرگ بوده اند که طی 
آنها، تعداد بســیار زیادی از گونه های زیستی به کلی 

نابود شده اند.
حال یک پروفســور ژئوفیزیک به نام »دنیل راثمن« از 
 MIT دپارتمان زمین، اتمسفر و علوم سیاره ای دانشگاه
با انجام پژوهش و مدل ســازی ریاضی، به این نتیجه 
رسیده که با توجه به فعالیت های انسانی احتماال تا سال 

۲۱۰۰ انقراض بزرگ بعدی در زمین آغاز خواهد شد.
بر اســاس پژوهش های پروفســور راثمــن، در تمام 
انقراض های قبلــی، نوعی خروج از تعــادل در چرخه 
کربن زمین مشاهده می شود که در نهایت موجب بر هم 
خوردگی شرایط زیست محیطی شده و با در نظر گرفتن 
افزایش قابل توجه انتشار دی اکسید کربن از قرن ۱۹ به 
بعد، وقوع موردی مشابه تا پایان قرن جاری چندان دور 

از انتظار نخواهد بود.
به گفته راثمن، در حال حاضــر دو عامل افزایش نرخ 
انتشــار کربن در اتمســفر و اقیانوس هــا و همچنین 
احتمال عبور از مقدار بحرانی کربن موجود در طبیعت 
)3۰۰گیگاتــن(، مهم تریــن عوامل تهدیــد کننده 
گونه های زیستی هســتند که با توجه به تحقیق مورد 
بحث، باعث آغاز یک دوره ۱۰ هزار ســاله انقراض در 

زمین خواهند شد.
البته بازه زمانی مذکور در مقیاس انسانی بسیار طوالنی 
به نظر می رسد اما آمارها نشان می دهد که فرآیند مورد 
بحث احتماال با رسیدن مقدار کربن موجود در طبیعت 
به 3۱۰ گیگاتن )۵۰۰ گیگاتن در بدترین شــرایط(، 
در سال ۲۱۰۰ آغاز شــده و فعال تنها راه پیشگیری یا 
 تعویق آن، کاهش تولید و رهاسازی کربن توسط انسان 

است.

ساخت دستگاه تولید آب از رطوبت 
هوا در سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان انرژی اتمی اعالم 
کرد: »به ابتکار و پیشنهاد علی اکبر صالحی برای اولین بار در کشور، 
استفاده از روش سرمایش ترموالکتریک برای تولید آب از رطوبت هوا 
مورد تحقیق قرار گرفت و دســتگاه تولید آب آشامیدنی در مقیاس 
آزمایشگاهی، با ظرفیت نیم تا ۲ لیتر آب در روز بسته به شرایط رطوبت 
در هوای شهری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی 
اتمی ایران طراحی و ساخته شد. بررسی پارامترهای موثر جهت بهینه 
سازی و افزایش مقیاس برای تولید انبوه دستگاه فوق صورت پذیرفته 
است و در آینده ای نزدیک طراحی و ســاخت دستگاهی مشابه در 
مقیاس صنعتی و با ظرفیت باال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
سرمایش ترموالکتریک، یکی از روش های سردسازی رطوبت هواست 
و از مولد ترموالکتریک برای رســیدن به دمای نقطه شبنم استفاده 
می شود. این دستگاه، فشرده بوده و از قطعات متحرک ساخته نشده 
و با بازده باال در کاهش انرژی، عمر طوالنی و نگهداری پایین می تواند 
به کار گرفته شود. یک شار حرارتی بین محل اتصال دو نوع مختلف 
ماده ایجاد می شــود که با مصرف انرژی الکتریکی حرارت را از یک 
سمت به سمت دیگر می تواند منتقل  کند. الزم به ذکر است یکی از 
راهکارهای مقابله با بحران کمبود آب، به کارگیری فناوری های نوین 
برای تولید این مایه حیات است. در همین راستا فناوری تولید آب از 
رطوبت هوا در سال های اخیر در کشورهای مختلف جهان مطرح و 

پیشنهاد شده است.

مشکل Android Messages باعث 
از بین رفتن نوتیفیکیشن های هزاران 

کاربر شد
خیلی کم پیش می آید که آپدیت برنامه های اصلی گوگل مشکالتی 
را برای دیوایس های اندرویدی به وجود بیاورند و حاال برای اپلیکیشن 
پیام رسان گوگل یکی از همین معدود اتفاقات پیش آمده است. اواخر 
Mes�هفته پیش، اهالی ماونتین ویو، آپدیت جدیدی را برای قسمت 

sages منتشر کردند و آن را به ورژن ۲.۵.۲۰۷ ارتقا دادند. در حالی 
که مهم ترین وظیفه این به روزرسانی، رفع باگ ها و پیشرفت پایداری 
برنامه بود اما با توجه به گزارشات، کاربران حاال با مشکل بزرگ تری 
دست و پنجه نرم می کنند؛ مشکالتی برای بخش اعالن ها به وجود 
آمده و خیلی از کاربران از خراب شدن آن خبر می دهند. اگر به صفحه 
فروشگاه گوگل پلی برنامه سر بزنید، می بینید که خیلی از کاربران 
نسبت به غیر فعال شدن بخش نوتیفیکیشن های پیام های خود شاکی 
 Messages بوده و نقدهای منفی متعددی را برای آپدیت جدید اپ
نوشته اند. گفته های کاربران نشان می دهد که درحال حاضر هنگام 
دریافت پیام ها، هیچ گونه اطالعیه ای با صدا یا ویبره دریافت نخواهید 
کرد؛ بنابراین همان لحظه نمی توانید متوجه شوید که چه کسی به 
شما پیام داده است. قضیه زمانی بدتر می شود که بدانید فعال راه حلی 
برای این مشکل وجود ندارد. کاربران سعی کردند با اعمال تغییراتی 
در تنظیمات اعالن ها، حذف و نصب دوباره برنامه یا حتی راه اندازی 
دوباره دســتگاه، بخش اعالن هایشــان را دوباره فعال کنند ولی در 
نهایت به خانه اول بازگشتند. به نظر می رسد در حال حاضر بهترین 
راه، استفاده از یک اپلیکیشن پیام رسان متفاوت برای SMS هاست 
تا گوگل نســبت به برنامه خود اقدام کرده و آپدیت دیگری منتشر 
کند. حاال باید صبر کنیم و ببینیم اهالی ماونتین ویو، چه زمانی برای 

به روزرسانی دوباره Messages اقدام می کنند.

اینستاگرام حاال 800 میلیون کاربر 
فعال ماهانه دارد

حدودا ۵ ماه پیش بود که اینستاگرام )زیرمجموعه فیسبوک( پس از 
فراگیر شدن قابلیت استوری، اعالم کرد از مرز ۷۰۰ میلیون کاربر فعال 
ماهانه عبور کرده و حاال این شبکه اجتماعی با رشدی قابل توجه، به 

آمار ۸۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دست یافته است.
بر اســاس اطالعات موجــود، از جمعیت ۸۰۰ میلیونــی کاربران 
اینستاگرام، ۵۰۰ میلیون نفر هر روز به شبکه اجتماعی مورد بحث 
سر می زنند که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیون نفر افزایش داشته 
است. در این میان اضافه شــدن ویدئوها به بخش استوری نیز نقش 
مهمی ایفا کرده و زمان صرف شده برای تماشای کلیپ در اینستاگرام، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۸۰ درصد افزایش یافته است. 
همچنین تعداد ویدئوهای تولید شده توسط کاربران نیز در این مدت 

رشد چشمگیری داشته و چهار برابر شده است.
آمار کاربران فعال ماهانه اینســتاگرام احتمــاال در آینده نزدیک به 
یک میلیارد نفر خواهد رسید. الزم به ذکر است که معرفی قابلیت های 
جدید و به روزرسانی و ارتقای ویژگی های موجود، از مهم ترین عوامل 
رشد روزافزون تعداد کاربران اینستاگرام هستند که درصورت ادامه 
روند فعلی، احتماال موجب رسیدن تعداد کاربران فعال ماهانه به ۱ 
میلیارد نفر خواهند شد و این شبکه اجتماعی را در کنار فیسبوک، 
واتس اپ و مســنجر به پلتفورم های قدرتمنــد کمپانی مادر برای 
ارائه امکان تبلیغات وسیع و در نتیجه کسب درآمد هنگفت تبدیل 

خواهند کرد.
گفتنی است که پیشرفت های سریع اینســتاگرام باعث شده رشد 
»اســنپ چت« به عنوان پلتفورم رقیب، با سرعت کمتری )افزایش 
3۰میلیونی( پیش رفته و در صورت عدم واکنش به موقع، احتماال در 

چند سال آینده بخش قابل توجهی از کاربران خود را از دست بدهد.

 برنامه موبایلی برای خرید آنی 
هر چیزی که می پسندید

احتماال برایتان پیش آمده که کاالیــی را در محیط اطراف ببینید 
و دوست داشته باشید آن را به ســرعت خریداری کنید. یک برنامه 
موبایلی جدید به این نیاز شــما پاســخ می دهد. برنامه لنز شرکت 
پینترســت که در ماه مارس گذشــته عرضه شــده بود و تا به حال 
برای یافتن دستورالعمل پخت غذاهای جدید و خوشمزه بر مبنای 
عکس های گرفته شده از آن غذاها کاربرد داشت، به تازگی قابلیت های 
جذاب دیگری هم پیدا کرده است. لنز در واقع یک برنامه جست وجوی 
بصری است که به شما کمک می کند بتوانید هر چیزی که عکسش را 
با دوربین گوشی گرفته اید، خریداری کنید. این قابلیت خرید از طریق 
همکاری پینترست مالک برنامه لنز با شرکت فناوری تارگت تقویت 
شده است. از این پس کاربران این برنامه پس از عکس گرفتن از کاالیی 
با نیت خرید، به برنامه موبایلی تارگت متصل شده و می توانند فرآیند 
خرید را به صورت آنالین تکمیل کرده یا با دریافت آدرس، به محل 
فروش فیزیکی کاالی مورد نظر مراجعه کنند. این همکاری موجب می 
شود تا کاربران برای خرید تنها به گوشی خود متکی باشند. همچنین 
از طریق این خدمات، مشاهده کاالهای مشابه خریداری شده توسط 

دیگر افراد از طریق قابلیت جست وجوی بصری ممکن است.

فناورانه

احتماال با نصب iOS 11 و ورود به اپ استور جدید، بنر بزرگ 
مربوط به اپلیکیشن های AR را دیده اید.

با این اپلیکیشــن انحصاری iOS می توانید نقاشــی های 
بی جان را به دنیای واقعی بیاورید و ترکیبی از دنیای مجازی 
 Paint Space AR .و حقیقی را در یک قاب داشته باشید
در اصل برای کشیدن نقاشی طراحی شده، اما نه نقاشی های 
معمولی، بلکه نقاشــی هایی که به شکل سه بعدی در فضا 
شناور می شوند و می توانید دورشان بچرخید و از آنها عکاسی 

و فیلم برداری کنید.
در Paint Space AR چند مدل قلم و چند رنگ مختلف 
در اختیارتان قرار گرفته که با آن ها بــه دنیای واقعی دور و 
 Zane Assets برتان نقاشی های مجازی اضافه کنید. تیم
در نسخه رایگان اپلیکیشن تعداد محدودی قلم ارائه کرده 
که بقیه را باید با پرداخت ۹۹ ســنت و ارتقای اپ به نسخه 

کامل آزاد کنید.

ولی خوشــبختانه در همین نســخه رایگان هم می توانید 
به بســیاری از قابلیت های اپ دسترسی داشته باشید. این 
اپلیکیشن واقعیت افزوده فقط نمی گذارد روی فضا نقاشی 
بکشید، بلکه می توانید عکس ها و ویدئوهای گالری را هم 
روی فضا شناور کنید تا منظره بسیار جالبی به وجود بیاید. 
نکته خوب اینکه از تمام مواردی که به صفحه اضافه شــده 
می توانید فیلم و عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارید.
 Paint Space AR البته این را هم بگوییم که نسخه رایگان
صرفا بهانه ای بوده برای اینکه با قابلیت های اپلیکیشن آشنا 
شوید. بنابراین برای دسترسی به بعضی امکانات هیجان انگیز 
مثل اضافه کردن انیمیشن های زنده و آزاد کردن قلم های 
جادویی، باید دست به جیب شده و نسخه کامل اپلیکیشن 

را بخرید.
در نهایــت اگــر iOS 11 را نصب کرده ایــد و آیفون 6s و 
نسل های بعد از آن را در اختیار دارید، فرصت تجربه رایگان 
Paint Space AR را از دســت ندهید و آن را با استفاده از 

لینک  goo.gl/L8Ph27   دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

ســه عدد مثبت داریم که حاصل ضرب آنها با حاصل 
جمعشــان برابر اســت. آیا می توانید این سه عدد را 

بیابید؟

  معمای شماره 2248

  جواب معمای شماره 2247

معرفی اپلیکیشن Paint Space AR؛ 

نقاشی با طعم واقعیت افزوده

پاسخ: گزینه )ب( صحیح است. فرض می کنیم که در 
حال حاضر روی سنگ i-اُم هستیم و تعداد روش های 
مختلف برای رســیدن به ســنگ هفتم را یادداشت 
می کنیم. ابتدا مسئله را برای سنگ هفتم حل می کنیم 

)۱ روش(.
سپس برای سنگ ششم... در هر مرحله کافی است که 
برای سنگ iاُم، مجموع تعداد روش های سنگ های ۱ 
+i اُم تا ۲iاُم را محاسبه کنیم. در نتیجه جواب مسئله 

این گونه به دست می آید:
 →     ۷ :3 →     4 :4 →     ۲ :۵    →     ۱ :۶     →     ۱ :۷

۱۱ :۱ →     ۱۱ :۲

ویـدوآل: آنچـه در ادامه می آیـد ترجمه مقاله ای اسـت درباره مسـئله آمـوزش و مدرسـه. در این 
مطلب بیان می شـود که چـرا دانش آموزان موفـق لزومـا در زندگی آینـده خود موفق نمی شـوند. 
البتـه ممکن اسـت بعضی ها بـا نظـرات موجـود در این مطلـب مخالف باشـند اما بـه هر حال نـوع بینش 

و نگاه متفاوتی در این مطلب مطرح می شود. 

اگر تازه از مدرسه 
فارغ التحصیل 

شده اید، همچنان به 
تحصیل و یادگیری 

ادامه دهید؛ زیرا 
مطالبی که در 

مدرسه آموخته اید 
شما را به سمت یک 

زندگی موفق هدایت 
نمی کنند

موفق های  ناموفق !
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ویژه

مهدی منصوری 
متولد سال 1342 و اصالتا برخواری است. از ســال های دور او را با مناجات ها و مداحی هایش در مهدیه تهران 
می شناســیم و صدایش در ذهن مان باقی مانده اســت. شــب های قدر در حرم امام)ره( هــم او را می دیدیم. 
مناجات خوانی را از پای منبرهای حاج مهدی مظاهری یاد گرفته؛  زمان جنگ در لشکر 14 امام حسین)ع( حضور 
داشته و از همان زمان ها می خوانده است. اهل حاشیه نیست. از مداحانی است که او را به والیی بودن می شناسند 
و در مراسمات گلستان شهدا معموال حضوری فعال دارد. عاشق دعای عرفه و ابوحمزه و زیارت عاشوراست. درباره 
ویژگی های یک مداح می گوید: »مداح باید با خدای خود خلوت داشته باشد. مداحی نباید شغل حساب شود. 
از روی عادت مداحی نکنیم و از همه باالتر، مردمی باشیم. ما اگر مردم را نداشته باشیم برای چه کسی مداحی 
کنیم؟ سیلی را حضرت زهرا)س( خورد، بوسه را به ما می زنند. بی غذایی را حضرت رقیه)س( تحمل کرد، 
بهترین غذاها را برای ما می آورند. بهترین امکانات را برای ما فراهم می کنند. کم خانواده خود می گذارند 
تا احترام ما را به نحو احســن به جا آورند. باید قدر این احترام را بدانیم و تواضع داشــته باشیم و مردم را از 

خودمان نرنجانیم.«
»منصوری« درمجموع مداحی بی حاشــیه و آرام با صدایی خوش اســت که هنوز هم شــنیدن صدایش 
 ما را به دوران خوشــی می برد کــه فضای مداحی بــه اندازه فعلی پرحرف و حدیث و حاشــیه نشــده 

بود.

مهدی رعنایی 
حاشیه هایش بیشتر از خواندنش خبرساز می شود! مداح خوش تیپ اصفهانی، سال هاست در هیئت »حیدریون« اصفهان می خواند. چندسالی هست 
که معروف شده و عده ای او را رقیب »علیمی« می دانند. در برهه هایی از زمان، شایعاتی نیز درباره اختالف این دونفر شنیده شد و اینکه این دو مداح  

جلسه مشترک برگزار نمی کنند یا در هیئت های یکدیگر حاضر نمی شوند را 
بزرگ ترین دلیل برای اثبات این ادعا می دانستند. سال 92 اما »علیمی« 

به هیئت »حیدریون« رفت و نوحه ای هم خواند تا خط بطالنی بر تمام 
شایعات باشد. با این حال همان سال بود که گفته شد رعنایی تصمیم 

گرفته جلسات دهه محرم را در روز برگزار کند تا جمعیت بتوانند شب ها 
به مراسم مکتب الحسین و جلسه علیمی بروند و این جمعیت که زیاد هم هست، نصف نشود! شایعات 

درباره بسته شدن هیئت توسط سازمان تبلیغات یا تذکر گرفتن های متعدد از این سازمان و سایر مسئوالن، همیشه دررابطه با »حیدریون« 
به گوش رسیده است؛ هیئتی که در آن »لعن« گفته می شود و جوان ها موقع عزاداری برهنه می شوند و بعضا رفتارهای عجیب و غریبی هم 
می بینیم و حتی شاهد هروله کردن و سینه زنی های کمی غیرمتعارف و نشســته خانم های عزادار هم هستیم! شاید همین موضوعات باعث 
شده تا رعنایی امسال در اصفهان برنامه نداشته باشــد و به »قم« و هیئت »خادم الرضا«ی این شهر کوچ کند تا ده شب محرم را برای قمی ها 

نوحه خوانی کند و البته تصاویر و فیلم ها نشان می دهد استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است.

حمید علیمی
از شاگردان مرحوم ســیدجواد ذاکر که با خواندن کنار ذاکر توانست برای خود 
اسم و رسمی پیدا کند. در عالقه ویژه ســیدجواد به علیمی، شاید این گفته یکی 
از نزدیکان و همراهان مرحوم ذاکر کافی باشــد که می گفت:» آسدجواد معموال 
میکروفون به کسی نمی داد اما حمید فرق داشت. سید به او میدان داد تا بخواند 
و هوایش را هم داشت.« جلسات دونفره این دو و نوحه های معروفی که خواندند 
از جمله »قلوبنا محزونه، عمتی المظلومه« هنوز در ذهن بســیاری از شیفتگان 
اهل بیت)ع( و پامنبری هایشــان مانده اســت. پس از فوت ســیدجواد، دوران 
تازه ای در زندگی حرفه ای این مداح آغازشــد. علیمی که همزمان با فوت سید 
در زندگی شخصی خود نیز دچار مشکالتی شــده بود، پس از عبور از طوفان آن 
روزهای سخت، توانســت خود را به عنوان مداحی مستقل و محبوب در اصفهان 
و کشور مطرح کند. بســیاری از پامنبری های مرحوم ذاکر به ویژه در کاشان، در 
مراســماتی که علیمی در آن می خواند حضور پیدا می کنند. درباره »علیمی« 
شایعات زیادی در ســال های گذشته به گوش می رســید؛ از حرف و حدیث ها 
 درباره زندگی خانوادگی تا شایعه بازداشــت های چندباره اش توسط نهادهای

 امنیتی.
»مکتب الحسین« نام هیئتی اســت که علیمی سال هاســت در آن می خواند.  
مکتب الحســینی ها هر صبح جمعه در »مسجدسالم« جلســه هفتگی برگزار 
می کنند؛ جلســاتی که البتــه گاهی تعطیل می شــود و پــس از مدتی وقفه، 
دوباره به کارخود ادامه می دهد. این هیئت در ایــام محرم نیز در خیمه خیابان 
میر اقامه عــزا می کند. جلســات علیمی در شــب های محرم از شــلوغ ترین 
جلســات اســت. جوانانی که به جلســات 
این مداح می روند، بیشــتر به دنبال 
 »شور« و سبک های جدید سینه زنی 

هستند.

سیدرضا نریمانی 
سید رضا نریمانی، یکی از بی حاشیه ترین مداحان جوان اصفهانی است که سال ها در هیئت »فدائیان حسین)ع(« خوانده است؛ 
اما پس از حضور در بیت رهبری، در جریان دیدارمردم اصفهان با رهبرمعظم انقالب و خواندن نوحه معروف »منم باید برم« در 

محضر رهبری، ناگهان شهرتی سراســری و حتی منطقه ای پیدا کرد و  حتی در جهان مقاومت، رزمندگان لبنانی و افغانی و 
ایرانی نوحه های او را می خواندند و زمزمه می کردند. عمده شهرت او به دلیل همین نوحه هایی است که 

در وصف شهدا و به ویژه شهدای مدافع حرم خوانده است. با خانواده شهدای مدافع در اصفهان ارتباط 
حســنه ای دارد و  هرچندوقت یک بار تصاویری از حضور وی در جمع خانواده های شهدای مدافع 

حرم ایرانی و افغانی منتشر می شود. او را یکی از »والیتمدارترین« مداحان جوان ایرانی می نامند. 
وی از این موضوع که هروقت قرار به برگزاری یادواره شهدا باشد، تنها به اسم دو سه مداح می 

رسند، گالیه کرده بود. اما قطعا یکی از این مداحان »سیدرضا نریمانی« است که در تمامی 
این سال ها تالش کرده تا یاد و نام شهدا را در هیئت زنده نگه دارد و به جوان های امروزی 

متذکر شــود که چقدر مدیون جوان های دیروزی هســتند؛ همان ها که از جان خود 
گذشتند تا خونشان ضامن آزادی و امنیت امروز ما باشد.

دنیای مداحی، دنیای شــیرینی است. زندگی 
کردن در هوای عشق حسین)ع(، لذتی دارد که 
با هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیست  و این را سینه سوخته های حضرت 
ارباب بهتر می دانند؛ آنان که عمری در مدح حضرت ارباب بی کفن ذکر 
مصیبت گفتند و خواندند و بعضی هایشان هم پابه پای مستمع سوختند 
و باریدند. پیرغالمانی که مدال نوکری خود را از سیدالشهدا)ع( گرفتند 
و خیلی هاشان حاال چهره در نقاب خاک کشیده و در آغوش ارباب آرام 
گرفته اند. جوان ترها هم درس پس می دهند؛ بعضی خوب و عده ای گاه 
دچار آفت می شوند. خود را بی نیاز از استاد و معلم می دانند و حاشیه 
درست می کنند؛ اما ته تهش این است که این »َعَلم« را بر دوش هرکسی 
نمی گذارند و  خدا کند مداحان و ذاکران ما بدانند کجا هستند و چه بار 
سنگینی را به دوش می کشند و چقدر جوان و نوجوان مومن و مذهبی 
داریم که نگاه شان به همین آدم هاست؛ به کسانی که آنها را به درست یا 

غلط، نماینده دین و دستگاه امام حسین)ع( می دانند.
اصفهانی ها بــه خوش صدایــی معروف اند؛ در این شــهر مداحان 
خوش صدایی داریم که برخی گمنام بوده و شــاید گوشه یک هیئت 
نه چندان نام و نشــان دار، در یک کوچه یا محلــه نوکری می کنند و 
بعضی از آنها قدیمی و صاحب اسم و رسم و عده ای هم جوان و محبوب 
و سرشناس هستند. از میان تمام مداحان اصفهانی، 4 مداح را به طور 
شــاخص در حوزه های مختلف مداحی)از قدمت و ســابقه گرفته تا 
حاشــیه ها و محبوبیت و...( انتخاب کردیم؛ با احترام به تمامی سینه 

سوخته های حضرت ارباب! 

زهرا   مصلحی

من 
                                                                                                                                               غالم قمرم 
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مداحان، همیشه قشر محبوب جامعه بوده اند. این قشر به واسطه مدح ائمه، نزد  سجاد یوسفی
 مردم جایگاه ویژه ای دارند و ایــن جایگاه ویژه کار را به جایی رســانده که در

 سـال های اخیر مـوضـوع »مدا ح محوری« در هیئت های مذهبی مطرح شده است. چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، بسیاری از جوانان امروز به خاطر نام »مداح« به یک هیئت می روند تا با صوت مرثیه 
خوان موردعالقه خود، به اقامه عزا و یا جشن شادی اهل بیت)ع( بپردازند. بسیاری از جوانان ما از 

مداحان الگو می گیرند و یا شاید حتی بیشــتر از منبری و سخنران به سراغ مداحان می روند تا 
توصیه های دینی بشنوند و راه را از چاه بشناسند. این آفت است یا فرصت؟ سوالی است که جواب 
آن محل مناقشه و بحث است، اما آنچه می توان گفت این است که امروزه »مداحان« نمایندگان 
مذهبی جامعه ما هستند. جامعه ای که در معرض تهاجم فرهنگی قرار دارد و در این میان نقش 
مداحان پررنگ هم می شود این نقش آن قدر پررنگ است و مداح آنچنان می تواند تاثیر گذار باشد 

که رهبر انقالب در هــمین باره خطاب به مداحان فرموده اند: »گاهی یک بیت شعری که شما می 
خوانید، از یک ساعت بحث مستدل یک گوینده  ماهر تاثیرش در دل ها بیشتر است. خوب، این 
خیلی ظرفیت بزرگی است؛ از این ظرفیت باید خوب استفاده کرد.کار مداح، استفاده  از هنر برای 
بیان حقیقت است.« هرچند در سال های گذشته مداحی با برخی حاشیه ها و آفت ها همراه شده و 
تعدادی از مداحان با عدم آگاهی به هـمین جایگاه و ظرفیت، رو به شعرخوانی ها و شورخوانی های 

سخیف و روضه های غیرمستدل آورده اند اما خوشبختانه مداحانی هم داریم 
که آلوده به این فضا نشده اند و ســاحت مقدس ستایشگری و مدح ائمه را به 
گرفتن پاکت و DJ خوانی و حسادت و خودنمایی و دورشدن از بازگو کردن ارزش 

ها و آرمان های امام)ره( و انقالب و اسالم نیالوده اند. در ادامه مروری داریم بر سه نسل مداحی در 
ایران. 

خاطرات دهه شــصتی ها از مداحی و مداحان 

شــاید با »حاج صادق آهنگران« آغاز شــود. 

مثنوی شــهادت های معروفی که حاج صادق 

می خواند و آتش بــه دل جامانــدگان جنگ 

می زد. حاج صــادق به »بلبل امــام« معروف 

بود. جنگ که تمام شــد، به ســپاه برگشت و 

نغمه سرایی برای آستان آل ا... را هم همزمان 

ادامه داد. شــد سرباز والیت در ســنگر سپاه و 

مرثیه سرایی . بیشتر نوحه هایی که می خواند، 

مضمون و محتوایی مرتبط با شهدا و سال های جنگ داشت. شــاید هیچ کس نیست که آهنگران را ببیند و 

یاد دفاع مقدس نیفتد. در تمام این سال ها بدون حاشیه به کار خود ادامه داده است. نه در جبهه بندی های 

سیاسی وارد شد و نه نوحه ها و شــعرهای خبرســاز و گاهی پرحرف و حدیث خواند. حاج صادق به مداحی 

استاندارد سال های دهه 60 و 70 و خلوص و صداقت و شور و شعور توامان در ساحت مدح اهل بیت)ع( باقی 

ماند و خود را درگیر شور و سبک و سیستم نکرد.

