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  اصفهان در رده سوم بیشترین صادرکننده کارت بازرگانی؛ 

مجوزهایی که آب می رود
3

برای احیای بخش میانی 
 چهارباغ عجوالنه 

عمل نمی کنیم

شهردار اصفهان:

7

سپاهان- سایپا در ایستگاه یازدهم؛

تقابل »ژنرال« با »شهریار« 
در اتوبان اصفهان - تهران

تکمیل پروژه های نیمه 
تمام اصفهان ۲هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان:

3
یک انتخاب حساس

اصفهان، مرد روزهای سخت و کارهای بزرگ می خواهد؛

هرچند به قول »محمدرضا باهنر«  برخی مدیران را تنها و تنها حضرت عزرائیل می تواند از میز و 
صندلی مدیریتی جدا کند؛ اما خوشبختانه استاندار اصفهان جزو این دسته از افراد نبود . او مثل 
شهردار برخی شهرها نبود که برای ماندن و مستثنی شدن از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
به هر بند و قانون و تبصره و استفساریه ای متوسل شود و به قول یکی از نمایندگان اصالح طلب 
مجلس، حتی قومیتی و فامیلی لشکرکشی کند تا نمایندگان را راضی کند برای ماندنش، مجوز 
مجلسی بدهند! »مهرعلیزاده« باید برود و می خواهد برود. دیدارهای خداحافظی اش را هم انجام 
داده، در جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان اصفهان هم صراحتا 
گفت که به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا 15 روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان 
نخواهم ماند. با برگزاری مراسم نکوداشت خودش با عنوان »مهر مهرعلیزاده« هم مخالفت کرده 
است. روزهای حضور این چهره سیاسی اصالح طلب در استانداری اصفهان با خاطرات خوبی همراه 
بود و مهرعلیزاده نشان داد حداقل تالش می کند تا فارغ از برخی جناح بازی های رایج در سیاست، 
مسائل و مشکالت استان را دنبال کند. اینکه چقدر و تا چه اندازه موفق بود، باید مردم و کارشناسان 
پاسخ بدهند ولی باید اعتراف کنیم تالش کرد و همین تالش او ســتودنی و قابل تقدیر است.از 
روزی که رفتن مهرعلیزاده از اصفهان جدی شد،  درباره گزینه های جایگزینی او گمانه زنی های 
مختلفی صورت گرفته است. طبق قانون مدیران بازنشسته تا 24 آبان فرصت ترک صندلی خود را 
دارند...                                                                                                                                                                        ادامه در صفحه 2

سمیه  پارسا
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نمایشگاهی که توقعات را برآورده نکرد؛

کنکوری ها بشتابید!
همزمان با آغاز سیزدهمین دوره نمایشگاه استانی کتاب در اصفهان در همین 
صفحه مطلبی با عنوان »وقتی همه معترض اند«  به رشته تحریر در آمد که در 
آن نقدی شده بود بر عملکرد نمایشگاه کتاب طی سالیان گذشته و اینکه برگزاری این نمایشگاه 
در دوره های گذشته نه تنها نتوانسته هیچ گونه دستاورد فرهنگی برای شهر داشته باشد بلکه  

همواره مورد اعتراض کتاب فروشان و عالقه مندان به کتاب خوانی ...
صفحه   7

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

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ مبلغ برآورد)ریال(اعتبار

تضمین)ریال(

16/817/948/934840/897/000جاری  انجام خدمات مشترکین منطقه دو اصفهان97-3-199

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292 :تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاریخ 97/08/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/08/27

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 384(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار:1397/08/15

نوبت دوم آگهی مناقصه مرحله اول
شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به 
استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با قیمت 
مقطوع بدون ضرایب تعدیل ، ما به تفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه کار که در 
زمینه مذکور از تجربه الزم برخور دارند واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهرداری اردستان 
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .  شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

نوبت اول

فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت شهادت گونه  پیامبر اسالم )ص( و شهادت سبط نبی اکرم امام حسن مجتبی)ع( و عالم آل محمد حضرت امام رضا)ع(  تسلیت باد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
پروژه ) ریال (

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه ) ریال (

پرداخت از ردیف 
اعتبارات

عملیات اجرای دیوار کشی باغ بانوان ) پارک 1
عمرانی شهرداری و 9/000/000/000450/000/000پردیسان ( ورودی جنوب شهر اردستان

استانی

راهکار ساده برای صرفه جویی در آب:
به جای اینکه شیر را باز بگذارید تا آب خنک شود، یک پارچ آب در یخچال بگذارید

آب کم است، به اندازه مصرف کنیم کمپین »دستان گرمم برای 
سرمای کرمانشاه«
کمپین  بزرگ تامین لباس گرم و 
وسایل گرمایشی برای مناطق زلزله زده
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رییس جمهور روز گذشــته در جمــع معاونان و 
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اظهاراتی 
عنوان کرده که »مقامات آمریکایــی  مرتب برای 
ما پیغام می دهند که بیایید با هــم مذاکره کنیم. 
مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم. شــما اول به 
آن مذاکره ای که انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم، 
احترام بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی درست 
شود. در همین ایامی که نیویورک بودم، رهبران 4 
کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با رییس جمهور 
فعلی آمریکا مالقات کنم در حالی که این موضوع 
نیاز به واسطه و اینقدر پیغام ندارد، به تعهدات عمل 
کنید ، بــا هم صحبت می کنیم«. این ســخنان در 
حالی از ســوی رییس جمهورمطرح شد که روایت 
تازه عباس عراقچی، معاون وزیــر امور خارجه نیز 
آن را تایید می کند. عراقچی در مورد تمایل و اصرار 
آمریکایی ها برای دیدار بــا روحانی نیز گفته هایی 
را مطرح کرده که چیزی شبیه به سخنان روحانی 
است. معاون ظریف و دستیار ارشد او در مذاکرات 
هســته ای می گوید: »تا قبل از خــروج ترامپ از 
برجام ما با آمریکایی ها در چارچــوب برجام و در 
جهت مسائل اجرایی آن تماس داشتیم و در حاشیه 
کمیســیون مشــترک برجام مالقات دوجانبه هم 
انجام می دادیم. در همین راستا آقای »تام شانن« 
معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به دلیل حضور 

در جلسات کمیسیون مشترک برجام با من تماس 
داشت. سال گذشته ترامپ اولین سخنرانی خود را 
به عنوان رییس جمهــور آمریکا در مجمع عمومی 
سازمان ملل انجام داد که بسیار تند بود و حمالت 
لفظی زیادی نســبت به ایران صورت گرفت، چند 
ساعت بعد تام شــانن به موبایل من زنگ زد، من و 
دکتر ظریف احتمال می دادیم کــه تقاضای دیدار 
تیلرسون وزیر خارجه ســابق آمریکا و اولین وزیر 
خارجه ترامپ با دکتر ظریف را دارد؛ لذا با صالحدید 
دکتر ظریف جواب تمــاس او را ندادم، وی چندین 

بار دیگر هم تماس گرفت ولــی من جواب ندادم«.
عراقچی ادامه می دهد: »پــس از بی توجهی ما، از 
نمایندگی آمریکا با نمایندگی جمهوری اســالمی 
ایران در سازمان ملل تماس گرفته و اصرار می کنند 
که من جواب تلفن »شــانن« را بدهم. نمایندگی 
داســتان را به ما گفت و قرار شد من جواب تلفن را 
بدهم و بگویم که امکان دیدار وزرای خارجه وجود 
ندارد، این بار وقتی شانن تماس گرفت جواب دادم و 
او گفت رییس من می خواهد با رییس شما صحبت 
کند، من پاسخ دادم وزیر خارجه ایران آمادگی این 

دیدار را ندارد، اما او گفــت منظورم رییس جمهور 
آمریکاست که تقاضای دیدار با رییس جمهور ایران 
را دارد نه وزیر خارجه. ناخوداگاه خنده ام گرفت و 
گفتم من پیام شــما را انتقال می دهم ولی امیدی 
نداشته باشید«. بر اساس آنچه عراقچی مدعی شده 
این درخواست از سوی روحانی نیز رد شده است. از 
سوی دیگر وزیر امورخارجه نیز طی مصاحبه ای با 
روزنامه آمریکایی »یو ای ای تودی« بیان کرده است 
که در صورت تغییر رویکــرد آمریکا، امکان مذاکره 
با این کشور وجود دارد. ظریف گفته است:»گرچه 
اعتماد متقابل پیش شرط مذاکره نیست، ولی احترام 
متقابل  پیش شرط مذاکره است«.  این سخنان در 
حالی از سوی مقامات کشــورمان عنوان شده که 
تحریم های آمریکا علیه ایران رسما اجرایی خواهد 
شد و نگرانی ها در جامعه بین الملل از سرانجام این 
رویارویی باال گرفته است. به نظر می رسد در آستانه 
شروع تحریم ها، آمریکا و ایران عالوه بر حربه های 
مقابله اقتصــادی به حربه های روانی نیز متوســل 
شده اند و در این میان ایران به خوبی توانسته است 
این بحران را در عرصه هــای روانی مدیریت کند و 
سیاســت های هجومی آمریکا را عقب براند. سخن 
گفتن از ابراز تمایل آمریکایی ها برای مذاکره رودررو 
با ایران به خوبی نشانه هایی از اتخاذ استراتژی های 
دوگانه از ســوی ایاالت متحده علیه ایران را آشکار 
می کند و در نهایت همچنان آمریکا پشت درهای 

مذاکره با ایران منتظر مانده است.

»نتانیاهو«بهبحرینمیرود
وزیر حمل و نقل و اطالعات رژیم صهیونیستی 
به منظور شرکت در یک کنفرانس بین المللی در 
زمینه حمل و نقل، تل آویو را به مقصد مسقط 
ترک کرد.سفر »کاتس« به عمان درحالی است 
که چندی پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط بین 
دو طرف به مسقط سفر کرده بود. از سوی دیگر، 
یونی بــن مناحیم، کارشــناس در امور عربی و 
یک افسر سابق اســرائیلی در دستگاه اطالعات 
نظامی نیز از سفر قریب الوقوع نتانیاهو به بحرین 

خبر داد.

آلمانبهآموزشافسرانارتش
عربستانادامهمیدهد

با وجود تنــش پس از قتل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار مخالف سعودی و درخواست برای 
توقف صادرات سالح به این کشــور، نیروهای 
مسلح آلمان به برنامه خود برای آموزش ارتش 

عربستان ادامه می دهند.

در قالب همین برنامه، هفت افســر ســعودی 
اکنون در حال آمــوزش در آکادمــی رهبری 
نیروهای مســلح آلمان در هامبورگ هستند. 
این افســران تحت برنامه توافقی بین آلمان و 
عربســتان در ســال 2016 مربوط به پرداخت 
ساالنه هزینه های آموزش نیروهای سعودی در 

دانشکده های نظامی آلمان آموزش می بینند.

تهدیدنفوذ۲۰هزار»پناهجوی
مسلح«بهاتحادیهاروپا

وزارت امور خارجه اتریش اعــالم کرد بیش از 
20 هزار پناه جو از خاورمیانه و آفریقای شمالی 
که به سالح سرد مجهز هستند، منتظر فرصتی 
برای تعرض به مرز بوسنی- کرواسی و نفوذ به 
اتحادیه اروپا هستند.پناه جویان که برای رسیدن 
غیرقانونی به کشورهای اروپایی از جمله آلمان، 
انگلیس و نروژ خودشــان را به اروپا رسانده اند، 
در نزدیکی مرزهای شــمال غرب بوسنی گیر 
افتاده اند؛ چرا که پلیس ضد شــورش کرواسی 
ورود آنها به اتحادیه اروپا را مسدود کرده است.
مســیر رســمی بالکان غربی برای مهاجران به 
طرف اروپا در ســال 2016 میالدی بسته شد. 
از آن زمان به بعد مهاجران تالش کرده اند تا از 
راه های جایگزین برای عبور از مرز اتحادیه اروپا 

استفاده کنند.

مانورآمریکا-کرهجنوبی
خندهرابرلبان»کیم«خشکاند

مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی برخالف انتظار 
کره شمالی برگزار شد.این مانور درحالی برگزار 
می شــود که ترامپ در دیدار ماه ژوئن خود در 
سنگاپور با رهبرکره شــمالی به او قول داده بود 
که به رزمایش های نظامی مشترک بین آمریکا 
و کره جنوبی را پایان دهد. با این حال سئول و 
واشــنگتن به رزمایش های کوچک خود ادامه 
دادند.طی روزهای گذشــته کره شمالی برای 
اخذ امتیاز از آمریکا و کشورهای دیگر فشارهای 

زیادی وارد کرده است.
 روز جمعه این کشــور در بیانیه ای اعالم کرد: 
همانطور که نشــان داده شــده، آمریکا عمدتا 
مقصر تمام مشکالت در شبه جزیره کره، ازجمله 
مسئله هسته ای و چیزهایی است که باعث بروز 

این مشکالت شده است.

با من مالقات کن!

 قاسمی 
سخنگوی وزارت خارجه:

یک نماینده مجلس شــورای اســالمی درباره رد 
»CFT« در شورای نگهبان گفت: امیدوارم با حل 
 »CFT« اختالف بین دولت و شورای نگهبان الیحه
به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده نشود.

نماینده مردم لنگرود تاکید کرد: باید تالش کرده 
و اختالفات را حل کنیم. طبق آخرین بیانیه گروه 
اقدام مالی یک فرصت 4 ماهه به کشورمان داده شد 
تا ما همین اختالف نظرها را بر طرف کنیم. امیدوارم 
که اختالف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای 
اسالمی برطرف شــود و الیحه »CFT« به مجمع 
تشــخیص نرود و موضوع در بین ما و شورا فیصله 
پیدا کند. الهوتی درپاسخ به سوالی مبنی بر این که 
باتوجه به شــرایط موجود اگر مجمع تشخیص هم 
الیحه CFT را رد کرد، آیا احتمال دارد رهبری نظر 
مستقیمی در این مورد خاص داشته باشند، گفت: 
معموال رهبری در این موارد ورود نمی کنند، در این 
مورد هم باید جلو برویم تا ببینیم چه پیش می آید. 