 آهنگران، از محبوب ترین مداحان پس از انقالب بوده است. شاید تنها حاشیه ای که بتوان در رابطه با حاجی 

پیدا کرد، مربوط به پسر آهنگران است که طی سال های گذشــته با جهت گیری های سیاسی خود و اعالم 

حمایت علنی از ســران فتنه و ابراز عالقه گاهی اغراق آمیز نســبت به رییس دولت اصالحات، برسر زبان ها 

افتاده است و حاج صادق اخیرا به صراحت اعالم کرد پسرش را قبول ندارد و شعری که اسفندسال گذشته در 

محضر رهبری خواند واعالم برائت او از فرزندش بوده است.

 اما حتی این حاشیه هم نتوانســت مداح بزرگ و نام آشنایی که حداقل سه نسل از او و صدای گرمش خاطره 

دارند را فراموش کنند. مداحان حماسه خوان، سبک ویژه از حماسه خوانی را از حاج صادق یادگرفتند. حماسه 

خوانی تا قبل از ظهور و بروز آهنگران به شکلی که او باب کرد، رواج نداشت. »بانوای کاروان« آهنگران هنوز 

هم که هنوز است، دستمایه سرود اشعار شاعران و نوحه های مداحان قرار می گیرد. 

یکی از محبوب ترین و درعین حال پرحاشیه ترین مداحانی که صادق آهنگران

در دهه 80 مطرح شد، »سیدجواد ذاکر« است که در حسینیه 

دیوانگان حسین کاشــان می خواند. به واسطه ظاهر و پوشش 

متفاوت و البته سبک های متفاوتی که می خواند، به سرعت و به 

شدت موردتوجه قرارگرفت و پله های محبوبیت در بین جوانان 

و نوجوانانی که به دنبال سبک جدیدی از »شور« می گشتند را 

یکی پس از دیگری طی کرد و به عنوان یکی از پرطرفدارترین 

مداحان این دهه مطرح شــد. نوحه های معروفی مثل » به ما 

میگن دیوونه« از سیدذاکر، مداحی متفاوت ساخت .

ذاکر قبل از کاشان در قم ساکن بود. او سابقه درس خواندن در حوزه علمیه را هم داشت که البته گفته می شود پس از مدتی 

حوزه را ترک کرد. در همان قم بود که به خاطر شیوه خاص مداحی  و استفاده از برخی عبارات غلوآمیز، از سوی مراجع تقلید 

و برخی از مردم قم طرد و به اجبار راهی کاشان شد. آوازه این مداح متفاوت خوان به سرعت در کشور پیچید و طرفداران 

سبک عزاداری او از نقاط مختلف کشور راهی کاشان می شدند تا با مداحی های شورآفرینش  به عزاداری بپردازند. هیئت های 

عزاداری  شیفتگان حضرت رقیه )س( و لواء الزینب )س(  از جمله هیئت های مذهبی بودند که ذاکر به اتفاق  دیگر مداحان 

ســبک او  در این هیئت ها به عزاداری می پرداختند. ماجرای »علی اللهی ام« و »زینب اللهی ام« گفتن های ذاکر را هم 

احتماال همه می دانند. دردسرهایی که بابت گفتن این سخنان از سوی ذاکر هنگام مداحی ایجادشد ، کار را به جایی رساند 

که شایعات فراوانی درباره اش ساختند. می گفتند مراجع او را »کافر« دانسته اند و برخی علما می گویند آب خوردن از لیوان 

ذاکر هم گناه دارد! بعدترها که بیمارشد، شایعه کردند که در یکی از مراسم هایی که داشته، میکروفون او را سمی کرده اند و 

همین موضوع سبب بیماری سختی شد که خیلی ناگهانی به سراغش آمد و در اوج جوانی!

ذاکر سال های آخر زندگی اش، تا حدودی به اصالح شیوه خواندنش پرداخت و در یکی از مجالس خود عنوان کرد که »کافر« 

نیست و آن حرف ها را تنها در قالب شعر و احساسات گفته و زینب)س( و یا امیرالمومنین)ع( را خدا نمی داند. 

ذاکر، طرفداران پروپاقرصی داشت و به همان اندازه مخالفان سرسختی هم داشت. می گفتند برخی مداحان قدیمی تر از 

اوج گرفتن زیاد این مداح جوان شاکی شده اند. حرف و حدیث ها زیاد بود. به خاطر همین حرف و حدیث ها هم مدام مجبور 

به کوچ از این شهر به آن شهر می شد. مدتی قم، مدتی کاشان و چندماهی هم در اصفهان ساکن شد تا آن که آن بیماری 

سخت به سراغش آمد و سید را در عرض چندماه از پاانداخت. مرحوم ذاکر به بیماری سرطان ریه مبتال شد. در آن روزها 

به گفته »حمید علیمی« به جز چندنفر از همراهان همیشگی، هیچکس سراغی از وی نگرفت و همه تنهایش گذاشتند و 

حتی در بیمارستان هم سری به سید نزدند. بیماری سید روز به روز اوج می گرفت و این مداح جوان که هنگام مرگ تنها 

29 سال داشت، تا روزهای آخر قبل از به کمارفتن دســت از مرثیه خوانی در رثای سید و ساالرشهیدان نکشید و یکی از 

شاهکارهای نوحه خوانی او )یا حسین غریب مادر/ تویی ارباب دل من( در همان روزهای سخت بیماری شکل گرفت و خوانده 

شد. در نهایت هم پس از 40 روز در کما بودن، بامداد 16 تیرماه درگذشت. مراسم تشییع جنازه ذاکر یکی از باشکوه ترین 

مراسم هایی بود که برگزار شد آن هم در حالی که در رسانه ملی هیچ اشاره ای به مرگ این مداح اهل بیت)ع( نشد و همین 

موضوع دلخوری دوستان و نزدیکان و طرفدارانش را به دنبال داشت. برخی مداحان تا روزهای آخر در کنارش بودند و در 

مراسم تشییع او نیز حضور پیدا کردند؛ از جمله هاللی و علیمی و مومنی . سایر مداحان مطرح آن سال ها اما ترجیح دادند 

نه پیام تسلیتی بدهند و نه حرفی از ذاکر بزنند. همان مداحان اما بعدها به محبوبیت و البته تاثیر ویژه او در حوزه مداحی 

اعتراف کردند و حتی در سالگرد فوتش پست های تسلیت گذاشتند! حاج منصور ارضی که از مخالفان سبک خواندن سید 

ذاکر به شمار می رفت، سال ها بعد در جواب خبرنگار که پیرامون مسائل او با مرحوم ذاکر پرسیده بود ، گفت: »من در آن 

دوران به مرحوم سید جواد ذاکر نیز پیغام دادم که این کارها را نکن اما او گوش نداد. گفتم به او که این کارها و الفاظ شاید 

براي خودت مشکلي ایجاد نکند، اما قطعا براي برخي مشکل ساز خواهد شد. هنوز هم که با برخي صحبت مي کنیم آن 

دوران را بر سرمان مي کوبند.«

سیدجواد ذاکر

مداح ثابت و معروف و البته محبوب هیئت »رایه 

العباس« که در امامزاده علی اکبر چیذر ســاکن 

هستند و برنامه های هیئت را سال هاست در این 

امامزاده برگزار می کنند. کریمی از پرطرفدارترین 

مداحان دودهه اخیر ایران اســت و جلســاتش 

باحضور جمعیت کثیــری از جوانان برگزار می 

شود. او ســال ها چهره شــماره یک هیئت های 

مذهبی بوده است. خودش می گوید »از خردسالی 

روی پای مرحوم کافی نشسته و روضه خوانده«. 

ی و در کنار این مداح مشــهور تهران معروف شــد. اولین مداحی ها با سبک »دو نفره« را 
در هیئت محمد طاهر

هم تقریبا همین دو مداح در یکی از مجالس محمد طاهری باب کردند؛ ســبکی که حاال اکثر جلسات مذهبی را 

درنوردیده و بچه هیئتی ها و البته آنهایی که شاید فقط محرم ها پایشان به هیئت ها باز می شود با مدل های دیگرش 

کمتر حال می کنند، سبک و سیاق دو نفره ای که بعدها توسط دیگر مداحان نوظهور تقلید شد و نهایتا »حوسین 

حوسین« معروف )حسین حسین ســابق!( را به وجود آورد. رویه ای که انتقاد برخی مراجع تقلید را هم به دنبال 

داشته است. چهره های سرشناس سیاسی هم پامنبری هایش هستند. در سال های اخیر دو حاشیه به طور شاخص 

برایش حرف و حدیث ساز شد؛ یکی ماجرای دوماه غیبت او که به علت بیماری رخ داد و به گفته خودش شایعات 

زیادی در آن دوماه برایش درست کردند. خودش می گوید پرده گوشش پاره شده بود و عفونت به جمجمه اش 

سرایت کرد که به دستور پزشکان ناچارشد مدتی دست از خواندن بکشد، اما شایعه کردند که قطع نخاع شده یا 

دیگر نمی تواند بخواند! حاشیه بعدی هم به ماجرای معروف تیراندازی در اتوبان برمی گردد که البته سایت های 

حامی و مخالف روایت متفاوتی از این ماجرا داشتند که در هردو روایت ، »حاج محمود« به سوی خودرویی که به 

او نزدیک شده بوده، تیراندازی می کند. سرنشینان خودرو زوج جوانی بودند که گویا حاج محمود تصور می کند 

قصد مزاحمت دارند و  با کلتی که همراه داشــته، اقدام به تیراندازی می کند و این ماجرا شکایت زوج جوان را به 

همراه داشت.  این ماجرا حاشیه های زیادی برای حاج محمود کریمی ایجاد کرد که تعطیلی موقت جلساتش را 

هم به دنبال داشت و به گفته کریمی» مادر« او را به بستر بیماری انداخت.  پس از آن ماجراها اما شاهد رونمایی 

از کریمی جدیدی بودیم؛ مداحی که انگار دوست و دشمن را بهتر شناخته است. حاج محمودی که در فاطمیه 

»یاحسین غریب مادرِ« مرحوم سیدذاکر را خواند و میان خواندنش گفت: خدا همه نوکرها را رحمت کند و بعد 

این سوال پیش آمد که چطور شد کریمی که یک بار وقتی در هیئت حاج سعیدحدادیان ،  محمدحسین حدادیان 

در آخر جلسه سبک یا حسین غریب مادر را خواند، پشت تریبون به وی اعتراض و اورا سرزنش کرد ، حاال خودش 

»یاحسین غریب مادر« می خواند یا سر زده به هیئت الرضا)ع( می رود و در ماجرای هجمه ها علیه میثم مطیعی 

ن زیبا را در حمایت از این مداح جوان منتشر می کند. حاج محمود پس از سال ها 
پس از شعرخوانی عیدفطر، آن مت

خواندن، حاال این روزها انگار جور دیگری می خواند و صدایش هم عجیب به دل می نشیند. 

محمود کریمی

ویژه ای برای او قائل هستند و حرف شنوی زیادی هم از او برو بیایی پیدا کردند. ارضی، شــاگردانی دارد که احترام تحت حمایت ارضی رشد کرده و معروف شده و برای خود از مداحان کشورمان مطرح می شود که در سال های اخیر نکند. حاج منصور ارضی به عنوان مرشــد و معلم دسته ای که در تمامی مناســبت های ســال، مداحی از ارضی پخش محبوب صدا و سیما در آن ســال ها بود. کمتر شبکه ای بود دهه 80 زیاد از رسانه ملی پخش می شد. »حاج منصور« مداح »مدینه شــهرپیغمبر، مدینه« به یاد می آورند که در سال های کشورمان است. قدیمی ترها شاید حاج منصور را با نوحه معروف منصور ارضی یکی از پرحاشــیه ترین مداحان ســال های اخیر 
دارند. حسینیه صنف لباس فروشان و مسجد ارک تهران پاتوق ثابت حاج منصور 

در سال های گذشــته بوده اند. مداحی که به واسطه اظهارنظرهای سیاســی بعضا تند خود در دوران 

»احمدی نژاد« و پس از آن بارها و بارها خبرساز شد و به صدر اخبار رسانه های  موافق و مخالف راه پیدا کرد. هنوز از 

مداحان ثابت بیت رهبری است که هرساله در مراسمات ویژه بیت از جمله ایام محرم و فاطمیه در حضور رهبرانقالب 

مداحی می کند. پس از درگذشت مادرحاج منصور ارضی، رهبری پیام تسلیتی برای این مداح قدیمی صادر کردند .

ارضی که از حامیان سرسخت احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری او بود، در سال های بعد به یکی از منتقدان 

سرسخت اطرافیان احمدی نژاد ازجمله »مشایی« تبدیل شد. درحال حاضر هم از منتقدان دولت روحانی به شمار 

سیاست و سیاست مردان اظهارنظر کند. می رود و البته به شدت موافق دخالت مداحان در امور سیاسی است و این را حق مسلم یک مداح می داند که درباره 

پس از فوت سیدجواد ذاکر، مداح مطرح و محبوب دهه 80، شنیده شــد که طرفداران منصور ارضی به دستور او ، 

سیدذاکر را در حرم امام رضا)ع( کتک زده اند. ارضی، منتقد سبک و سیاق نوحه خوانی مرحوم ذاکر بود و بعدها این 

موضوع را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرد. در ســال های اخیر و با مطرح شدن مداحان جوان تر، ارضی کمتر 

در رسانه ملی دیده می شود، اما همچنان برای صدا و سیما محبوب است و سال گذشته در ایام محرم، بخش خبری 

20:30 به سراغ او رفت تا گفت و گویی جالب شکل بگیرد. فوت ناگهانی داماد جوان حاج منصور ارضی که چندماه 

پیش رخ داد نیز از دیگر موضوعاتی بود که باردیگر نام ارضی را به میــان اخبار خبرگزاری ها و کانال های تلگرامی 
کشاند هرچند هیچ جزئیاتی درباره سکته قلبی داماد ارضی منتشرنشد. 

منصور ارضی

ســعید حدادیان جزو حلقه اول شــاگردان »حــاج منصور 
ارضی« به شمار می رود. سال های نوجوانی دهه شصتی ها با 
خاطرات روضه خوانی های شبانه حدادیان که از تلویزیون 
پخش می شد )شبکه سه ســیما(گره خورده است. رسانه 
ملی آن ســال ها عالقه ویژه ای به پخــش مداحی های 
»ارضی« ، »حدادیان« و »حاج محمود کریمی« داشت. 
یکی از حاشــیه های جالب در رابطه با حدادیان که به 
روضه مکشوف خواندن هم معروف بود، استفاده از لپ 
تاپ در جلسات بود که گویا موجب ناراحتی و گالیه 
حاج منصور ارضی می شود و به موازات آن مصاحبه 

تند و تیز حاج سعید علیه حاج منصور را به دنبال داشت. 

حدادیان از دخالت های ارضی در امور هیئت گالیه مند و شاکی بود و تاکید کرد 

برای خواندن نوحه هاست! که هیئت ها باید به روز شوند و یکی از ملزومات این به روزرسانی هم استفاده از لپ تاپ روی میز مداح 

حدادیان را به عنوان مداح جبهه ها هم می شناســند و نوحه معروف »یاد امام و شهدا« که با پسرش خواند، به یکی 

از نوحه های معروف و محبوب تبدیل شــد که سال هاست از رسانه ملی پخش می شــود. حدادیان خود را شاگرد 

حاج منصور مي داند . هیئتش در مهدیه بزرگ امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود. چندسالی هست که پسرش 

محمدحسین هم در کنارش مداحی می کند. او هم همانند اســتاد خود به اظهارنظرهای تند سیاسی شهره است. 

نظراتی که بعضا در میان روضه خوانی ها بیان می شود و همه چیز از برجام و سیاست خارجه تا جت اسکی سواری 

مرحوم هاشمی رفسنجانی در کیش و مشایی و ... رادربرمی گیرد! حدادیان ازجمله مداحانی است که در انتخابات 
موضع شفاف می گیرد و طرفداری خود را نشان می دهد!

زندگی اش مواظبت و حفاظت می کرد تا بهانه به دست آنهایی عنوان یک مداح باید بیش از اینها از حریم خصوصی البته عده ای هم بودند که اعتقاد داشــتند هاللی به موبایل های خود دســت به دســت می چرخاندند و خلوت خصوصی هاللی با زنی کــه محرمش بود را در طرف بازیگر باشــد یا مداح. همــان جماعتی که عکس خصوصی دیگران هســتند و برایشــان فرقی نمی کند جماعتی را خورد که عاشــق سرک کشــیدن درزندگی مداحان ایران تبدیل شــود. یک بار ســال ها پیش چوب شــاید فکرش را هم نمی کــرد به یکی از پرحاشــیه ترین و حاج منصور ارضی هم به تعریــف از او پرداخت . آن روزها »عبدالرضا هاللی« شــیوه ای جدید در سینه زنی را باب کرد ســال ها می گذرد از آن زمانــی که ناگهان پدیــده ای به نام سعید حدادیان
که می خواهند از هیئتی ها به تعبیر خودشان »آتو« بگیرند و ضربه اش را به دستگاه 

امام حســین)ع( می زنند، ندهد. پس از آن حاشیه عجیب و غریب، هاللی تا ســال ها به عنوان یکی از 

مداحان کم حاشیه که در محفل رهروان شهدا می خواند و گاهی با »حامد زمانی« قطعاتی موسیقایی درباره

 
 اهل بیت)ع( اجرا می کند، مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رســید بازداشت شده است آن هم به اتهاماتی که 

سخنگوی دســتگاه قضائی می گوید چون کیفرخواست صادرنشــده، نمی تواند درباره جزئیات آن چیزی 

به کارخود ادامه دهد.بگوید.  امسال ماه رمضان و ماه محرم هیئت الرضا)ع( تعطیل بود. شــاید هیئت الرضا)ع( باید بدون هاللی 

رضا هاللی

منصور. از سال 74 مداحی را با شرکت در جلسات وارد مداحی شدم. از سال 71 رفتم پای منبرحاج می  شد، بخوانم تا اینکه سال 71 به طور حرفه ای آنها را حفظ کنم و هر جایی که موقعیتش فراهم از تلویزیون پخش می شد. من هم سعی می کردم در دوران جنگ گذشت. آن زمان نوحه های مختلفی مداح شدنش را این طور تعریف کرده: »کودکی من میکروفون به دستش داد تا بخواند. خودش ماجرای  خود خطاب می کند و می گوید حاج منصور از سال 75 از شاگردان منصور ارضی است. او هم»ارضی« را استاد 
آقای طاهری. شروع خواندن من  از این مجالس بود.« حاج سعید حدادیان که خیلی مدیونشان هستم ادامه دادم؛ همین طور 

این روزها معروف اســت به مداحی که پامنبری هایش بیشــتر ستاره های ســینما و ورزش هستند؛ از 
سیدمهدی رحمتی و مهدی طارمی بگیرید تا مژده لواســانی و فضه السادات حسینی و سیاوش خیرابی 
و... وی از مداحان محبوب شهردار سابق تهران بوده و هست. در هیئت »ریحانه الحسین)ع(« می خواند. 
بی حاشیه است و جزو مداحانی محسوب می شود که رعایت اعتدال را می کند. نه اظهارنظرهای سیاسی 
می کند، نه ســبک های من درآوردی و عجیب و غریب می خواند . مداح پرطرفداری هم هست. زیاد به 
شهرستان ها نمی رود و عمده فعالیتش در همان هیئت ریحانه الحسین)ع( تهران است . اخیرا به اصفهان 
آمد و همراه با سیدرضا نریمانی به نوحه سرایی پرداخت که با اســتقبال زیادی هم از سوی اصفهانی ها 

روبه رو شد.

مجید بنی فاطمه

میثم مطیعی

ادب را از بارزترین ویژگی های شخصیتی اش معرفی تهرانی بزرگ شــده بود و اخالق مداری و  تحصیلکرده بود، پای منبر حاج آقا مجتبی که دانش آموخته دانشــگاه امــام صادق و آمد که همه معادالت را به هــم زد. مداحی بود(، خسته شــده بودند، ناگهان مداح جوانی ها )که صدای اعتراض مراجع را هم بلند کرده و سُبک خوانی ها و ورود DJ مداحان)!( به هیئت ها و دلسوزان دستگاه امام حسین)ع( از حاشیه ها مداحی »میثم مطیعی« باشد. درست وقتی هیئتی »نجیب خوان« است. این شــاید بارزترین ویژگی 
می کنند. نه موضع سیاسی جهت دار می گیرد، نه خود را وارد حاشیه ها و 

باندبازی ها می کند و نه در حین مداحی ناگهان تبدیل به تحلیلگر سیاسی و یا منتقد اجتماعی 
می شود! به کسی توهین نمی کند. سنگین و باوقار می خواند. از اشعار پرمحتوا استفاده می کند و روضه 
های من درآوردی نمی خواند. روضه هایی که می خواند بر اساس »مقتل« است و »متقن« .  به زبان عربی 
و مقاتل تسلط دارد.  عالقه ای به فیلمبرداری از جلساتش ندارد  و می گوید ترجیح می دهد راه گمنامی 
درپیش بگیرد. از حاج آقا مجتبی شنیده که در مقابله با آفت شهرت، باید تالش کند که خودش را توسعه 
ندهد و در معرض آفات و بلیات شهرت و دیده شدن قرار ندهد. تالش کرده تا به نصیحت حاج آقامجتبی 
عمل کند. اگر نگوییم بی حاشیه ترین ، شاید بتوان به جرأت گفت یکی از بی حاشیه ترین مداحانی است 
که در سال های پایانی دهه 80 به بعد مطرح شد و با نوحه های حماســی که در وصف شهدا ، رهبری و 
جبهه مقاومت خواند، خیلی زود توانســت به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مداحان ایران و البته 
جهان اسالم تبدیل شــود. تفاوت های بارز این مداح خیلی زود باعث شد تا برخی مداحان نسبت به وی 

 
موضع گیری کنند. حرف های مطیعی در هیئت خود درباره لخت نشدن و توجه به توصیه های رهبرمعظم 
انقالب در هیئت های عزاداری، به بهانه ای نزد مخالفان او تبدیل شد تا مطیعی را عامل اختالف افکنی میان 
هیئت ها معرفی کنند. این مداح جوان که مدرک دکترا از دانشگاه امام صادق دارد اما در تمامی این سال ها 
تالش کرد تا بدون توجه به تخریب ها و حسادت ها ، راه خود را برود و تالش کند تا منبر امام حسین)ع( را 
از آفات و خرافات جدا کند و مستمع را دوباره با روضه های ناِب مطابق مقتل و نوحه خوانی های سنگین 
و درعین حال حماسی و شورهای »پرمحتوا« و »پیام دار« آشتی دهد. شاید به همین خاطر هم به او لقب 
»بلبل خامنه ای« داده اند. کسی که در جوانی توانست به مداح ثابت بیت هم تبدیل بشود و رهبر انقالب 
از او به عنوان یکی از رویش های انقالب نام بردند و مداحی اش را ستودند . مناجات خوان آقامجتبی که 
با نوحه های پرشوری که با موضوع »اربعین« خواند، به نوعی باب سرودن و خواندن شعر در این باره را در 
بین سایر مداحان هم باب کرد و به همین خاطر او را »فرهنگ ساز« در این زمینه می دانند، از مداحان حرم 
رضوی هم به شمار می رود و البته اگر قرار باشد در هرکجای ایران یادواره ای برای شهدا برگزار شود، بدون 
شک یکی از معدود اسم هایی که به او می رسند؛ »میثم مطیعی« است که شاید بتوان به جرأت گفت حکم 
»آهنگران« را برای دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها دارد. مداحی که با صوت های زیبایی که دروصف 
شهدا خواند، اجازه نداد این نسل جنگ ندیده و جنگ لمس نکرده، یادشان برود روزگاری در این سرزمین، 

دریادالنی بودند که به خاطر آرامش و امنیت امروز ما، دل به دریای عاشقی زدند... 
پس از حاشیه هایی که  در ماجرای شــعرخوانی مطیعی در روز عیدفطر به وجود آمد، برخی مداحان به 
حمایت از وی پست هایی منتشر و اعالم موضع کردند. برخی ترجیح دادند محافظه کارانه با موضوع برخورد 
کنند و دست نگه داشتند و اعالم موضع نکردند تا وقتی که بزرگ ترهایی همچون »حاج محمود کریمی« 
علنا به حمایت از مطیعی پرداختند. آن وقت بود که بقیه هم دست به قلم شدند! برخی مداحان هم گویا 
»مصلحت« و شاید »منفعت« را در »سکوت« دیدند و هیچ موضعی نگرفتند. برخی هم در بیانیه های خود 

ضمن حمایت، »کنایه«هایی زدند که به نظر می رسید زمان مناسبی برای کنایه زدن نبود!
به هرحال مطیعی که جواب تمامی تهمت ها، توهین ها و هجمه های چندروزه بعد از شعرخوانی عید فطر 
را با یک شعر دیگر که در جلسه هفتگی شــهدای گمنام خواند، داد، ترجیح داد پس از آن در برابر تمامی 

هجمه ها سکوت کند و همچنان به راهی که به آن اعتقاد داشت، ادامه بدهد . 

ویژهویژه

پرونده 
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مداحان، همیشه قشر محبوب جامعه بوده اند. این قشر به واسطه مدح ائمه، نزد  سجاد یوسفی
 مردم جایگاه ویژه ای دارند و ایــن جایگاه ویژه کار را به جایی رســانده که در
 سـال های اخیر مـوضـوع »مدا ح محوری« در هیئت های مذهبی مطرح شده است. چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، بسیاری از جوانان امروز به خاطر نام »مداح« به یک هیئت می روند تا با صوت مرثیه 
خوان موردعالقه خود، به اقامه عزا و یا جشن شادی اهل بیت)ع( بپردازند. بسیاری از جوانان ما از 

مداحان الگو می گیرند و یا شاید حتی بیشــتر از منبری و سخنران به سراغ مداحان می روند تا 
توصیه های دینی بشنوند و راه را از چاه بشناسند. این آفت است یا فرصت؟ سوالی است که جواب 
آن محل مناقشه و بحث است، اما آنچه می توان گفت این است که امروزه »مداحان« نمایندگان 
مذهبی جامعه ما هستند. جامعه ای که در معرض تهاجم فرهنگی قرار دارد و در این میان نقش 
مداحان پررنگ هم می شود این نقش آن قدر پررنگ است و مداح آنچنان می تواند تاثیر گذار باشد 

خاطرات دهه شــصتی ها از مداحی و مداحان 

شــاید با »حاج صادق آهنگران« آغاز شــود. 

مثنوی شــهادت های معروفی که حاج صادق 

می خواند و آتش بــه دل جامانــدگان جنگ 

می زد. حاج صــادق به »بلبل امــام« معروف 

بود. جنگ که تمام شــد، به ســپاه برگشت و 

نغمه سرایی برای آستان آل ا... را هم همزمان 

ادامه داد. شــد سرباز والیت در ســنگر سپاه و 

مرثیه سرایی . بیشتر نوحه هایی که می خواند، 

مضمون و محتوایی مرتبط با شهدا و سال های جنگ داشت. شــاید هیچ کس نیست که آهنگران را ببیند و 

یاد دفاع مقدس نیفتد. در تمام این سال ها بدون حاشیه به کار خود ادامه داده است. نه در جبهه بندی های 

سیاسی وارد شد و نه نوحه ها و شــعرهای خبرســاز و گاهی پرحرف و حدیث خواند. حاج صادق به مداحی 

استاندارد سال های دهه 60 و 70 و خلوص و صداقت و شور و شعور توامان در ساحت مدح اهل بیت)ع( باقی 

ماند و خود را درگیر شور و سبک و سیستم نکرد.