CFT 
قابلحلاست

نماینده مجلس:

سرمقاله

اصفهان، مرد روزهای سخت و 
کارهای بزرگ می خواهد
یکانتخابحساس

... ادامه از صفحه اول
از »محمدعلــی شــجاعی« و »ایــوب 
درویشــی« بــه عنــوان جــدی تریــن 
گزینه های جانشــینی اســتاندار اصفهان 
نام برده می شود. سایت خبری »انتخاب« 
روزگذشــته در همین رابطه نوشت وزیر 
کشــور که قرار بود اســتیضاح شــود و 
استیضاح او لغو شــد، گزینه های همفکر 
و نزدیک بــه خود را برای اســتانداری در 
اســتان های مختلف انتخاب کرده است. 
دربــاره »شــجاعی« و »درویشــی« اما 
نمی توان چندان با این ادعــا موافق بود.  
محمدعلی شجاعی  در حال حاضر معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهان اســت و پیش از این 
سابقه ریاســت فدراســیون تیراندازی با 
کمان را هم در کارنامه داشــته اســت. او 
همراه بــا »مهرعلیزاده« بــه اصفهان آمد 
و گفته می شــود از گزینه هایی اســت که 
برای اســتانداری اصفهان مــورد حمایت 
مهرعلیزاده اســت. در بررســی ســوابق 
»درویشی« هم »ایســنا« نوشته که سال 
92 مســئول امور شهرســتان های ستاد 
انتخابات حسن روحانی در استان اصفهان 

بوده است. 
درباره شــجاعی، ورزشی ها هم می توانند 
از خاطرات دورانی که سخت از فدراسیون 
تیراندازی با تیر و کمــان دل کند، حرف 
بزنند. در دوره ای این فدراســیون بحران 
های مختلفی را پشت سر گذاشت؛شجاعی 
درحالی که ریاســت این فدراســیون را 
برعهده گرفته بود، در ســمت خزانه داری 
المپیک ثبت نام کرد و بــا توجه به قانون 
دو شــغله ها او نمی توانســت هم ریاست 
فدراسیون و هم پست خزانه داری را عهده 
دار باشد؛ اما گوش شــجاعی به این حرف 
بدهکار نبود و با وجود اینکه می دانســت 
سازمان بازرســی اعالم کرده خزانه داری 
شغل محسوب می شود و کســی که این 
سمت را برعهده دارد نباید در پست دیگری 
مشــغول باشــد، در این انتخابات شرکت 
کرد و جالب اینکه با کســب باالترین رای 
به عنوان خزانه دار کمیتــه ملی المپیک 
منصوب شد. در این میان هم هر زمان که 
از او خواسته می شد از ریاست فدراسیون 
تیراندازی بــا کمان اســتعفا بدهد از این 
کار امنتاع می کرد و مدت ها هم به عنوان 
خزانه دار کمیته ملی المپیک و هم رییس 
فدراســیون تیراندازی با کمان مشغول به 
کار بود تا اینکه سرانجام دل از تیر و کمان 
کند و اعالم کرد قرار است معاون هماهنگی 
امور اقتصادی وتوســعه منابع استاندار در 
اصفهان شــود و مجبور اســت از ریاست 

فدراسیون استعفا دهد. 
درباره گزینه بعدی یعنی »ایوب درویشی« 
هم کــه اصالتا اهل اســتان ایالم اســت، 
می دانیــم که هم اکنون تصــدی معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری ایــالم را به عهــده دارد. در 
روزمه خود از ســال ٧6 عنــوان فرماندار 
نیک شهر استان سیســتان و بلوچستان، 
فرمانداری خمینی شــهر اصفهان، مدیر 
کل امــور اجتماعی اصفهــان، مدیر کل 
بازرسی اســتانداری اصفهان، مدیر دفتر 
فنی استانداری اصفهان، معاون استانداری 
سیســتان و بلوچســتان و فرماندار ویژه 
چابهار را دارد و بیگانه با حال و هوا و فضای 
اصفهان نیست و البته سابقه کار و فعالیت 
در استان های ویژه  و مرزی مثل سیستان 

و بلوچستان و ایالم را هم در کارنامه دارد.
اصفهان اســتان اســتراتژیک، حساس و 
مهمی برای کشــور محســوب می شود. 
معضالت و مشــکالت این اســتان ملی و 
گاهی فراملی می شود. مدیران و مسئوالن 
اصفهانی در ســال های پــس از انقالب با 
شایســتگی و توانمندی توانســته اند در 
رده های باال و مهم لشــکری و کشــوری 
خدمت کنند. این اســتان مدیران بومی 
توانمندی دارد؛ اما اصراری بر بومی بودن 
استاندار نداریم به شــرط آن که هرکسی 
قرار اســت متولی امور این استان بشود، 
یادش باشــد اصفهان با تمام استان های 
دیگر تفاوت های اساسی دارد و کار در این 
استان هم ســخت و هم لذت بخش و هم 
چالش برانگیز است. استانداری می خواهیم 
که مرد روزهای ســخت، کارهای سخت 
 و بــزرگ و البتــه چالــش های ســخت

 باشد. 

ما می توانیم هر لحظه به برنامه هسته ای بازگردیم

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی وزارت خارجه گفت:روند سازوکار 
کانال مالی اروپا به خوبی پیش می رود و برای 
عملیاتی شــدن آن باید صبور بود.قاسمی  در 
مورد سازوکار کانال مالی اروپا که قرار بود تا ماه 
نوامبر اعمال شود، افزود: این موضوع به خوبی 
پیش می رود و مذاکرات خود را با چهار به عالوه 
یک ادامه می دهیم.وی ادامه داد:این سازوکار 
به دلیل پیچیدگی هایی که وجود دارد زمان بر 
است و با توجه به شرایطی که ایران مطرح کرده 
باید صبور بود و در زمان مناســب اس پی وی 
عملیاتی شود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
پاسخ به این سوال که انتخابات میان دوره سنای 
آمریکا چه اهمیتی برای ایران، دارد؟ افزود: این 
موضوع مسئله داخلی آمریکاست و به خود آنها 
مربوط می شود، اما صدا هایی که از داخل جامعه 
آمریکا شنیده می شود مربوط به عدم رضایت در 

مورد سیاست خارجی ترامپ است.

SPVبرایعملیاتیشدن
بایدصبوربود

سید محمود علوی
وزیر اطالعات:

وزیر امور خارجه گفت: امروز برنامه هسته ای ایران 
در شرایطی است که می توان بهتر از گذشته به آن 
بازگشــت و تنها نظام باید تصمیــم بگیرد. ظریف 
ادامه داد: آمریکایی ها می خواستند برنامه هسته ای 
ایران متوقف شــده و فوردو نه تنها تعطیل بلکه در 
آن را هم گل بگیرند، همچنین می خواستند مرکز 
تولید آب سنگین در اراک هم ببندند و ایران تنها 
بتواند روی سانتریفیوژ های معادل IR1 کار کرده و 
برنامه موشکی ما هم متوقف شود؛ اما آمریکایی ها 

زورشان نرسید.
وی گفت: در حالی کــه دنیا دیپلماســی ایران را 
پذیرفته نباید بــه دلیل یک تصور کــه هرچه ما 
می خواهیم باید به آن برســیم ایــن گونه برخورد 
کنیــم، در هیــچ مذاکــره ای نمی توان بــه تمام 
خواسته  خود رسید زیرا اگر این طور بود باید تنها 
خواسته های خود را روی کاغذ نوشته و ارائه دهیم 

و دیگر نیازی هم به مذاکره نبود.

مامیتوانیمهرلحظهبه
برنامههستهایبازگردیم

ظریف:

وزیر اطالعات درباره آخرین وضعیت مرزبانان 
ربوده شده ایرانی در میرجاوه گفت: مرزبانان 
ربوده شــده تا این لحظه در سالمت هستند و 
فعالیت های زیادی برای آزادی آنان توســط 
ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی 
زمینی سپاه در ارتباط با ارتش پاکستان صورت 

گرفته است.
ســید محمود علوی افــزود: عالوه بــر این، 
وزیر کشــور نیز بــا همتای پاکســتانی خود 
ارتباط گرفتــه و آنها هم اقداماتی را شــروع 
کردند کــه امیدواریم مجموع ایــن اقدامات 
موجب آزادســازی مرزبانان کشورمان شود. 
وی همچنین دربــاره پیش بینی زمان آزادی 
مرزبانان ربوده شــده گفت: تالش ها در حال 
انجام است و امیدواریم نتیجه به زودی حاصل 
و چشــم خانواده های این عزیــزان به دیدن 

فرزندان شان روشن شود.

مرزبانانربودهشده
درسالمتهستند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز خوشــبختانه در این ماجرا 
و تخلف اخیر آمریکا، آمریکایی ها از همیشــه منزوی تر هستند، 
گفت: شما در ســازمان ملل دیدید که استقبال افکار عمومی دنیا 
از سخنان مسئولین ایرانی چه مقدار و از مسئولین کاخ سفید چه 
مقدار بود.حسن روحانی، در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت تالش کرد تا اوراق در جامعه 
جایگاه مطمئنی پیدا کند، چراکه این کار بازار سرمایه را هم تسهیل 

می کند.روحانی با اشاره به موضوع بانک ها در نظام اقتصادی کشور، 
گفت: به آقای دژپسند گفتم که در این دوران، باالترین وظیفه او،  
بانک و اصالح امور بانک هاست. بقیه مسئولیت ها با همه اهمیتی 
که دارند، درجه 2 هستند. بانک ها باید به جایی برسند تا بتوانند به 
دولت کمک کنند.روحانی با تاکید بر اینکه تحریم را باید به خوبی 
بشکنیم و این کار را خواهیم کرد، اظهارداشت: با کمک مردم و با 
اتحاد و وحدتی که در جامعه است باید به آمریکایی ها با زبان روشن 

تفهیم کنیم که با زبان زور و فشــار و تحریم و تهدید با ملت بزرگ 
ایران حرف نزنند. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه حتی اگر این 8 
کشور را استثنا نمی کردند باز هم ما نفت مان را می فروختیم، ادامه 
داد: این را به همه رهبران کشورهایی که در سازمان ملل و حاشیه 
اجالس با من مالقات داشتند گفتم که ما این بار با افتخار تحریم را 
می شکنیم چون ظالمانه است و برخالف قانون، معاهدات و بر خالف 

قطعنامه سازمان ملل است  .

رییس جمهور:
باافتخارتحریمرامیشکنیم

وقتی ترامپ با پا پس می زند و با دست پیش می کشد

انتقاد»عارف«ازنحوهانتخابشهردارتهران
رییس فراکسیون امید مجلس با انتقاد از نحوه انتخاب شهردار از سوی شورای شهر تهران گفت: نتیجه 
عدم مشورت با شورای عالی اصالح طلبان عدم ثبات مدیریتی شد. عارف با اظهار تاسف از عدم ثبات در 
مدیریت شهری، تصریح کرد: اعضای شورای شهر تهران و اکثر کالن شهرها به واسطه حضور در لیست 
امید شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان توانستند رای بیاورند و اشتباه است که تصور کنند عقبه 
حزبی شان باعث رای آوری آنها شده است. هر چند تعدادی از این عزیزان هم عضو هیچ حزبی نبودند به 
همین دلیل انتظار می رفت در مباحث کالن مدیریت شــهری همچون انتخاب شهردار با شورای عالی 
اصالح طلبان مشورت های الزم می شــد که اگر این مشورت ها انجام می شــد، مطمئنا مجبور به تغییر 
شهردار در کمتر از یک سال نمی شــدیم.وی تاکید کرد: برای عملیاتی کردن برنامه حداقل یک دوره 4 

ساله مدیریتی الزم است به همین دلیل عدم ثبات مدیریتی لطمه شدیدی به مدیریت شهری می زند. 

حملهرژیمغاصببهزیرساختهایارتباطیایرانناکامماند
وزیر ارتباطات اعالم کرد حمله سایبری که با هدف صدمه به زیرساخت های ارتباطی انجام شده بود، دفع شد. 
آذری جهرمی حمله به زیرساخت های ارتباطی ایران را تایید و در واکنش به حمله سایبری ناموفق رژیمی که 
سابقه چنین رفتاری را در کارنامه خود دارد، اعالم کرد که این موضوع را از طریق مجامع بین المللی پیگیری 
می کنیم.م وی در پیام توییتری خود اعالم کرده: »رژیمی که ســابقه  آن در به کارگیری ســالح سایبری در 
پرونده هایی چون استاکس نت مشخص است، این بار تالش داشت به زیرساخت های ارتباطی ایران صدمه ای 
وارد کند، البته به لطف هوشیاری تیم های فنی، دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه را از طریق مجامع 
بین المللی پیگیری می کنیم«.حمید فتاحی، معاون وزیر و رییس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت  
در پیامی اعالم کرده بود که حمالت پراکنده از مبدأ  یک رژیم غاصب به برخی زیرساخت های ارتباطی ایران 

آغاز شده که همگی با قدرت دفع شده اند.     

چهره ها

CFT در تعلیق

طرح تنبیهی برای شرکای 
تحریم

CFT دور برگردان

»ســی اف تی« دوباره در 
مجلس

 تنگناهــای اقتصادی در 
انتظار گشایش های سیاسی

علیرضا  کریمیان
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کاهش 40 درصدی برداشت » به« در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

آثار مثبت مالیات بر ارزش 
افزوده در نظام اقتصادی کشور

مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های 
غیرمستقیم است و به عنوان یکی از روش های 
جدید دریافت مالیات جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
کشــورها ایفا می کند و مالیاتی است که کلیه 
عرضه کننــدگان کاال ها و خدمــات به عنوان 
مؤدیان نظام مالیاتی باید عــاوه بر بهای کاال 
یا خدمت عرضه شــده، به صورت درصدی از 
بهای فروش کاال یا خدمــات، در زمان فروش 

از خریداران اخذ و بــه صورت دوره ای)فصلی( 
 بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور واریز 

کنند.
یکی از آثار مثبــت مالیات بــر ارزش افزوده 
جلوگیری از فرار مالیاتی اســت. در سیســتم 
مالیات بر ارزش افزوده، زنجیره تولید از نقطه 
شــروع تا مرحله تکمیل نهایی و فروش کاال و 

خدمات قابل ردیابی است. 
 چنانچــه در یکــی از مراحل زنجیــره تولید، 
 مالیــات ارزش افــزوده کاال و خدمــات 
 پرداخت نشــود، به آســانی قابل شناســایی

 اســت بنابراین احتمال عدم وصــول مالیات 
 بر ارزش افــزوده در این سیســتم به حداقل 

می رسد.
از دیگر تاثیرات مثبت مالیات بر ارزش افزوده 
می توان به ایجاد تــراز پرداخت های بازرگانی 
مثبت در نظام تبادالت اقتصادی با کشورهای 

دیگر اشاره کرد.

بازار

تصفیه آب

وکیل کشاورزان اصفهان:
دولت باید حقوق قانونی 

حقابه داران زاینده رود را کامل 
بپردازد

وکیل کشاورزان اصفهان با بیان اینکه برای حل 
مشکات کشاورزان و پاسخ به مطالبات شرعی و 
قانونی آنها دو راه حل منطقی و قانونی وجود دارد، 
گفت: بهترین راه حل این اســت که با مصوبه ای 
در هیئت دولــت، اختصاص بودجه و تشــکیل 
یک گروه از کارشناســان دادگستری مبلغ ضرر 
و زیان تحمیلی به کشــاورزان تعیین و پرداخت 
شــود.عباس مزروعی با بیان اینکه برای  پاسخ 
به مطالبات کشــاورزان  دو راه حل قانونی وجود 
دارد، اضافه کرد: اولین و بهترین راه این است که 
دولت یک گروه کارشناسی برای ارزیابی خسارت 
کشــاورزان در نظر گرفته ونســبت به مدتی که 
زمین های آنها به علت اتخاذ سیاســت های غلط  
کشت نشــده )مالکان درآمدی نداشــته اند به 
گونه ای که افراد مســتقل اقتصــادی متکی به 
خود با بازده اقتصادی به جامعه درحال حاضر با 
مشکا ت معیشــتی مواجه هستند( باجلب نظر 
کارشناس ) به نســبت زمینی که امکان کشت 
از آنها سلب شــده( حقوق ریالی کشــاورزان را 
بپردازد.وی با بیان اینکه اگر وزیر نیرو این موضوع 
را به هیئت دولت پیشــنهاد دهد حتما پذیرفته 
می شــود، ادامه داد: باید قبول کنیم کشاورزان 
اماکی داشتند که سیاست های دولت با اولویت 
قائل شدن برای موضوعات دیگر موجب خشک 
و لم یزرع شدن اراضی کشــاورزی و بیکار شدن 
مالکان حقابه و زمین شده به طوری که در امرار 

معاش خود با مشکل جدی روبه رو شده اند.

 صادرات روغن ممنوعه،
 ۲۰۰ درصد بیشتر از سال گذشته!

در حالی که از ابتدای تیرماه وزیر جهاد کشاورزی 
صادرات ۱۸ قلم کاالی اساســی وارد شده با ارز 
یارانه ای را ممنوع اعام کرد، جدیدترین آمارها 
نشــان می دهد که در نیمه نخست امسال بیش 
از ۴۸ هزار تن انواع روغن به کشورهای مختلف 

صادر شده است.

 جالب تر اینکه صادرات روغن پالم رکورد عجیب 
و غریب تری به ثبت رسانده؛ چرا که در این بازه 
زمانی بیش از ۱۴ هــزار و ۶۴۰ تن از این کاالی 
اساســی به ارزشــی بالغ بر ۲۵ میلیون دالر به 
کشــورهای مختلف صادر شده اســت که این 
میزان بیش از ۱۶۶۴ درصــد از نظر وزنی و  بالغ 
بر ۱۶۸۷ درصد از نظر ارزشــی نســبت به نیمه 
نخست سال گذشــته رشد داشــته است. این 
مسئله از سوی امیرحسین بی رشک، دبیر انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی ایران به دلیل داشتن 
تعهد شرکت های داخلی به دلیل فروش قبل از 

ممنوعیت عنوان شده است.

ضابطه مند شدن پرداخت های 
الکترونیک

هیات وزیران با تصویب ضرورت تدوین مقررات 
الزم در حوزه پرداخت هــای الکترونیک، بانک 
مرکزی را موظف کرد کــه چارچوب ها و ضوابط 
الزم برای این مصوبه را تــا یک ماه آینده تدوین 
و اباغ کند.به گفته حاجی میرزایی، گســترش 
و بهبود دولت الکترونیک، صورت حســاب های 
الکترونیک و پرداخــت از طریــق تلفن همراه 
موضوعی بود که در دستور کار دولت قرار گرفت تا 
چهارچوب ها و ضوابطی را برای تسهیل و امنیت 
این کار و ایجاد رقابت مناسب در شرکت هایی که 
خدمات مربوط را ارائه می دهند، تعیین شود که 
به تصویب هیات وزیران رسید.بر اساس تصمیم 
هیات دولت، بانک مرکزی موظف شــد ضوابط 
پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت 
های مبتنی بر انواع فناوری ها را تدوین کند. بانک 
ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، 
ملزم به رعایت این ضوابط شدند و دستگاه های 
اجرایی موظف شدند سازوکارهای دریافت وجوه 
خرد را از طریق شــرکت های خدمات فناوری 
مالی تامین کنند.«بر همین اساس، »بانک مرکز 
موظف شد برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی 
در شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 

اقدامات الزم را انجام دهد.«

800L2 تصفیه آب مدل

 83,000
تومان

فیلتر پارچ تصفیه آب الیکا مدل 
Bi-Flux بسته سه عددی

 138,000
تومان

DO-TS 0-6 تصفیه آب دلفین مدل

 623,000
تومان

بر اســاس جدیدترین آماری که از سوی سازمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشــر شده است 
در 3۴ اتاق بازرگانی در سراســر کشور ۵۱۶ فقره 
کارت بازرگانی صادر شــده که این تعداد نســبت 
به ماه قبل 3۴ درصد افت داشــته است. همچنین 
از ابتدای امسال تا انتهای مرداد نیز ۲ هزار و ۹۹۹ 
فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق های سراسر کشور 
صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
با افت نزدیک به ۴ درصدی روبه رو بوده است. صدور 
کارت بازرگانی در حالی در کشور افت داشته که این 
مسئله بیشتر از هر چیز نشانه ای از کاهش صادرات 
و یا اعمال برخــی از محدودیت ها بر ســر کارت 
بازرگانی اســت. هر چند به نظر می رسد بخشی از 
رشد قابل توجه صدور کارت بازرگانی در سال های 
قبل ناشــی از صدور کارت های یک بار مصرف در 
زمینه کاالهای صادراتی بوده اســت و با توقف این 
روند طی ماه های اخیر با رشــد تمدید کارت های 

بازرگانی در ماه های گذشته روبه رو بوده ایم.
صدور کارت بازرگانی از اختالل تا اصالح

برای کاهش صدور کارت های بازرگانی علت های 
مختلفی عنوان می شــود از جملــه آنکه با اصاح  
ضوابط صــدور کارت بازرگانی در چنــد ماه اخیر 
صــدور کارت بازرگانی با اختاالتــی مواجه بوده 
اســت. محدودیت های جدید بــرای صدور کارت 
و ضوابط ســختگیرانه در این خصوص، از یک سو 
تقاضا را برای کارت بازرگانی کاهش داده و از سوی 
دیگر صدور کارت را زمانبر کرده اســت. از این رو 
افت صدور کارت بازرگانی در ۵ ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، می تواند ناشی از این مسئله 
نیز باشد. از سوی دیگر کارت های یک بار مصرف 
به دلیل سوء استفاده های زیادی که از آن می شد 
عما از چرخه صادرات کنار گذاشــته شدند و در 

نتیجه روندهای سرعت دار 
صادراتی کاهش داشــته 
است. همچنین بسیاری 
از دارنــدگان کارت های 
بازرگانی راکد نیز به دلیل 
عدم صدور کارت بازرگانی 
یک بــار مصرف نســبت 
بــه تمدیــد کارت های 

بازرگانی شان اقدام کرده اند.
تهران و اصفهان در صدر صدور کارت

بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین کارت بازرگانی 
در مردادماه امســال توســط اتاق بازرگانی تهران 
صادر شده و پس از آن به ترتیب اتاق های اصفهان، 
مشهد، تبریز و بندرعباس بیشترین کارت بازرگانی 
را صادر کرده اند. عملکرد اتاق های بازرگانی سراسر 
کشــور در صدور کارت بازرگانی نشــان می دهد 
که در مرداد ماه امســال نســبت به ماه قبل )تیر 
۹۷( ۱۴ اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی بیشــتری 

صادر کرده اند. همچنین 
در مرداد امســال، ۱3۰۶ 
کارت نیز تمدید شده که 
نســبت به ماه قبل )تیر 
۹۷(، افــت بیــش از ۱۸ 
درصــدی را ثبــت کرده 
است. از طرفی از ابتدای 
امسال تا انتهای مرداد ۷ 
هزار و ۲۸۷ فقره کارت تمدید شــده که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل، نزدیک به ۹ درصد رشد 
داشته اســت.  همچنین از ابتدای امسال تا انتهای 
مرداد، ۲۰ اتاق بازرگانی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، کارت بیشتری صادر کرده اند و مابقی اتاق ها، 
در صدور کارت بازرگانی افت داشته اند. بیشترین 
رشد صدور کارت بازرگانی در ۵ ماه منتهی به مرداد 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل، متعلق به 
اتاق بازرگانی یاسوج و بیشترین افت صدور کارت 
بازرگانی در همین مدت زمان نسبت به مدت مشابه 

ســال قبل، متعلق به اتاق بازرگانــی بجنورد بوده 
اســت. در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال، بیشترین 
کارت بازرگانی در اتاق تهران صادر شده که تعداد 
آن ۱۰۱۱ فقره بوده و نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، نزدیک به ۱۹ درصد افت داشته است. پس از 
آن، اتاق بازرگانی مشهد توانسته ۲۱۹ فقره کارت 
بازرگانی صادر کند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رشــد بیش از ۱۴ درصدی داشته است. اتاق 
بازرگانی اصفهان از ابتدای امسال تا انتهای مرداد 
۲۱۴ فقره کارت بازرگانی صادر کرده که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل، نزدیک به ۱۲ درصد افت 

داشته است.
اختیاراتی که به استان ها تفویض شد

در ماه هــای اخیر حــرف و حدیث هــای زیادی 
پیرامون سوءاســتفاده از کارت های بازرگانی در 
فضای اقتصادی کشور شنیده می شود به خصوص 
آنکه اغلب صادرکنندگان از مبادی رســمی کشور 
ناچار به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه 
نیما شده اند و این مسئله عما صادرات را از صرفه 
اقتصادی انداخته اســت. به همین دلیل برخی از 
افراد عما مبادرت به قاچاق با کارت های بازرگانی 
کرده و کاال صادر می کننــد و در خارج از مرز ایران 
بارنامه را عوض کرده و ارزی وارد کشور نمی کنند. 
این مســئله به عنوان یک نوع قاچــاق قانونی در 
کشور نمونه ای از سوء اســتفاده ها از کارت های 
بازرگانــی در ماه هــای اخیر بوده اســت؛ اگر چه 
دولت اقداماتــی را در زمینــه محدودیت تقلب و 
استفاده های نادرســت از کارت بازرگانی از جمله 
تفویض اختیــارات صدور مجوز به ســازمان های 
صمت اســتان ها انجام شده اســت؛ اما همچنان 
کارت بازرگانــی به عنــوان یک حربــه اقتصادی 
کارکردهای خارج از قانون زیادی دارد که بازنگری 
 در صدور و نظارت های بیشــتر در ایــن زمینه را

 می طلبد.

مجوزهایی که آب می رود
اصفهان در رده سوم بیشترین صادرکننده کارت بازرگانی؛

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۴هزار و ۴۰۰ تن 
 محصول »به« از باغات اســتان اصفهان برداشت شود که نسبت به تولید ســال گذشته ۴۰ درصد کاهش نشان
 می دهد.احمدرضا رییس زاده، اظهار کرد: برداشــت » به « ازنیمه مهرماه امسال در مناطق معتدل استان آغاز 
شده و تا اواخرآبان ماه ادامه دارد.وی افزود: پیش بینی می شود میزان برداشت محصول »به « در سال ۹۷ به دلیل 
خشکسالی، شرایط  نامناسب آب وهوایی در زمان گرده افشانی و تلقیح گل ها در برخی مناطق استان به ۱۴هزار 

و ۴۰۰ تن برسد که نسبت به تولید سال گذشته ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش 4۰ درصدی 
 برداشت » به« 

در اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی استان خبرداد: خبر

  عکس روز

 ارزش صادرات نفت  ایران  و فروش جهانی
 تلفن همراه آیفون

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

 تکمیل پروژه های نیمه تمام اصفهان 
۲هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان 33۰ پروژه آماده برای واگذاری به بخش خصوصی دارد که از این میان ۱۱۰ پروژه 

قابل ارائه و معرفی است.
نعمت ا...اکبری در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان اصفهان به متقاضیان بخش خصوصی و 
تعاونی، درقالب تبصره۱۹ قانون بودجه ۹۷، با بیان اینکه واگذاری این پروژه ها از سال ۱3۹۴شروع اما 
تا کنون تعداد کمی از آنها واگذار شده است، اظهار کرد: تا به حال بر اساس قیمت ها در سال های قبل 
نزدیک به یک هزار و 3۰۰میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شده و براساس موافقت نامه هایی 
که تا به امروز به مرحله امضا رســیده، در بخش هــای مختلف امکان واگذاری آنها فراهم شــده 
 اســت همچنین برای به انجام رســیدن این پروژه ها نزدیک به دوهزار میلیارد تومان اعتبار الزم

داریم.
وی با بیان اینکه سهم اصفهان در پروژه های اســتانی قابل ماحظه است، افزود: از بین پروژه هایی 
که دستگاه های مختلف داشــتند نزدیک به 33۰ پروژه شناسایی شــد و پس از جلسات متعدد با 
دستگاه های اجرایی ۱۱۰ پروژه معرفی شــد.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
تصریح کرد: ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی و شش هزار پروژه نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس فهرست بهای ســال ۹۶ نیز برای این پروژه ها اعتبار در نظر 
بگیرد، نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که توان بودجه های عمرانی کشــور برای این 

مهم کفایت نمی کند.

بالتکلیفی مردم در تامین قطعات خودرو
 رییس اتحادیه خودروهای سبک اصفهان در مورد افزایش قیمت لوازم یدکی گفت نه تنها قیمت لوازم یدکی 
بیش از3۰۰ درصد رشد داشته بلکه این خوش بینانه ترین میزان افزایشی است که اعام می شود.روح ا... چلونگر 
در مورد نارضایتی ها از کمبود قطعات خودرو در نمایندگی ها گفت: خودروسازان معتقدند نباید از آنها انتظار 
کیفیت جهانی داشت زیرا با مشکل مواجه شده و تولیدشان کم می شود. در کشور به دلیل انحصار در بازار خودرو، 
افراد محدودی از رانت برخوردارند. به عنوان مثال سایت فروش خودروهای وارداتی  بسته می شود؛ اما برای 
عده معدودی در دسترس قرار می گیرد در این بازه زمانی ۴۷ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و پس 
ازآن مجددا سایت بسته می شود.وی افزود: از طرف دیگر خودرویی به مردم فروخته می شود که نه تنها کیفیت 
مناسبی ندارد بلکه خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی مورد قبولی نیز ارائه نمی دهد. خریدار خودرو کمی 
بعد از خرید خود باید برای تعمیرات به نمایندگی ها مراجعه کند.قطعات نیز به نمایندگی های مجاز داده نمی 

شود و اگر برای شکایات مردم پیگیر شویم، پاسخگو نبوده و مدعی هستند که هیچ مشکلی نداریم. 

دستور ویژه وزیر صمت برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشــگاه کانمین ۲۰۱۸ گفت: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر مورد حمایت جدی ماســت. رضا رحمانی افزود: ذوب آهن اخیرا مســیر 
خوب و جدیدی را شروع کرده که امیدوارم در این راه به دســتاوردهای خوبی برسد.جعفر سرقینی، معاون 
امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت نیز درخصوص تامین مواد اولیه ذوب آهن گفت: وزیر صمت دســتور 
ویژه ای برای تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن صادر کرده و هیئت عامــل ایمیدرو هم برای تامین مواد 
اولیه ذوب آهن اخیرا مصوبه ای را ارائه داده و این روند ادامه خواهد داشــت.وی افزود: برای صادرات ســنگ 
آهن محدودیت های خاصی از جمله عوارض وجــود دارد ، همچنین عاوه بر عوارض بحث عدم اســتفاده 
از معافیت های مالیاتی نیز وجود دارد.ســرقینی با تاکید بــر کمک ایمیدرو به ذوب آهــن، گفت: ایمیدرو 
 قرار اســت ســنگ آهن بیشــتری در اختیار ذوب آهن بگذارد و اولین گام را نیز در این خصوص برداشــته

 است.

با در دست داشــتن نام کاربری 
و رمز عبور سامانه اینترنتی بام 
بانک ملی ایران، می توانید وارد 
همراه بام بانک ملی شــده و از 

خدمات آن استفاده کنید.
درصورتی که تــا کنون ثبت نام 
نکرده اید، می توانید جهت ثبت 
نام به سامانه بام بانک ملی ایران 
  https://my.bmi.ir به آدرس

مراجعه فرمایید.