 آهنگران، از محبوب ترین مداحان پس از انقالب بوده است. شاید تنها حاشیه ای که بتوان در رابطه با حاجی 

پیدا کرد، مربوط به پسر آهنگران است که طی سال های گذشــته با جهت گیری های سیاسی خود و اعالم 

حمایت علنی از ســران فتنه و ابراز عالقه گاهی اغراق آمیز نســبت به رییس دولت اصالحات، برسر زبان ها 

افتاده است و حاج صادق اخیرا به صراحت اعالم کرد پسرش را قبول ندارد و شعری که اسفندسال گذشته در 

محضر رهبری خواند واعالم برائت او از فرزندش بوده است.

 اما حتی این حاشیه هم نتوانســت مداح بزرگ و نام آشنایی که حداقل سه نسل از او و صدای گرمش خاطره 

دارند را فراموش کنند. مداحان حماسه خوان، سبک ویژه از حماسه خوانی را از حاج صادق یادگرفتند. حماسه 

خوانی تا قبل از ظهور و بروز آهنگران به شکلی که او باب کرد، رواج نداشت. »بانوای کاروان« آهنگران هنوز 

هم که هنوز است، دستمایه سرود اشعار شاعران و نوحه های مداحان قرار می گیرد. 

صادق آهنگران

مداح ثابت و معروف و البته محبوب هیئت »رایه 

العباس« که در امامزاده علی اکبر چیذر ســاکن 

هستند و برنامه های هیئت را سال هاست در این 

امامزاده برگزار می کنند. کریمی از پرطرفدارترین 

مداحان دودهه اخیر ایران اســت و جلســاتش 

باحضور جمعیت کثیــری از جوانان برگزار می 

شود. او ســال ها چهره شــماره یک هیئت های 

مذهبی بوده است. خودش می گوید »از خردسالی 

روی پای مرحوم کافی نشسته و روضه خوانده«. 

ی و در کنار این مداح مشــهور تهران معروف شــد. اولین مداحی ها با سبک »دو نفره« را 
در هیئت محمد طاهر

هم تقریبا همین دو مداح در یکی از مجالس محمد طاهری باب کردند؛ ســبکی که حاال اکثر جلسات مذهبی را 

درنوردیده و بچه هیئتی ها و البته آنهایی که شاید فقط محرم ها پایشان به هیئت ها باز می شود با مدل های دیگرش 

کمتر حال می کنند، سبک و سیاق دو نفره ای که بعدها توسط دیگر مداحان نوظهور تقلید شد و نهایتا »حوسین 

حوسین« معروف )حسین حسین ســابق!( را به وجود آورد. رویه ای که انتقاد برخی مراجع تقلید را هم به دنبال 

داشته است. چهره های سرشناس سیاسی هم پامنبری هایش هستند. در سال های اخیر دو حاشیه به طور شاخص 

برایش حرف و حدیث ساز شد؛ یکی ماجرای دوماه غیبت او که به علت بیماری رخ داد و به گفته خودش شایعات 

زیادی در آن دوماه برایش درست کردند. خودش می گوید پرده گوشش پاره شده بود و عفونت به جمجمه اش 

سرایت کرد که به دستور پزشکان ناچارشد مدتی دست از خواندن بکشد، اما شایعه کردند که قطع نخاع شده یا 

دیگر نمی تواند بخواند! حاشیه بعدی هم به ماجرای معروف تیراندازی در اتوبان برمی گردد که البته سایت های 

حامی و مخالف روایت متفاوتی از این ماجرا داشتند که در هردو روایت ، »حاج محمود« به سوی خودرویی که به 

او نزدیک شده بوده، تیراندازی می کند. سرنشینان خودرو زوج جوانی بودند که گویا حاج محمود تصور می کند 

قصد مزاحمت دارند و  با کلتی که همراه داشــته، اقدام به تیراندازی می کند و این ماجرا شکایت زوج جوان را به 

همراه داشت.  این ماجرا حاشیه های زیادی برای حاج محمود کریمی ایجاد کرد که تعطیلی موقت جلساتش را 

هم به دنبال داشت و به گفته کریمی» مادر« او را به بستر بیماری انداخت.  پس از آن ماجراها اما شاهد رونمایی 

از کریمی جدیدی بودیم؛ مداحی که انگار دوست و دشمن را بهتر شناخته است. حاج محمودی که در فاطمیه 

»یاحسین غریب مادرِ« مرحوم سیدذاکر را خواند و میان خواندنش گفت: خدا همه نوکرها را رحمت کند و بعد 

این سوال پیش آمد که چطور شد کریمی که یک بار وقتی در هیئت حاج سعیدحدادیان ،  محمدحسین حدادیان 

در آخر جلسه سبک یا حسین غریب مادر را خواند، پشت تریبون به وی اعتراض و اورا سرزنش کرد ، حاال خودش 

»یاحسین غریب مادر« می خواند یا سر زده به هیئت الرضا)ع( می رود و در ماجرای هجمه ها علیه میثم مطیعی 

ن زیبا را در حمایت از این مداح جوان منتشر می کند. حاج محمود پس از سال ها 
پس از شعرخوانی عیدفطر، آن مت

خواندن، حاال این روزها انگار جور دیگری می خواند و صدایش هم عجیب به دل می نشیند. 

محمود کریمی

ویژه ای برای او قائل هستند و حرف شنوی زیادی هم از او برو بیایی پیدا کردند. ارضی، شــاگردانی دارد که احترام تحت حمایت ارضی رشد کرده و معروف شده و برای خود از مداحان کشورمان مطرح می شود که در سال های اخیر نکند. حاج منصور ارضی به عنوان مرشــد و معلم دسته ای که در تمامی مناســبت های ســال، مداحی از ارضی پخش محبوب صدا و سیما در آن ســال ها بود. کمتر شبکه ای بود دهه 80 زیاد از رسانه ملی پخش می شد. »حاج منصور« مداح »مدینه شــهرپیغمبر، مدینه« به یاد می آورند که در سال های کشورمان است. قدیمی ترها شاید حاج منصور را با نوحه معروف منصور ارضی یکی از پرحاشــیه ترین مداحان ســال های اخیر 
دارند. حسینیه صنف لباس فروشان و مسجد ارک تهران پاتوق ثابت حاج منصور 

در سال های گذشــته بوده اند. مداحی که به واسطه اظهارنظرهای سیاســی بعضا تند خود در دوران 

»احمدی نژاد« و پس از آن بارها و بارها خبرساز شد و به صدر اخبار رسانه های  موافق و مخالف راه پیدا کرد. هنوز از 

مداحان ثابت بیت رهبری است که هرساله در مراسمات ویژه بیت از جمله ایام محرم و فاطمیه در حضور رهبرانقالب 

مداحی می کند. پس از درگذشت مادرحاج منصور ارضی، رهبری پیام تسلیتی برای این مداح قدیمی صادر کردند .

ارضی که از حامیان سرسخت احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری او بود، در سال های بعد به یکی از منتقدان 

سرسخت اطرافیان احمدی نژاد ازجمله »مشایی« تبدیل شد. درحال حاضر هم از منتقدان دولت روحانی به شمار 

سیاست و سیاست مردان اظهارنظر کند. می رود و البته به شدت موافق دخالت مداحان در امور سیاسی است و این را حق مسلم یک مداح می داند که درباره 

پس از فوت سیدجواد ذاکر، مداح مطرح و محبوب دهه 80، شنیده شــد که طرفداران منصور ارضی به دستور او ، 

سیدذاکر را در حرم امام رضا)ع( کتک زده اند. ارضی، منتقد سبک و سیاق نوحه خوانی مرحوم ذاکر بود و بعدها این 

موضوع را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرد. در ســال های اخیر و با مطرح شدن مداحان جوان تر، ارضی کمتر 

در رسانه ملی دیده می شود، اما همچنان برای صدا و سیما محبوب است و سال گذشته در ایام محرم، بخش خبری 

20:30 به سراغ او رفت تا گفت و گویی جالب شکل بگیرد. فوت ناگهانی داماد جوان حاج منصور ارضی که چندماه 

پیش رخ داد نیز از دیگر موضوعاتی بود که باردیگر نام ارضی را به میــان اخبار خبرگزاری ها و کانال های تلگرامی 
کشاند هرچند هیچ جزئیاتی درباره سکته قلبی داماد ارضی منتشرنشد. 

منصور ارضی

ســعید حدادیان جزو حلقه اول شــاگردان »حــاج منصور 
ارضی« به شمار می رود. سال های نوجوانی دهه شصتی ها با 
خاطرات روضه خوانی های شبانه حدادیان که از تلویزیون 
پخش می شد )شبکه سه ســیما(گره خورده است. رسانه 
ملی آن ســال ها عالقه ویژه ای به پخــش مداحی های 
»ارضی« ، »حدادیان« و »حاج محمود کریمی« داشت. 
یکی از حاشــیه های جالب در رابطه با حدادیان که به 
روضه مکشوف خواندن هم معروف بود، استفاده از لپ 
تاپ در جلسات بود که گویا موجب ناراحتی و گالیه 
حاج منصور ارضی می شود و به موازات آن مصاحبه 

تند و تیز حاج سعید علیه حاج منصور را به دنبال داشت. 

حدادیان از دخالت های ارضی در امور هیئت گالیه مند و شاکی بود و تاکید کرد 

برای خواندن نوحه هاست! که هیئت ها باید به روز شوند و یکی از ملزومات این به روزرسانی هم استفاده از لپ تاپ روی میز مداح 

حدادیان را به عنوان مداح جبهه ها هم می شناســند و نوحه معروف »یاد امام و شهدا« که با پسرش خواند، به یکی 

از نوحه های معروف و محبوب تبدیل شــد که سال هاست از رسانه ملی پخش می شــود. حدادیان خود را شاگرد 

حاج منصور مي داند . هیئتش در مهدیه بزرگ امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود. چندسالی هست که پسرش 

محمدحسین هم در کنارش مداحی می کند. او هم همانند اســتاد خود به اظهارنظرهای تند سیاسی شهره است. 

نظراتی که بعضا در میان روضه خوانی ها بیان می شود و همه چیز از برجام و سیاست خارجه تا جت اسکی سواری 

مرحوم هاشمی رفسنجانی در کیش و مشایی و ... رادربرمی گیرد! حدادیان ازجمله مداحانی است که در انتخابات 
موضع شفاف می گیرد و طرفداری خود را نشان می دهد!

سعید حدادیان

ویژه
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که رهبر انقالب در هــمین باره خطاب به مداحان فرموده اند: »گاهی یک بیت شعری که شما می 
خوانید، از یک ساعت بحث مستدل یک گوینده  ماهر تاثیرش در دل ها بیشتر است. خوب، این 
خیلی ظرفیت بزرگی است؛ از این ظرفیت باید خوب استفاده کرد.کار مداح، استفاده  از هنر برای 
بیان حقیقت است.« هرچند در سال های گذشته مداحی با برخی حاشیه ها و آفت ها همراه شده و 
تعدادی از مداحان با عدم آگاهی به هـمین جایگاه و ظرفیت، رو به شعرخوانی ها و شورخوانی های 

سخیف و روضه های غیرمستدل آورده اند اما خوشبختانه مداحانی هم داریم 
که آلوده به این فضا نشده اند و ســاحت مقدس ستایشگری و مدح ائمه را به 
گرفتن پاکت و DJ خوانی و حسادت و خودنمایی و دورشدن از بازگو کردن ارزش 

ها و آرمان های امام)ره( و انقالب و اسالم نیالوده اند. در ادامه مروری داریم بر سه نسل مداحی در 
ایران. 

یکی از محبوب ترین و درعین حال پرحاشیه ترین مداحانی که 

در دهه 80 مطرح شد، »سیدجواد ذاکر« است که در حسینیه 

دیوانگان حسین کاشــان می خواند. به واسطه ظاهر و پوشش 

متفاوت و البته سبک های متفاوتی که می خواند، به سرعت و به 

شدت موردتوجه قرارگرفت و پله های محبوبیت در بین جوانان 

و نوجوانانی که به دنبال سبک جدیدی از »شور« می گشتند را 

یکی پس از دیگری طی کرد و به عنوان یکی از پرطرفدارترین 

مداحان این دهه مطرح شــد. نوحه های معروفی مثل » به ما 

میگن دیوونه« از سیدذاکر، مداحی متفاوت ساخت .

ذاکر قبل از کاشان در قم ساکن بود. او سابقه درس خواندن در حوزه علمیه را هم داشت که البته گفته می شود پس از مدتی 

حوزه را ترک کرد. در همان قم بود که به خاطر شیوه خاص مداحی  و استفاده از برخی عبارات غلوآمیز، از سوی مراجع تقلید 

و برخی از مردم قم طرد و به اجبار راهی کاشان شد. آوازه این مداح متفاوت خوان به سرعت در کشور پیچید و طرفداران 

سبک عزاداری او از نقاط مختلف کشور راهی کاشان می شدند تا با مداحی های شورآفرینش  به عزاداری بپردازند. هیئت های 

عزاداری  شیفتگان حضرت رقیه )س( و لواء الزینب )س(  از جمله هیئت های مذهبی بودند که ذاکر به اتفاق  دیگر مداحان 

ســبک او  در این هیئت ها به عزاداری می پرداختند. ماجرای »علی اللهی ام« و »زینب اللهی ام« گفتن های ذاکر را هم 

احتماال همه می دانند. دردسرهایی که بابت گفتن این سخنان از سوی ذاکر هنگام مداحی ایجادشد ، کار را به جایی رساند 

که شایعات فراوانی درباره اش ساختند. می گفتند مراجع او را »کافر« دانسته اند و برخی علما می گویند آب خوردن از لیوان 

ذاکر هم گناه دارد! بعدترها که بیمارشد، شایعه کردند که در یکی از مراسم هایی که داشته، میکروفون او را سمی کرده اند و 

همین موضوع سبب بیماری سختی شد که خیلی ناگهانی به سراغش آمد و در اوج جوانی!

ذاکر سال های آخر زندگی اش، تا حدودی به اصالح شیوه خواندنش پرداخت و در یکی از مجالس خود عنوان کرد که »کافر« 

نیست و آن حرف ها را تنها در قالب شعر و احساسات گفته و زینب)س( و یا امیرالمومنین)ع( را خدا نمی داند. 

ذاکر، طرفداران پروپاقرصی داشت و به همان اندازه مخالفان سرسختی هم داشت. می گفتند برخی مداحان قدیمی تر از 

اوج گرفتن زیاد این مداح جوان شاکی شده اند. حرف و حدیث ها زیاد بود. به خاطر همین حرف و حدیث ها هم مدام مجبور 

به کوچ از این شهر به آن شهر می شد. مدتی قم، مدتی کاشان و چندماهی هم در اصفهان ساکن شد تا آن که آن بیماری 

سخت به سراغش آمد و سید را در عرض چندماه از پاانداخت. مرحوم ذاکر به بیماری سرطان ریه مبتال شد. در آن روزها 

به گفته »حمید علیمی« به جز چندنفر از همراهان همیشگی، هیچکس سراغی از وی نگرفت و همه تنهایش گذاشتند و 

حتی در بیمارستان هم سری به سید نزدند. بیماری سید روز به روز اوج می گرفت و این مداح جوان که هنگام مرگ تنها 

29 سال داشت، تا روزهای آخر قبل از به کمارفتن دســت از مرثیه خوانی در رثای سید و ساالرشهیدان نکشید و یکی از 

شاهکارهای نوحه خوانی او )یا حسین غریب مادر/ تویی ارباب دل من( در همان روزهای سخت بیماری شکل گرفت و خوانده 

شد. در نهایت هم پس از 40 روز در کما بودن، بامداد 16 تیرماه درگذشت. مراسم تشییع جنازه ذاکر یکی از باشکوه ترین 

مراسم هایی بود که برگزار شد آن هم در حالی که در رسانه ملی هیچ اشاره ای به مرگ این مداح اهل بیت)ع( نشد و همین 

موضوع دلخوری دوستان و نزدیکان و طرفدارانش را به دنبال داشت. برخی مداحان تا روزهای آخر در کنارش بودند و در 

مراسم تشییع او نیز حضور پیدا کردند؛ از جمله هاللی و علیمی و مومنی . سایر مداحان مطرح آن سال ها اما ترجیح دادند 

نه پیام تسلیتی بدهند و نه حرفی از ذاکر بزنند. همان مداحان اما بعدها به محبوبیت و البته تاثیر ویژه او در حوزه مداحی 

اعتراف کردند و حتی در سالگرد فوتش پست های تسلیت گذاشتند! حاج منصور ارضی که از مخالفان سبک خواندن سید 

ذاکر به شمار می رفت، سال ها بعد در جواب خبرنگار که پیرامون مسائل او با مرحوم ذاکر پرسیده بود ، گفت: »من در آن 

دوران به مرحوم سید جواد ذاکر نیز پیغام دادم که این کارها را نکن اما او گوش نداد. گفتم به او که این کارها و الفاظ شاید 

براي خودت مشکلي ایجاد نکند، اما قطعا براي برخي مشکل ساز خواهد شد. هنوز هم که با برخي صحبت مي کنیم آن 

دوران را بر سرمان مي کوبند.«

سیدجواد ذاکر

زندگی اش مواظبت و حفاظت می کرد تا بهانه به دست آنهایی عنوان یک مداح باید بیش از اینها از حریم خصوصی البته عده ای هم بودند که اعتقاد داشــتند هاللی به موبایل های خود دســت به دســت می چرخاندند و خلوت خصوصی هاللی با زنی کــه محرمش بود را در طرف بازیگر باشــد یا مداح. همــان جماعتی که عکس خصوصی دیگران هســتند و برایشــان فرقی نمی کند جماعتی را خورد که عاشــق سرک کشــیدن درزندگی مداحان ایران تبدیل شــود. یک بار ســال ها پیش چوب شــاید فکرش را هم نمی کــرد به یکی از پرحاشــیه ترین و حاج منصور ارضی هم به تعریــف از او پرداخت . آن روزها »عبدالرضا هاللی« شــیوه ای جدید در سینه زنی را باب کرد ســال ها می گذرد از آن زمانــی که ناگهان پدیــده ای به نام 
که می خواهند از هیئتی ها به تعبیر خودشان »آتو« بگیرند و ضربه اش را به دستگاه 

امام حســین)ع( می زنند، ندهد. پس از آن حاشیه عجیب و غریب، هاللی تا ســال ها به عنوان یکی از 

مداحان کم حاشیه که در محفل رهروان شهدا می خواند و گاهی با »حامد زمانی« قطعاتی موسیقایی درباره

 
 اهل بیت)ع( اجرا می کند، مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رســید بازداشت شده است آن هم به اتهاماتی که 

سخنگوی دســتگاه قضائی می گوید چون کیفرخواست صادرنشــده، نمی تواند درباره جزئیات آن چیزی 

به کارخود ادامه دهد.بگوید.  امسال ماه رمضان و ماه محرم هیئت الرضا)ع( تعطیل بود. شــاید هیئت الرضا)ع( باید بدون هاللی 

رضا هاللی

منصور. از سال 74 مداحی را با شرکت در جلسات وارد مداحی شدم. از سال 71 رفتم پای منبرحاج می  شد، بخوانم تا اینکه سال 71 به طور حرفه ای آنها را حفظ کنم و هر جایی که موقعیتش فراهم از تلویزیون پخش می شد. من هم سعی می کردم در دوران جنگ گذشت. آن زمان نوحه های مختلفی مداح شدنش را این طور تعریف کرده: »کودکی من میکروفون به دستش داد تا بخواند. خودش ماجرای  خود خطاب می کند و می گوید حاج منصور از سال 75 از شاگردان منصور ارضی است. او هم»ارضی« را استاد 
آقای طاهری. شروع خواندن من  از این مجالس بود.« حاج سعید حدادیان که خیلی مدیونشان هستم ادامه دادم؛ همین طور 

این روزها معروف اســت به مداحی که پامنبری هایش بیشــتر ستاره های ســینما و ورزش هستند؛ از 
سیدمهدی رحمتی و مهدی طارمی بگیرید تا مژده لواســانی و فضه السادات حسینی و سیاوش خیرابی 
و... وی از مداحان محبوب شهردار سابق تهران بوده و هست. در هیئت »ریحانه الحسین)ع(« می خواند. 
بی حاشیه است و جزو مداحانی محسوب می شود که رعایت اعتدال را می کند. نه اظهارنظرهای سیاسی 
می کند، نه ســبک های من درآوردی و عجیب و غریب می خواند . مداح پرطرفداری هم هست. زیاد به 
شهرستان ها نمی رود و عمده فعالیتش در همان هیئت ریحانه الحسین)ع( تهران است . اخیرا به اصفهان 
آمد و همراه با سیدرضا نریمانی به نوحه سرایی پرداخت که با اســتقبال زیادی هم از سوی اصفهانی ها 

روبه رو شد.

مجید بنی فاطمه

میثم مطیعی

ادب را از بارزترین ویژگی های شخصیتی اش معرفی تهرانی بزرگ شــده بود و اخالق مداری و  تحصیلکرده بود، پای منبر حاج آقا مجتبی که دانش آموخته دانشــگاه امــام صادق و آمد که همه معادالت را به هــم زد. مداحی بود(، خسته شــده بودند، ناگهان مداح جوانی ها )که صدای اعتراض مراجع را هم بلند کرده و سُبک خوانی ها و ورود DJ مداحان)!( به هیئت ها و دلسوزان دستگاه امام حسین)ع( از حاشیه ها مداحی »میثم مطیعی« باشد. درست وقتی هیئتی »نجیب خوان« است. این شــاید بارزترین ویژگی 
می کنند. نه موضع سیاسی جهت دار می گیرد، نه خود را وارد حاشیه ها و 

باندبازی ها می کند و نه در حین مداحی ناگهان تبدیل به تحلیلگر سیاسی و یا منتقد اجتماعی 
می شود! به کسی توهین نمی کند. سنگین و باوقار می خواند. از اشعار پرمحتوا استفاده می کند و روضه 
های من درآوردی نمی خواند. روضه هایی که می خواند بر اساس »مقتل« است و »متقن« .  به زبان عربی 
و مقاتل تسلط دارد.  عالقه ای به فیلمبرداری از جلساتش ندارد  و می گوید ترجیح می دهد راه گمنامی 
درپیش بگیرد. از حاج آقا مجتبی شنیده که در مقابله با آفت شهرت، باید تالش کند که خودش را توسعه 
ندهد و در معرض آفات و بلیات شهرت و دیده شدن قرار ندهد. تالش کرده تا به نصیحت حاج آقامجتبی 
عمل کند. اگر نگوییم بی حاشیه ترین ، شاید بتوان به جرأت گفت یکی از بی حاشیه ترین مداحانی است 
که در سال های پایانی دهه 80 به بعد مطرح شد و با نوحه های حماســی که در وصف شهدا ، رهبری و 
جبهه مقاومت خواند، خیلی زود توانســت به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مداحان ایران و البته 
جهان اسالم تبدیل شــود. تفاوت های بارز این مداح خیلی زود باعث شد تا برخی مداحان نسبت به وی 

 
موضع گیری کنند. حرف های مطیعی در هیئت خود درباره لخت نشدن و توجه به توصیه های رهبرمعظم 
انقالب در هیئت های عزاداری، به بهانه ای نزد مخالفان او تبدیل شد تا مطیعی را عامل اختالف افکنی میان 
هیئت ها معرفی کنند. این مداح جوان که مدرک دکترا از دانشگاه امام صادق دارد اما در تمامی این سال ها 
تالش کرد تا بدون توجه به تخریب ها و حسادت ها ، راه خود را برود و تالش کند تا منبر امام حسین)ع( را 
از آفات و خرافات جدا کند و مستمع را دوباره با روضه های ناِب مطابق مقتل و نوحه خوانی های سنگین 
و درعین حال حماسی و شورهای »پرمحتوا« و »پیام دار« آشتی دهد. شاید به همین خاطر هم به او لقب 
»بلبل خامنه ای« داده اند. کسی که در جوانی توانست به مداح ثابت بیت هم تبدیل بشود و رهبر انقالب 
از او به عنوان یکی از رویش های انقالب نام بردند و مداحی اش را ستودند . مناجات خوان آقامجتبی که 
با نوحه های پرشوری که با موضوع »اربعین« خواند، به نوعی باب سرودن و خواندن شعر در این باره را در 
بین سایر مداحان هم باب کرد و به همین خاطر او را »فرهنگ ساز« در این زمینه می دانند، از مداحان حرم 
رضوی هم به شمار می رود و البته اگر قرار باشد در هرکجای ایران یادواره ای برای شهدا برگزار شود، بدون 
شک یکی از معدود اسم هایی که به او می رسند؛ »میثم مطیعی« است که شاید بتوان به جرأت گفت حکم 
»آهنگران« را برای دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها دارد. مداحی که با صوت های زیبایی که دروصف 
شهدا خواند، اجازه نداد این نسل جنگ ندیده و جنگ لمس نکرده، یادشان برود روزگاری در این سرزمین، 

دریادالنی بودند که به خاطر آرامش و امنیت امروز ما، دل به دریای عاشقی زدند... 
پس از حاشیه هایی که  در ماجرای شــعرخوانی مطیعی در روز عیدفطر به وجود آمد، برخی مداحان به 
حمایت از وی پست هایی منتشر و اعالم موضع کردند. برخی ترجیح دادند محافظه کارانه با موضوع برخورد 
کنند و دست نگه داشتند و اعالم موضع نکردند تا وقتی که بزرگ ترهایی همچون »حاج محمود کریمی« 
علنا به حمایت از مطیعی پرداختند. آن وقت بود که بقیه هم دست به قلم شدند! برخی مداحان هم گویا 
»مصلحت« و شاید »منفعت« را در »سکوت« دیدند و هیچ موضعی نگرفتند. برخی هم در بیانیه های خود 

ضمن حمایت، »کنایه«هایی زدند که به نظر می رسید زمان مناسبی برای کنایه زدن نبود!
به هرحال مطیعی که جواب تمامی تهمت ها، توهین ها و هجمه های چندروزه بعد از شعرخوانی عید فطر 
را با یک شعر دیگر که در جلسه هفتگی شــهدای گمنام خواند، داد، ترجیح داد پس از آن در برابر تمامی 

هجمه ها سکوت کند و همچنان به راهی که به آن اعتقاد داشت، ادامه بدهد . 

ویژه

پرونده 
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ویژه

    »اعتقاد«،»اخالص« و »والیت پذیری«، از مهم ترین شاخصه های بچه های هیئت 
فداییان است.  