همراه بام ملی

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

کارت های یک بار مصرف به 
دلیل سوء استفاده های زیادی 
که از آن می شد عمال از چرخه 
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تحدید حدود اختصاصی
8/289 شــماره صادره : 1397/42/522461-1397/7/3 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4786/501 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رقیه فرهادی فرزند علینقی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1397/09/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 282680 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/290 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  7725/651 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 387 کــه طبق پرونده ثبتی به نــام مجید قیصری 
خوراسگانی فرزند عباس در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شماره  139760302027003902- 97/4/19 مفروز گردیده با توجه 
به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 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 مــاده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:282801 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/291 چون تحدیــد حدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  7741/368 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول فرزی فرزند حســن در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
1397603022027004120- 97/4/24 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/9/12 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:282798 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/292 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3341 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام افسانه محمدی فرزند محمد علی در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027011308 مورخ 1396/10/19 از طرف 

هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/12 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می 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.  م الف:282778 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/293 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 2043 فرعی از 15192 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین عنایتی کردبادی فرزند قدمعلی 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027013317 مورخ 1396/12/15 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/6 روز ســه شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می 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.  م الف:282777 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/294 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پــالک 410 فرعــی از 7949 
اصلی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونــده ثبتی به نــام محمدرضا و 
اســدا... و یوســف شــهرت همگی امینی پزوه فرزندان جواد در جریان ثبت اســت و 
رای شــماره 13976030202700544 و 13976030202027000548 و 
139760302027000552 مورخ 1397/01/21 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 تبصره 
ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1397/9/7 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد لذا به موجب 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 تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:282776 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)276 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/295 شــماره: 27028550-97/8/7 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
133 فرعی از 39 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صغری 
کامرانی فرزند محمد تقی در جریان ثبت است و رای شماره 139760302027002996 
مورخ 1397/3/20 از طــرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف و بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 
1397/9/10 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک 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 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:282775 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/296 شــماره: 139721702027028840-97/8/9 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب مغازه پالک 811 فرعی از 10408 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مرضیه محمدی ســنجوانمره فرزند محمد در جریان ثبت است و رای 
شــماره 1396603020270112189 مورخ 1396/11/12 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/12 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن 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 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می 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.  م الف:282770 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/297  شــماره: 139721702027028836-97/8/9 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب مغازه پالک 813 فرعی از 10408 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مرضیه محمدی ســنجوانمره فرزند محمد در جریان ثبت است و رای 
شــماره 139660302027011245 مورخ 1396/10/18 از طــرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/12 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن 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 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می 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.  م الف:282769 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/298 شــماره: 139721702027028838-97/8/9 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک 812 فرعی از 10408 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مرضیه محمدی ســنجوانمره فرزند محمد در جریان ثبت است و رای 
شــماره 139660302027011246 مورخ 1396/10/18 از طــرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1397/9/12 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن 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 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می 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.  م الف:282768 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
8/270 شماره دادنامه: 9709976836401211 شماره پرونده: 9409986836400518  
شماره بایگانی شعبه: 941342  خواهان: خانم غزاله نصر اصفهانی فرزند سعید به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ آتشگاه نصرآباد ک ابوذر پ 22، خوانده: آقای حمید احمدی 
به نشانی اصفهان خ زینبیه کوچه بیسیم باغ نیازی پالک 1، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم غزاله نصر اصفهانی فرزند سعید به طرفیت 
آقای حمید احمدی فرزند نور نبی به خواسته طالق بلحاظ عســر و حرج، و ترک زندگی 
مشترک بدین توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده از سال 91 زندگی مشترک را ترک و 
از آن تاریخ هیچ سرکشی نکرده است، در عسر و حرج کامل می باشم، در خصوص مهریه و 
سائر حقوق مالی ادعایی ندارم و یک فرزند مشترک 9 ساله داریم که نزد من زندگی می کند 
و تقاضای صدور حکم طالق دارم...، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات 
پیوست آن از جمله فتوکپی مصدق عقدنامه رسمی طرفین رابطه زوجیت، بقاء و دوام آن 
محرز است، اما در خصوص اصل خواسته نظر به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی، گواهی 
گواهان که همگی با اتیان سوگند به الفاظ جالله بر صحت اظهارات خواهان گواهی و اظهار 
داشته اند زوج حدود پنج سال است که زندگی مشترک را ترک و سرکشی ننموئده و نفقه 
ای نداده و خوانده با وصف دعوت از طریق نشر آگهی در جلسات دادرسی حاضر نشده در 
نتیجه دفاع و ایرادی ننموده و تــالش دادگاه و داوران منتخب نیز جهت انصراف زوجه از 
خواسته خود به نتیجه نرسیده و وی همچنان اصرار به طالق و جدائی دارند، لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد و ادامه رابطه زوجیت بین طرفین را باعث عسر و حرج شدید خواهان دانسته 
از آنجا که شارع مقدس تکلیف ماالیطالق نمی فرمایند و عنایت به قاعده فقهی الضرر و 
آ یه شریفه 78 سوره مبارکه حج و به استناد ماده 8  و 27 و 29، 31 و 33 و 34 قانون حمایت 
خانواده و ماده 1130 و 1145 قانون مدنی و نظریه قاضی محترم مشاور دادگاه طالق بین 
زوجین صادر و خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید. بدیهی است چنانچه 
خوانده پس از قطعیت این حکم داوطلبانه جهت اجرای صیغه طالق حاضر نگردد به این 
امر ملزم و اگر الزام وی ممکن نباشــد صیغه طالق با نمایدگی دفترخانه از سوی زوج به 
 صورت یکطرفه و بدون حضور زوج اجرا خواهد شــد، نوع طالق خلع وعده آن سه طهر از 
زمان جاری شدن صیغه طالق می باشد، احراز شــرایط صحت اجرای صیغه و احراز عدم 
بارداری زوجه با معرفی به پزشکی قانونی طالق برعهده مجری صیغه طالق است، زوجین 
دارای یک فرزند مشترک به نام سارینا می باشند که کبیر است و نزد زوجه زندگی می کند 
و زوجه ادعای مالی مطرح ننموده، لذا این دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر ندارد اعتبار حکم 
طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان می باشد.  م الف:276306 

شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )509 کلمه، 5 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/273 بدینوسیله به فریبرزخورشیدیان یاسوج فرزند علي برزو فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان نمایندگي مجازمدیران خودروبه مدیریــت فضل اله ادیب نیا فرزند 
مرتضي به نشاني شهرضاشــهرک امیرکبیرنمایندگي مدیران خودروکد 392 دادخواستي 
به خواســته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالســه 97 / 629 ش 3 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده اینک 
حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل 
اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 282365 عکاشه رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا)131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي

8/272 محکوم علیه: آقاي  کاظم قربانیان مجهول المکان، محکوم له : ایمان وکیلي فرزند 
صادق به نشاني شهرضا میدان میوه وتره بار حجره 6 ، بموجب راي شماره 465 مورخ 30 
/ 5 / 97 حوزه سوم حقوقي شوراي حل اختالف شــهرضا محکوم علیه محکوم است به : 

1-پرداخت مبلغ 400 / 334 / 15ریال بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 600 / 331 
/ 1ریال بابت هزینه دادرسي درحق خواهان 3 - پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 17 
/ 2 / 97 تقدیم دادخواســت لغایت اجراي حکم برمبناي شاخص نرخ تورم بانک مرکزي 
درحق خواهان  4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت محکوم علیه مکلف اســت 
ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي 
که خودراقادربه اجــراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف مهلت مزبورصــورت جامع دارائي 
خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًااعالم نماید. م الف: 282355 
منیرالسادات سیدین قاضي شــوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا )157 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/286 بدینوسیله به علي جمال گنجي پور فرزند علي بابا فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شهرضا سروستان فاز4 الماس 6 
طبقه دوم واحد 15  دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالسه 97 / 
697 ش 3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 15 / 11 / 97 ساعت 30 / 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 282378 
عکاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا)132 کلمه، 1 کادر(

ابالغ دادخواست وضمائم
8/287 بدینوسیله به سیف اله نصردهزیري فرزند مرتضي فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شهرضا سروستان فاز4 الماس 
6 طبقه دوم واحد 15  دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که  بکالسه 97 
/ 699 ش 3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 15 / 11 / 97 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 282367 
عکاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي شهرضا)128 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
8/223 کالسه پرونده: 965/95 شماره دادنامه: 1147-95/10/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهزاد کرمی به نشانی اصفهان خ کاوه خ گلستان 
بلوار پرستار پ 30،  خوانده: محمد حسین غفاری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست بهزاد کرمی 
به طرفیت محمد حسین غفاری به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 وجه یک فقره چک 
به شــماره 442649 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/130/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ )95/6/10(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:270983 شعبه 23 شورای حل 
اختالف اصفهان ) 289 کلمه، 3 کادر(

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
8/284 شــماره: 139721702027028686-97/8/9 بر اســاس تقاضای آقای محمد 
علی عراقی خوزانی مبنی بر حذف عبارت )باستثنای بهای ثمینه اعیانی( موضوع مالکیت 
نامبرده از پالک 15190/7417 واقع در بخش 5 ثبت شرق اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
و با عنایت به گواهی حصر وراثت شماره 259 مورخ 1354/4/28 دادگاه شعبه 4 اصفهان 
مشــخص گردید که مالک بهای ثمینه پالک مذکور بانو اشرف خانم مونسیان اصفهانی 
عیال غالمرضا موذنی فرزند صادق می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 19/790/000 
ریال تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شماره 278034     416/ب 
مورخ 1397/7/14 به صندوق سپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشانی مالک بهاء 
اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتــب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان میدان الله جنب اداره پســت اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم 
نماید در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمینه اعیانی« از سند 
فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف:281170 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان )232 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/299 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره  15190/52306 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک 217 که طبق پرونده ثبتی به نام رسول حاج نیلی 
فرزند علی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شماره  139760302027006805- 97/7/21 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/9/12 
ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 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 14 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:282767 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)197 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/301 شماره: 97/2027029168 - 97/8/13 چون آقای افشــین بندری فرزند احمد  
نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر 327 اصفهان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
پالک 11519/73 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپــی 057467 در دفتر 
الکترونیک 14 صفحه 170 به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 282735 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )214 کلمه، 
2 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/302 شماره: 97/2027029171 - 97/8/13 چون آقای افشــین بندری فرزند احمد  
نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر 327 اصفهان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
پالک 11519/74 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپــی 057467 در دفتر 
الکترونیک 300 صفحه 458 به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 282736 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )214 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/300 شــماره: 97/2027027276 - 97/8/13 چون خانم نفیســه قرشی سروستانی 
فرزند ســید ضیاء  نســبت به  ششــدانگ زمین با تســلیم 2 برگ استشــهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رســما گواهی شــده و طی شــماره 50784 مورخه 97/05/08 به 
تایید دفتر 62 اصفهان رســیده مدعی اســت که ســند مالکیت تمامت ششدانگ زمین 
پــالک 43337 فرعــی از 15190/1092 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به شــماره 
چاپی 578173 د/91  کــه در صفحــه 92 دفتر 62  به نــام نامبرده فوق ســابقه  ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده و طبــق گواهی دفتر امــالک معامله دیگری انجام نشــده و 
در رهــن وثیقه نمی باشــد. به علــت نامعلوم ســند مالکیــت مفقود گردیده اســت و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبــق تبصره یــک اصالحی ماده 
 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود کــه هر کس مدعی انجــام معامله
 ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 282672 شبان 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )227 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي

8/274 محکوم علیه: آقاي عبدالوهاب نگهداري فرزند خورشید مجهول المکان، محکوم 
له : آقاي مرتضي پوینده فرزند محمدعلي به نشاني شــهرضا خ ولیعصرشرقي فرعي 10 
جنب مسجدامام حسن عســکري پ 4، بموجب راي شــماره 1332 مورخ 96/12/22 
حوزه 6 حقوقي شوراي حل اختالف شــهرضا محکوم علیه محکوم است به : 1- الزام به 
حضوردردفتراسنادرسمي وتنظیم وانتقال رسمي سند ســواري آردي مدل 82 به شماره 
انتظامي 655 د 76 ایــران 23   2- پرداخت مبلغ 000 / 835 ریال بابت هزینه دادرســي 
درحق محکوم له  4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت، محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي 
که خودراقادربه اجــراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف مهلت مزبورصــورت جامع دارائي 
خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 282351 
منیرالسادات سیدین قاضي شوراي حل اختالف شعبه ششم حقوقي شهرضا )152 کلمه، 

1 کادر(
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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان دوباره تغییر کرد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل 
هواشناسی استان:

 خشکسالی ادامه دارد
رییس پژوهشکده اقلیم شناسی ایران، پاییز را 
فصلی »پربارش« پیش بینی کرده؛ اما معاون 
پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهان می گوید: بارش های اصفهان 
نرمال رو به باال خواهد بــود، اما این به معنای 
پایان خشکســالی نیســت و جای خوشحالی 
ندارد.نوید حاج بابایــی در واکنش به اظهارات 
رییس پژوهشکده اقلیم شناسی ایران مبنی بر 
»پاییز پربارش« اظهــار کرد: پاییز نرمال رو به 
باالیی برای اصفهان پیش بینی شــده است اما 
خشکســالی همچنان ادامه داد.وی ادامه داد: 
از آنجایی که سال گذشته به شدت کم بارشی 
داشتیم و منابع آبی استان کامال خالی است، با 
وجود بارش های نرمالی که پیش بینی شــده، 
خشکسالی در اصفهان همچنان نگران کننده 
اســت. معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان گفت: بارشی که 
اتفاق می افتد جای خوشــحالی چندانی ندارد 
و همچنان مردم و همه دســتگاه ها باید برای 

کاهش مصارف آبی خود تالش کنند.

فقط 4 ماه پس از انتصاب؛
مدیرکل آموزش و پرورش 

اصفهان دوباره تغییر کرد
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: »محمد اعتــدادی« که پیش 
از ایــن رییــس حراســت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان بوده بــا حکم وزیر 
آموزش و پرورش به عنــوان مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان انتخاب شده است.

علیرضا مهدی با اشــاره به برگزاری مراســم 
معارفــه مدیــرکل جدید آمــوزش و  پرورش 
اســتان اصفهان افزود: مجیــد قدمی، معاون 
وزیر آمــوزش و پــرورش و رییس ســازمان 
آمــوزش و پرورش اســتثنائی کشــور نیز در 
این مراسم حضور داشــتند.این مراسم بدون 
دعوت از اصحاب رسانه و همچون خبر انتصاب 
 مدیرکل جدید در ســکوت رســانه ای صورت 
گرفته اســت. علی اکبر کمالی، مدیرکل سابق 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان 7 تیرماه 
امسال معارفه شــده بود که گفته می شود به 
دلیل فشارهای بسیار از سمت خود استعفا داد. 

حضور شهردار و شورای شهر 
فالورجان در راهپیمایی 13 آبان

»جوادنصری«شهردار فالورجان، اعضای شورای 
اسالمی شــهر و کارکنان شــهرداری فالورجان 
در سالروز تســخیر النه جاسوســی و در حماسه 
13 آبان)روز دانش آموز( همگام و همراه با ســایر 
مردم در راهپیمایی شــرکت کرده و بــار دیگر با 
آرمان های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای 
عظیم الشأن انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:
تامین آب تاالب گاوخونی 

نیازمند تصمیم ملی است
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اصفهان 
گفــت: درباره موضــوع آب و تامیــن نیاز آبی 
تاالب بین المللی گاوخونی باید از تعصب های 
بی مورد دوری کرد و به صورت ملی اندیشــید 
و تصمیم گیــری کرد.ســید رحمــان دانیالی 
افزود: بعد از آب آشــامیدنی توجه به نیاز آبی 
تاالب بین المللــی گاوخونــی اولویت محیط 
زیست اســتان اســت و توجه نکردن به تاالب 
بین المللــی گاوخونی معضــالت بزرگی را به 
وجود می آورد که یکی از آنها ریزگردهاســت 
که تا شــعاع 500 کیلومتری تبعــات زیادی 
را در بــردارد. برخی از کارشناســان معتقدند 
اگر این تاالب منشــأ گــرد و غبار شــود، آنها 
ســمی آلوده به فلزات ســنگینی مثل سرب، 
روی،کادمیوم، ســونامی کلرید و سدیم بوده و 
 شــهر اصفهان و اســتان های اطراف را تهدید

 می کنــد.   اگر به این تــاالب توجه می کردیم 
نیاز به احداث 700 میلیارد ریال چاه عمیق در 

اصفهان نبود.

وجود کودکان بی شناسنامه در کشور معضلی الینحل 
بوده که سال هاست بسیاری از کودکان را در ایران از 
حقوق شان محروم کرده است؛ کودکانی که در ایران 
متولد شده اند اما به دلیل داشتن پدر خارجی بر اساس 
قانون نمی توانند شناسنامه بگیرند و عمال جزوی از 
جمعیت ایران به حســاب نمی آیند. بر اساس آمار و 
اطالعات، تعداد کودکان بی هویت در ایران به رقمی 
در حدود یک میلیون نفر رســیده که طبق قوانین، 
اعطای تابعیت از طریق پدر اســت. کودکان حاصل 
از ازدواج مــادر ایرانی با پدر خارجی سال هاســت با 
مشــکل بی هویت بودن روزگار می گذرانند و برخی 
از این کودکان از مادرانی متولد می  شــوند که از سر 
فقر و نداری کودک خود را ســر راه می گذارند، اغلب 
این کودکان در شــهرهای مرزی و یا مراکز استان ها 
ســکونت دارند. خانواده هایی که سال هاست چشم 
انتظار اصالحات قانونی برای گرفتن شناسنامه برای 
فرزندان زیر هجده سال خود هستند تا آنها هم بتوانند 
مانند سایر کودکانی که در ایران متولد شده اند، زندگی 

و تحصیل کنند.
کودکانی که شناسنامه ندارند، در واقع بخشی از هویت 
اجتماعی خود را به دست نیاورده اند. آنهایی که نه می 
توانند بدون دردسر مدرسه بروند و نه حتی با کار کردن 
حق  و حقوق کامل خود را دریافت کنند. نداشــتن 

شناســنامه، موانع تحصیلی و آموزشــی، مشکالت 
ازدواج و همچنین نبود بهره  وری از خدمات اجتماعی 
و درمانی و به طور کلی هرگونه حقوق شهروندی که به 
تبع قانون، شهروندان از آن استفاده  می کنند، گوشه 
ای از رنجی است که بی تابعیت ها می برند. حاال اما به 
نظر می رسد دریچه ای نو به سوی بازگشت این افراد به 
جمعیت رسمی و قانونی کشور باز شده است. بسیاری 
از کارشناسان اجتماعی طی چند سال گذشته نسبت 
به اینکه عزمی در مجلس بــرای تعیین تکلیف طرح 

اصالح موادی از قانون تابعیت وجود ندارد، انتقاداتی 
را مطرح کرده اند. در شهریورماه 95 یک فوریت این 
طرح اصالح قانون تابعیت بــه مجلس رفت؛ اما بیش 
از یک سال اســت که در کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس متوقف مانده است  و به نظر می رسد  که تعیین 
تکلیف تابعیت این افراد دستخوش برخی از سالیق و 
نگاه هاست که در حوزه انسانی تعریف نمی شود . پس از 
سال ها سرگردانی روز گذشته معصومه ابتکار، معاون 
رییس جمهور در امور زنان خبر از تصویب مصوبه ای 

در هیئت دولت داد که بر اساس آن زنان ایرانی دارای 
شوهر خارجی خواهند توانســت برای فرزندان شان 
شناســنامه بگیرند؛ هر چند هنوز این الیحه باید به 
تصویب مجلس برسد؛ اما همین حرکت نصفه و نیمه 
نیز می تواند روزنه های امید را برای بی شناسنامه هادر 
ایران باز کند. حاال باید دید آیا این الیحه بار دیگر در 
راهروهای مجلس مسکوت گذاشته خواهد شد یا عزم 
جدی این بار برای حل این مشکل در میان نمایندگان 

مجلس هم به وجود خواهد آمد.

الهه زین الدین

از رنجی که می بریم

 گام اول برای حل مشکل بی شناسنامه ها  
برداشته شد؛

نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی اصفهان با عنوان »فرشتگان گریان« 
به همت مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در گالری شماره یک نگارخانه مرکزی افتتاح 
شد. در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، فاطمه زارع، مشاور شهردار اصفهان 
در امور زنان و خانواده به بازدید از آثار ارائه شده از سوی بانوان پرداخت و 
درباره جزئیات هر لباس با طراحان حاضر در مراسم گفت وگو کرد. زارع 
در حاشیه این مراسم با بیان اینکه بازتاب مفاهیم و مضامین عاشورایی 
به زیبایی در این لباس ها نمایان شــده است، اظهار کرد: در تاریخ کشور 

ما چنین اقداماتی سابقه داشــته و هنرمندان معتقد به مضامین متعالی 
مذهبی، احساسات و عواطف خود را در ترکیب با قدرت خالقیت و نوآوری 
شان روی پارچه، تابلو یا علم اجرا کرده اند.  وی ادامه داد: در این نمایشگاه 
برای نخستین بار طرح های عاشورایی روی لباس اجرا شده و این اقدام 
قطعا در تعمیق و انتقال باورهای مذهبی به مخاطبان اثر شگفتی خواهد 
داشت. زارع، در پاسخ به این سوال که برای حمایت از چنین برنامه هایی، 
چه حمایتی از سوی شهرداری اصفهان صورت می گیرد، گفت: شهردار 
اصفهان همواره بر انجام اموری که با خالقیت، نوآوری، کارآفرینی و صنایع 
دستی مرتبط باشد، تاکید داشته و مطمئنا چنانچه این نمایشگاه بتواند 
نظر مخاطبان را به خود جلب کند، از سوی شهرداری نیز مورد حمایت 
بیشتری قرار می گیرد. نایب رییس اتحادیه صنف خیاطان اصفهان نیز از 
دیگر حاضران در آیین افتتاح نمایشگاه »فرشتگان گریان« بود. محمدعلی 

نوری نیا با تاکید بر اهمیت برپایی چنین نمایشــگاه هایی گفت: ما برای 
مقابله با ورود و اثرگذاری فرهنــگ غربی و ارائه و انتقال فرهنگی بومی و 
اصیل ایرانی و مذهبی خودمان هر روز بیش از قبل نیازمند برپایی چنین 
برنامه هایی هستیم. وی ادامه داد: آنچه در این نمایشگاه ارائه شده حاصل 
تالش بانوان هنرمندی اســت که باورهای مذهبی خود نسبت به واقعه 
عاشورا را روی لباس نشان داده اند. هرچند بهتر بود این نمایشگاه حدود 
سه ماه قبل و در آستانه فرارسیدن ماه محرم برگزار می شد، اما برای انجام 

چنین کارهایی هیچ وقت دیر نیست . 

»فرشتگان گریان«؛  نخستین نمایشگاه لباس 
عاشورایی اصفهان 

ابالغ راي
8/250 کالسه پرونده:257/97 ،شماره دادنامه:1802-97/07/21 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
12 شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان: سعيد آقابابايي نشاني: اصفهان خ آتشگاه سه 
راهي خميني شهر ابزار نصر ؛ خوانده: فرشاد خادم ورنامخواستي نشاني: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک )غيابي( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و جري تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسيدگي 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شــورا: در خصوص 
دادخواست تقديمي آقاي ســعيد آقابابايي به طرفيت آقاي فرشاد خادم ورنامخواستي به 
خواســته مطالبه مبلغ دوازده ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 851467 بتاريخ 
1393/5/1 عهده بانک ملي شعبه ورنامخواســت به انضمام خسارت دادرسي و خسارت 
تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمي مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي مورخه 97/7/14 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسيدگي شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي که حکايت از پرداخت وجه چک 
نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتي اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/7/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقاي دين مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چک تا زمان اجراي حکم که توسط دايره محترم اجراي احکام حقوقي بر اساس 
شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي محاســبه مي گردد و پرداخت مبلغ يک ميليون و 
سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره 
غيابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس ظرف مدت 
 بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. 
م الف: 279571  محمدرضا توازياني قاضي شــعبه دوازدهم شــوراي حل اختالف 

شهرستان خميني شهر )359 کلمه،4 کادر(  
حصر وراثت

8/242  خانم جميله مريدی منصوريه داراي شناسنامه شماره 3527 به شرح دادخواست 
به کالسه 335/97  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان مرتضی قلی صالحی رزوه به شناســنامه 3135 در تاريخ 97/6/12 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضا صالحی رزوه، 
ش.ش 5750103617 )پسر متوفی(  2- نرگس صالحی رزوه، ش.ش 5750165221 
)دختر متوفی( 3- مهديقلی صالحی رزوه فرزند رضا، ش.ش 12 )پدر متوفی( 4- جميله 
خوانساری فرزند محمد، ش.ش 21 )مادر متوفی( 5- جميله مريدی منصوريه فرزند محمد، 
ش.ش 3527 )همسر دائمی متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد 
او مي باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. م الف: 281792  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان 

)154 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

8/243  خانم کبری جعفری داراي شناســنامه شــماره 2562 به شــرح دادخواست به 
کالسه 338/97  از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محمد قاسمی رزوه به شناســنامه 8 در تاريخ 1389/11/27 اقامتگاه دائمي 
 خود بدرود زندگــي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عليرضا قاســمی رزوه، 
ش.ش 3042، 2- مهدی قاسمی رزوه، ش.ش 1150012773، 3- بهمن قاسمی رزوه، 
ش.ش 1150104856، 4- عبدالرضا قاســمی رزوه، ش.ش 3880، 5- جواد قاسمی، 
ش.ش 4144، 6- اکبر قاسمی رزوه، ش.ش 167 )پسران متوفی( 7- گوهر قاسمی رزوه، 
ش.ش 3043، 8- رقيه قاســمی رزوه، ش.ش 5750062457، 9- فاطمه قاسمی رزوه، 

ش.ش 05750062449، 10- صديقه قاسمی رزوه، ش.ش 435، 11- خديجه قاسمی 
رزوه، ش.ش 4257، 12- شهال قاسمی رزوه، ش.ش 3354 )دختران متوفی( 13- کبری 
جعفری، ش.ش 2562 )همسر دائمی متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي 
نزد او مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. م الف: 281842  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان 

)189 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

8/244 آقای علی مهدی آرانی دارای شناســنامه شــماره 421 به شــرح دادخواست به 
کالسه 3/744/97 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان حسين مهديان بشناسنامه 347 در تاريخ 97/7/24 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- فاطمه فياض نيا 
فرزند علی محمد به ش ش 579 همســر متوفی، 2- علی مهدی آرانی فرزند حسين به 
ش ش 421 فرزند متوفــی، 3- وحيد مهدی آرانی فرزند حســين به ش ش 242 فرزند 
متوفی، 4- محمد مهديان فرزند حســين بــه ش ش489 فرزند متوفــی وراث قانونی 
مشاراليه می باشند. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنمامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر  نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 شــد . م الف 281829 رئيس شــعبه ســوم حل اختالف آران و بيدگل)159 کلمه،

2 کادر(  
اخطار اجرایی

8/245 مشخصات محکوم عليه : سجاد ستوده فر ، نام پدر: علی شغل :آزاد  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان، مشــخصات محکوم له: حســين حســن پور، نام پدر: مرتضی 
شغل:آزاد  نشانی محل اقامت : آران- خ محمد هالل روبروی بانک رفاه، محکوم به : به 
موجب رای شــماره غيابی 37  تاريخ 97/01/22 حوزه اول حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته اســت محکوم عليه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ هشت ميليون و هشــتصدهزار ريال وجه دو فقره چک به ش 140/665173 مورخ 
96/06/10 و 140/665172 مورخ 96/04/10 عهده بانک صادرات به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ يک ميليون و چهارصدهزارريال و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چکهای مذکور لغايت زمان اجرای حکم در حق خواهان  
ضمنا نيم عشر اجرائيه محاسبه و وصول گردد.رای صادره غيابی است.تقديم دادخواست 
96/9/7 می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجراييه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفا محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف 281828 قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل 

)236 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

8/246 شماره پرونده: 483/96 حل 11 ، تاريخ: 97/02/06 شورا با بررسی اوراق پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به انشاء رای می 
نمايد.رای شورا: در خصوص دادخواست آقای روح اله عليشاهی فرزند علی نشانی: خمينی 
شهر چهارراه شريعتی کوچه عليرضا جعفری پ28 ، به طرفيت آقای عادل هاللی فرزند 
عبدالباری نشانی:مجهول المکان ؛  به خواسته مطالبه يک فقره چک به شماره 896191 
مورخ 94/6/4 به شماره حساب جاری 0108889007005 مبلغ سه ميليون و ششصد و 
پنجاه هزار ريال دادگاه با توجه به دادخواســت تقديمی کپی مصدق چک و کپی مصدق 
گواهينامه عدم پرداخت وجه چک موصوف و اينکه بودن اصول مستندات در يد خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اينکه نامبرده دفاعی به عمل نياورده خواسته خواهان را 

مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق 
يک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانــون صدور چک مصوب 1376/03/10 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و 
تدوين قوه قضائيه حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد و پنجاه 
هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/085/625 ريال بابت هزينه دادرسی و ابطال تمبر 
و خسارت تاخير تاديه بر مبنای تورم از تاريخ سر رسيد چک تا زمان پرداخت وجه آن که در 
زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای دادگاه غيابی و 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی  
ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری 
خمينی شهر می باشد. م الف: 279767  يداله زمانی قاضی شورای حل اختالف شعبه 

11 خمينی شهر )307 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

8/248 کالسه پرونده:255/97 ،شماره دادنامه:1796-97/07/21 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: سعيد آقابابايی نشانی: اصفهان خ آتشگاه 
سه راهی خمينی شهر ابزار نصر ؛ خوانده: پروين اکبری بردنجانی نشانی: مجهول المکان 
، خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست تقديمی آقای سعيد آقابابايی به طرفيت خانم پروين اکبری بردنجانی 
به خواســته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 812188 بتاريخ 
1390/12/04 عهده بانک ملی شعبه شهرکرد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی مورخه 97/7/14 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک 
نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/7/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دين مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ يک ميليون و 
سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت 
 بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. 
م الف: 279570  محمدرضا توازيانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )359 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

8/249 کالسه پرونده:262/97 ،شماره دادنامه:1498 -97/08/02 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ســعيد آقابابايی ، به نشانی: اصفهان خ 
آتشگاه سه راهی خمينی شهر ابزار نصر ؛ خوانده: قيصر محمدی عبده وند نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
سعيد آقابابايی فرزند سيف اله عليه آقای قيصر محمدی عبده وند فرزند عسگر به خواسته 
مطالبه دويســت ميليون )200/000/000( ريال وجه يک فقره چک به شماره 546879 
مورخ 94/11/11 به انضمام خســارت دادرســی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواســت 

مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود اصول مستندات 
در يد خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهديــن آن دارد و اينکه از ناحيه 
 خوانده دليلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دين دعوی 
خواهان ثابت تشخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت اســتهالک کامل دين بر مبنای شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.اين رای غيابی اســت و 
ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز 
قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر اســت. م الف: 279569 مصطفی 
 زيبائی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )326 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگي

8/260 شماره ابالغنامه: 9710100350608260 شماره پرونده: 9709980350600526 
شماره بايگاني شعبه: 970582  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به  خانم 
محترم جعفريان صادق فرزند محمد علي- مريم جازمي- رسول جعفريان صادق- مرتضي 
جعفريان صادق، خواهان  محمد تقي جعفريان صادق فرزند محمد علي و خانم رقيه صادقي 
جوجيلي فرزند حيدر دادخواســتي به طرفيت  خواندگان مريم جازمي و اداره ثبت اسناد 
اصفهان و شهرداري مرکزي اصفهان و رسول جعفريان صادق و مرتضي جعفريان صادق 
و محترم جعفريان صادق به خواسته ابطال سند رسمي و دستور موقت  مطرح که به اين 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350600526 شعبه 
6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسيدگي  مورخ  1397/09/18 و 
ساعت 8  تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقايان و خانم ها مريم جازمی و رسول جعفريان  
صادق و مرتضی جعفريان صادق و محترم جعفريان صادق و درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:255811 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)228 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگي
8/261 شماره ابالغنامه: 9710100351306452 شماره پرونده: 9709980351300261 
شماره بايگاني شــعبه: 970280  آگهي ابالغ وقت رســيدگي و دادخواست و ضمائم به  
آقاي رضا انصاري فرزند احمد، خواهان  آقاي علي مزروعي فرزند حيدر دادخواســتي به 
 طرفيت  خوانده آقاي رضا انصاري فرزند احمد و مصطفي انصــاري فرزند احمد و آقاي 
غالمحسين رجبي فرزند عباسعلي  به خواســته الزام به تنظيم سند رسمي و تسليم مبيع 
مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري 
کل اســتان اصفهان طبقــه 3 اتاق شــماره 355(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709980351300261 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسيدگي  مورخ  1397/09/25 ساعت 11 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:247848 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان)184 کلمه، 
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 قرعه سخت برای بایرن
 در جام حذفی آلمان

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
جام حذفی آلمان برگزار 
شــد و ۱۶ تیم راه 
یافته به این مرحله 
حریفان خــود را 
شــناختند. بر این 
اساس بایرن مونیخ 
که با هدایــت »نیکو 
کواچ« در این فصل خوب نتیجه نگرفته است باید 
در دیداری حساس در برلین به مصاف هرتابرلین 
برود.بازی های جام حذفی آلمان به صورت تک 
حذفی برگزار می شود.این دو تیم در بوندسلیگا 
نیز برابر هم به میــدان رفتند کــه هرتابرلین 
توانست بایرن مونیخ را شکست دهد. حاال تیم 
پایتخت نشین فوتبال آلمان امیدوار است بتواند 
برای دومین بار برای بایرن مونیخ در این فصل 
دردسر ساز شود. بایرن مونیخ آخرین بار در سال 
۲۰۱۶ موفق شده اســت جام حذفی آلمان را 
به دست بیاورد.بوروسیا دورتموند، صدرنشین 
فوتبال آلمان نیز باید بــه دیدار وردبرمن برود و 

شالکه با دوسلدورف بازی می کند.