      بحث والیت پذیری و عشق به حضرت آقا)ع( و شهدا، دو موضوعی هستند که به 
صورت ویژه در این هیئت به آن می پردازیم . بچه های هیئت واقعا بااخالص برای شهدا 
کار می کنند و بحمدا... روز به روز، هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت شــاهد پیشرفت 

هیئت هستیم. 
      تعدد جلسات مان بسیار زیاد است. بیش از 110 جلسه در طول سال برگزارمی کنیم. 
مستمعینی که اینجا می آیند، فقط به دنبال شور حسینی و هیاهوی محرمی نیستند. 
شور حسینی باید شعور حسینی به همراه داشته باشد. ما تمام سال برنامه داریم و حاال 
اینکه چطور برنامه ریزی کنیم تا در کنار شور، این شعور را هم داشته باشیم، مسئله ای 

است که دغدغه اصلی ماست و روی آن کار می کنیم.
      کسانی که وارد این هیئت می شوند، ابتدا باید با خدا ارتباط برقرار کنند. از ارتباط با 
خداست که به امام حسین)ع( می رسیم. ما روی نماز اول وقت و مناجات با خدا تاکید 
فراوانی داریم و این موضوعات در اشــعاری که مداح هیئت می خواند به صورت ویژه 

تاکید می شود.
      سی شب مناجات رمضان، ده شب مناجات شــعبانیه، دعای عرفه، دعای کمیل 
سحرگاهان که دوساعت قبل از نمازصبح در حرم زینبیه)س( برگزار می شود؛ اینها برنامه 
های هیئت ماست که در جهت همان ارتباط با خدا که گفتم برگزار می شود. جوان ساعت 
دو و نیم نصف شب بلند می شود و می آید پای دعای کمیل می نشیند؛ این موضوع بسیار 

مهم است، هم برای ما و هم برای آقاسیدرضا.
      اختالف سلیقه همه جا وجود دارد. در میان هیئت های مذهبی هم به هرحال این 
اختالفات وجود دارد. از اول داستان، به رخ کشیدن هیئت ها و علم کشیدن ها و... وجود 
داشته؛ اما سوال اصلی این است که باید چه کرد تا جوان امروزی را جذب هیئت کنیم. 
در زمینه های متفاوت فرهنگی، چه موســیقی، چه مذهبی و چه حوزه های دیگر، به 
نوآوری نیاز است و همه چیز عوض شده. من چطور باید جوان را به جلسه بیاورم و حفظ 
کنم ؟ االن تهاجم فرهنگی دارد جوان ها را به سمت خودش می کشد. من باید چگونه 
هدف گذاری کنم که جوان وارد سیستم اهل بیت)ع( شود و از زیر پرچم بیرون نرود؟ 

شاید اگر جلوتر برویم، همین مدل عزاداری های امروزی هم عوض شود. 
       گاهی در برخی مساجد امکانات و جا به ما نمی دهند بر سر »حسین حسین« گفتن 
ها! البته ما می گوییم »حسین حسین« گفتن ســرجای خودش است و مناجات هم 
سرجای خود. االن مساجد ما خلوت شده اند؛ باید مساجد را پر کرد. مساجد از جوان ها 
خالی شده اند؛ مگر در ماه محرم یا برای برگزاری نماز جماعت که می آیند. البته ما پای 
همان منبرهای قدیمی در مساجد نشستیم و درس یاد گرفتیم و بزرگ شدیم. اگر همان 
منبرها و منبری ها نبودند، االن نمی توانستیم این خیمه ها را برپا کنیم؛ اما همان درس 
یادگرفتن ها به ما می گوید مقتضیات زمانه ایجاب می کند راه هایی برای جذب جوانان 
پیدا کنیم. جوان ها را بیاوریم به هیئت ها تا زمینه ها ایجاد شود؛ آن وقت از دل همین 
هیئت ها، »محسن حججی«ها پیدا می شوند. اگر این زمینه ایجاد نشود، آن وقت دشمن 
خیلی قشنگ تر از من کار می کند و تبلیغ به راه می اندازد. باید شرایطی فراهم کنیم که 
هیئت برای جوان خسته کننده و کسالت آور نباشد. در طول سال غیرممکن است روضه 
امام حسین)ع( در هیئت ما ترک شود؛ مگر در مجالس عزاداری اهل بیت)ع(. شب های 
جمعه که دعای کمیل داریم، ده دقیقه آخر عــزاداری می کنیم. الاقل از لحاظ روحی 

برای جوان ارزشمند است که اشکی ریخته باشد و تا هفته آینده که می آید شارژ شود.
      ما از یک مدرسه کار را آغاز کردیم و بچه مدرسه ای بودیم و همین بچه مدرسه ای ها 

بودند که بزرگ شدند. سیدرضا هم از همان اول با ما بود.
      یک زمانی اوایل هیئت ما بود که جوان ها لخت می شــدند و عزاداری می کردند. 
خیلی از دوستان ناراحت شدند و جبهه گرفتند و مشکالت خیلی زیادی برای ما ایجاد 
شد. ما این کار را کنار گذاشتیم، حتی با هزینه خودمان زیرپوش برای بچه ها خریدیم و 
گفتیم بپوشند. نشان دادن تصاویر برهنه شدن کراهت دارد، حتی اگر تصویر را شطرنجی 
کنیم. باالخره ما می خواهیم این تصاویر را به دنیا مخابره کنیم؛ ضمن اینکه در ســال 
های اخیر، تصاویر به صورت زنده هم از سایت پخش می شود و نشان دادن این تصاویر 

درست نیست.
      ما از لهستان و کشورهای اروپایی هم پیام داریم که موقع پخش زنده به ما پیام می 
دهند. الحمدهلل در شرایطی هستیم که خیلی از هیئت ها از هیئت فدائیان حسین)ع( 

الگوگیری می کنند. 
      جوان به جلسات ما عادت کرده و ما ازشهرهای دیگر هم مرتبا میهمان داریم. کسی 
هست که هرهفته از شــیراز می آید اصفهان و برمی گردد، فقط برای اینکه در جلسه 

شرکت کند. 
      هیئت های دیگر به تبعیت از ما برهنه شدن را کنار گذاشته اند.

      حرف و سخن ها برای ما زیاد بوده است. هر هیئتی، هم دوست دارد و هم دشمن. 
ما داریم یک کار فرهنگی بزرگ انجام می دهیم. دشمن نیرو می فرستد که برایت حرف 
دربیاورند؛ اما اصل این است که داری برای اهل بیت)ع( کار می کنی. دیگر مظلوم تر از 
اهل بیت)ع( که ســراغ نداریم. وقتی نوکر و غالم می شوی، باید خیلی از این مسائل را 
تحمل کنی. یا نباید وارد این فضا شوی یا اگر شدی، باید تحمل کنی. طبعا حرف و حدیث 
دارد، دشمن ستیزی دارد، دوســتی هم دارد؛ ولی آن لذتی که حضرت ارباب)ع( به تو 
می دهد، یک کربال که می روی و یک سالم که می دهی، با هیچ چیز قابل قیاس نیست.

       در هیئت ما هم به هرحال مداح محوری هست. از اول هم بود و نمی گویم نیست. 
خود ما هم مخالف این قضیه هستیم و می گوییم اول باید پای منبر نشست؛ اما خب برای 
ما همان هم اهمیت دارد. می گوییم جوان بیاید، حتی اگر برای مداح می آید. این مهم 
هست که بتوانیم جوان را جذب کنیم. بعد کم کم خودشان با فضای جلسه اخت پیدا می 
کنند. وقتی سخنرانی جذاب باشد جوان عالقه به منبر پیدا می کند. ما سعی کردیم از 
سخنرانانی استفاده کنیم که جذاب سخن می گویند و جوان جذب می کنند؛ روی این 
موضوع خیلی کار کردیم که جوان نیاید خوابش بگیرد و حوصله اش سر برود و زده شود. 
حتی خود سیدرضا بارها تاکید کرده که بچه های خودمان از همان اول جلسه بیایند و 
پای منبر بنشینند تا بقیه هم بیایند. سیدرضامعموال خودش از همان اول منبر می آید. 

در جلسات هفتگی معموال نصف یا بیشتر جلسه، موقع سخنرانی پرمی شود.
      )درخصوص موضع گیری سیدرضا درباره اکران فیلم رستاخیز در اصفهان(: ما داریم 
کار فرهنگی کشوری می کنیم. در یک کار فرهنگی بزرگ باید دغدغه مسائل شهری و 
کشوری را داشته باشیم؛ به عنوان مثال پس از فاجعه پالسکو، ما جلسه هفتگی را با حضور 
آتش نشان ها و رییس کل آتش نشانی برگزار کردیم و حتی شعری هم خود سیدرضا آن 
شب درباره آتش نشان ها سرود و خواند. در رابطه با شهدای مدافع حرم که چندنفر از آنها 
از شهدای هیئت خودمان هستند، ما بزرگ ترین تجلیل استانی از شهدای مدافع حرم 
را در زینبیه)س( برگزار کردیم. تمام خانواده های شهدای فاطمیون و ایرانی را دعوت 
کردیم و حتی خودمان اتوبوس گذاشــتیم تا به دنبال خانواده های آنها برود و  خانواده 
این شهدا را از مبارکه و خمینی شهر و درچه به اصفهان آوردیم. برای »شیخ نمر« و سایر 

موضوعات هم جلساتی برگزارکردیم و اشعاری خوانده شد. 
       هیئت ما اولین هیئتی بود که خبر شــهادت شهید حججی را شنید و آن را اعالم 
کرد. پنج شنبه شب جلسه هفتگی به مناسبت شهادت این شهید بزرگوار گرفتیم. صبح 
فردای آن روز هم با بچه های هیئت و آقاســیدرضا به خانه شهید رفتیم. هفته بعد هم 
آقای پناهیان را دعوت کردیم و مراسم یادبود شهید حججی را در اصفهان برگزارکردیم.
      وقتی می خواهیم کار فرهنگی کنیم و در طول سال 110 مراسم می گیریم، طبعا 
باید به مسائل روز بپردازیم. ما هرهفته کلیپ های حضرت آقا را در جلسه پخش می کنیم. 
کلیپی از مهم ترین اتفاقات روز کشــور و جهان پخش می شود تا جوان آگاه شود و بی 
خبر از مسائل روز جامعه و جهان نباشد. کلیپ هایی از وصیت شهدا و... پخش می کنیم 
و حتی به موضوعات سیاسی می پردازیم؛ اما هیچ وقت وارد بحث انتخاباتی نشدیم و کار 
انتخاباتی هم نمی کنیم. ما مسائل روز را دنبال می کنیم ولی از شخص خاصی حمایت 
نمی کنیم . کار تبلیغاتی در هیئت انجام نمی دهیم؛ اما موضوعات روز جهان اسالم را 
دنبال می کنیم. بحث جبهه مقاومت، میانمار و... از مسائلی هستند که به آنها پرداخته 
ایم. هفته گذشته روی دیوارهای مسجد در حاشیه جلسه هفتگی، طوماری علیه جنایات 

در میانمار امضا کردیم. 
      )در رابطه با ماجرای شعرخوانی میثم مطیعی در روز عید فطر(: آقای مطیعی حرف 

بی ربطی نزده بود. شعری که خواند، شاید سلیقه شخصی خودش بوده اما حرف بی ربط 
یا غیرمنطقی نزد که شایسته آن حجم از توهین ها و بی انصافی ها باشد. آقای مطیعی 
یکی از مداحان والیتمدار این کشور است. قطعا و طبعا شعرهایش را رصد می کنند و 
قطعا حضرت آقا هم روی جلسات و این اشعار نظارت کرده و آنها را رصد می کنند. ما فکر 
می کنیم حضرت آقا رصد نمی کنند؛ کسی که در بیت می خواند طبعا همه شعرهایش 
باید بازخوانی و دیده شود و بازهم تاکید می کنم که میثم مطیعی کارغیرمنطقی انجام 
نداد اما به هرحال در این مسیر، هرکاری که انجام دهی، یکسری موافق و مخالف دارد؛ 

اما به هرحال در حق ایشان بی انصافی شد.
      قبول دارم در ماجرای شعرخوانی عیدفطر، حمایتی که باید، از آقای مطیعی صورت 
نگرفت؛ اما در هرحال آنهایی که حمایت کردند و نکردند، هرکدام دالیل خودشــان را 

داشتند و قابل احترام هستند. 
      )درباره بیانیه مشترک ســیدرضا نریمانی و مهدی سلحشور در رابطه با ماجرای 
شعرخوانی مطیعی در روز عیدفطر(: ما باید همه جوانب را درنظر بگیریم. اگر هم به زعم 
عده ای، کنایاتی در این بیانیه بوده یا حرف مبهمی بیان شــده، قصدمان این نبوده که 
بگوییم کار ایشان)مطیعی( اشتباه بوده اســت. آقای مطیعی فوق العاده برای ما قابل 
احترام هستند. تنها هیئتی در اصفهان که آقای مطیعی آمدند و در آن خواندند، هیئت 
ما بود و متقابال سیدرضا هم به هیئت ایشان رفتند. ولی خب ما تا آنجایی که در توانمان 

بود سعی کردیم حمایت کنیم.
خب سید هم در این زمینه به هرحال نظرخودش را داشته.  خود سیدرضا هم در بیت 
رهبری شــعری که درباره حضرت زهرا)س( خواندند، همه چیز داشت حتی مسائل 

سیاسی. قرار نیست هرکس شعری می خواند، همه با آن موافق باشند. 
      خیلی وقت ها،  به خاطر اینکه ســیدرضا والیتمدار است، به ما مکان نمی دهند و 
مشکالت اینچنینی داریم. حتی یک بار آقای نریمانی به مراسمی دعوت بودند و چون 
چفیه به گردن انداخته بود، گفتند چفیه را بردارید و بخوانید که ایشان هم قبول نکرده 

و جلسه را ترک کرده بود. 
      برخی مساجد یا حسینیه ها هســتند که به خاطر همین مسئله والیتمداربودن 
هیئت، به ما جا یا وسیله نمی دهند. البته این را مستقیم نمی گویند و با عناوین مختلف 
این کار را می کنند؛ مثال می گویند همسایه ها غر می زنند یا هیئت امنا مخالف است. 
موضوع را واضح نمی گویند ولی ما خودمان می فهمیم. یادواره شهدای مدافع قرار بود در 
حسینیه دیگری برگزارشود. اول تایید دادند ولی دوشب مانده به مراسم گفتند همسایه 
ها مخالفت کرده اند. مساجد ما هم طبعا دست افراد مختلف با دیدگاه های مختلف است. 
عده ای طرفدار والیت فقیه هستند و عده ای هم نمی گویم دشمن هستند ولی زاویه 

دیدشان با ما فرق دارد. 
      90 درصدش مســاجد ما االن محل تجارت و پول درآوردن شده و این درد بزرگ 
من اســت. این موضوع، برکت را از این شهر می برد. مســاجد ما االن خالصه شده به 
نمازجماعت. اگر هم نمازی برگزار کنند، به محض تمام شــدن نمــاز در را می بندند؛ 
بنابراین اگر مسافری برسد باید برود روی چمن نماز بخواند! مسجد ساخته اند، پایین را 
سالن غذاخوری می کنند و باال سالن ورزشی و...! خیلی از مساجد حتی به صورت هفتگی 
و ماهیانه از ما پول گرفته اند تا به ما جا بدهند. چک از ما گرفته اند؛ انگار ما مســجد را 
اجاره کرده ایم! گفته اند باید این تعداد چک بدهید تا شش ماه دیگر. برای والدت حضرت 
زینب)س( دنبال حسینیه می گشتیم. حسینیه را که پیدا کردیم، اول گفتند بروید از 

ســازمان تبلیغات نامه بیاورید. رفتیم نامه آوردیم و تازه وقتی تایید شد، به ما شماره 
کارت دادند و گفتند بروید 300 هزارتومان برای یک جلسه به حساب ما واریز کنید تا 
مکان در اختیارتان بگذاریم! من به آنها گفتم یک جوان از افغانستان بلند می شود می 
رود سوریه و ســر می دهد برای حضرت زینب)س(، آن وقت شما حتی حاضر نیستید 
حسینیه دراختیار ما بگذارید؟ پول سخنران و مداح و پذیرایی که نمی دهید و همه چیز 
که با خودمان است، پول هم می گیرید؟ پس این حسینیه را برای چه ساخته اید؟ حاال 
قبول که برای مراسم ختم پول می گیرد که هزینه های آب و برق مسجد دربیاید ولی 
برای ختم هم 100 هزارتومان، نه 300 هزارتومان! با این اوصاف، من چطور باید در این 

شهر مجلس داری کنم و کار فرهنگی انجام دهم؟
      مساجدی هم هستند که استقبال می کنند و مکان در اختیارمان قرار می دهند؛ 
اما وقتی می بینند تردد زیاد شده یا کوچه به اندازه ای باریک است که جای پارک موتور 
ندارد یا خانه های کوچه زیاد هســتند و همســایه ها اعتراض می کنند، پس از مدتی 
عذرمان را می خواهند! به هرحال مسئولیت مسجد دست یک نفر نیست؛ دست هیئت 
مدیره اســت. چندنفر از اعضای هیئت امنا راغب هستند، چندنفر هم می گویند نه. یا 
اینکه اکثریت با ما موافق هستند، اما بعد از مدتی همسایه ها می آیند و اعتراض می کنند 

و به مشکل برمی خوریم.
      با شهرداری، اوقاف و مسئوالن شــهر صحبت کرده ایم که جا نداریم تا فکری به 

حالمان  بکنند اما گوش شنوایی وجود ندارد و هیچ ارگانی از ما حمایت نمی کند. 
       اگر فشارها زیاد شود، در هیئت را می بندیم و می رویم در خانه مراسم می گیریم. 
درنهایت چراغ هیئت را روشن نگه می داریم؛ ولی دیگر جلسات را عمومی نمی کنیم؛ آن 

وقت شمای مسئول چگونه می خواهید جواب جوان ها را بدهید؟
      ما االن یک مهدکودک کامل با 35 مربی ایجاد کرده ایم که یک بچه از 3 ســالگی 
کار را یاد بگیرد و بزرگ شود. در این مهد 200تا250 بچه را نگهداری می کنیم. کاری 
کرده ایم که حتی اگر خانواده نخواهد به هیئت بیاید، بچه می گوید برویم هیئت. این ایده 
هم از خودمان بوده و از کسی الگو نگرفته ایم. بچه های امروز ما اگر هم به هیئت بیایند 
درگیر گوشی پدر و مادر خود هستند؛ پس باید بهانه ای برای آمدن داشته باشند. باید از 
همان کودکی با دنیای اهل بیت)ع( آشنا شوند. هدف ما این است که بچه را از سه سالگی 

پرورش بدهیم تا بزرگ شود.
       چرا این هیئت 5-6 شهید مدافع حرم تقدیم اسالم و اهل بیت)ع( می کند؟ چون 
کار کرده ایم، برای ما مهم بوده. همین حاال در هیئت خودمان، هم رزمنده داریم و هم 

جانباز مدافع حرم.
      اگر فردا آقا دستور قیام بدهد، چه کسی می خواهد لبیک بگوید؟ نمی گویم نیستند 

ولی باید یک گروهی آماده داشته باشیم؟
      ما بارها به مسئوالن شهرگفته ایم یک زمین به ما بدهید، خودمان با کمک و حمایت 
مردم آن را می ســازیم. نگفته ایم در بهترین جا به ما زمین بدهید، گفته ایم در همان 
حاشیه بدهید. زمین کشاورزی بدهید تا آن را بسازیم. خیمه ای درست می شود که تا ابد 
برای شهر اصفهان باقی می ماند. چرا االن مجموعه ما و »فانوس« که کار فرهنگی بزرگ 

انجام می دهند، این همه به مشکل برخورده اند؟
      آقای داستان پور در مجموعه »فانوس« واقعا دارد زحمت می کشد ولی نه بودجه 

می دهند و نه کوچک ترین حمایتی می کنند.
      شاید باورتان نشود، ولی همین حاال این هیئت 120میلیون تومان بدهکار است و 
1000تومان از جایی به ما کمک نمی شود. ما با حمایت مردم و چند بانی تا االن هیئت 
را اداره کرده ایم. با پول قرضی پرچم های محرم را برافراشــته ایم. سالی 110 مراسم 

گرفتن به زبان آسان است. 
      گاهــی این قدر عرصه بــر ما تنگ می شــود که به حضرت زهرا)س( متوســل 
می شویم و می گوییم خودت درســتش کن. ما دیگر در توانمان نیست. خودت جا را 
 درست کن و مشــکل را حل کن؛ نمی دانید چطور ورق برمی گردد و همه چیز درست

 می شود. 
      اینجا در این هیئت، هیچ کس دنبال خودنمایی نیست. خیلی مواقع آخرین غذاها 
برای مداح و بانی باقی می ماند. مداح آخرین نفری اســت که ســردترین غذا هم به او 
می رسد و در همین یک بار مصرف ها به او غذا می دهیم. برای سخنران هم همین طور. 

همه را یکدست می کشیم.
      کارمند در ازای کاری که انجام می دهد حقوق می گیــرد اما وقتی غالم بیاوری 
در خانه ات، باید به او جا  بدهی و همیشــه در اختیار ارباب اســت. این نوکر در اختیار 
توست ولی باید همه چیزش را درست کنی و حواســت به همه امور زندگی اش باشد. 
اگر برای مداحی اهل بیت)ع( پاکت تعیین کنی، مزدت را می دهند اما می شوی همان 
کارمند. اما اگر غالم بودی و نوکری کردی، آن وقت اهــل بیت)ع( می گویند تو غالم 
حلقه به گوش مایی و ما هم وظیفه داریم همه زندگی ات را تامین کنیم و حواس مان 
 به تو باشد. اگر پاکتی شدی، می شوی همان کارمند. ما نباید کارمند امام حسین)ع( 

باشیم.
      سیدرضا اصال اهل پاکت گرفتن و تعیین کردن رقم نیست و بسیار از این موضوع 

بدش می آید. 
      اشک برای امام حسین)ع( روح را صیقل می دهد و حال و هوایت را عوض می کند. 
زندگی در حال و هوای هیئت و امام حسین)ع( قابل توصیف نیست. اشک بر ارباب، اشکی 

است که غم و اندوه را از دلت می زداید.

»والیتمداری« و »اخالص« بارزترین 
ویژگی هیئت فدائیان است

برخی مساجد به خاطر والیتی بودن  
هیئت، به ما مکان نمی دهند!

به سیدرضا گفتند چفیه را بردار و بخوان!

 قبول دارم از میثم مطیعی حمایت نشد

 در حق مطیعی بی انصافی شد

 انگیزه کارفرهنگی را از ما گرفته اند

 با پول قرضی، پرچم هیئت را در دهه 
اول محرم برافراشتیم

 از ما چک گرفتند تا حسینیه در اختیارمان 
بگذارند!

   اگر فشارها زیاد شود، در هیئت را 
می بندیم و در خانه مراسم می گیریم

هیئت »فدائیان حسین)ع(« اصفهان را حاال دیگر خیلی ها می شناسند و آوازه آن به فراتر از مرزهای استان نیز رسیده است. »فدائیان حسین)ع(« اصفهان، هیئت تازه کاری  سمیه پارسادوست
نیست. مسئول هیئت می گوید بچه های این هیئت از یک مدرسه و از زمان دانش آموزی دور هم جمع شدند و محفل عاشقی خود را تشکیل دادند. سال ها کنار هم سینه زدند 
و خواندند و باریدند و کنار عشِق »حسین)ع(« قدکشیدند و بالیدند و  مرد شدند؛ آن قدر »مرد« که عکس شان در قاب »شهید« نشست و شد زینت بخش جلسه های هیئت . تعداد شهدای مدافع حرم 
هیئت فدائیان، شاهد این ادعاست که »جلسه امام حسین)ع(« اگر با »معرفت« حسینی همراه باشد، میانبرترین راه برای سیروسلوک الی ا... و رسیدن به مقامی است که همه به آن غبطه می خورند. 
این هیئت که از ابتدا با ُمهر »والیتی بودن« بر پیشانی و وفاداری به آرمان های انقالب و نظام و البته با رویکرد »توجه ویژه و عمیق و همیشگی« به شهدا شکل گرفت، در تمام سال هایی که از عمرش 
می گذرد، تالش کرده است تا در ورطه آفات هیئتی گرفتار نشود. فدائیان حسین)ع( اصفهان مداحی دارند که در کنار »شور« حسینی، از »شعور« حسینی هم سخن می گوید، در اشعار خود بر »نماز 
اول وقت« و توجه به واجبات دین تاکید می کند، پای منبر علما می نشیند و به مستمع بی احترامی نمی کند، در اکثر قریب به اتفاق جلسات هیئت، از »شهدا« می خواند و حضور در یادواره های شهدا 
را ترک نمی کند، نیمه شب های جمعه در حرم زینبیه)س( »دعای کمیل« می خواند تا رسم خوب و پسندیده »مناجات خوانی« را دوباره احیا کرده و مستمع را به حضور پای جلسات مناجات و دعا 
ترغیب کند تا مخاطب جوان و نوجوان، صرفا به سینه زنی های هنگام شورخوانی عادت نکند. مسئوالن این هیئت، دغدغه کارفرهنگی دارند؛ بنابراین سخنرانان هیئت به گونه ای انتخاب می شوند که 
منبرهای جذاب و پرمخاطب و سخنرانی های پرمحتوا داشته باشند تا جوان ها پای منبر هم بنشینند و صرفا برای مداحی به هیئت نیایند. این هیئت که درطول سال، بالغ بر 110 جلسه هفتگی برگزار 
می کند و توانسته اقدامات فرهنگی تاثیرگذاری انجام دهد و جوان های زیادی را جذب کند، دغدغه های مالی امانش را بریده و کار را به جایی رسانده که مدیر هیئت می گوید اگر وضع به همین منوال 
ادامه پیدا کند، هیئت را تعطیل می کنند و بعد از این در خانه جلسه می گیرند. »فدائیان حسین)ع(« امسال هم در دهه اول محرم ده شب مراسم خواهد داشت. مردم می آیند، عزاداری می کنند، برای 
سیدالشهدا)ع( اشک می ریزند، اجرشان را می برند و می روند؛ پس از آن مسئول و مداح و خدمه هیئت می مانند با کوهی از مشکالت و دغدغه ها و افکاری که تمرکزشان را گرفته است؛ فکر اینکه با 
بدهی های چندده میلیونی چه کنند؛ دغدغه اینکه اگر یکی از همین شب ها مسئوالن مسجد اعالم کنند که باید مسجد را تحویل دهند چون صدای اعتراض همسایه یا کسبه ای درآمده، چه کنند و 
کجا را پیدا کنند. محرم که تمام شد، کجا بروند؟ اگر بانی پیدا نشود، پذیرایی چه می شود و ده ها سوال و دغدغه دیگر... در یکی از همین شب های محرم، فرصتی دست داد تا گفت و گویی صورت گیرد 
با »...حیدری« مدیرمجموعه فدائیان حسین)ع(. خودش می گوید »نوکر« و »خادم الحسین« است و ترجیح می دهد با این عنوان صدایش کنیم. مسئول هیئت فدائیان در این گفت و گو از هردری سخن 

گفت؛ تا زمانی که به مشکالت مالی هیئت رسیدیم و تن صدای او هم کم کم باالتر رفت و از همان دغدغه هایی سخن گفت که درباره اش نوشتیم.

مسئول هیئت »فدائیان حسین« اصفهان:

به سیدرضا گفتند چفیه را بردار و بخوان!
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ویژه

عاشورائیان؛ »تفاوت« را احساس کنید! 

محرم که می شود، هر کس در هر جای شــهر بیرقی را به احترام سید و ساالر شــهیدان، اباعبدا... الحسین 
علیه السالم باال می برد و همراه با موج خروشانی، نوای حسین حسین سر می دهد. مجموعه های فرهنگی و هیئت 
مذهبی شهر اصفهان نیز همه ساله با برپایی مراســم متنوع و متعدد عزاداری، به استقبال این ماه رفته و ارادت خود را به خاندان نبوت 

ابراز می کنند. 

محرم در شهر
سما مطیعی

مجتمع فرهنگی باران در سال 1383 توسط جمعی از طالب و دانشجویان اصفهانی تاسیس شد که دغدغه فعالیت 
های فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان را داشتند. این مجتمع در زمینه فعالیت شهری، هرساله ویژه برنامه دهه اول 
ماه محرم را با حضور میانگین پنج هزار نفر در هر شب برگزار می کند. دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم حضور 
فعال تری در برنامه های این شب های مجتمع دارند. بارانی ها امسال چهاردهمین ویژه برنامه دهه اول محرم را 
برگزار کرده اند. از آنجایی که گفتیم مخاطبان این مجموعه دانش آموزان هستند، معموال برنامه                                                                های پیش بینی 

شده بر اساس نیازهای این رده سنی تنظیم می شود.
شعار امسال شان »چقدر کربال که پیش روست« بوده و طبق روال هرساله، »حجت االسالم داستانپور« سخنران 
مراسمات دهه اول این مجموعه است. بارانی ها اصراری به دعوت کردن از مداحان سرشناس شهر یا کشور ندارند 

و از جوان ها در این زمینه استفاده می کنند؛ جوان هایی که شاید کمتر اسم و رسم شان را شنیده ایم. 
مکان برگزاری مراسم مثل چندسال قبل خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک، انگورستان ملک است.