 خبر نگران کننده 
برای هواداران میالن

میالن در هفته یازدهم رقابت های ســری A به 
مصاف اودینــزه رفت و با یــک گل به پیروزی 
رســید.در نیمه نخست 
این دیدار و در دقیقه 
۲۶ »ایگوایــن« 
هــواداران میالن 
را نگــران کــرد و 
مصــدوم شــد. او 
بعد از مــداوا به بازی 

؛  گشت اما نتوانست ادامه دهد و ۱۰ دقیقه بر
بعد از بازی تعویض شد تا نشان دهد که آسیب 
دیدگی او جدی است.ایگواین، بهترین مهاجم و 
خرید میالن در تابستان است که از یوونتوس به 
روسونری پیوست. آسیب دیدگی او آن هم در 
شــرایطی که تیم هفته دوازدهم باید به مصاف 
یووه برود، خبر بسیار بدی برای هواداران میالن 
است.هنوز مدت دوری این مهاجم آرژانتینی از 
میادین مشخص نشده، البته »گتوزو« سرمربی 
میالن تاکید کرد که آسیب دیدگی این بازیکن 
جدی به نظر نمی رسد و امیدوار است که هر چه 

زوتر به میادین بازگردد.

توئیت »کروس« خشم 
هواداران رئال را برانگیخت 

تونی کروس، پس از برتــری برابر رئال وایادولید 
مطلبــی را در صفحــه 
رســمی توییترش 
منتشــر کــرد که 
خشــم طرفداران 
رئــال مادریــد را 
برانگیخت.مادریــد 
پنجمین برتری فصل 
اللیگا را با نتیجه دو بر صفر مقابل رئال وایادولید 
رقم زد و تونی کــروس، هافبــک آلمانی لوس 
بالنکوس پس از این مسابقه توییتی منتشر کرد 

که به مذاق طرفداران رئال خوش نیامد.
اولین تجربه سرمربیگری »سانتیاگو سوالری« در 
اللیگا همراه با سه امتیاز حساس پس از شکست 
برابر بارسلونا در الکالسیکو بود. برای رئال در این 
مسابقه وینیســیوس جونیور و سرخیو راموس 
گلزنی کرده بودند. پس از ایــن بازی کروس در 
توییترش نوشــت:»ما یک بازی در لیگ را برنده 
شــدیم«. این جمله کروس از ســوی طرفداران 
رئال نوعی کنایه بود، چرا که کهکشانی ها پیش از 
سوالری به همراه خولن لوپتگی روزهای سختی 

را تجربه کردند.

ندود: 
رونالدو شایسته ترین بازیکن به 

توپ طالست
پاول ندود، ســتاره ســابق یوونتــوس و نایب 
رییس کنونی این باشگاه ایتالیایی به ستایش 
از کریســتیانو رونالدو 
 ، د نــدو خت. پردا
را  رونالــدو 
ین  یســته تر شا
بازیکن برای کسب 
توپ طال می داند. او 
گفت: بازیکنی که یک 
بار توپ طال را به دســت می آورد، کار بســیار 
سختی دارد که بار دیگر این جایزه را کسب کند؛ 
اما رونالدو نشان داده که چنین توانایی را دارد. 
رونالدو از همه گزینه ها شــانس بیشتری برای 

توپ طال دارد. 

ایران، میزبان بازی های مقدماتی المپیک شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پیغام »جباروف« برای استقاللی ها: 
بر می گردم

»ســرور جباروف« فصل گذشــته جزو نفرات 
کلیدی تیمش بود و حضور دوبــاره او می  تواند 
باعث شادمانی هواداران شود. جباروف به یکی از 
نزدیکان خود که تاجر ایرانی حاضر در ازبکستان 
اســت اعالم کرده اگر مدیران باشگاه استقالل 
بخواهنــد آمادگــی دارد در نیم فصــل مجددا 
پیراهن استقالل تهران را بر تن کند.بازیکن سابق 
استقالل فصل گذشته جزو نفرات کلیدی تیمش 
بود وحضور دوباره او می تواند باعث شــادمانی 
هواداران شود.البته ســن این بازیکن باالست و 
احتمال اینکه این بار نیز مثل سال گذشته بتواند 

برای استقالل مفید باشد بسیار کم است.

 واکنش پسر پورحیدری
 به ویدئوی سوژه ساز

علی پورحیدری از »جابــر انصاری« عذرخواهی 
کرد.بعد از دومین مراســم ســالگرد درگذشت 
منصور پورحیــدری، اســطوره فقید باشــگاه 
استقالل، ویدئویی منتشر شــد که در آن جابر 
انصاری قصد داشــته با علی، فرزند منصورخان 
دست دهد ولی او متوجه این مسئله نشد. علی در 
این باره می گوید: »من بعدا ویدئو را دیدم و واقعا 
ناراحت شدم. در آن لحظه اصال متوجه نشدم که 
جابر می خواهد با من دست دهد. دنبال شماره 
جابر هستم با او تماس بگیریم ولی از همین جا از 

او عذرخواهی می کنم.«

در حاشیه

مجمع فوق العاده فدراسیون 
کشتی برگزار می شود؟

رضا الیق، دبیر مستعفی فدراسیون کشتی در نامه 
ای به محمد رضا داورزنی، معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان خواستار 
برگزاری مجمع فوق العاده فدراســیون کشــتی 
شد.در نامه الیق، دبیر مجمع عمومی فدراسیون 
کشــتی آمده اســت:» احتراما پیرو نامه پیشین 
ارسالی، به استحضار می رساند با عنایت به پیگیری 
های مکرر رؤســای هیئت کشــتی استان های 
سراسر کشــور در خصوص برگزاری مجمع فوق 
العاده فدراسیون کشتی به منظور بررسی و تعیین 
تکلیف استعفاهای اعالمی و در صورت لزوم تعیین 
سرپرست، بدینوسیله روزهای یکشنبه و دوشنبه 
هفته آینده)۲۱ و ۲۰ آبان( جهت برگزاری مجمع 
مذکور به حضورتان پیشنهاد می شود. سپاسگزار 

خواهد بود زمان مورد نظر را اعالم فرمایید.«

»جوکوویچ« مرد شماره یک 
جهان شد

»نواک جوکوویــچ« با وجود شکســت در فینال 
مسترز پاریس برابر کارن خاچانوف روس توانست 
دوباره به صــدر رنکینگ بازگردد. این شکســت 
باعث شد اختالفش با رافائل نادال که به رتبه دوم 
سقوط کرد تنها ۵۶۵ باشد. نادال، سال گذشته در 
این بازی ها ۱۸۰ امتیاز به دســت آورد؛ اما امسال 
به خاطر آسیب دیدگی نتوانســت شرکت کند. 
از طرفی تنیسور روســی ۶۰۰ امتیاز کسب کرد؛ 
اما با فتح بازی های امنیاسپورت می تواند ۱۰۰۰ 
امتیازی شود. این رقابت یکشنبه هفته آینده در 
مســترز لندن ادامه خواهد داشت. هر پیروزی در 
مراحل اولیه ۲۰۰ امتیــاز، در نیمه نهایی ۴۰۰ و 
قهرمانی ۵۰۰ امتیاز دارد. در مجموع یک قهرمان 
بدون شکست ۱۵۰۰ امتیاز به دست می آورد. به 
همین خاطر »نادال« فرصت دارد سال را به عنوان 
مرد شــماره یک جهان به پایان برساند؛ اما هنوز 

حضورش قطعی نشده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

نگاهی به مشــهورترین 
نمونه های خرافــات در بین 
بزرگ ترین چهره های دنیای 

فوتبال؛ متافوتبالی ها!

ملی پوش جودوی اصفهان از عدم اعزام تیم ملی »کاتا«ی کشورمان 
به مسابقات جهانی گالیه کرد. مجتبی باجالن ، درباره  شرکت نکردن 
در مســابقات جهانی جودو و احتمال عدم اعزام این تیم به مسابقات 
قهرمانی آسیا اظهار داشت: این اتفاق برای اولین بار نیست که برای 
ما رخ می دهد و مشــکلی اســت که ما در تیم ملی کاتا و سایر تیم ها 
چند سالی است که با آن دسته و پنجه نرم می کنیم که علت آن هم 
کمبود بودجه و اعتبارات فدراسیون است. وی افزود: سال گذشته و با 

حمایت رییس فدراسیون جودو، تیم ملی کاتا با حمایت یک اسپانسر 
و با ترکیب کامل به مسابقات جهانی جودو اعزام شد و بر سکوی سوم 
جهان ایســتاد، در حالی که در دوره های قبل با ترکیب ناقص در این 
رقابت ها شرکت می کرد. در مسابقات قهرمانی آسیا هم که با حمایت 
خود فدراسیون اعزام شدیم، به مقام قهرمانی رسیدیم؛ اما متاسفانه به 
دلیل عدم تخصیص بودجه از طرف وزارت ورزش و هزینه باالی اعزام 
تیم به مکزیک از حضور در مسابقات جهانی باز ماندیم. عضو تیم ملی 

کاتا جودوی کشورمان ادامه داد: فدراسیون امسال در بخش مبارزه در 
رقابت های برون مرزی شرکت کرد، اما در کاتا اصال اعزامی نداشتیم؛ 
این در حالی است که ایران از قدرت های کاتای جهان محسوب می شود 
و در مسابقات جهانی و آسیایی رقیب اصلی تیم ملی ژاپن هستیم و در 
مسابقات قهرمانی آسیا آنها را پشت سر گذاشتیم، اما عدم اعزام تیم 
ملی کاتا به مسابقات جهانی امسال باعث تعجب شرکت کنندگان سایر 

کشورها و مسئوالن فدراسیون جهانی هم شده بود.

روایت جودوکار اصفهانی از جا ماندن کاتاروها از مسابقات جهانی و آسیایی

در یکی از حســاس ترین بــازی های هفته 
یازدهم رقابت های لیــگ برتر، تیم فوتبال 
ســپاهان از ســاعت 16:30 روز جمعه در 
 ورزشــگاه نقش جهان مقابل شــاگردان 

علی دایی صف آرایی می کند.
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در ایستگاه 
یازدهم رقابت هــای لیگ برتر، مقابل تیم ســایپا 
به میدان می روند که کسب ســه امتیاز شیرین از 
تهران حاصــل کار آنها در پایان هفتــه دهم بود و 
شــاگردان امیر قلعه نویی توانستند با برتری مقابل 
 استقالل همچنان جایگاه خود را در رتبه دوم جدول 

رده بندی این مسابقات حفظ کنند.
»سپاهان« را می توان با ثبات ترین تیم لیگ هجدهم 
در سبک و شیوه بازی تا به این جای فصل دانست. 
اگرچه در چنــد بازی اخیر ســپاهان، دیگر خبری 
از نمایش های جذاب و پــر افت و خیز ابتدای فصل 
نیســت؛ اما بازیکنان این تیم به مرور زمان به درک 
کاملی از خواسته های قلعه نویی رسیده و هماهنگی 
کاملی با سیستم دلخواه سرمربی خود پیدا کرده اند.

برگ برنده قلعه نویی را می توان شــناخت و آنالیز 
دقیق رقبا، ثبات تاکتیکــی و هماهنگی بازیکنان با 
خواسته های او و در اختیار داشــتن ابزارهای الزم 
برای اجرای آن دانست.سپاهانی ها در مقابل استقالل 
نمایشی منطقی و هوشــمندانه ارائه داده و موفق 

شــدند از کوچک تریــن 
فرصــت  ایجاد شــده به 
بهترین نحو استفاده کنند.

در  پوشــان  طالیــی 
بازی هــای گذشــته در 
فاز هجومــی خوب ظاهر 
شــده اند و بهترین خط 

حمله را به خود اختصــاص داده اند، مهاجمان این 
تیم در دیدار های گذشــته به خوبی توانسته اند از 
موقعیت های به دست آمده بهره بگیرند که نشان از 

آمادگی، قدرت  و توانایی 
آنهاست و این مسئله نقطه 
قوت این تیم تــا اینجای 
رقابــت هــا محســوب 

می شود.
شاگردان امیر قلعه نویی 
اگر چه در دیدار های لیگ 
در فاز دفاعی چندان موفق عمــل نکرده اند؛ اما در 
آخرین دیدارشــان در چارچــوب رقابت های جام 
حذفی توانستند مقابل تیم مس کرمان دروازه خود 

را حفظ کنند و بازی خوبی را در خط دفاع به نمایش 
بگذارند که این هماهنگی در خط دفاع می تواند در 

دیدار با سایپا به کمک آنها بیاید.
باتوجه به این که تیم پدیده، دیدار هفته یازدهمش 
در جریــان رقابت های لیگ برتر را هــم با پیروزی 
پشت سرگذاشــته و ۲۶ امتیازی شده است، کسب 
ســه امتیاز این دیدار بــرای ســپاهان از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و این تیم بــرای ماندن در 
کــورس قهرمانی در نیــم فصل اول چــاره ای جز 
 شکست ســاپیا ندارد به خصوص این که شاگردان

 قلعه نویــی در دیدار بعــدی باید بــه مصاف تیم 
پرسپولیس بروند.

از آن طرف تیم ســایپا نیز  در هفته های گذشــته 
نمایش قابل قبولی ارائه کرده  و توانسته با کسب ۱۵ 
امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار بگیرد. شاگردان 
علی دایی در شــرایطی در اصفهان بــه میدان می 
روند که در دیدار با تیم پرســپولیس در هفته دهم 
توانستند بازی را به تساوی بکشــانند و یک امتیاز 
از این دیدار حساس را به حســاب خود واریز کنند 
و دیدار با تیم ســپاهان برای آنها از اهمیت باالیی  
برخوردار اســت و برتری در این دیدار می تواند آنها 
را چند پله در جدول جابه جا کند. با توجه به جایگاه 
دو تیم در جدول رده بندی و حضور امیر قلعه نویی و 
علی دایی روی نیمکت، به نظر می رسد این دیدار از 
جذابیت های باالیی برخوردار باشد و دو تیم بتوانند 

رقابت خوبی را به نمایش بگذارند.