»عاشورائیان« را حاال دیگر همه می شناسند؛ هیئتی جوانانه که در سال های اخیر به شدت مورد توجه جوان ها قرار گرفته است و این شب ها خیل 
عظیمی از همین قشر سنی به همراه نوجوان ها پای ثابت برنامه های دهه اول محرم آن هستند. محل برگزاری جلسات عاشورائیان مثل سال های 

قبل، خیمه مقابل گلستان شهداست. امسال »حجت االسالم زائری« را به عنوان سخنران در جمع خود دارند. »محمد یزدخواستی« هم که مداح ثابت 
عاشورائیان است. 

از همان ورودی خیمه می توانی »تفاوت« را احساس کنی: یک عالمه جوان و نوجوان خوش تیپ که مشغول خدمت کردن هستند. همه چیز منظم و مرتب 
است؛ معلوم است برای لحظه لحظه هیئت شان برنامه ریزی کرده اند. این نظم را در تزئینات داخلی و بیرونی خیمه هم می بینی؛ خیمه ای که مثل هرسال 
با تصاویری از شهدا مزین شده است؛ شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم. خادمان همگی مودب و لبخند به لب هستند؛ سر کسی داد 
نمی زنند و بی اخالقی هم نمی کنند و به میهمانان و عزاداران حسینی با روی باز خوشامد می گویند. برنامه های جلسه هم تنها به سخنرانی و عزاداری منحصر 
نمی شود؛ برنامه های جنبی جالبی هم دارند مثل سرودخوانی و اجرای نمایش تعزیه خوانی؛ البته به سبک و سیاق جدید و به روزرسانی شده . موقع شام 
دادن هم چون اکثریت جمعیت جوان هستند، خوشبختانه از رفتارهای عجیب و غریب و گاهی تأسف بار برای دریافت یک پرس غذای نذری که در برخی 

هیئات می بینیم، خبری نیست!
خالصه هیئت خوب و ترازی است. همه امکانات و تمهیدات جانبی هم درخصوص آن اندیشیده شده است. پلیس انتظامی و راهور و آتش نشانی و همه چیز 
در خدمت رفاه زائران است که در طراحی پوسترهای هرساله به مناسبت ماه محرم هم خالقیت خوبی نشان می دهند. معلوم است تیمی حرفه ای ، جوان و 

خالق در پشت صحنه دارند که شعار امسال شان هم این است: » دین ... دینی که آنها می گویند ... نه!« 
عزاداری معموال از ساعت 10 شروع می شود. اسم »محمد یزدخواستی« را امسال در حداقل سه چهار پوستر دیدیم که به عنوان مداح معرفی شده بود؛ ولی او 

به طور ویژه مداح »انصارالحسین«ی ها و »عاشورائیان« است. هم روضه می خواند و هم واحد و شورخوانی دارند؛ اما نه از این dj خوانی ها! 

باران  عشق

 حجت االسالم زائری
 واقعا متفاوت است؟

سخنران امسال عاشورائیان کسی است که او را بیشتر با مخالفت هایش با »حجاب اجباری« 
می شناسند. 

خودش روزنامه نگار بوده و حاال هم مدیرمسئول ماهنامه »خیمه« است. در لبنان درس 
خوانده و دکترایش را  از دانشگاه بیروت گرفته است. زمانی پای درس های »بهرام بیضایی« 
می نشسته و با بازیگران سینما هم حشر ونشر داشته است. ابراز عقایدش در موارد مختلف 
خبرساز می شود: به عنوان مثال می گوید از حامیان حجاب است اما نه حجاب اجباری؛یا 
نظراتش درباره »والیت فقیه« که گفته : »به والیت فقیه کامال معتقدم ولی آن را از ضروریات 

دین نمی دانم و اگر کسی به آن عقیده نداشت او را کافر و مشرك به حساب نمی آورم.« 
کال منبرهایش جوان پسند است و کمتر می بینیم هنگام سخنرانی زائری، کسی خوابش 

برده باشد!

 از میان سخنرانی های زائری 
در هیئت »عاشورائیان«

گاهی از دینــداری در بعد فردی صحبت می شــود 
که اســاس آن مدارا و تحمل اســت؛ همچون پدر و 
مادری کــه در دوره نوجوانی فرزند خــود باید یک 
سری مسائل را نادیده بگیرند تا حریم گناه برای آن 
نوجوان شکسته نشــود و بتواند توبه کند. اما گاهی 
از دینــداری در بعد اجتماعی ســخن می گوییم که 
در این صورت برخورد قاطع بــرای حفظ نظام الزم 
 است، اما اساس در هر دو، بعد پوشاندن و جلوگیری از

 پرده دری هاست.

انصارالحسین
 هیئت »انصارالحسین« اصفهان هم سال هاست که در خیابان کاشانی و در ایام محرم، میزبان عزاداران حسینی است. شعار امسال انصارالحسینی ها یک بیت شعر است:» چقدر کربال که پشت سر/ چقدر کربال که پیش رو«

سخنرانان هیئت انصارالحسین حجت االسالم کشوری و حجت االسالم هادی پور هستند و مداح شان هم مثل سال های گذشته »محمد یزدخواستی« اســت.  خیمه انصارالحسینی ها درخیابان آیت ا... کاشانی، روبه روی 
خیابان جامی است.

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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مفاد آرا 
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 

متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

الف( آراء صادره از هیات شعبه اول: 
1- رای شماره 7129 مورخ 96/06/09 آقای سعید قربانیان خوزانی  فرزند محسن  بشماره 
کالسه 0391 و به شماره شناسنامه 1130072568 صادره به شماره ملی 1130072568 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه   به مســاحت 67/31 مترمربع از پالک 
302 و 669 فرعی از 105  اصلــی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ســند 53871 مورخ 1396/03/09 و ســند الکترونیکی 2304 و 2305  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 7130 مورخ 96/06/09 آقای قاسم قربانیان خوزانی  فرزند محسن  بشماره 
کالسه 0392 و به شماره شناسنامه 1130198375 صادره به شماره ملی 1130198375 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه   به مســاحت 67/31 مترمربع از پالک 
302 و 669 فرعی از 105  اصلــی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ســند 53871 مورخ 1396/03/09 و ســند الکترونیکی 2304 و 2305  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 7132 مورخ 96/06/09 خانم سیده اکرم حســینی   فرزند احمد  بشماره 
کالسه 0199 و به شماره شناســنامه 6 صادره به شــماره ملی 5759782347 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 161/17 مترمربع از پالک 313 فرعی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

رسمی سید کریم حسینی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 6185 مورخ 96/05/28 آقای محمد علی عموســلطانی فروشانی  فرزند 
رمضانعلی  بشــماره کالسه 0036 و به شــماره شناســنامه 29 صادره به شــماره ملی 
1142142711 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/80 مترمربع از پالک 656 
و 563  فرعی از 104  اصلی واقع در اصغرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 473 دفتر 414 و ارائه قولنامه از مالک رســمی رمضانعلی سلطانی ثبت در 

صفحه 41 دفتر 423  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 6276 مورخ 96/05/29 آقای محسن مســعودیان خوزانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالســه 0606 و به شماره شناسنامه 366 صادره به شــماره ملی 1141577860 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع از پالک 427 و 
426  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 55594 مورخ 76/08/12 دفترخانه 59 و سند 55534 مورخ 71/08/05 
دفترخانه 59 از مالکین رسمی و ارائه قولنامه و طی سند 94225 مورخ 72/02/04   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 6277 مورخ 96/05/29 زهرا صباغیان خوزانی   فرزند احمد  بشماره کالسه 
0605 و به شماره شناسنامه 4 صادره به شماره ملی 1141623536 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع از پالک 427 و 426  فرعی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55594 
مورخ 76/08/12 دفترخانه 59 و 5ســند 55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59 از مالکین 
رسمی و ارائه قولنامه و طی سند 94225 مورخ 72/02/04   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
7- رای شماره 6337 مورخ 96/05/29 آقای حبیب عمومی خوزانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1540 و به شماره شناسنامه 261 صادره به شــماره ملی 1141626101 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/40 مترمربع از پالک 631 فرعی 
از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحــات 385 و 129 و 402 و 212 دفاتــر 104 و 164 و 109 و 262  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 6338 مورخ 96/05/29 خانم مرضیه نوروزی اصفهانی فرزند نوروزعلی  
بشماره کالســه 1539 و به شماره شناسنامه 859 صادره به شــماره ملی 1141711931 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132/40 مترمربع از پالک 
631 فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحــات 385 و 129 و 402 و 212 دفاتــر 104 و 164 و 109 و 262  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 6998 مورخ 96/06/08 آقای رمضانعلی رحیمی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
0811 و به شماره شناسنامه 12705 صادره به شماره ملی 1140503261 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 232/30 
مترمربع از پالک 560 فرعــی از 110  اصلی واقع در صحــرای کک موش اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 530 دفتر 273 و صفحه 575 دفتر 

281 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 6999 مورخ 96/06/08 خانم عصمت اصفهان زاده   فرزند علی  بشماره 
کالسه 0812 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 1111183740 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 232/30 
مترمربع از پالک 560 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی رمضانعلی رحیمی  ثبت در صفحه 

530 دفتر 273 و صفحه 575 دفتر 281 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 6743 مورخ 95/11/29 آقــای محمد جواد پیمانی فروشــانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 6452 و به شماره شناســنامه 1130415627 صادره به شماره 
ملی 1130415627 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/60 
مترمربع از پالک 170  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2849 مورخ 90/12/28 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 6744 مورخ 95/11/29 خانم طاهره عســگری فرزند نعمت اله  بشماره 
کالسه 6453 و به شماره شناســنامه 60 صادره به شماره ملی 1141122911 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/60 مترمربع از پالک 170  فرعی از 
122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 2849 مورخ 90/12/28 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 7248 مورخ 96/06/11 خانم زهرا قدیری  فرزند براتعلی بشماره کالسه 
6464 و به شماره شناسنامه 450 صادره از به شماره ملی 1141583348 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/30 مترمربع از پالک 1803  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57708 مورخ 

72/05/14 دفترخانه 59 ملک از مالک رسمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 7237 مورخ 96/06/11 خانم رضوان حاج باقری فروشانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 6465 و به شماره شناسنامه 8591 صادره از به شماره ملی 1142310787 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 284/30 مترمربع از پالک 
1803  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 201 مورخ 81/05/26 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 7242 مورخ 96/06/11 آقای عبداله کردســدهی  فرزند محمدصادق 
بشماره کالسه 6463 و به شماره شناســنامه 440 صادره از به شماره ملی 1753981344 
نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 284/30 مترمربع از 
پــالک 1803  فرعــی از 72  اصلــی واقع در فروشــان  بخــش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 57708 مورخ 72/05/14 دفترخانه 59 مالحظــه و محرز 

گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
16- رای شــماره 7246 مورخ 96/06/11 خانم زیبا کاظمی ورنوســفادرانی  فرزند علی 
محمد  بشماره کالســه 6466 و به شماره شناســنامه 1130062465 صادره از به شماره 
ملی 1130062465 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/30 
مترمربع از پالک 1803  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 178742 مورخ 86/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 7260 مورخ 96/06/11 خانم افســانه ایران نژاد ورنوسفادرانی  فرزند 
سیف اهلل  بشماره کالســه 0646 و به شــماره شناســنامه 25033 صادره به شماره ملی 
1140241982 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 مترمربع از پالک  2302  
فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
26110 مورخ 49/09/11 دفترخانه 61 و ارائــه قولنامه از پروانه ابراهیم بابایی   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 7343 مورخ 96/06/12 آقای محمد ابراهیم محمدیان فروشانی  فرزند 
عبدالحسین  بشــماره کالسه 0558 و به شــماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141521660 نسبت به ششدانگ   یکباب خانه به مساحت 206 مترمربع از پالک  1812  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

97791  مورخ 76/02/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 7299 مورخ 96/06/12 آقای علیرضا رضایی   فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0626 و به شماره شناسنامه 17847 صادره به شماره ملی 1140178016 نسبت به 
5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/40 مترمربع از پالک   1443 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 65146 مورخ 

87/03/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 7298 مورخ 96/06/12 خانم مهناز حاتمی فر   فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0870 و به شماره شناسنامه 2952 صادره به شماره ملی 1141198177 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/40 مترمربع از پالک   1443 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه قولنامه از 
علیرضا رضایی سند 65146 مورخ 87/03/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
21- رای شــماره 7341 مورخ 96/06/12  آقای ســبزعلی زینعلی ورنوسفادرانی   فرزند 
محمدآقا  بشــماره کالســه 0410 و به شــماره شناســنامه 1392 صادره به شماره ملی 
4171823625 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 106/68 مترمربع از پالک  
1682 و 1681 و 1680  فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 65 دفتر 437  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 7367 مورخ 96/06/12  آقای مصطفی رحمتی اندانی  فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0445 و به شماره شناسنامه 2037 صادره به شماره ملی 1141119935 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 399/90 مترمربع از پالک  453 فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شاملسند الکترونیکی 

9167 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شماره 6241 مورخ 96/05/28  آقای مهدی پریشانی فروشانی  فرزند عبدالمحمد  
بشماره کالسه 0628 و به شماره شناســنامه 4766 صادره به شماره ملی 1142275698 
نسبت به 3 دانگ مشا ع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 146/50 مترمربع از پالک  
1803 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

55258 مورخ 92/12/22 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 6240 مورخ 96/05/28  خانم مرضیه رحیمی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشــماره کالســه 0627 و به شــماره شناســنامه 1130238989 صادره به شماره ملی 
1130238989 نسبت به 3 دانگ مشا ع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 146/50 
مترمربع از پالک  1803 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 55258 مورخ 92/12/22 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 7288 مورخ 96/06/12  خانم مرضیه لطفی   فرزند حسن  بشماره کالسه 
0607 و به شماره شناسنامه 2671 صادره به شماره ملی 1141297450 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 143  مترمربع از پالک  305 فرعی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 4390 مورخ 

90/07/13 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 4667 مورخ 96/04/27  آقای نوراله اله وردی  فرزند اروجعلی  بشماره 
کالسه 0333 و به شماره شناســنامه 5 صادره به شــماره ملی 1159824398 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/40 مترمربع از پالک  566 فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی سید 

محمد جزایری و ارائه قولنامه  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 7271 مورخ 96/06/11  خانم مهری جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند نبی 
اله  بشماره کالسه 0272 و به شماره شناسنامه 112 صادره به شماره ملی 1142131661 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 178/58 مترمربع از پالک  
932 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

40217 مورخ 86/04/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره 7272 مورخ 96/06/11  آقای عبدالعلی حاجیان فروشانی  فرزند قدمعلی  
بشماره کالسه 0273 و به شماره شناسنامه 17598 صادره به شماره ملی 1140175513 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 178/58 مترمربع از پالک  
932 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

40217 مورخ 86/04/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 7375 مورخ 96/06/12  خانم لیال حمیدی منش   فرزند حمید  بشماره 
کالسه 0879 و به شماره شناســنامه 49002 صادره به شماره ملی 1280288507 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1531/88 مترمربع از پالک  102  
اصلی واقع در هرستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک 
رسمی مهین حسین زاده ســند 30853 مورخ 52/07/22 دفترخانه 102  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 7374 مورخ 96/06/12  خانم مهناز عابدزاده    فرزند رجبعلی  بشــماره 
کالسه 0881 و به شماره شناســنامه 39773 صادره به شماره ملی 1280288507 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه  به مساحت 1531/88 مترمربع از پالک  
102  اصلی واقع در هرستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30853 مورخ 

52/07/22 دفترخانه 102  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 5208 مورخ 95/10/25  آقای بهروز عمادی اندانی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1181 و به شماره شناسنامه 3393 صادره به شماره ملی 1141304661 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 193/80 مترمربع از پالک  780 فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
39342 مورخ 91/09/25 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 323 دفتر 193 و صفحه 535 دفتر 

207   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 5209 مورخ 95/10/25  خانم الهه عمادی   فرزند اکبر  بشماره کالسه 
1182 و به شماره شناسنامه 16143 صادره به شماره ملی 1142376168 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 193/80 مترمربع از پالک  780 فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 39342 مورخ 
91/09/25 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 323 دفتر 193 و صفحه 535 دفتر 207   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 7342 مورخ 96/06/12  خانم مهری خانیان سدهی فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 0792 و به شماره شناسنامه 13550 صادره به شماره ملی 1140511882 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 128/20 مترمربع از پالک  1059 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 130652 مورخ 80/07/06 

دفترخانه 73 ثبت در صفحه 379 دفتر 135  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 7414 مورخ 96/06/13  آقای علی شاه رشیدی  فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 0673 و به شــماره شناسنامه 19 صادره به شــماره ملی 1129750949 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 167/80 مترمربع از پالک  552 فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 20118 

مورخ 96/01/24 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 7413 مورخ 96/06/13  خانم صدیقه ماندگاری اندانی فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 0749 و به شماره شناسنامه 210 صادره به شــماره ملی 1141646803 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 204/88 مترمربع از پالک  825 فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13781  مورخ 
86/08/01 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 474 دفتر 500 صفحه 290 دفتر 420 و صفحه 

284 دفتر 420   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 7379 مورخ 96/06/12  خانم زهرا حاجی کرمی خوزانی   فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0661 و به شماره شناسنامه 452 صادره به شماره ملی 1141651361 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 75/90 مترمربع از پالک  277 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 80 

دفتر 383 سند 208144 مورخ 90/08/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 6685 مورخ 95/11/28  خانم شــهناز خوش اخالق ورنوســفادرانی   
فرزند محمد   بشماره کالسه 0394 و به شماره شناســنامه 12259 صادره به شماره ملی 
1140121162 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 77/39 مترمربع از پالک  
89 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 32137   مورخ 35/05/18 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 7421 مورخ 96/06/13  آقای کرمعلی حدادیان خوزانی   فرزند یوسف  
بشماره کالسه 0660 و به شماره شناسنامه 104 صادره به شماره ملی 1141530120 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/40 مترمربع از پالک  292 فرعی از 110  اصلی 
واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 482 دفتر 226   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 4666 مورخ 96/04/27  آقــای رضا جورکش ورنوســفادرانی   فرزند 
غالمحسین  بشماره کالســه 0415 و به شماره شناســنامه 8818 صادره به شماره ملی 
1142313050 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 532/67 مترمربع از پالک  
2526/1 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 15298 مورخ 91/06/06 دفترخانه 192    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 6245 مورخ 96/05/28  آقای حســینعلی لطفی فروشانی   فرزند اسداله  
بشماره کالسه 0376 و به شماره شناسنامه 148 صادره به شماره ملی 1141515059 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 242/72 مترمربع از پالک  1159 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 69699 مورخ 70/02/14 
دفترخانه 63 و سند 133005 مورخ 90/08/09 دفترخانه 63 و سند 91461 مورخ 75/06/18 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 7300 مورخ 96/06/12  آقای عزیزاله صیفوری آرپناهی   فرزند سیف 
اله  بشــماره کالســه 0728 و به شماره شناســنامه 728 صادره فارســان به شماره ملی 
5558752564 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 180 مترمربع از پالک  
156   اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی شهرداری خمینی شهر سند 137824 مورخ 81/06/12 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 7455 مورخ 96/06/14  خانم فاطمه عمادی اندانی   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0703 و به شــماره شناسنامه 24 صادره به شــماره ملی 1141658763 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133/33 مترمربع از پالک 531 فرعی از 11  اصلی واقع 
در صحرای نخودجاری اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

367 دفتر 299 و ثبت در صفحه 364 دفتر 299 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 4659 مورخ 96/04/27  خانم زهرا پیمانی فروشانی   فرزند یداله  بشماره 
کالسه 0068 و به شماره شناسنامه 708 صادره به شــماره ملی 1141209731 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 106/90 مترمربع از پالک  195  فرعی از 114  اصلی 
واقع درصحرای شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

6004444 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 7495 مورخ 96/06/14  آقای حسن عابدی پور   فرزند ابوطالب  بشماره 
کالسه 0941 و به شماره شناسنامه 891 صادره به شــماره ملی 1141722585 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 35 مترمربع از پالک  608  فرعی از 114   اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 593 دفتر 

368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 6978 مورخ 96/06/07  خانم اعظم پریشانی فروشانی   فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 0229 و به شماره شناســنامه 9966 صادره به شماره ملی 1142324443 
نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 176/5 مترمربع از پالک  775  
فرعی از 106صلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی 000799   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 6977 مورخ 96/06/07  آقای مهدی حاجیان  فروشانی   فرزند حسنعلی  
بشماره کالسه 0228 و به شماره شناســنامه 1320 صادره به شماره ملی 1142241386 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 176/5 مترمربع از پالک  775  
فرعی از 106صلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی 000799   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 7449 مورخ 96/06/14  آقای عباس محمدی    فرزند قاسمعلی  بشماره 
کالسه 0234 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 1142224821 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 206/22 مترمربع از پالک  128  فرعی از 99 
اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15386 مورخ 
94/07/15 دفترخانه 300 و سند 155961 از قاســمعلی محمدی و ارائه وکالتنامه 3801 

مورخ 90/06/29 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 7448 مورخ 96/06/14  آقای مجید  محمدی    فرزند قاسمعلی  بشماره 
کالسه 0233 و به شماره شناسنامه 1301 صادره به شماره ملی 1141215659 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 206/22 مترمربع از پالک  128  فرعی 
از 99 اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15386 
مورخ 94/07/15 دفترخانه 300 و سند 155961 از قاسمعلی محمدی و ارائه وکالتنامه 3801 

مورخ 90/06/29 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 7609 مورخ 96/06/15  آقای مجید صالحی  فرزند عبدالرضا  بشماره 
کالسه 0169 و به شماره شناسنامه 269 صادره به شــماره ملی 1141669013 نسبت به 
ششــدانگ  یکباب خانه سه طبقه و فوقانی  به مســاحت 229/20 مترمربع از پالک  320  
فرعی از 82 اصلی  واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 6664  مورخ 94/03/17 دفترخانه 388 سند 51648 مورخ 95/01/22 

دفترخانه 139 و ارائه گواهی انحصار ورثه   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 7642 مورخ 96/06/15  آقای علی لطفی فرزند غالمرضا   بشماره کالسه 
0236 و به شماره شناسنامه 332 صادره نجف آباد به شماره ملی 1091067104 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان ویالیی به مساحت 629/06 مترمربع از پالک  21  فرعی از 141  
اصلی  واقع در مزرعه توران آباد    بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی سید علی هاشمی ثبت در صفحه 76 دفتر 240    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
51- رای شماره 7420 مورخ 96/06/13  آقای مسلم رشــیدی  فرزند عباسقلی   بشماره 
کالسه 1249 و به شماره شناســنامه 8 صادره به شــماره ملی 5759856898 نسبت به 

ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 144/87 مترمربع از پالک  671  فرعی از 
99  اصلی  واقع در جوی آباد    بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی عطاء اهلل اشرفی  سند 22462 مورخ 51/08/19 دفترخانه 38    مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 7618 مورخ 96/06/15  خانم زهرا کریمی اندانی  فرزند عزیزاله   بشماره 
کالسه 0193 و به شماره شناسنامه 1751 صادره به شماره ملی 1141186160 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 131/80 مترمربع از پالک  159  فرعی از 107  اصلی  
واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی سید محمد تقی احمدی سند 84139 مورخ 69/07/18 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 7590 مورخ 96/06/15  آقای حسین باجول  فرزند عبداهلل   بشماره کالسه 
1594 و به شماره شناسنامه 7674 صادره به شماره ملی 0054296234 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 170/35 مترمربع از پالک  156   اصلی  واقع در خیرآباد  

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
54- رای شماره 7346 مورخ 96/06/12  خانم زهرا هاشم نجفی  فرزند رمضان   بشماره 
کالسه 0672 و به شــماره شناسنامه 22 صادره به شــماره ملی 1141061570 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 258/65 مترمربع از پالک  191 و 386   فرعی از 116  
اصلی  واقع در صحرای پا گودالی ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحه 464 دفتر 204 و ارائه قولنامه از محمد حسین کبیری سند 25552 

مورخ 49/01/25  دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 7591 مورخ 96/06/15  خانم معصومه عمومی خوزانی  فرزند ابوالقاسم   
بشماره کالسه 0240 و به شماره شناســنامه 1519 صادره به شماره ملی 1141137496 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 82/79 مترمربع از پالک  321  فرعی از 85  
اصلی  واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 51640 مورخ 

95/01/19 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 7684 مورخ 96/06/16  آقای حمید سلیمانی   فرزند حسین   بشماره کالسه 
0624 و به شماره شناسنامه 2567 صادره به شماره ملی 1285901673 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 225/27 مترمربع از پالک  917  فرعی از 126  اصلی  واقع در درچه 
خانه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی حسین 

سلیمانی ثبت در صفحه 332 دفتر 382  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 7685 مورخ 96/06/16  آقای حسین سلیمانی  فرزند حسن   بشماره کالسه 
0623 و به شماره شناسنامه 155 صادره به شماره ملی 1141782936 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 417  مترمربع از پالک  917  فرعی از 126  اصلی  واقع 
در درچه خانه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 382 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 7686 مورخ 96/06/16  خانم زهرا زمانی خوزانی  فرزند براتعلی   بشماره 
کالسه 0647 و به شماره شناسنامه 2749 صادره به شماره ملی 1141336499 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 184/60  مترمربع از پالک  177  فرعی از 110  اصلی  
واقع در صحرای کک و موش اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 125 دفتر 659 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6218 مورخ 96/05/28  خانم فاطمه باقری خوزانی  فرزند رضا   بشماره 
کالسه 1212 و به شماره شناسنامه 243 صادره به شــماره ملی 1171617137 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 122/40  مترمربع از پالک  92  فرعی از 114   اصلی  واقع 
در صحرای شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57833 مورخ 

72/05/28 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 6246 مورخ 96/05/28  آقای بهنام افشاری فرزند سلطان مراد   بشماره 
کالسه 0748 و به شماره شناسنامه 262 صادره به شــماره ملی 1142232905 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 103/22  مترمربع از پالک  1270  فرعی از 99  اصلی  
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
حسین محمدی سند 19858 مورخ 53/02/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
61- رای شــماره 7584 مورخ 96/06/14  خانم زهرا محمدی دره بنــدی   فرزند احمد    
بشماره کالسه 0928 و به شماره شناسنامه 27737 صادره به شماره ملی 1090275382 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 148/77  مترمربع از پالک  10259  
فرعی از 75  اصلی  واقع در دســتگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8413  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 3479 مورخ 96/03/28  خانم اعظم حیدری ورنوسفادرانی   فرزند علی   
بشماره کالسه 0288 و به شماره شناسنامه 733 صادره به شماره ملی 1141094320 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 157  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15013 مورخ 

93/01/20 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 3480 مورخ 96/03/28  خانم ملوک اسدی ورنوسفادرانی   فرزند صادق   
بشماره کالسه 0290 و به شماره شناسنامه 359 صادره به شماره ملی 1140989421 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 157  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15013 مورخ 