تقابل »ژنرال« با »شهریار« در اتوبان اصفهان - تهران
سپاهان- سایپا در ایستگاه یازدهم؛

  عکس روز

مجسمه عجیب و کله گنده »محمد صالح«!
محبوبیت باعث شد یک مجسمه ساز مصری تصمیم به ساخت مجسمه »محمد صالح« بگیرد؛ 
اما این سازه به قدری بی شباهت به مهاجم لیورپول بوده که واکنش های فراوانی را در شبکه 
های اجتماعی برانگیخته است. کاربران مختلف با تعجب در خصوص سر بزرگ مجسمه نسبت 
به بدنش و عدم شــباهت چهره او به واقعیت صالح، صحبت کرده اند و به نظر می رســد این 

مجسمه مورد استقبال کسی قرار نگرفته است.

بازیکنان سپاهان به مرور زمان به درک 
کاملی از خواسته های قلعه نویی 

رسیده و هماهنگی کاملی با سیستم 
دلخواه سرمربی خود پیدا کرده اند

شــفر دلیل اخــراج دو 
ستاره اش را اعالم کرد، به خاطر 

دیسیپلین!

برای  ویــژه  تخفیــف 
بزرگ تریــن بــازی تاریخ 
پرسپولیس، ارزان ترین فینال 

دنیا بشتابید، فقط 5 دالر

ایران، میزبان بازی های مقدماتی المپیک شد
تیم ملی امید ایران برای حضور در رقابت های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده می شود .بهزاد آزاد، 
مدیر اجرای تیم ملی فوتبال امید در خصوص مرحله اول این رقابت ها گفت: مراسم قرعه کشی مسابقات 
فردا در مالزی برگزار خواهد شد و »حمید استیلی« هم به عنوان مدیر تیم ملی امید ایران در این مراسم 
حضور دارد. ایران پیش از این درخواست خود برای میزبانی از بازی های این مرحله را اعالم کرده و بر این 
اساس مسابقات مرحله نخســت در گروه ایران به میزبانی تهران و با حضور ۴ تیم برگزار خواهد شد.آزاد 
اضافه کرد: این اتفاق بسیار خوبی اســت که دور اول بازی ها در ایام ابتدایی سال  و در تهران برگزار می 
 شود و امیدواریم تیم ملی امید با استفاده از این فرصت بتواند مرحله نخست بازی ها را با اقتدار پشت سر

 بگذارد.

کری خوانی سرمربی کاشیما برای پرسپولیس !
ســرمربی تیم فوتبال کاشــیما آنتلرز بعــد از پیــروزی تیمش در بازی رفــت مقابل پرســپولیس، گفت: 
 ۹۰ دقیقه دیگر تــا قهرمانی در آســیا در پیــش داریــم و بازیکنانم برای رســیدن به ایــن هدف تالش 

می کنند.
»گو ایوا« درباره میدان دادن به بازیکنان ذخیره در لیگ ژاپن قبل از رویارویی با پرســپولیس، تاکید کرد:ما 
بازیکنان بســیار خوبی داریم و همان ها هم در بازی با اوساکا باعث برد تیم شــدند. مطمئنم که آنها مقابل 

پرسپولیس هم همین کار را انجام می دهند.
اویوا درباره بازی در ورزشگاه آزادی هم گفت:می دانیم که در یک ورزشگاه پر از تماشاگر بازی خواهیم کرد 

ولی بازیکنانم به سادگی نمی ترسند زیرا روی قهرمانی در آسیا تمرکز کرده ایم.

 بازیکن ملی پوش بسکتبال اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب امسال برای بسکتبال اصفهان حمایت دو باشگاه 
خوب و معتبر از بسکتبال در لیگ برتر است که در بخش بانوان »نامی نو« با ورود به این رشته و حمایت های 
خوبی که تاکنون داشته موجب شده انگیزه های زیادی در بین دختران بسکتبال اصفهانی ایجاد شود که 
می توانند با درخشش و رشدی که دارند در یک تیم لیگ برتری قدرتمند توپ بزنند.معصومه اسماعیل زاده 
افزود: تصور من این است که امسال لیگ خوبی خواهیم داشت. حضور بازیکنان خوب در تمامی تیم ها موجب 
شده سطح مسابقات سنگین تر از قبل شود. بهمن تهران یکی از تیم های خوبی است که فکر می کنم امسال 
رقیب اصلی ما باشد؛ چرا که چند ملی پوش و مربی خوبی دارد. البته که ما هم تمام تالش مان را می کنیم و 
مطمئنم در بازی مقابل این تیم عملکرد خوبی را نشان خواهیم داد.ملی پوش تیم نامی نو تصریح کرد: امسال 
بازیکنان جوان بومی زیادی در تیم حضور دارند که در کنار دیگر بازیکنان به کسب تجربه می پردازند تا در 
آینده تبدیل به بازیکنان خوب و بزرگی برای اصفهان و تیم ملی شوند.اسماعیل زاده در خصوص وضعیت 
تیمش گفت: هنوز ابتدای فصل هستیم و طبیعی است که یکسری ناهماهنگی هایی در تیم وجود داشته 
باشد؛ اما با گذشت زمان با تمریناتی که خواهیم داشت این هماهنگی بیشتر خواهد شد و در نتیجه می توانیم 
نتایج بهتری کسب کنیم. می خواهیم از لیگ امسال به عنوان یک مدعی در بسکتبال ظاهر شویم؛ چرا که 
این ظرفیت و پتانسیل در بسکتبال بانوان اصفهان وجود دارد.وی با اشاره به بحث حجاب و پوشش رسمی 
بسکتبال تاکید کرد: حضور تیم ملی در میادین مختلف بین المللی شروع یک راه پر پیچ و خم اما شیرین و 
درخشان برای ورزش بانوان به ویژه در رشته بسکتبال است. در این مسیر عالوه برحمایت مسئوالن ورزش ما 
به شدت نیازمند حمایت رسانه ها واسپانسرها هستیم. هر چقدر رسانه ها بیشتر ما را ببینند و حمایت کنند 

به دنبال آن اسپانسرها نیز ترغیب به ورود به ورزش بانوان می شوند. 

بازیکن ملی پوش بسکتبال:

بسکتبال بانوان اصفهان، ظرفیت قهرمانی در لیگ را دارد

باشگاه استقالل اعالم کرده به دلیل نتایج ضعیف در لیگ هجدهم 
و حذف از رقابت های جام حذفی 20 درصد از قراردادهای بازیکنان 
و اعضای کادرفنی کسر خواهد شد.با توجه به اینکه قرارداد اغلب 
بازیکنان استقالل بیش از یک میلیارد است و حتی برخی بازیکنان 

قراردادهایی باالی دو میلیارد تومان دارند و در این میان باید به 
قراردادهای سنگین بازیکنان خارجی نیز توجه داشت، باشگاه 
استقالل از اعمال این جریمه سنگین سود قابل توجهی خواهد 
برد. امیرحسین فتحی، سرپرست موقت باشگاه استقالل صراحتا 
این خبر را اعالم کرده و در بیانیه ای که روی سایت باشگاه استقالل 
قرارداده به این نکته هم اشاره کرده که اگر عملکرد بازیکنان در 
هفته های آتی بهبود یابد این جریمــه از 20 درصد به 10 درصد 
کاهش خواهد یافت.برخی نزدیکان به باشگاه استقالل اعتقاد 

دارند که این جریمه سودی بالغ بر 7 میلیارد تومان را برای باشگاه 
استقالل به همراه خواهد داشت و دست مسئوالن این باشگاه را 
باز می گذارد تا پرداختی های کمتری در طول فصل به بازیکنان و 
اعضای کادرفنی داشته باشند.بدون شک بیشترین ضرر را در این 
میان وینفرد شفر، الحاجی گرو و نویمایر خواهند دید. قراردادهایی 
که خارجی ها با استقالل منعقد کرده اند با محاسبات امروز قیمت 
دالر بسیار قابل توجه اســت و این جریمه می تواند قدری از بار 

سنگین مالی که به دوش باشگاه استقالل افتاده، کاهش دهد. 

 سود 7 میلیاردی استقالل
 از شکست مقابل سایپا

سمیه مصور
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برایاحیایبخشمیانیچهارباغعجوالنهعملنمیکنیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اجرای طرح » بازآموزی 
آموزش رانندگان سرویس 

مدارس« در اصفهان
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
 اصفهان گفت: امسال برای نخســتین بار طرح 
» بازآموزی آموزش رانندگان سرویس مدارس« 
در دستور کار قرار گرفته است.هادی منوچهری 
اظهار کرد: رانندگان ســرویس مدارس پس از 
طی دوره آموزشی یک ماهه کارت شهری خود 
را دریافت می کنند و کارت آنهــا هر ماه تمدید 
می شود؛ اما آموزش مجدد نمی بینند، از این رو 
امسال طرح »بازآموزی آموزش رانندگان سرویس 
مدارس« اجرا و تمام رانندگان سرویس مدارس 
ملزم به شرکت در این دوره آموزشی می شوند. وی 
با تاکید بر اینکه ظرفیت سرنشینان خودروهای 
سرویس مدارس مطابق قوانین برای هر خودرو 
سواری حداکثر چهار نفر است، تصریح کرد: حقوق 
رانندگان سرویس مدارس مطابق توافق نامه بین 
سازمان تاکسیرانی شهرداری و شرکت های حمل 
ونقل باید حداکثر تا تاریخ دهم هر ماه تسویه شود.

300تابلوی شهری عالئم 
 مسمومیت با گاز را
 هشدار می دهند

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: تابلوهای شــهری هدفمند 
و متناسب با نکاتی است که شــهروندان باید از 
آنها مطلع و آگاهی داشــته باشــند، با توجه به 
اینکه امسال فصل ســرما و برودت هوا زودتر از 
راه رسیده است، تابلوهای شهروندی به موضوع 
مهم رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از بخاری 
و نصب اتصاالت آن اختصاص یافته است. احمد 
رضایی دارافشــانی، بــا بیان اینکه هر ســال در 
خصوص رعایت نکردن موارد ایمنی هنگام نصب 
و راه انــدازی بخاری و اتصــاالت آن آمارهایی از 
گازگرفتگی و فوت به گوش می رسد، تصریح کرد: 
امسال حدود ۱۰۰ پایه بتنی از تابلوهای شهری 
در خصوص نحوه نصب لوله های بخاری و نصب 
وسایل گرمایشــی و ۳۰۰ تابلوی شهری عالئم 
مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن را به شهروندان 
هشــدار می دهد.وی ادامه داد: ۳۰ هزار بروشور 
تکمیلی در خصوص این مسائل در وسایل حمل 
و نقل عمومی شــهر نصب می شود که امیدواریم 
شــهروندان این تابلوها را مورد توجه قرار داده و 

زمستان خوبی را پشت سر بگذارند.

شهردار اصفهان:
برای احیای بخش میانی چهارباغ 

عجوالنه عمل نمی کنیم
 شهردار اصفهان صبح دیروز در برنامه تلویزیونی 
»از فراز الوند« که از شــبکه دو سیمای جمهوری 
اســالمی ایران پخش شــد، اظهارکرد: اصفهان 
شهری جهانی است، از این رو مردم دنیا در خصوص 
عملکرد مدیران شــهر اصفهان قضاوت خواهند 
کرد. قدرت ا... نوروزی با بیــان اینکه تمام تالش 
شهرداری اصفهان مهیا شدن گذر فرهنگی چهارباغ 
برای برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان بود، گفت: از این رو 
به صورت دو یا حتی سه شــیفته کار انجام شد و 
دو مسیر یک هزار و ۱۰۰ متری با عرض هر کدام 
هشت متر طی ســه ماه تکمیل و سنگفرش شد. 
نوروزی تصریح کرد: ما به گونه ای عمل می کنیم که 
چهارباغ به عنوان نه یک پروژه بلکه یک برنامه دیده 
شود، زیرا ممکن است حین انجام کار با الیه ای از 
دوران صفویه یا قاجاریه در زیر زمین برخورد کنیم 

که نباید اجازه دهیم آسیب ببیند. 

مدیر ایمنی سازمان قطارشهری اصفهان:
ایمنی پروژه های قطارشهری 

در حد مطلوب جهانی است
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان قطار 
شهری اصفهان گفت: ایمنی پروژه های قطارشهری 
اصفهان در حد مطلوب جهانی قــرار دارد و میزان 
حوادث پروژه های این سازمان با کاهش قابل توجهی 
مواجه بوده اســت. مهدی امیــری  اظهارکرد: در 
راستای افزایش ســطح ایمنی برای پرسنل شاغل 
در تمام پروژه های ســازمان قطار شــهری و حفظ 
نیروی انسانی به عنوان باالترین سرمایه هر سازمان 
و همچنین کاهش ریسک و جلوگیری از توقف در 
پروژه ها به واسطه وقوع حوادث ناگوار جانی، اقدامات 
مختلفی توسط واحد HSE سازمان صورت پذیرفته 
اســت.وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع 
HSE از نگاه مدیران ارشــد سازمان قطارشهری و 
حفظ و صیانت از نیروی انسانی و اموال بیت المال، 
در تمامی قراردادهای اعالمی ضمیمه شده است. 