93/01/20 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 7622 مورخ 96/06/15  آقای ابوالفضل کیانی خوزانی   فرزند حســین   
بشماره کالسه 0332 و به شماره شناسنامه 13703 صادره به شماره ملی 1142351866 
نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/32  مترمربع از پالک  
320  فرعی از 82  اصلی  واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 51815 مورخ 95/02/26 دفترخانه 82 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 7623 مورخ 96/06/15  خانم منیره شفیعی    فرزند جواد   بشماره کالسه 
0333 و به شماره شناسنامه 1130215059 صادره به شماره ملی 1130215059 نسبت به 
1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/32  مترمربع از پالک  320  فرعی 
از 82  اصلی  واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 51815 مورخ 95/02/26 دفترخانه 82 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 6262 مورخ 96/05/28  آقــای رمضانعلی روح اللهی ورنوســفادرانی   
فرزند حســنعلی   بشماره کالســه 0436 و به شــماره شناســنامه 366 صادره به شماره 
ملی 1140905457 نســبت به 3 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
441/70 مترمربــع از پــالک  50  فرعــی از 121  اصلــی  واقــع در گارســله بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 203299 مــورخ 89/02/09 دفترخانه 
 73 ســند 70158 مــورخ 70/04/08 و ســند 203400 مــورخ 89/12/09  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 6259 مــورخ 96/05/28  خانــم فاطمه ســلطان روح الهــی   فرزند 
محمد ابراهیم   بشــماره کالســه 0433 و به شماره شناســنامه 98 صادره به شماره ملی 
1140972200 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 
مترمربع از پالک  50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارســله بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 70158 مورخ 70/04/08 دفترخانه 63 مالحظــه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 6260 مورخ 96/05/28  آقای محمد حســام روح اللهی ورنوسفادرانی   
فرزند حسنعلی   بشــماره کالسه 0434 و به شماره شناســنامه 1131107403 صادره به 
شماره ملی 1131107403 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
441/70 مترمربع از پالک  50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارســله بخش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شامل سند 107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46   مالحظه و محرز

گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شماره 6258 مورخ 96/05/28  خانم مهناز احمدی اقوسی   فرزند ناصر   بشماره 
کالسه 0437 و به شماره شناسنامه 1130027775 صادره به شماره ملی 1130027775 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 مترمربع از پالک  
50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 6261 مورخ 96/05/28  آقای حسنعلی روح الهی ورنوسفادرانی   فرزند 
رمضانعلی   بشماره کالسه 0435 و به شــماره شناســنامه 1053 صادره به شماره ملی 
1141280957 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 
مترمربع از پالک  50  فرعــی از 121  اصلی  واقع در گارســله بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 7432 مورخ 96/06/13  آقای مهدی کاظمی اندانی   فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1402 و به شماره شناسنامه 461 صادره به شماره ملی 1141687860 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 77 مترمربع از پالک  236  فرعی از 
105  اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و 
وقولنامه از مالک رسمی فتحعلی عمادی ثبت در صفحه 361 دفتر 155  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 7431 مورخ 96/06/13  خانم زهره اعمازاده اندانی   فرزند غالمرضا   
بشماره کالسه 1403 و به شماره شناسنامه 1423 صادره به شماره ملی 1141136538 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 77 مترمربع از پالک  236  
فرعی از 105  اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه 
وکالتنامه و وقولنامه از مالک رســمی فتحعلی عمادی ثبت در صفحــه 361 دفتر 155  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 7598 مورخ 96/06/15  آقای محمد تقی صادقی   فرزند محمد حسن   
بشماره کالسه 0934 و به شماره شناسنامه 11971 صادره به شماره ملی 1140118250 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 398/80 مترمربع از پالک  
3819  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 78743 مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 7597 مورخ 96/06/15  خانم محترم ابوالقاسمی ورنوسفادرانی   فرزند 
حسین   بشماره کالسه 1251 و به شماره شناسنامه 7 صادره به شماره ملی 1140954288 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 398/80 مترمربع از پالک  
3819  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 78743 مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 7595 مورخ 96/06/15  آقای کوروش صادقی   فرزند محمد تقی   بشماره 
کالسه 1250 و به شماره شناسنامه 260 صادره به شماره ملی 1141052751 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 398/80 مترمربع از پالک  3819  
فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

78743 مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 7560 مورخ 96/06/14  آقای محمد جواد قنبری   فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 0497 و به شماره شناسنامه 52 صادره به شــماره ملی 1142129926 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 300  مترمربع از پالک  27  فرعی از 
82  اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
75457 مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 281 دفتر 643  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 7564 مورخ 96/06/14  آقای یداهلل قنبری والشــانی   فرزند محمد   
بشماره کالسه 0493 و به شــماره شناسنامه 54 صادره به شــماره ملی 1142023044 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 200 مترمربع از پالک  27  
فرعی از 52  اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 75457  مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 104 دفتر 639 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 7557 مورخ 96/06/14  خانم فاطمه زهرا قنبری    فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 0495 و به شماره شناسنامه 188 صادره به شماره ملی 1142473937 نسبت به 
ششــدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 260 مترمربع از پالک  27  فرعی از 
52  اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
75457  مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 308 دفتر 643 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 7563 مورخ 96/06/14  خانم صنم قنبری  فرزند نوروزعلی   بشماره 
کالسه 0496  و به شماره شناسنامه 51 صادره به شــماره ملی 1142030709 نسبت به 
ششــدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 300 مترمربع از پالک  27  فرعی از 
52  اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
75457  مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 278 دفتر 643 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 8262 مورخ 95/12/28  خانم لیال حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند 
براتعلی   بشماره کالســه 5291 و به شــماره شناســنامه 19997 صادره به شماره ملی 
1140199511 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
150/23 مترمربع از پالک  23  فرعی از 121  اصلــی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 515 دفتر 515  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 7702 مورخ 96/06/23  آقای محسن عابدی فرزند محمد   بشماره کالسه 
0536  و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 1140962418 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 179/75 مترمربع از پالک  210  فرعی از 121  اصلی  
واقع در صحرای گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3911  مورخ 
26/10/09 و سند 8301 مورخ 26/10/09 و سند 7407 مورخ 25/07/03  دفترخانه 38 و 
سند 13315 مورخ 34/04/31 دفترخانه 38 و گواهی حصر وراثت 419 مورخ 64/06/26 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 7699 مورخ 96/06/23  آقای محسن عابدی فرزند محمد   بشماره کالسه 
0537  و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 1140962418 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 176/50 مترمربع از پالک  211 و 211/1  فرعی 
از 121  اصلی  واقع در صحرای گارســله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 13988  مورخ 35/02/01 دفترخانه 61  و به موجب گواهی حصر وراثت 419 مورخ 

60/06/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 7689 مورخ 96/06/22  آقای محمود حسینی ورنوسفادرانی فرزند باقر   
بشماره کالسه 0351  و به شماره شناسنامه 3759 صادره به شماره ملی 1141308339 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 191/30 مترمربع از پالک  2087 فرعی که به 
قطعات 3555 و 3556 و 3557  تبدیل شده است  از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 107596   مورخ 95/11/23 دفترخانه 46 و 
ارائه قولنامه از مالکین رسمی  سند 35324  مورخ 57/05/30 دفترخانه 61  و سند 27452 

مورخ 51/02/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 7708 مورخ 96/06/23  آقای عباسعلی حاجیان فروشانی فرزند محمد 
حسین   بشماره کالســه 0403  و به شــماره شناســنامه 19257 صادره به شماره ملی 
1140192124 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 282/46 مترمربع از پالک  
56 و 57   فرعی از 106  اصلی  واقع در صحرای پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفحات 163 و 166 و 74 دفتر 258 و 78 و 131   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 7673 مورخ 96/06/16  آقای عبداهلل بیاتــی کمیتکی فرزند نجفقلی   
بشماره کالسه 1719  و به شماره شناسنامه 1489 صادره به شماره ملی 5759378120 

نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 145 مترمربع از پالک  623    فرعی 
از 111  اصلی  واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 158939 مورخ 84/05/19 دفترخانه 73    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 7292 مورخ 96/06/12  آقای نادر رجبی فرزند علی   بشماره کالسه 0255  
و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 4172951376 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه نیمه ساز   به مساحت 171 مترمربع از پالک  9   فرعی از 156  اصلی  واقع در خیرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11683 مورخ 93/05/18 دفترخانه 322   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 7725 مورخ 96/06/23  آقای سعید هاشــم زاده  فرزند محمد   بشماره 
کالسه 0701  و به شماره شناسنامه 1130145042 صادره به شماره ملی 1130145042 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/5 مترمربع از پالک 
701 فرعی از 112  اصلی  واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 6307   مالحظه و محرز گردیده است.
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 7724 مورخ 96/06/23  خانم محدثه طاهری اندانی  فرزند محمد   بشماره 
کالسه 0702  و به شماره شناسنامه 1130315691 صادره به شماره ملی 1130315691 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/5 مترمربع از پالک 
701 فرعی از 112  اصلی  واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 6306 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 3322 مورخ 96/03/27  خانم هاجر محمدی فر  فرزند عبداهلل   بشماره 
کالسه 1250  و به شماره شناسنامه 1763 صادره به شماره ملی 1142245802 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 110 مترمربع از پالک 95  فرعی از 114  اصلی  واقع 
در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66363 مورخ 

95/08/11 دفترخانه 172  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 7765 مورخ 96/06/25  آقای اکبر شــیرانی فرزند محمد علی   بشماره 
کالسه 1169  و به شماره شناسنامه 15 صادره به شــماره ملی 1141532298 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه   و فوقانی به مساحت 154/25 مترمربع از پالک 
1373  فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 21436 مورخ 50/10/11 و ســند 36021 دفترخانه 59/12/04   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 7766 مورخ 96/06/25  خانم زهره نظری  فرزند عبدالعلی   بشــماره 
کالسه 1168  و به شماره شناسنامه 11443 صادره به شماره ملی 1140490591 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه   و فوقانی به مساحت 154/25 مترمربع از پالک 
1373  فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 36021 مورخ 59/12/04 دفترخانه 63    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 4771 مورخ 96/04/28  خانم فائزه شیخ خوزانی فرزند سیف اله   بشماره 
کالسه 0693  و به شماره شناسنامه 1130105083 صادره به شماره ملی 1130105083 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 205/30 مترمربع از پالک 
113  فرعی از 115  اصلی  واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
220128 مورخ 92/08/18 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 189 دفتر 504  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 7827 مورخ 96/06/26  آقای ناصر مسعودیان  فرزند کرمعلی   بشماره 
کالسه 1337  و به شماره شناســنامه 6 صادره به شماره ملی 1141595613 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 143/60 مترمربع از پالک 427 و 426   
فرعی از 114  اصلی  واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 89199 مورخ 74/12/09 دفترخانه 63 از حسین مسعودیان و بتول مسعودیان و سند 

55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 7826 مورخ 96/06/26  خانم زهرا مسعودیان   فرزند محمدعلی   بشماره 
کالسه 1336  و به شماره شناسنامه 35 صادره به شماره ملی 1141069059 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 143/60 مترمربع از پالک 427 و 426   
فرعی از 114  اصلی  واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 89199 مورخ 74/12/09 دفترخانه 63 از حسین مسعودیان و بتول مسعودیان و سند 

55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 6769 مورخ 96/06/05  آقای اکبر لطفی  فرزند حسین   بشماره کالسه 
1565  و به شماره شناســنامه 14103 صادره به شــماره ملی 1140514415 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 15 مترمربع از پالک 1242   فرعی از 72  اصلی  واقع 
در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  455 دفتر 272   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

96- رای شماره 7275 مورخ 96/06/11  خانم ربابه موسوی  فرزند سید اسمعیل   بشماره 
کالسه 0657  و به شماره شناسنامه 467 صادره به شماره ملی 1289323704 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مســاحت 201/50 مترمربع از پالک 433   فرعی از 
112  اصلی  واقع در صحرای ماســه دانی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 25740 مورخ 74/10/03 دفترخانه 35 و ثبت در صفحه 221 دفتر 145  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شماره 7920 مورخ 96/06/27  آقای ســید امیرهوشنگ موسوی صدر   فرزند 
سید جان محمد    بشماره کالسه 0243  و به شماره شناسنامه 178 صادره به شماره ملی 
5559575941 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 313/88 مترمربع از پالک 
829   فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه وکالتنامه 234915 از مالک رســمی مدینه عادلوند مــورخ 96/04/18 و وکالتنامه 
21458 مورخ 96/06/13 از مالک رسمی آقای مهدی محمدی جوآبادی دفترخانه 300 و 
وکالتنامه 21435 مورخ 96/06/11 از مالکین رسمی آقایان و خانمها شکراله و سیف اله و 
علی اکبر و مصطفی و مرتضی و اقدس و نرگس  همگی محمدی جوآبادی و عزت سبزیان 

ورنوسفادرانی دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شــماره 7728 مورخ 96/06/23  آقای پرویز ایرانی ورنوسفادرانی  فرزند حیدر   
بشماره کالسه 1347  و به شماره شناسنامه 14736 صادره به شماره ملی 1140146122 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 101/50 مترمربع از پالک 
1714   فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 366  مورخ 88/07/16 دفترخانه 388 و ســند 118363 مورخ 84/07/14 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شــماره 7729 مورخ 96/06/23  خانم طیبه حشمتی   فرزند حسینعلی   بشماره 
کالسه 1346  و به شماره شناسنامه 1147 صادره به شماره ملی 114198466 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 101/50 مترمربع از پالک 1714   فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 366  
مورخ 88/07/16 دفترخانه 388 و سند 118363 مورخ 84/07/14 دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شــماره 7860 مــورخ 96/06/27  آقای ســیف اله بلدی فروشــانی  فرزند 
ابراهیم   بشــماره کالســه 1175  و به شــماره شناســنامه 22 صادره به شــماره ملی 
1141579073 نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه بــه مســاحت 177/12 مترمربع از 
پالک 206/1   فرعی از 122  اصلی  واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه   بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 227752 مورخ 94/02/05 دفترخانه 73   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شــماره 7790 مورخ 96/06/26  خانم فاطمه محمدی فرزند حســین خان   
بشماره کالسه 1408  و به شماره شناســنامه 736 صادره به شماره ملی 1289376956 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع از پــالک 644 فرعی از 
99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 
 18809 مورخ 95/06/14 ســند 12535 مــورخ 47/02/19 دفترخانــه  63   مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
102- رای شماره 7721 مورخ 96/06/23  خانم منور کوچکی ورنوسفادرانی  فرزند غفار   
بشماره کالسه 0684  و به شماره شناســنامه 171 صادره به شماره ملی 1140972431 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 251/83 مترمربع از پالک 1/ 2 و 2 فرعی از 
116  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 101115 مورخ 
94/06/08 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از مالک رسمی حسن ترابی ثبت در صفحه 575 

دفتر 317    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 7887 مورخ 96/06/27  آقای امراله محمــودی زاده فرزند محمود  
بشماره کالسه 0655  و به شماره شناســنامه 157 صادره به شماره ملی 6219390873 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 75/5 مترمربع از پالک 1611   فرعی 
از 159  اصلی  واقع در اراضی شمالی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 4322    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 7996 مورخ 96/06/28  خانم بتول مسعودیان فرزند محمود   بشماره 
کالسه 0683  و به شماره شناسنامه 6907 صادره به شماره ملی 0037036912 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 153/19 مترمربع از پالک 426 
و 427   فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 89199 مورخ 74/12/19 دفترخانه 63 و ارائه قولنامه از مالک رسمی ناصر 
مسعودیان و زهرا مسعودیان سند 55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59 و سند 55594 

مورخ 71/08/12 دفترخانه 59    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

105- رای شماره 7997 مورخ 96/06/28  آقای حسین مسعودیان فرزند کرمعلی   بشماره 
کالسه 0685  و به شماره شناسنامه 352 صادره به شماره ملی 1141566699 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 153/19 مترمربع از پالک 426 
و 427   فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 89199 مورخ 74/12/19 دفترخانه 63 و سند 55534 و سند 55594 مورخ 
71/08/12 دفترخانه 59  ارائه قولنامه از مالکین رسمی ناصر و زهرا مسعودیان    مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

106- رای شماره 8042 مورخ 96/06/28  آقای امید کریمیان خوزانی  فرزند محمد حسین  
بشماره کالسه 1226  و به شماره شناســنامه 942 صادره به شماره ملی 1141280833 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 174 مترمربع از پالک 157 فرعی از 84  اصلی  
واقع در صحرای فتح آباد خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 264 دفتر 557 و ســند 40965 مورخ 91/10/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شماره 7787 مورخ 96/06/26  آقای مصطفی خالقی خوزانی  فرزند نوروزعلی 
بشماره کالسه 0676  و به شماره شناســنامه 352 صادره به شماره ملی 1141206171 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 238/4 مترمربع از پالک 229 فرعی از 114  
اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 554 دفتر 181 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

108- رای شــماره 7832 مورخ 96/06/26  آقای حســن جوادی منش  فرزند ابراهیم   
بشماره کالســه 1331  و به شماره شناسنامه 75 صادره به شــماره ملی 1141615452 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/50 مترمربع از پالک 252 فرعی از 110  
اصلی  واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه 551 دفتر 664 و سند 15292 مورخ 94/04/23 دفترخانه 322 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

109- رای شــماره 7676 مورخ 96/06/16  آقای پوریا محمدی جوآبادی  فرزند محمد  
بشماره کالســه 0650  و به شــماره شناســنامه 1271499096 صادره به شماره ملی 
1271499096 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه قدیمی به مساحت 121/15 مترمربع از 
پالک 1307 فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 1657 مورخ 89/07/08 دفترخانه 300 صلح شرطی مادم الحیوه با اختیار فسخ 

طی ثبت در صفحه 486 دفتر 574  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شماره 7868 مورخ 96/06/27  خانم عنایت اله نعلبندیان  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1291  و به شماره شناسنامه 24115 صادره به شماره ملی 1140232754 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 140/45 مترمربع از پالک 140 فرعی از 114  
اصلی  واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 159 دفتر 570 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

111- رای شماره 7899 مورخ 96/06/27  آقای مرتضی شفیعی خوزانی  فرزند لطف اهلل  
بشماره کالسه 0648  و به شماره شناسنامه 2006 صادره به شماره ملی 1141119625 
نسبت به ششــدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
206/80 مترمربع از پالک 550 فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 48548 مورخ 91/09/23 دفترخانه 172  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شماره 7922 مورخ 96/06/27  آقای حسین کیان نژاد  فرزند سیف اهلل  بشماره 
کالسه 0645  و به شــماره شناسنامه 5 صادره به شــماره ملی 1129829820 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 198/85 مترمربع از پالک 482 فرعی از 99  اصلی  واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 483 دفتر 66 

سند 108139 مورخ 77/09/22 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شــماره 7914 مورخ 96/06/27  آقای محمد اســمعیل عسگری فروشانی  
فرزند علی اکبر   بشماره کالسه 0658  و به شــماره شناسنامه 170 صادره به شماره ملی 
1141470063 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه مخروبه به مساحت 88/82  مترمربع از 
پالک 980 فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشــان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 410 و 581 دفتر 325 و 363  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

114- رای شــماره 7994 مورخ 96/06/28  آقای ماشــاهلل حاجیان فروشــانی  فرزند 
عبدالکریم  بشــماره کالسه 0225  و به شماره شناســنامه 12369 صادره به شماره ملی 
1140499866 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 87/80 مترمربع از پالک 
1676 فرعی از 159  اصلی  واقع در اراضی شمالی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند الکترونیکی 3185 و  ســند 28821 مورخ 96/02/11 دفترخانه 301 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

115- رای شــماره 1056 مورخ 96/01/31  خانم رقیه بیگم جعفری پور  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1245  و به شماره شناسنامه 8671 صادره به شماره ملی 1140462652 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه مخروبه به مســاحت 147/30 مترمربع از پالک 572/2 
فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشــان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

8641 مورخ 39/07/16 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

116- رای شــماره 8001 مــورخ 96/06/28  خانم نســرین عمو تقی ورنوســفادرانی  
فرزند عبداهلل  بشماره کالسه 0819  و به شماره شناســنامه 1101 صادره به شماره ملی 
1141213656 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
225 مترمربع از پــالک 54  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 110159 مورخ 77/12/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

117- رای شماره 8000 مورخ 96/06/28  آقای مهدی ســلطانی ورنوسفادرانی  فرزند 
نعمت اهلل  بشماره کالســه 0818  و به شــماره شناســنامه 104 صادره به شماره ملی 
1159514021 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
225 مترمربع از پــالک 54  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 94641 مورخ 76/03/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شــماره 7754 مورخ 96/06/25  خانم ســمیه زمانی فروشانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1676  و به شماره شناسنامه 15908 صادره به شماره ملی 1142373819 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع از پالک 320  

فرعی از 157  اصلی  واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
الکترونیکی 9073  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
119- رای شــماره 7755 مورخ 96/06/25  آقای علی مجیری   فرزند غالمعلی  بشماره 
کالسه 1675  و به شماره شناسنامه 72 صادره به شماره ملی 1141271125 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع از پالک 320  فرعی از 157  
اصلی  واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 

9072  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شــماره 7778 مورخ 96/06/26  آقای عبدالعظیم طاهری  فرزند عبدالرحیم  
بشماره کالسه 0980  و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 1129834549 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 147/10 مترمربع از پالک 
697  فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 160901 مورخ 84/08/29   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

121- رای شماره 7777 مورخ 96/06/26  آقای خداداد طاهری  فرزند عبدالرحیم  بشماره 
کالسه 0866  و به شماره شناسنامه 610  صادره به شماره ملی 1129389219 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 147/10 مترمربع از پالک 697  
فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

160901 مورخ 84/08/29   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

122- رای شماره 7768 مورخ 96/06/25  خانم زهره عمادی اندانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 0695  و به شماره شناسنامه 2008 صادره به شماره ملی 1141222779 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/68 مترمربع از پالک 246  فرعی از 
107  اصلی  واقع در صحرای بابافضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

167681 مورخ 85/08/21 دفترخانه 73    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

123- رای شماره 7767 مورخ 96/06/25  آقای مهدی ملکی  فرزند تقی  بشماره کالسه 
0694  و به شماره شناسنامه 996 صادره به شماره ملی 1141693208 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/68 مترمربع از پالک 246  فرعی از 107  
اصلی  واقع در صحرای بابافضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

167681 مورخ 85/08/21 دفترخانه 73    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

124- رای شماره 2349 مورخ 96/02/31  خانم اقدس سراییان ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 0891  و به شماره شناسنامه 26 صادره به شماره ملی 1140975201 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه قدیمی  به مساحت 147/60 مترمربع از پالک 
71  فرعی از 116  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59349 
مورخ 86/03/10 و 33478 مورخ 36/03/11  دفترخانه 46    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
125- رای شماره 2350 مورخ 96/02/31  خانم راضیه حاج هاشمی ورنوسفادرانی  فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0892  و به شــماره شناسنامه 1130335951 صادره به شماره ملی 
1130335951 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه قدیمی  به مساحت 
147/60 مترمربع از پالک 71  فرعی از 116  اصلی  واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 59349 مورخ 86/03/10 و 33478 مورخ 36/03/11  دفترخانه 

46    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

126- رای شــماره 8128 مورخ 96/06/29  خانم فاطمه کندری ورنوســفادرانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0748  و به شــماره شناســنامه 9086 صادره به شماره ملی 
1142315746 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 81/70 
مترمربع از پالک 474  فرعــی از 85  اصلی  واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 50449 مورخ 94/07/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

127- رای شــماره 8127 مورخ 96/06/29  آقای محمد صادق خسروی خوزانی  فرزند 
صفرعلی  بشماره کالســه 0747  و به شــماره شناســنامه 1071 صادره به شماره ملی 
1141281147 نســبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 81/70 
مترمربع از پالک 474  فرعــی از 85  اصلی  واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 50449 مورخ 94/07/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

128- رای شــماره 3431 مورخ 96/03/28  خانم فرشته شــاهین ورنوسفادرانی  فرزند 
عبدالعلی  بشــماره کالسه 6772  و به شــماره شناســنامه 2390 صادره به شماره ملی 
1141192551 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 138/90 
مترمربع از پالک 313  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 6565 مورخ 91/08/16 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

129- رای شماره 3430 مورخ 96/03/28  آقای حسین رستمی ورنوسفادرانی  فرزند رستم  
بشماره کالسه 6771  و به شماره شناســنامه 107 صادره به شماره ملی 1141062429 
نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 138/90 مترمربع از پالک 
313  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 6565 مورخ 91/08/16 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

130- رای شماره 8053 مورخ 96/06/29  خانم لیال مجیری اندانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0718  و به شماره شناسنامه 5093 صادره به شماره ملی 1142278964 نسبت به 
1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 194 مترمربع از پالک 1385  فرعی از 
84  اصلی  واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

00464  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

131- رای شــماره 8052 مورخ 96/06/29  آقای حبیب اله عموشــاهی خوزانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالســه 0717  و به شــماره شناســنامه 290 صادره به شماره ملی 
1141531984 نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 194 مترمربع 
از پالک 1385  فرعی از 84  اصلی  واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 2 دفتر 354 و دفتر 472 صفحه 137   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
132- رای شماره 8151 مورخ 96/06/30  خانم مریم عرب فروشانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0614  و به شماره شناسنامه 53 صادره به شــماره ملی 1141725071 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 221 مترمربع از پالک 75  فرعی از 120  اصلی  واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229859 مورخ 96/07/29 
دفترخانه 73 و سند 112519 مورخ 78/04/19 و سند 112347 مورخ 78/04/12 دفترخانه 
73 و وکالتنامه 234414 مورخ 96/02/06 نسبت به سهم االرث از محمد مهدی زورمند   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

133- رای شــماره 8030 مورخ 96/06/28  آقــای بهمن ابراهیمی فروشــانی  فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 0993  و به شــماره شناســنامه 1028 صادره به شماره ملی 
1817105590 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 259/60 مترمربع از پالک 
316  فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 164 مورخ 81/05/16 دفترخانه 126   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

134- رای شماره 7893 مورخ 96/06/27  آقای فرهاد شــفیع  فرزند رضاخان  بشماره 
کالسه 0043  و به شماره شناسنامه 16 صادره میمه به شماره ملی 6229827921 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 190 مترمربع از پالک 392  فرعی از 141  اصلی  واقع 
در مزرعه توران آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی شرکت تعاونی بنیاد تعاون سپاه اصفهان ثبت در صفحه 572 دفتر 18   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

135- رای شماره 7403 مورخ 96/06/13  آقای احمد بلدی فروشانی  فرزند عبداله  بشماره 
کالسه 1180  و به شماره شناسنامه 17898 صادره به شماره ملی 1140178520 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 110 مترمربع از پالک 272  فرعی از 122  
اصلی  واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

119692 مورخ 85/02/19 مالحظه و محرز گردیده است.
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهرم الف: 5064

نوبت اول:96/07/06
نوبت دوم:96/07/20
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تیم منتخب کشتی آزاد، راهی روسیه شد
تیم منتخب کشــتی آزاد برای حضور در رقابت های بین المللی دیمیتــری کرکین، بامداد 

چهارشنبه راهی کشور روسیه شد.

اخبار

10  کشتی گیر خارجی برای حضور 
در رقابت های لیگ کشتی آزاد و 
فرنگی باشــگاه های کشور به 

ایران می آیند.
رقابت های لیگ کشتی آزاد 
و فرنگی باشگاه های کشور، 
در دور برگشــت در حــال 

پیگیری است.
بر این اســاس تیم هــای حاضر 
در این رقابت ها، برای مسابقات 

پیش رو، از کشتی گیران خارجی استفاده خواهند کرد.

حضور عنوان داران جهان و المپیک 
در لیگ کشتی ایران

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی از وزیر ورزش و 
جوانان خواســت هرچه سریع تر نسبت 
به خصوصی ســازی باشگاه های 
استقالل و پرســپولیس اقدام 
کند؛ چرا که این موضوع یک 
تکلیف قانونی اســت و باید 

زودتر انجام شود.
محمدرضا تابش یادآور شد: 
وزیــر ورزش و جوانان باید به 
قول خود در فراکسیون ورزش  
)خصوصی ســازی باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس(اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مالیات بر ارزش افزوده که روی تیم ها 
بسته شده، متاسفانه حساب های لیگ برتر و باشگاه های مطرح 
توقیف شده که این موضوع موجب محدود شدن آنها شده است؛ 
برهمین اســاس نامه ای را ضرب االجلی به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی ارسال کردیم تا با استفاده از اختیاراتش رفع توقیف اموال 

کند تا آن را بررسی کنیم.
رییــس فراکســیون ورزش مجلــس همچنین گفــت: به نظر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، فدراسیون فوتبال ایران خصوصی 
است و این تصورشــان به دلیل اعالم هیئت دولت قبلی است که 

براساس مدارک این موضوع صحت ندارد.

رییس فراکسیون ورزش مجلس مطرح کرد:

خصوصی سازی استقالل و 
پرسپولیس؛ اولویت سازمان ورزش

بازیکن با تجربه تیم استقالل قصد دارد بی ســر و صدا از فوتبال 
خداحافظی کند.

پس از ماجــرای اخــراج رحمتی و 
جباری، برای نخستین بار بود که 
خبر خداحافظی جباری منتشر 
شــد. او گفته بود که نیم فصل 
برای همیشه، نه تنها استقالل 
که فوتبال را کنــار می گذارد؛ 
اما اکنــون اخبــار جدیدتری 
درباره او به گوش می رســد. خبر 
خداحافظی او دوباره منتشــر شده 
با این تفاوت که زودتر از موعد مقرر 
یعنی نیم فصل خواهد بود. خبرآنالین نیز خبری درباره خداحافظی 
مجتبی جباری دارد و در این باره نوشــته اســت: »طبق آخرین 
شــنیده ها مجتبی جباری تصمیــم دارد بدون برگــزاری بازی 
 خداحافظی از مستطیل ســبز خداحافظی کند و کفش هایش را 

بیاویزد!«

در پایان نیمه نخســت دیدار تیم های الهالل و پرسپولیس، مربی 
و بازیکن این تیم با یکــی از اعضای کادر 
فنی الهالل درگیر شدند. تیم فوتبال 
پرسپولیس در دیدار رفت مرحله 
نیمه نهایــی رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا، بــه مصاف 
تیــم الهالل عربســتان رفت 
و با نتیجــه 4 بر صفر متحمل 
شکست شد.پس از اتمام نیمه 
نخست این مســابقه، درگیری 
میــان نیمکــت الهاللی هــا بــا 
پرسپولیسی ها رخ داد و ناظر بازی 
آن را به AFC گزارش کرد تا احتمال محرومیت دســتیار برانکو و 

یکی از بازیکنان وجود داشته باشد.

مجتبی جباری بی سر و صدا می رود

به دلیل گزارش ناظر بازی با الهالل؛

احتمال محرومیت مربی و بازیکن 
AFC پرسپولیس از سوی

حمید جمالی برای چهار ســال به عنوان رییس هیئت هاکی اســتان 
اصفهان انتخاب شد تا طلسم بدون رییس بودن این هیئت شکسته شود.
عبدالحمید جمالی و پژمان سلطانی، ۲ کاندیدای این انتخابات بودند که 
در پایان فرآیند رای گیری، جمالی با کسب 1۲ رای از مجموع 1۳ رای 
اعضای مجمع انتخاباتی به عنوان رییس چهار سال آینده هیئت هاکی 
استان اصفهان انتخاب شد. پژمان سلطانی هم تنها یک رای کسب کرد.
هیئت هاکی اســتان اصفهان از دی ماه 1۳۹4 و با اتمام دوران ریاست 
مجید معین، تاکنون بدون رییس اداره می شــد. انتخابات این هیئت 
چندین بار قرار بود برگزار شود که هربار به دالیل مشخص و نامشخص 
لغو شد.آخرین بار قرار بود این مجمع انتخاباتی ششم شهریورماه برگزار 

شود که یک روز پیش از برگزاری لغو شده بود.

تمرینات تیم ملی تکواندو از دوشنبه آینده آغاز می شود و فدراسیون تکواندو 
همچنان تمایلی به دعوت از اسبقی و خدابخش ندارد.تیم ملی تکواندوی 
ایران در دو مرحله از رقابت های گرندپری، تنها موفق به کسب دو مدال برنز 
شده است. این تیم با نظر مهدی بی باک، تمرینات خود را 10 مهرماه از سر 
می گیرد. بر همین اساس آرمین هادی پور، فرزان عاشورزاده، ابراهیم صفری، 
حمیدرضا هادیان، محمد کاظمی، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی، 
سروش احمدی، عرفان ناظمی، مسعود حجی زواره، سعید رجبی، سجاد 
مردانی، فرشاد قیاسی و احمد محمدی، نفراتی هستند که می بایست دوشنبه 
آینده در محل خانه تکواندو خود را به کادر فنی معرفی کنند. سومین مرحله 
مسابقات گرندپری در سال ۲01۷ با حضور تکواندوکاران برتر جهان در 4 وزن 
المپیکی مردان و زنان از  ۲۸ مهرماه به مدت ۳ روز در لندن برگزار خواهد شد.

حمید جمالی، رییس 
هیئت هاکی استان شد

دور جدید تمرینات تیم 
ملی تکواندو آغاز می شود

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان گفت: نماینده بسکتبال بانوان 
استان در جلسه قرعه کشی ســوپرلیگ، با نام هیئت اصفهان حاضر 

جذب کنیم.شد تا بتوانیم برای این تیم حامی مالی 
جواد داوری در مــورد حضور تیم های 
آرارات و اصفهــان در ســوپرلیگ 
بســکتبال بانــوان و اینکــه نامی از 
ذوب آهــن در لیســت تیم هــای 
شــرکت کننده وجود ندارد، اظهار 
کرد: تا امروز باشگاه ذوب آهن به ما 
اعالم کرده که در بسکتبال بانوان 
تیم داری نمی کند. در حال حاضر 
نمایندگان اصفهان با نام هیئت در 
مسابقات لیگ حضور دارند و در 
تالش هستیم اسپانسری برای 
آنها جذب کنیم. تیــم آرارات 
نیز با سرمربیگری زمان پور در 
سوپر لیگ B بانوان حضور دارد.

داوری ادامه داد: تیم آقایان نیز همین مشکالت را دارد و هنوز حامی 
مالی برای این تیم پا پیش نگذاشته است.

وی در مورد دلیل عدم تیم داری باشــگاه ذوب آهن در ســوپرلیگ 
بســکتبال بانوان، گفت: دلیل این تصمیم را از باشــگاه ذوب آهن 

بپرســید. اگر تنها دلیل مشــکالت مالی اســت، چرا برای فوتبال 
مشکالت مالی وجود ندارد؟

داوری تصریح کرد: باشگاه ذوب آهن امسال تیم های تنیس روی میز، 
هندبال و بســکتبال بانوان را منحل کرد. در کل ورزش بانوان را در 

اصفهان نابود کرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
با باشگاه سپاهان برای حمایت از 
تیم بانوان صحبتی نکرده اید، بیان 
کرد: اگر ذوب آهن زودتر و قبل از 
آغاز ســال ۹۶ عدم حمایت خود 
از تیم بســکتبال بانوان را به هیئت 
اعالم کرده بود، زمان برای صحبت و 
مذاکره با باشگاه های دیگر را داشتیم 
اما در حاال حاضر زمان بدی برای اعالم 

این موضوع بود.
داوری گفت: تمرینات تیم بســکتبال 
بانوان اصفهــان از هفتــه آینده و پس 
از ایام عــزاداری امام حســین)ع( آغاز 
می شود. کتایون ظفریان سرمربی فصل گذشته ذوب آهن دیگر در 
 تیم اصفهان حضور ندارد و ســرمربی و کادر فنی تیم هنوز مشخص 

نیست.

ذوب آهن در زمان بدی عدم تیم داری در بسکتبال را اعالم کرد؛

صحنه های زیبایی که در ایران کمتر دیده می شود! تالش برای حفظ سهمیه اصفهان
تعویض اینیستا یک امر طبیعی بود و او هم با قبول شرایط تیم و اطاعت دستور مربی از بازی خارج 

شد و به سمت نیمکت بارسا رفت. 
قبل از خروج اینیستا اما تماشاگران تیم رقیب که تا آن لحظه سه گل از تیم اینیستا خورده بودند، 
با تشویق او باعث شدند اینیســتا با ادای احترام به تماشاگران خیرونا نشان دهد که تا چه اندازه به 

مسائل اخالقی پایبند است؛ صحنه ای که در ایران کمتر دیده می شود.

توپ و تور

علــی قربانی که مدتی پیــش از ناحیه مچ دســت دچار 
آسیب دیدگی شده بود، با توجه به شرایط حساس استقالل 
و ســایر مصدومان، جراحی خود را عقــب انداخت تا روز 
گذشته در یک فرصت مناسب مچ دستش را به تیغ جراحان 
بسپارد. مسابقات لیگ به خاطر دو بازی دوستانه تیم ملی 
با تیم های ملی توگو و روسیه تا ۲0 مهرماه تعطیل است و 
قربانی دوران نقاهت خود را در این مدت سپری خواهد  کرد.

09
دوران بازی های بدون شکست کهکشانی ها در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا به ۵ سال رسید. در ۲۹ بازی بدون شکست 
اخیر رئالی هــا در مراحل گروهی لیگ قهرمانــان اروپا، ۲۲ 
پیروزی و ۷ تســاوی به ثبت رسیده است. نکته جالب درباره 
روند شکست ناپذیری کهکشــانی ها در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا، این است که آخرین باخت آنها در این مرحله 

از رقابت ها به ۲4 اکتبر سال ۲01۲ برمی گردد.

لئوناردو سیلوا بازیکن برزیلی، روزگذشته با حضور در دفتر قائم 
مقام باشگاه به صورت رسمی به گیتی پسند اصفهان پیوست.

این بازیکن برزیلی که ســابقه حضور در لیگ های برتر اسپانیا، 
برزیل و انگلستان را دارد، دومین بازیکن برزیلی گیتی پسند در 
فصل جاری اســت و طی چند روز آینده با حضور در تست های 
پزشکی و انجام مراحل اداری می تواند قرمزپوشان دیار زاینده رود 

را همراهی کند.

شکست ناپذیری رئال مادرید پنج ساله شددومین بازیکن برزیلی در تیم اصفهانی دست مهاجم استقالل زیر تیغ جراحان 

منهای فوتبال

نخستین بانوی دریافت کننده مدرک دوره 
حفاظت شخصی:

جامعه در آینده نزدیک،بیشتر به 
محافظان خانم اعتماد می کند

فرشته عبداللهی نخستین زنی اســت که در اصفهان 
مدرک دوره اسکورت و حفاظت شــخصی را دریافت 
کرده و معتقد است که شاید جامعه در ابتدا محافظان 
 خانم را نپذیــرد، اما این رشــته در حال پیشــرفت

 است.
این بانوی رزمی کار اصفهانی با اشاره به گذراندن دوره 
اســکورت و حفاظت شــخصی، اظهار کرد: از قبل به 
رشته های رزمی عالقه داشتم و به صورت حرفه ای آن 
را دنبال می کردم. در رشته های ژیمناستیک، کاراته و 
نیوفول کنتاکت فعالیت می کردم و مدال های آسیایی و 
بین المللی را نیز در کارنامه دارم. وی افزود: به پیشنهاد 
پسرخاله ام تشویق به گذراندن دوره اسکورت و حفاظت 
شخصی شدم و به خاطر جذابیت و عالقه خودم به این 
رشــته ها، آن را ادامه دادم. ۵ روز اســت که مدرک را 
دریافت کرده ام به همین دلیل هنوز در هیچ برنامه ای 

حفاظت از کسی را به عهده نداشته ام.
این بانــوی رزمی کار اصفهانی با اشــاره بــه اهمیت 
ورزش های رزمــی برای بانوان، گفت: اســکورت های 
خانم می توانند حفاظت از بانــوان را به عهده بگیرند؛ 
عالوه بر آن یادگیری فنــون رزمی می تواند به خانم ها 
برای حفاظت خودشــان در جامعه کمک زیادی کند؛ 
از این رو یادگیــری فنون رزمی برای زن نیاز اســت. 
اگر خانم ها ورزش های رزمــی را بیاموزند و دوره های 
حفاظت را بگذرانند، هم به درد خودشــان می خورد 

هم جامعه.
عبداللهی در پاســخ به این ســوال که آیــا جامعه به 
محافظان مرد بیشتراعتماد می کند یا زن، گفت: برای 
سپردن هر کاری به هرکسی باید به توانایی اش فارغ از 
جنسیت نگاه کرد. شاید جامعه در ابتدا محافظان خانم 
را نپذیرد، اما این رشــته در حال پیشرفت است و در 
آینده نزدیک بیشتر به خانم ها با توجه به توانایی شان 
اعتماد می شــود. وی در رابطه با استقبال دیگر بانوان 
اصفهانی از رشــته اســکورت و حفاظت شــخصی، 
خاطرنشــان کرد: در اولین دوره ای که برگزار شد، ۵ 
یا ۶ خانم شــرکت کردند و من زودتــر از همه مدرک 
را دریافت کردم. با توجه به اینکه این رشــته به تازگی 
در اصفهان راه اندازی شده است، استقبال خوبی از آن 

صورت گرفته بود.

قاب روز

اعضای تیم فوتبال سپاهان به دلیل کسب نتایج ضعیف در هفته های 
اخیر 10 درصد جریمه شدند. 

پــس از شکســت تیــم فوتبــال 
فوالدمبارکه ســپاهان در مقابل 
نفت تهران، طالیی پوشــان با 
جریمه 10 درصــدی مواجه 

شدند.
حمیدباقــری مدیــر روابــط 
عمومی باشگاه سپاهان عنوان 
کرد: باتوجه به کسب نتایج ضعیف 
توســط تیم فوتبال ســپاهان در 
هفته های اخیر، بــا تصمیم هیئت 
مدیره باشگاه فوالدمبارکه سپاهان، اعضای تیم فوتبال این باشگاه به 

میزان 10درصد جریمه شدند.

 جریمه ۱۰ درصدی
 برای سپاهانی ها

حضور ســپاهان، پرافتخارترین تیم لیــگ برتر فوتبال 
ایران در رده چهاردهم، اتفاقی نیســت کــه هواداران 
این تیــم به راحتی بــا آن کنــار بیایند. ایــن تیم روز 
سه شــنبه در ادامه نتایج ضعیفــش در فصل جدید در 
برابر تیم بحران زده نفت، با یک گل شکســت خورد تا 
اخبار زیادی پیرامون برکنــاری زالتکو کرانچار و حتی 
جانشــینان احتمالی او بــه گوش برســد. جالب ترین 
خبر در این رابطه، مطرح شــدن نام علیرضا منصوریان 
 سرمربی ســابق اســتقالل به عنوان گزینه سپاهانی ها

 بود.
محسن طاهری مدیرعامل سپاهان در رابطه با شرایط این 
تیم بعد از شکست برابر نفت و حضور در رتبه چهاردهم 
جدول گفت: »ما از امتیازاتی که کســب کرده ایم اصال 
راضی نیســتیم. اعضای خود تیم، بازیکنان و کادر فنی 
هم از این نتایــج رضایت ندارند. امــا از این نظر که این 
تیم با ساختار و نفرات جدیدی این فصل را شروع کرده 
است، باید فرصت بدهیم تا تیم راه خودش را پیدا کند؛ 

ضمن اینکه نباید فرصت ســوزی بکنیــم و باید هرچه 
ســریع تر بازیکنان و کادر فنی باهم هماهنگ شوند تا 
 نتایجی که مدنظر سپاهان و هوادارانش است به دست

 آید.«
وی همچنین دربــاره اخباری که پیرامــون برکناری 
یا اولتیماتوم به کرانچار منتشــر شــده گفت:»ما اصال 
درخصوص مربی تیممان بحثــی نداریم و به هیچ وجه 
مســائلی نظیر اولتیماتوم در میان نبوده و نیست. تمام 
بحث ها و تالش ما این است که تیم باید هرچه سریع تر 
خودش را شناخته و پیدا کند تا به نتایج مطلوب برسد.  
کادرفنی هم وظیفه اش این است که نقاط ضعف تیم را 

هرچه سریع تر حل کند.«
مدیرعامل سپاهان در ارتباط با خبر مذاکره این باشگاه 
با علیرضا منصوریان نیز گفت:» اصال چنین مسئله ای 
صحت ندارد. متاسفم برای کسانی که دوست دارند با این 

شایعات فضای تیم را به هم بریزند.«
طاهری با اشاره به نتایج ضعیف ســپاهان در این فصل 

از رقابت ها گفــت:» نتیجه گرفتن یک بحث اســت و 
دگردیسی یک بحث دیگر. تیم ما یک دگردیسی انجام 
داد: بازیکنان قدیمی و پا به ســن گذاشــته کنار رفتند 
و بازیکنان جوانی آمده اند و ســاختار تیم تغییر کرده 
است. برای اینکه این تغییرات نتیجه داده و تیم به شکل 
آرمانی برسد، به زمان نیاز اســت. ما سال گذشته دچار 
تغییر مربی شدیم و امسال نیز با آمدن آقای کرانچار، ۹ 
بازیکن تیم مجددا تغییر کردند. شاید اگر کرانچار حاضر 
بود و همان تیم با همان نفرات کار می کرد، االن سپاهان 
نتایج بهتری می گرفت و تیم هماهنگ تری بود. اما آقای 
کرانچار یک پروسه دوساله را مدنظر دارد؛ باید به نظرات 
ایشان احترام گذاشت و همه باید این نتایج را تا رسیدن 
به شــرایط آرمانی تحمل کنیم. من از هــواداران تیم 
عذرخواهی می کنم چرا که ناراحت هستند و امیدوارم 
با نتایج خوبی که تیم در آینده می گیرد این ناراحتی ها 

جبران شود.«
او درباره شعارهایی که هواداران سپاهان برای اولین بار 
علیه زالتکو کرانچار در بازی برابر نفت سر دادند افزود: 
»هوادار ما ناراحت اســت. تیمش نتایج خوبی نگرفته 
و دچار تزلزل شده اســت. باالخره عده ای از هواداران 
دوآتشــه هســتند و از روی عالقه به تیــم حرف هایی 
می زنند اما مطمئن هستم این دوستان هم وقتی منطقی 
فکر می کنند، متوجه می شوند که االن وقت حمایت از 

تیم و سرمربی است.«
طاهری در این بــاره که آیا ناراحتی هــواداران از نتایج 
این تیم، منجر به تغییر کادرفنی نخواهد شد گفت: »ما 
احساســی رفتار نمی کنیم. ما همین روند را ادامه می 
دهیم؛ چرا که با کادر فنی، کارشناســان و خود کرانچار 
صحبت کرده و مشــکالت را بررســی می کنیم. آقای 
کرانچار معتقد است که تیم ما در هر بازی، نمایشی بهتر 
از بازی قبلی اش دارد. در بازی برابر پرســپولیس همه 

دیدند که ما چه فوتبال زیبایی بازی کردیم.
اگر همه بــازی های ما بــه همین منــوال پیش برود، 
ســپاهان می توانــد به جایــگاه اصلــی اش بازگردد؛ 
اما اینکــه مهاجمان مــا در هر بازی چنــد موقعیت را 
تبدیل بــه گل نمــی کنند و فرصــت ها را از دســت 
می دهند نیز موضوعی اســت که باید واکاوی شــود؛ 
 چرا کــه در غیراین صــورت نتایج دیگری به دســت

 می آوردیم.«

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

هیچ اولتیماتومی به کرانچار نداده ایم

سپاهان مقابل نفت شکســت خورد تا هوادارانش برای اولین بار در فصل جدید، علیه زالتکو 
کرانچار، سرمربی این تیم شعار سر بدهند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2248 | September 28,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2248 | پنجشنبه 6 مهر 1396 | 7 محرم 1439

پارک جنگلی ناژوان در روزهای تاسوعا و عاشورا،  تعطیل است
حسن شفیعی، مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهارکرد: تمام مراکز تفریحی واقع در پارک 
جنگلی ناژوان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده ، مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی 

تعطیل است.

چهره ها

با مسئوالن

 توسط واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد انجام شد؛

 بازرسی27 اکیپ، بر نحوه 
برگزاری مراسم های سوگواری

 حمید بخشــی، رییس بازرســی و ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شــکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه 
محرم و در راســتای برگزاری هرچه بهتر مراسم های 
سوگواری سید و ســاالر شــهیدان امام حسین)ع(، 
قرارگاه »حضرت سیدالشهداء علیه السالم« به ریاست 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و جمعی از 
معاونان و رؤسای ستادی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
 در راستای اجرای طرح ســوگواره بصیرت عاشورایی 

تشکیل شد.
وی افزود: یکــی از وظایف این قــرارگاه برنامه ریزی، 
فعال ســازی و نظارت بر حســن اجرای طرح و اعزام 
تیم هــای بازرســی میدانــی از نحوه اجــرای طرح 
 بصیرت عاشــورایی با هدف تکریم زائران و سوگواران 
امام حسین)ع( است که در این ایام در مراسم های بقاع 

متبرکه حاضر می شوند.
رییس بازرســی و ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به 
شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
ادامه داد: در همین راستا توسط واحد بازرسی و ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل اوقاف استان 
۲۷ اکیپ شامل ۵۵ نفر بازرس به صورت محسوس و 
نامحسوس روزانه از نحوه اجرای برنامه های سوگواره 
بصیرت عاشــورایی در دهه اول ماه محرم بازرسی به 

عمل می آورند.
بخشی خاطرنشان کرد: در صورتی که زائران و مجاوران 
اماکن متبرکه درباره نحوه اجرای مراسم های سوگواری 
امام حســین)ع( انتقاد یا پیشــنهادی داشته باشند 
می توانند روزهای زوج از ســاعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر 
با شــماره تلفن ۳۶۶۱۹۱۸۵ داخلــی ۳۱۲۰ تماس 

حاصل کنند.

شهردار منتخب اصفهان در دیدار با اعضای دانشگاه هامبورگ:

 باتغییرمدیریت شهری
 حقوق شهروندی ارتقا می یابد

شهردار منتخب اصفهان در دیدار با اعضای هئیت علمی دانشگاه 
هامبورگ اظهارکرد: بسیار خرســندم که بازدید شما از اصفهان 
راضی کننده بوده؛ چرا که این شهر تاریخی دارای میراث فرهنگی 

فراوان است که به نصف جهان معروف شده است.
قدرت ا... نوروزی افزود: اصفهان با فرایبورگ آلمان خواهرخوانده 
است و در همین راســتا مبادالت فرهنگی و علمی بسیاری با این 
شهر دارد که امیدواریم زمینه چنین همکاری هایی بین هامبورگ 

و اصفهان نیز فراهم شود.
شهردار منتخب اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال افزایش سطح 
کیفیت زندگی شهروندان هستیم، عنوان کرد: حقوق معلوالن از 
جمله حقوقی است که هر انســانی باید به آن توجه داشته باشد؛ 
درصدد هستیم با وضع قوانین ، ضعف آنها در جامعه را جبران کنیم.

وی اضافه کرد: در اصفهان با جمعی از معلوالن ذهنی، جســمی و 
حرکتی روبه رو هستیم که معتقدیم نباید به دلیل این ضعف ها از 

حقوق شهروندی خود محروم باشند.
نوروزی با اعالم اینکه اصفهان در راســتای تحقق حقوق معلوالن 
به کنوانســیون ۲۰۰۶پیوســته اســت، تصریح کرد: امیدواریم 
دانشــگاه هامبورگ و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بتوانند در 
 تعامل با یکدیگر در جهت رســیدگی به مطالبــات معلوالن گام

 بردارند.وی با اشاره به اینکه بنده این جلسه را شروع مسیر پرخیر و 
برکتی می دانم، گفت: با تغییر مدیریت شهری، تحوالت بزرگی در 

عرصه ارتقای حقوق شهروندی به وجود می آید.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راســتا در آینده نزدیک باید تیم 
پژوهشــی بین اصفهان و هامبورگ برای رفع مشکالت معلوالن 

ایجاد شده تا پیوست سالمت شهروندی تدوین شود.

در نیمه نخست سال جاری رقم خورد:

انعقاد ۱2پروژه پیاده روسازی معابر 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان  اظهارکرد: امروزه افزایش 
جمعیت شــهرها و معضالت ترافیکی موجود، ایجاب می کند که 
پیاده رو ها و مســیرهای پیاده مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ چرا 
که پیاده رو ها در جابه جایی ساکنان شهرها و انتقال ترافیک شهر 

نقش بسزایی دارد.
ایرج مظفر افزود: در این راســتا در ســال ۹۶ مبلغ ۱۳ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به پروژه های پیاده رو سازی اختصاص 
داده شده که از این مبلغ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه 
۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرارداد پیاده روســازی در قالب 

۱۲پروژه منعقد و در دست اجراست.
مظفر اضافه کرد: در ســال جــاری به منظور تســهیل در عبور و 
مرورجانبازان و توانخواهان ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 
به مناسب سازی معابر اختصاص داده شده اســت. وی ادامه داد: 
بیشترین تعداد پیاده رو سازی های انجام شده متعلق به مناطق ۱۰ 

و ۵ شهرداری اصفهان است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب:

اصفهان، ستون فقرات دفاع مقدس بود

 فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
 سه شنبه شــب در هیئت رزمندگان اســالم در مسجد

 امام )ره( اصفهان حضور یافت. 
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی با بیان اینکه انقالب و دفاع 
مقدس ما همه مرهون امام حسین)ع( است، گفت: نحوه 
شهادت شهید بزرگوار و افتخار استان شما، شهید حججی 
یک نمونه کوچکی از همه آن مصیبت عظیم و بزرگی بود 
که در کربال اتفاق افتاد، بــود و تا این حد تحول و تاثیر در 

جامعه ما ایجاد کرد.
وی با اشاره به تشییع باشکوه شــهید حججی در مشهد، 
گفت: این گوشــه ای از مواردی بود که امام حسین)ع( به 

ما آموخت.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
اشاره به اتفاق های حادثه کربال، گفت: اگر آن اتفاق نیفتاده 
بود، جامعیت بشــری یک خأل بزرگی داشــت؛ نه تنها ما 

شیعیان بلکه هم دنیا متاثر از نام حسین)ع( هستند.
سرلشــکر ســلیمانی اظهارکرد: حضور در اجتماع مردم 

اصفهان مایه افتخار است.
وی اصفهان را ستون فقرات دفاع مقدس دانست و اظهار 
داشت: حجم حضور، فداکاری، ایثار و حمایت این استان 
شهیدپرور که بیشترین حجم شهید را تقدیم دفاع مقدس 

و دوران انقالب کرده، گویای این مسئله است.
وی با بیان اینکه اصفهان نقش کلیدی، محوری و اساسی 
در دفاع مقدس داشــت، گفــت: نمی توان جنــگ را با 

دستاوردهای آن، بدون نقش اصفهان درک کرد.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
نقش اصفهان در دفاع مقدس را نقــش بی بدیلی عنوان 
وادامه داد: نقش محوری اصفهان در اداره و مدیریت جنگ 
جایگاه ویژه ای داشته است، هرگز نمی شود نقش فرمانده 
 بزرگــی همچون »خــرازی« را در دفاع مقــدس نادیده

 گرفت.
حضور فرماندهان اصفهانی در جلسات جنگ 

مایه آرامش بود
فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
اشــاره به حضور فرماندهان اصفهانی در جلسات جنگ 
دوران دفاع مقدس، گفت: حضور این افراد در جلسات یک 

آرامشی را حاکم می کرد.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس گنجینه تمام ناشدنی است، 
اظهار کرد: این افراد متأســی از فرهنــگ دفاع مقدس یا 

فرهنگ بسیجی بوده اند.
مسئله فلسطین هیچ گاه از ایران جدا نمی شود

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
خطاب به دشمنان گفت: شما هیچ وقت نمی توانید مسئله 

فلسطین را از ایران جدا بکنید.
وی با بیان اینکه شــما علیــه مردم مظلــوم لبنان رژیم 
صهیونیســتی را تقویت کردید، گفت: جمهوری اسالمی 
برخالف شــما به حمایت از مردم مظلوم لبنان برخواست 

و دو بار محکم پوزه شمارا در این عرصه به خاک مالید.

کل جهان اسالم امروز به ایران تکیه کرده است
سرلشــکر ســلیمانی تصریــح کــرد: همــه عالــم 
اســالمی امروز بــه جمهوری اســالمی تکیــه کرده اند 
 ، چطــور می خواهید با ایــن قدرت جمهوری اســالمی

 مقابله کنید.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه دشــمنان نمی توانند هیــچ غلطی بکنند، 
خطاب به آنهــا گفت: مــا صحنه های خیلی ســخیفی 
از شــما درصحنه هــای گوناگــون دیده ایــم؛ قــدرت 
جمهوری اســالمی قدرت مانــدگار مذهبی اســالمی 
 اســت که در دل همه مظلومــان منطقه جــای گرفته

 است.

شهرداری

اخطار اجرایی
7/161  شماره پرونده: 960254 به موجب رای شــماره  900823-96099 تاریخ 96/4/28 
حوزه 45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
امیرحسین حق شناس به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/250/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/886/250 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و نشر آگهی 
و پرداخت نیم عشر اجرایی.  مشخصات محکوم له: فضل اله ابراهیمی و احمدرضا ابراهیمی به 
نشانی: خ بزرگمهر - خ رکن الدوله کوچه ریخته گری کوچه بنفشه پ 39. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید. شعبه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( 

172 کلمه دو کادر. شماره م/الف 20581
اخطار اجرایی

7/162  شماره پرونده: 950794 ئ 1109/95 به موجب رای شماره  9609976797200029 
تاریخ 96/1/19 حوزه 42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی ولی پور فرزند احمد به نشانی: خ پاسارگاد - پردیس 2 کوچه پرتو کدپستی 
7816986 فعال مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید )95/6/13( تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان غالمرضا مهدی فرزند رحمت اله )با وکالت خانم فرحناز 
کامیابی( به نشانی خ هاتف کوی مشــیر )یخچال( روبروی مجتمع تجاری مهدی ساختمان 
کسری ط اول واحد 3 بازرگانی مهدی و نیم عشر حق االجراء در حق صندوق دولت.. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک( 221 کلمه دو کادر. شماره م/الف 20599
اخطار اجرایی

7/165  شماره پرونده: 885/95 به موجب رای شماره  9609976795300574 تاریخ 96/4/17 
حوزه 23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور 
حاجی محمدعلیان فرزند سیف اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
43/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/970/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 94/9/17 در حق محکوم له داود عقیلی فرزند 
تیمور به نشانی: اصفهان - مشیرالدوله - قائم مقام شمالی و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 23 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک( 170 کلمه دو کادر. شماره م/الف 20604
اخطار اجرایی

7/166  شــماره پرونده: 95-542 به موجــب رای شــماره  9609976797100006 تاریخ 
96/1/19 حوزه 41 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه پریسا امینی باغبادرانی فرزند بختیار به نشانی مجهول المکان محکوم است به: حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/312/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها: 
1- ایراندخت عظیمی دستگردی فرزند عباســعلی 2- مهسا مکسبی فرزند حسین به نشانی 
خ مشتاق اول - مجتمع مسکونی مشتاق واحد 43 .  به انضمام نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک(.186 کلمه دو کادر شماره م/الف 20634

اخطار اجرایی
7/168  شماره پرونده: 951757 ش6 به موجب رای شماره  9609900093600340 تاریخ 
96/3/2 حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- علی جعفری فرزند بهرام 2- محمود بینا مرغملکی فرزند عزت اله  3- جواد صفائی 
فرزند محمد  4- محمدعلی شــهابی محمدآبادی همگی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 126/718/338 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 423/795 تومان بابت 
هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/12/4( لغایت زمان اجرای حکم 
بصورت تضامنی در حق محکوم له بانک ملت با وکالت آیدا منادی به نشانی: اصفهان خیابان 
نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 4 واحد 107, بانضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک(. 198 کلمه دو کادر شماره م/الف 20618
اخطار اجرایی

7/164  شــماره پرونده: 951394 به موجــب رای شــماره  9609976793500296 تاریخ 
96/2/12 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- صمد عابد 2- علی مارانی هر دو به نشــانی: مجهول المکان محکوم است به: خواندگان 
به نحوه تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 
9242786437-95/5/15 و پرداخــت مبلغ 2/200/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان بهشاد فرد ناظمی با وکالت امیر قاسمیان به نشانی وکیل: 
اصفهان - چهارراه پلیس - ابتدای توحید جنوبی - مجتمع تابان - طبقه اول - واحد 1 کدپستی 
8173956418, به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(. 215 کلمه دو کادر  

شماره م/الف 20609
اخطار اجرایی

7/167  شماره پرونده: 881/95 و 11708به موجب رای شماره  9501124 تاریخ 95/12/7 
حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
فرقدان به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 824/994804-93/3/31 و 
مبلغ 4/720/000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: رمضان 
علی کاظمی اسفه به نشــانی: خ امام خمینی - بابوکان - جنب کتابخانه نیایش - بن بست 
یاسمن. ماده 34 قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(. 153 کلمه دو کادر  شماره م/الف 20617
ابالغ وقت رسیدگی

7/180 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی 
شهر - بلوار پاسداران - روبروی کوی مهستان - مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان 
کالســه پرونده: 630/96 حل 3 وقت رســیدگی: ســاعت 4:20 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1396/8/13 مشخصات خواهان: 1- محمود طاهران فرزند زمان به نشانی: خمینی شهر - خ 
شریعتی شمالی ک فرهنگ مشخصات وکیل خواهان: خانم مریم محمدی به نشانی: خمینی 
شهر - منظریه بلوار دانشجو ابتدای خ ش دستغیب مشخصات خوانده: سبحان بنی هاشمی 
فرزند عباسعلی خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هشــتاد و هشت میلیون ریال معادل هشت 
میلیون و هشتصد هزار تومان وجه یک فقره چک شــماره 96/2/15-0932034/576980 
عهده بانک رفاه کارگران و گواهی عدم پرداخت خســارات دادرســی و حــق الوکاله وکیل. 
دالیل خواهان: مصدق چک - گواهینامه عدم پرداخت. گردشکار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. شــعبه سوم حقوقی

 شورای حل اختالف خمینی شهر. 219 کلمه دو کادر  شماره م/الف 5086
ابالغ وقت رسیدگی

7/181 شماره نامه: 961013133200812 شماره پرونده: 9609983633200652 شماره 
بایگانی شعبه: 960656 از: دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960656 به: خانم اعظم موذنی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان 
اعالم شده اســت و خواهان آن آقای احســان کبیری ســده ئی فرزند محمدعلی با وکالت 
آقای رسول نعمتی به خواســته مطالبه وجه یک فقره ســفته و در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز یکشنبه موخ 1396/8/14 ســاعت 9:30 صبح در دادگاه شعبه 
دوم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهــات ردی دارید به صورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال داریــد واال تصمیم مقتضی اتخاذ و 
دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعــه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبــت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می 
 شود. شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شــهر - صمدی.  172 کلمه دو کادر 

شماره م/الف 5088
ابالغ وقت رسیدگی

7/183 شــماره نامه: 9610113633600606 شــماره پرونــده: 9609983633600565 
شماره بایگانی شعبه: 960572 از: دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالســه 960572 به: 1- خانم کبری مهدی قلی فرزند احمد 2- عبدالرضا 
آجیلی 3- ایمان یزدانی خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و 
خواهان آن آقای اســداله ملک زاده به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می 
باشــد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 96/8/20 ســاعت 10 صبح در دادگاه شعبه 
پنجم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهــات ردی دارید به صورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال داریــد واال تصمیم مقتضی اتخاذ و 
دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعــه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبــت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می 
 شود. شعبه پنجم حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شــهر - حیدری. 169 کلمه دو کادر  

شماره م/الف 5092
اجرائیه

7/184 شماره اجرائیه: 9010433633500124 شماره پرونده: 9009983633500007 شماره 
بایگانی شعبه: 900007 بموجب دادنامه شــماره 9009973633500363 مورخه 90/4/21 
محکوم علیه ناصر حیدر تبارپیشه فرزند حسین به نشانی: بابل خیابان آرامگاه معتمدی کوچه 
فالح کدپستی 4715646196 محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه براساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد 
اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/208/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی و پرداخت مبلغ 2/160/000 
ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان امید دهباشی فرزند محمد به نشانی: اصفهان 
محمودآباد خیابان 16 سنگبری  و نیز پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
مطرح شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه 
نموده و به آن عمل نماید. شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی 

شهر. 321 کلمه چهار کادر  شماره م/الف 5094

اخطار اجرایی
7/169  شماره پرونده: 951491 به موجب رای شماره  00326-960 تاریخ 96/2/30 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- میثم داودی 
فرزند علی اکبر 2- رسول محمدی فرزند احمدرضا 3- مهدی ایوبی باجیری فرزند حیدرعلی 
هر سه به نشانی مجهول المکان محکوم است به: حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ شــصد و دو میلیون و سی و چهار هزار و دویســت و شصت ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه ریال بابت خسارت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه قراردادی طبق قرارداد مذکور بانکی به مبلغ 
روزشمار بیست و هشت هزار و صد و هفتاد و هفت ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: بانک ملت به 
مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت آیدا منادی به نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ساختمان مدیریت شعب بانک ملت, نشانی وکیل: اصفهان خیابان نیکبخت مجتمع 
اداری نیکبخت طبقه 4 واحد 107. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شــماره دو(.269 کلمه سه کادر  

شماره م/الف 20619
اخطار اجرایی

7/170  به موجب رای شــماره  314-3900 تاریخ 96/2/30 حوزه 9 شــورای حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- میثم داودی فرزند علی اکبر 
2- اکبر زارع برســیانی فرزند ابراهیم 3- فضل اله غیاثی گیشــی فرزند حسن 4- سیداحمد 
موســوی فرزند ســیدیداله همگی  مجهول المکان محکوم اســت به: حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک 
هزار و دویست و هفتاد و هشت ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سی و هفت هزار 
و سی ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/12/14 برمبنای خسارت در تاخیر تادیه مذکور در قر ارداد بانکی به مبلغ روزشمار شصت 
هزار و ششــصد و پنجاه و هشــت ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه به انضمام نیم عشر دولتی. مشــخصات محکوم له: بانک ملت به مدیریت 
هادی اخالقی فیض آثار با وکالت آیدا منادی به نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت, نشــانی وکیل: اصفهان خیابان نیکبخت مجتمع اداری 
نیکبخت طبقه 4 واحد 107. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شــماره دو(.277 کلمه سه کادر  

شماره م/الف 20621

برگ سبز خودروی سواری GLXI پژو 
405 مدل ۱390 به رنگ نقره ای به شماره 

پالک 24-233 ی 38 و شماره شاسی 
NAAM11CA3CR474208 و شماره 

موتور 12490242022 به نام نوروز شاولی 
کوه شوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
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امام حسین علیه السالم :
فرزندم! بپرهـیز از سـتم بر كسى كه غیر از خدا ياورى در مقابل تو 

ندارد.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 حرف هایی  مهم
 از زبان فرزند شما!

بچه ها هر روز شــما را می بینند و بــی غل و غش 
دوستتان دارند. شــما برای او یک قهرمان هستید، 
اما گاهی شاید بترسد به شما بگوید دقیقا چه حسی 
دارد. در ادامــه چیزهایــی را می گوییم که ممکن 
اســت فرزندان به دلیل ترس و اضطراب نتوانند به 

شما ابراز کند.
۱. من نیاز دارم بدانم شما عاشق من هستید، 

حتی اگر هر روز این را به من بگویید
دختر شما شاید نتواند این احساس را با این جمالت 
بیان کند، اما همیشــه نیاز دارد بداند دوســتش 
دارید. حتی وقتی که اشــتباهی مرتکب می شود و 
خراب کاری می کند، این عشق و عالقه  شماست که 

به او کمک می کند تا قدم بعدی را درست بردارد.
۲. من نمی دانم چطور دوست پیدا کنم

شاید شــما برای رفاه و لذت فرزندتان خیلی کارها 
انجام دهید، اما زمانی که به او اصول کاربردی مهم 
زندگی را یاد می دهید، کمکش می کنید تا دوستانی 
پیدا کند. اصولی چون شــریک شدن، خوب حرف 
زدن و منصفانه بازی کردن چیزهایی هســتند که 
مهارت دوســت یابی فرزندتان را تقویت می کنند. 
داشــتن دوســت، برای بچه هایی که در حال رشد 

هستند، کار سختی است، حتی برای جوان ها.
۳. بچه ها من را مسخره می کنند

چیزهایی که در مدرســه روی می دهد گاهی برای 
همیشه در مدرسه می ماند! فرزند شما ممکن است 
در مورد اتفاقی که افتــاده، خیلی کم برایتان حرف 
بزند و شــما خبردار نشــوید که بچه های دیگر در 
مدرسه، فرزندتان را مسخره می کنند یا حرف های 
بدی به او می زنند. از این مهم تر شاید ندانید فرزند 
شما چه واکنشــی به این اتفاق ها نشان می دهد و 

چطور برخورد می کند.
۴. من دوســت دارم کارهای بیشتری با شما 

انجام دهم
وقتی فرزندتان صد بــار در روز می گوید: »مامان! 
مامان!«، شــما احتمــاال کالفه می شــوید و از او 
می خواهید رهایتان کند، اما فرزندتان می خواهد با 
شما بازی کند. شما مشغله دارید اما تنها ۱۰ دقیقه 
وقت گذاشتن و فقط و فقط به او توجه نشان دادن 
می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. یادتان باشد وقتی 
او بزرگ شود و سرگرمی های خودش را پیدا کند، 

دلتان برای تمام این وقت ها تنگ خواهد شد.
۵. وقتی عصبانی می شوی من می ترسم

شاید دیسیپلین شما، بیشــتر هراس انگیز باشد تا 
سازنده. فرزند شــما هر کاری را که انجام می دهید 
می بیند؛بنابراین وقتی ناگهان کنترل تان را از دست 
می دهید  او به خوبی متوجه می شود. هیجانات خود 
را کنترل کنید و یادتان باشد روی بچه ها چه اثری 

می گذارد، مخصوصا روی کودک کوچکتان.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

اخالص
 سه نفر در غار

پیامبر)ص( فرمودند: ســه نفر از بنی اســرائیل با یکدیگر همسفر 
شدند. در بین راه ابری ظاهر شد وشروع به باریدن کرد. آن سه نفر 
به غاری پناه بردند. ناگهان سنگی درب غار را گرفت و روز را برآنان 
چون شب ظلمانی کرد. راهی جز آنکه به خدا تکیه کنند، نداشتند. 
یکی ازآنها گفت: خوب است کردار خالص و پاک خود را وسیله قرار 
دهیم، باشد که نجات یابیم و هر ســه نفر این طرح را قبول کردند. 
یکی از آنان گفت: پروردگارا تو خود می دانی که من دختر عمویی 
داشتم که در کمال زیبایی  بود، شیفته و شیدای او بودم، تا آنکه در 
موضعی، تنها او را یافتم، به او در آویختم و خواستم کام دل برگیرم 
که آن دختر عمو سخن آغاز کرد وگفت: ای پسر عمو ازخدا بترس 
و پرده عفت مرا مدر. من به این سخن پای بر هوای نفس گذاردم و 
از آن کار دست کشیدم. خدایا اگر این کار را از روی اخالص کرده ام 
و جز رضای تو منظوری نداشتم، این جمع را از غم و هالکت نجات 
ده. ناگاه دیدند آن ســنگ مقداری دور وفضای غار کمی روشــن 
شــد. دومی گفت: خدایا تو میدانی که من پدر و مادری سالخورده 
داشتم که از پیری قامتشــان خمیده بود و در همه حال به خدمت 
آنان مشغول بودم. شبی نزدشان آمدم که خوراک نزد آنان بگذارم 
و برگردم، دیدم آنان در خوابند، آن شب تا صبح خوراک بر دست 
گرفته نزد آنان بودم و آنان را از خواب بیدار نکردم که آزرده شوند. 
پروردگارا اگر این کار را  محض رضای تو انجام دادم، در بســته به 
روی ما بگشــا و ما را رهایی ده؛ در این هنگام مقداری دیگر سنگ 

به کنار رفت. 
سومی عرض کرد: ای دانای هر نهان و آشکارا، تو خود می دانی که 
من کارگری داشتم، چون مدتش تمام شد مزد وی را دادم و او راضی 
نشــد و بیش از آن اندازه طلب مزد می کرد و از نزدم برفت. من آن 
وجه را گوســفندی خریداری کردم و جدا گانه محافظت می کردم 
که دراندک زمان بسیار شــد . بعد از مدتی آن مرد آمد و مزد خود 
را طلب کرد. من اشاره به گوســفندان کردم. او گمان کرد که او  را 
مسخره می کنم؛ بعد همه گوسفندان را گرفت و رفت پروردگارا اگر 
این کار را برای رضای تو انجــام داده ام و از روی اخالص بوده، ما را 
از این گرفتاری نجات بده. در این وقت تمام سنگ به کناری رفت 
 و هر سه با دلی مملو از شادی از غار خارج شدند  و به سفر خویش

 ادامه دادند.

باغ 
کاغذی

كتــاب حاضر، حاصــل مجموعــه اي از ســخنراني هاي              
اســتادطاهرزاده اســت كه تحت  عنوان »كربال؛ مبارزه با 
پوچي ها« در محرم ســال هاي )1377 و 1378 ش( ايراد 

گرديده و از نوار پياده شده است.
اين كتاب صرفا به نقل حادثه كربال نپرداخته، بلکه سعی بر 
نگرش تحليلی به واقعه دارد. در كتاب سعی شده به بسياری 
از سواالتی كه ممکن است نسبت به حادثه كربال پيش آيد، 
جواب داده شود. مثل اينکه؛ آيا امام)ع( می دانستند شهيد 
می شوند يا نه؟ يا اينکه اگر امام)ع( برای احيای دين جدشان 

پا به عرصه امر به معروف و نهی از منکر گذاشــتند، چرا در 
رويارويی با »حر« فرمودند: اگر مــردم كوفه نمی خواهند، 

برمی گردم؟ و چراهايی از اين قبيل...
اين كتاب، نهضت كربــال را به عنوان آينــده ای در مقابل 
خواننده قرار می دهد تا خواننده دائما جايگاه خود و جامعه 
و انقالب اسالمی را ارزيابی كند و نســبت به وضع موجود 
جامعه، به خصوص در رابطه با فرهنــگ مدرنيته، تحليل 
داشته باشد و كربال را عبرتی برای تعالی هرچه بيشتر انقالب 

اسالمی قرار دهد.

کربال مبارزه با پوچی ها

درختان بازمانده)3( 

دانستنی ها

اگر می خواهی خودت را بشناسی، بهایش 
را بپرداز

»نیچه« عقیده داشــت :افسردگی بهایی ا ست 
که آدم ها برای شناخت خود می پردازند. هرچه 
عمیق تر به زندگی بنگری، به همان مقدار هم 

عمیق تر رنج می بری ! 

 »وقتی نیچه گریست«
 »آروین د. یالوم«

درخت اوکالیپتوس؛ بازمانده از بمب هسته ایحرف حساب
پس از ویرانی های گسترده ای که بمب هیروشیما در سال 
۱۹۴۵ میالدی بر جای گذاشت، یک دانشمند و کارشناس 
اهل منهتن پیش بینی کرده که زمین های آسیب دیده 
حداقل تا ۷۵ ســال بایر خواهند بود و هیچ گونه گیاهی 
در آنها رشــد نخواهد کرد، اما در بهار سال بعد، در کمال 
تعجب همگان، مشاهده شد که در میان همه خرابی ها، 
درختانی جوانه داده و دوباره زنده شــده اند. با اینکه این 
درختان به شدت آسیب دیده و شاخه هایشان شکسته 
 بود، اما همچنان زنده بودند و توانســتند به حیات خود

 ادامه دهند.
پس از جنگ، حدود ۱۷۰ درخت از ۳۲ گونه مختلف در 
۵۰ منطقه گوناگون در شعاع ۲ کیلومتری از مرکز انفجار 
بمب، زنده باقی ماندند. در حال حاضر، این نجات یافته ها 
به عنوان درختان تحت تاثیر بمب، نام گذاری شــده اند.

نزدیک ترین درخت به مرکز حادثه، یک بیدمجنون است 
که حدود ۳۷۰ متر دورتر از محل انفجار بمب قرار داشته 
است؛ البته درخت اصلی در اثر ترکش های بمب از بین 

رفته بود، اما ریشه آن سالم مانده و به تدریج دوباره جوانه 
داده و سالم شــد. بیدمجنون دیگری که زنده بود نیز در 
فاصله ۴۵۰ متری قرار داشته است.تمامی این درختان 
در زمین های اطراف ســاختمان های عمومی، معابد و 
مکان های مقدس کاشته شده اند و تحت نظارت مستقیم 
دولت هیروشــیما قرار دارند.بذرهای ایــن درختان نیز 
همانند موارد مذکور در باال، در سراسر کشور ژاپن و دیگر 

شهرهای جهان توزیع می شود.
درختی که شاهد همه ماجرا بود؛ بازمانده از 

سقوط هواپیما
در سال ۱۹۹۲، یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ در آپارتمانی 
در بیج  مالمیر در نزدیکی آمستردام در هلند سقوط کرد و 
در نتیجه آن ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند. درختی که 
در این حادثه زنده باقی مانده بود، بدون هیچ گونه تصمیم 
قبلی، به مکانی مقدس برای سوگواری و زنده نگه داشتن 
خاطره درگذشــته ها مورد توجه مردم قرار گرفت.این 
درخت در حال حاضر به زبان محلی »درختی که شاهد 

همه ماجرا بود« نام دارد. 

 لباس های نوزادی ملکه انگلیس
 به مزایده گذاشته می شود!

»کالرا نایت«، ندیمه سلطنتی بود که حدود ۹۰ سال پیش وظیفه نگهداری 
از ملکه الیزابت دوم به وی سپرده شد. ملکه الیزابت سال های ابتدایی خود را 
در کنار این ندیمه سپری کرد. ندیمه نایت، هیچ فرزندی نداشت و در زمان 
فرا رسیدن کریسمس، عروسک ها و لباس های نوزادی ملکه الیزابت که دیگر 

مورد استفاده وی نبودند را برای خانواده خود هدیه می فرستاد.
او در سال ۱۹۴6 درگذشت، اما خانواده او تمام ۷۱ سال گذشته عروسک و 

لباس های ملکه الیزابت را نزد خود نگه داشته بودند.
سرانجام خانواده نایت تصمیم گرفتند ۵ عروسک و حدود ۲۰ دست لباس 
شــامل لباس های نوزادی ملکه را به مزایده بگذارند. این مزایده و از سوی 
»ایست ساسکس« انجام می شود و حتی لباس فرم ندیمه در میان اقالم به 

مزایده گذاشته شده، است.

ایده کلبه های شیشه ای سال ها پیش در پارک ملی»اورهو ککونن«  فنالند 
اجرا شد و این هتل با فضایی شیشه ای که خوابیدن زیر آسمان پرستاره شب 

را امکان پذیر کرده بود بسیار مورد استقبال گردشگران قرار گرفت.
اقامت در مــکان های طبیعی ،جنگلی یا ســاحلی اگر با امکان تماشــای 
محیط اطراف ترکیب شود تجربه ای خوب و به یادماندنی خواهد بود و اما 
کارشناسان سفر، برای راضی کردن این نوع گردشگران چادرهای حبابی روانه 
بازار کرده اند که به طور همزمان هم در داخل اقامت دارید و هم در بیرون! تنها 
نکته این چادرها رعایت دمای مناسب برای جلوگیری از متورم شدن حباب 

و دوم داشتن ۲ هزار دالر ناقابل برای پرداخت هزینه آن است!
این چادر حبابی های ۴ متری برای اقامت دو نفر کافی بوده و در مقابل آب 

و آتش مقاوم هستند.

 چادرهای حبابی 
برای گردشگران خاص!

تصاویر روز

آیین طشت گذاری در جزیره کیش

افقی 
۱- اثری از آگاتا کریستی 

۲- به دروغ به چیزی تظاهر کردن 
۳- بت جاهلیت - برف به ترکی - ضمیر مخاطب 

- قلب 
۴- در غربت بیشــتر می زنند - جبر و فشــار - 

پیشوندی معادل ده - دارو 
۵- در گفتــن آن پیش قــدم باشــید - زیارت 
کنندگان - رییس سابق کشور آفریقایی سودان 

با نام کوچک جعفر 
6- غارت - خداوند - مقابل یمین 

۷- اشــاره به دور - فیلمی از داریوش فرهنگ - 
عطر مایه 

8- شــعر رزمی - معضل اقتصــادی گریبانگیر 
اقشار کم درآمد 

۹- ظرف ها - نومید - عدد جزء قرآن مجید 
۱۰- امان و زنهار - علت - وزنه ورزشی 

۱۱- شیطان و اهریمن - دانش ها - برگزیده
۱۲- محل عبور و گــذر گاه - مرکز یونان - تیم 
همدانی لیگ برتر فوتبال - الهه ازدواج و حامی 

زنان متاهل در یونان باستان 

۱۳- عالمــت صفت تفضیلی - امــا - بی غش - 
شامل همه 

۱۴- شکست دادن و از فعالیت محروم کردن 
۱۵- در اثــر صدمات و مشــکالت به مرگ خود 

راضی شدن

عمودی
۱- کشور چنگیزخان - فیلم سامان مقدم با بازی 

هدیه تهرانی و علی مصفا 
۲- راهرو سر پوشیده - مخزن کاال 

۳- در صفر درجه یخ می زند - برج فانوس دریایی 
- از اوراق بهادار - حرص و طمع 

۴-شــکاف ســر قلــم - آبــزی دراز - لغزنده و 
چسبناک 

۵- برنج فروش - برنا - تیم خودرو ســازی لیگ 
برتر 

6- فاتح و کامیاب - ترشی آزمایشگاهی - حرکت 
۷-رفوزه - مسافر - نفرین - مخفف دختر 

8-مرده ریگ و ما ترک - شــیمی کربن - رغبت 
- امتحان لباس 

۹-پیشوند نفی - مته - موسسه معروف آماری به 

نام موسس آن - نام ترکی 
۱۰- قصر میان باغ - بیماری سگ - خو گرفته 

۱۱- حکم و دســتور - شــهر انار - لباس بانوان 
هندی 

۱۲-کتاب مقدس هندوان - نــه پیر و نه جوان 
- غزوه پیروز 

۱۳-رود اروپایــی - ســینماگر آمریکایی خالق 
میکی ماوس - کناره - سایه گاه 

۱۴-نویسنده فرانسوی عشــق من هیروشیما - 
چشمک زن آسمان در شب 

۱۵- شهری در همدان - نوعی اعدام با سالح گرم
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