همزمان با آغاز سیزدهمین دوره نمایشگاه 
اســتانی کتاب در اصفهان در همین صفحه 
مطلبی با عنوان »وقتی همه معترض اند«  به 
رشــته تحریر در آمد که در آن نقدی شده 
بود بر عملکرد نمایشــگاه کتاب طی سالیان 
گذشــته و اینکه برگزاری این نمایشگاه در 
دوره های گذشته نه تنها نتوانسته هیچ گونه 
دستاورد فرهنگی برای شــهر داشته باشد 
بلکه  همواره مورد اعتراض کتاب فروشان و 
عالقه مندان به کتاب خوانی هم بوده اســت  
و برگزاری دوره های پیشــین، نتوانســته 
 رضایت شــهروندان اصفهانــی را به دنبال 

داشته باشد. 
با انتشار این مطلب از همان ساعات ابتدایی با تماس 
های مکرر مســئوالن برگزاری ســیزدهمین دوره 
نمایشگاه کتاب مواجه شــدیم که چرا قضاوت زود 
هنگامی داشــته ایم و باید اجازه می دادیم که چند 
روزی از برگزاری نمایشگاه می گذشت و آن زمان به 
انتقاد پرداخته می شد و امسال نمایشگاه کتاب قرار 
است تفاوت چشمگیری با سال های گذشته داشته 
باشد. اگرچه ما هم در پاســخ گفتیم نکاتی که در 
این یادداشت نوشته شده است مربوط به سال های 
پیش بوده و ربطی به امســال ندارد ولی قول دادیم 
که حتما بازدیدی از این دوره نمایشــگاه داشــته 
 باشیم و نکات مثبت نمایشگاه را نیز به رشته تحریر 

در بیاوریم.
 زمانی که برای بازدید از سیزدهمین دوره نمایشگاه 
استانی کتاب، راهی محل برپایی نمایشگاه های بین 
المللی اصفهان شدیم انتظار داشتیم که با توجه به 
صحبت های مسئوالن امر در این زمینه بتوانیم در 
یک فضای کامال فرهنگی به کتاب هایی که عالقه 
مند به خریداری آنها بودیم دســت یابیم؛ اما زمانی 
که پا به نمایشگاه گذاشتیم از همان ابتدا با صداهایی 
روبه روشدیم که کتاب های کمک درسی و کنکور را 
تبلیغ می کرد و دانش آموزان و دانشجویان را ترغیب 
به مشاهده چنین غرفه هایی می نمود، صداهایی که 

بدجور توی ذوق می زد. 
در سالن های دیگر هم خبری از تغییرات چشمگیر 
نبــود و کتــاب هایی کــه در معرض دیــد عالقه 

منــدان قــرار گرفته 
یــی  ب ها کتا ، ند د بو
نبودند که ما را جذب 
خود کنند و نتوانستیم 
هیچ کدام از کتاب هایی 
که دوست داشتیم را در 
این نمایشگاه خریداری 

کنیم. در غرفه ای هم که قرار بود نذرفرهنگی صورت 
بگیرد و کتاب هایــی برای مناطــق محروم جمع 
 آوری شــود نه تنها هیچ مســئول غرفــه ای نبود
  بلکه ما هیچ کتابی هم ندیدیم که اهدا شــده باشد
) البته ممکن اســت در روز بازدید ما این طور بوده 

است(.
 زمانی هم که  حال و احوال این دوره از نمایشــگاه 
کتاب را با دیگر دوستان و همکاران در میان گذاشتیم 
دیدیم آنها هم هم عقیده مــا بودند و ناراحت از این 
 که نمایشــگاه هیچ گونه رضایتی برای آنها نداشته

 است. 
حتی روزی که جهت تهیه گــزارش میدانی راهی 

نمایشــگاه کتاب شــدیم، همراه با خود لیستی پر 
و پیمان از درخواســت هــای همکاران بــه همراه 
داشــتیم. اینکه اداره کل ارشــاد زحمت کشــیده 
و هیچ آپشــن ویژه ای برای 
اهالی رسانه جهت شرکت در 
این نمایشگاه درنظر نگرفته 

بود، بماند. 
بن های تخفیف 2۰ درصدی 
را جسارتا آپشن ویژه حساب 
نمی کنیم چون در این وضعی 
گرانی ها که به بازار کتاب هم رسیده و قیمت های 
نجومی کتــاب، 2۰ درصد تخفیف چیزی شــبیه 
لطیفه و جوک اســت! کارت خریدهای اهدایی به 
مدیران مسئول رســانه ها را هم فاکتور می گیریم 
چون نمی دانیم بــا ۱۰۰ هزارتومان چقدر کتاب و 
اصوال چه کتاب های به دردبخوری می شود خرید! 
وقتی به عنوان مثال قیمت یــک کتاب تازه به بازار 
آمده 48  هزارتومان اســت و با یکی از این کارت ها 
نهایتا یک کتاب بشــود خرید تازه آن هم اگر کتاب 
 درخواستی در نمایشگاه پیدا بشود که مطابق انتظار

 پیدا نشد!
از یک لیســت 2۰ موردی، تنها یک کتــاب را پیدا 

کردیــم : » اتاق شــماره 6« از »آنتــون چخوف«. 
کتــاب هایی کــه در لیســت نوشــته بودیم، هم 
قدیمی بودند و هم از تازه های حوزه نشــر. از »آن 
مادران، این دخترانِ« بلقیس ســلیمانی گرفته تا  
»پوتیــن قرمز«های مرتضی بشــیری که در حوزه 
دفاع مقدس نگاشــته شــده اســت. »حرمسرای 
قذافی« و »خاک هــای نرم کوشــک« و تعدادی 
 کتاب های نام آشنای دیگر هیچ کدام در نمایشگاه

 پیدا نشد. 
از برنامه های جنبی نمایشــگاه کتاب که معموال با 
برگزاری جشن امضای کتاب با حضور نویسندگان، 
برگزاری نشســت هایی با حضور نویسنده و اهالی 
فرهنگ و هنر و نویسندگان جوان، شب شعر طنز، 
معرفی نویســندگان محلی دارای تالیف و ...همراه 
اســت، هیچ خبری نبود. فقط تبلیــغ! به هرحال 
نکته مثبتی ندیدیم؛ اما امیدواریم در سال های بعد 
شاهد برگزاری پررونق تر و باشکوه تر این نمایشگاه 
باشیم. به هرحال اگر »جواد خیابانی« قرار بود این 
گزارش را بنویســد، احتماال می نوشــت که خوب 
نبود ولی چیــزی از ارزش هــای برگزارکنندگان 
 نمایشــگاه کم نشــد! ما امــا »جــواد خیابانی« 

نیستیم! 

کنکوریهابشتابید!
  نمایشگاهی که توقعات را برآورده نکرد؛

مزایده اموال غیر منقول
8/262 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 960967 ج/12 له خانم فرزانه فــکار اصفهانی و علیه 
1- ابوالفضل موذنی 2- فاطمه موذنی 3- خدیجه ابراهیمی که فوت نموده و وراث وی 
مهری- فاطمه - عزت - علی- رضا شهرت همگی موذنی می باشد مبنی بر مطالبه مبلغ 
140 مثقال طال و 140 عدد ســکه بهار آزادی که بروز مزایده ارزیابی می گردد و ســایر 
مطالبات دیگر بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/9/5 
ساعت 12 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید 
نیکبخت اتاق 18 جهت فروش اتومبیل L90 به شماره انتظامی 521 س 91- ایران 13 که 
در پارکینگ کالنتری شماره 12 اصفهان نگهداری می شود حبه مشاع از 72 سهم االرث 
مورث حبه ملکی به پالک ثبتی 2160 فرعی از 12 اصلی بخش 14 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شــده است ملکی آقای مرحوم حسین موذنی و 
اکنون در تصرف مالکانه ورثه توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: پرونده به 
اتفاق خواهان پرونده ) آقای محمد علی فکار( از محل پالک ثبتی 12/2160 بخش 14 
واقع در اصفهان- ســه راه صمدیه- خیابان خرم- روبروی حمام سپاهان بازدید و معاینه 
به عمل آمد. نظریه کارشناسی: محل مورد نظر عبارت است از یک باب مغازه به مساحت 
عرصه حدود 11 متر مربع ) اســتخراج از پرونده ثبتی( و اعیانی حدود 24 متر مربع در دو 
طبقه با مشخصات طبقه همکف: دیوار باربر، سقف چوب، کف موزائیک، دیوار گچ، درب و 
پنجره خارجی فلزی و به عنوان مغازه لوازم خانگی در حال بهره برداری می باشد، طبقه 
اول، دیوار باربر، سقف چوب با راه پله اشتراکی که در حال حاضر به صورت مخروبه و غیر 
قابل استفاده می باشد. دارای انشعابات، آب )مشترک(، برق و نسبتا قدیمی به شماره ملک 
12/2160 و شماره ثبتی 23030، دفتر 218، صفحه 529 که بر اساس گزارش اداره ثبت، 
موجود در پرونده مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر به نام آقای حسین 
موذنی افارانی می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر شرایط عرضه و تقاضا، موقعیت ملک 
و بدون توجه به ســوابق ثبتی و مالکیتی و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته 
باشد ارزش کل ملک به انضمام کلیه حقوقی تجاری متصوره به مبلغ 1/210/000/000 
 )یک میلیارد و دویســت و ده میلیون ریال( معادل یکصد و بیســت و یک میلیون تومان 
می باشد که ارزش ســهم آقای مرتضی موذنی ) گواهی حصر وراثت( از ملک فوق الذکر 
مبلغ 235/277/777 )دویست و سی و پنج میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و هفتصد 
و هفتاد و هفت ریال معادل بیست و سه میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و 
هفتاد و هفت تومان ارزیابی می گردد. الزم به ذکر است حدود پرونده ثبتی با ابعاد موجود 
همخوانی ندارد. احتراما بازگشت به ابالغیه شــماره 1563671/01 مورخه 97/03/10 
)معاضدتی( تصویر نامه شماره 960967 مورخه 97/03/10 شعبه دوازدهم اجرای احکام 
مدنی شهرستان اصفهان در خصوص ارزیابی یک دستگاه ســواری رنو لوکان به اتفاق 
نماینده خواهان از خودرو به مشخصات زیر بازدید و نظریه کارشناسی به شرح ذیل اعالم 
می گردد. 1- شــماره انتظامی: 521 س 91 ایران 13، 2- نوع: سواری، 3- سیستم: رنو 
لوگان L90، 4- مدل: 1393، 5- رنگ: سفید روغنی، 6- ظرفیت: جمعًا 5 نفر، 7- تعداد 
 ،D248637 :محور: 2، 8- نوع ســوخت: بنزین، 9- تعداد چرخ:4، 10- شــماره موتور
11- شماره شاســی: NAPLSRALDE1215853، 12- وضعیت موتور: مستعمل، 
13- وضعیت اتاق: مستعمل، 14- سایر مشخصات: خودرو مستعمل، 15- قابلیت شماره 
گذاری: برابر دســتورالعمل شــماره گذاری راهور ناجا، 16- ارزش پایه: به نظر اینجانب 
340/000/000 ریال معادل ســی و چهار میلیون تومان، توضیحات: به نظر اینجانب با 
توجه به وضعیت ظاهری )درب جلو و عقب و گلگیر عقب همگی سمت راست آثار مالیدگی 

و خش خشی و گلگیر عقب چپ زدگی دارد( مدل خودرو 1393  و از نظر فنی سالم است 
مبلغ ســی و چهار میلیون تومان ارزیابی می گردد. در نتیجه سهم االرث مرحوم مرتضی 
موذنی 16 حبه مشاع پالک فوق می باشد. م الف: 281348 اجرای احکام حقوقی شعبه 

دوازده اصفهان )774 کلمه، 8 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/263 شماره: 97/2027028616 - 97/8/7 چون فاطمه ستوده فرزند حسین با تسلیم 
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 108 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1/361 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به شــماره های چاپی 375429 و 847596 در صفحات 433 و 212 دفاتر 
13 و 19 امالک ذیل شماره های 3274 و 7478 به نام نامبرده فوق سابقه  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک ششدانگ پالک به موجب سند 137522 مورخ 
1389/11/17 به نفع بانک صادرات شعبه پروین در رهن می باشد و بازداشت نبوده و به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 281167 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )235 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/264 شــماره صادره : 1397/42/530373-1397/8/12 نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 2430 مورخ 1397/04/30 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره 4786/516 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود اسدی فرزند محمد در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 
13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/09/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 282340 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)152 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/265 شماره ابالغنامه: 9710106797904873 شماره پرونده: 9709986797900981 
شماره بایگانی شعبه: 970989  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
زینب لک ســعادت مندی، خواهان:  آقای مهدی برجیان دادخواستی به طرفیت  خوانده 
 خانم زینب لک سعادتمندی به خواسته قرار تامین خواسته و کلیه خسارات وارده به خودرو
مطرح که به ایــن شــعبه ) اصفهان خیابان ســجاد خیابــان آیت اله اربــاب روبروی 
مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709986797900981 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان )مجتمع 
شهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/09/21 ساعت 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه  مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد.  م الف: 271567 شــعبه 45 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )177 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9710460351400040 درخواســت:  شــماره   8 /266
9709980351400130 شــماره بایگانی شــعبه: 970151، خواهان  قدیر قیدرزاده به 
وکالت نصراله احمدی دادخواستی به طرفیت  عصمت و محمد قدیرزاده به خواسته تنفیذ 
قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
14 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و به کالســه 970151 ثبت گردیده که  وقت رسیدگی  
آن  1397/9/21 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. )آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع 
قضائی شهید بهشتی واحد 205(   م الف:263296 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/267 شماره ابالغنامه: 9710100353007279 شماره پرونده: 9709980358100345 
شماره بایگانی شــعبه: 971153  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( محاکم 
کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
971153 برای حســین مرادی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 312(  ارجاع و  وقت رسیدگی  مورخه  
1397/9/21 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است  با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:271632 شعبه 104 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/268 شماره ابالغنامه: 9710100351409790 شماره پرونده: 9709980351400411 
شماره بایگانی شعبه: 970457  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
فاطمه سرداری فرزند رضا،  خواهان  آقای محسن شیروانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده 
خانم فاطمه سرداری به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح 
که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 205(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351400411 شعبه 
14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/09/20 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:262927 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

بهشتی( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/269 شماره دادنامه: 9609970350601532 شماره پرونده: 9609980350600358  
شماره بایگانی شعبه: 960430 خواهان: ورزش و جوانان استان اصفهان با نمایندگی آقای 
جواد جهادی نائینی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ آبشار سوم بعد 
از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان، خوانده:  آقای جواد محمدی گشنیزگانی فرزند نادر 
به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه وجه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان به طرفیت آقای جواد محمدی گشنیزگانی فرزند نادر 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بانضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشــت قرارداد اجاره شماره 203-09-37314-

1394/12/15 که به موجب آن ســالن ورزشــی به خوانده به عنوان اجاره واگذار شده و 
اعالم خواهان که از کل مبلغ اجاره مبلغ مذکور پرداخت نشده و با توجه به اینکه مستاجر 
باید مال االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است پرداخت کند و خوانده با وصف 
ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت 
ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مســتندا 
به بند 3 ماده 490 قانون مدنی و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون 
و هشتصد و هفتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواســت مورخ 1396/04/12 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر 
شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.  م الف:276146 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )331 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/276 شماره: 1937/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 8:15 صبح  روز شنبه مورخه 
1397/09/24 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی غفاری ، نام پدر:حسین  ، 
نشانی: خمینی شهر خ 45 متری روبروی پمپ بنزین تجهیزات معدن عالت ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: احمد رضا  جمالی خواســته و بهــای آن:مطالبه ، دالیل 
خواهان: اصل و برگشــتی چکها و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 281142 رئیس شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/277 شماره: 1140/97 حل 3 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 4:30 بعدازظهر روز یکشنبه  مورخه 
1397/09/25 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیر یوسفی  ، نام پدر: 
محمد حسین، نشانی: خمینی شهر خیابان ســلمان فارسی خ خیام  ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: هیراد مرادی پور  خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک 
شماره 67/710194 مورخ 97/4/25 و گواهینامه عدم پرداخت – خسارات دادرسی تاخیر 
تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 2-کپــی گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:281087 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)199 کلمه، 2 کادر(

امیرعلی نریمانی 

به هرحال نکته مثبتی ندیدیم؛ 
اما امیدواریم در سال های بعد 
شاهد برگزاری پررونق تر و 

باشکوه تر این نمایشگاه باشیم 
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  امام حسن علیه السالم:
 هر كه به نیك گزینى خداوند دلگرم باشد، آرزو 
نمىكند در وضعى جز آنچه خدا برایش برگزیده، 

باشد.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166

رتبه: 4 ضریب كیفى روزنامه:  33               چاپخانه: آینده             آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

سه شنبه 15 آبان 1397 | 27 صفر 1440    شماره 2556 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2556 | November 06. 2018 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 11
0

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O MZ A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O MZ A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

یادداشت

 رحلت پيامبر اكــرم )ص( بي ترديد بزرگ تريــن مصيبت برای 
بشريت محسوب می شود و عالم انســاني با رحلت جانگداز آن 
حضرت چيزي را از  دست دادكه با مرگ هيچ كس چنين مصيبتي 
اتفاق نخواهد افتاد. عمق اين حادثــه غم انگيز ومصيبت فقدان 
پيامبر)ص( را كســاني درك مي كنند كه بيشــترين معرفت و 
شناخت را نسبت به شخصيت ايشان داشته باشند وچه كسي به 
اندازه علي)ع( حقيقت و ابعاد شخصيت رسول خدا را مي شناسد؟

 چرا كه علی تربيت شده مکتب پيامبر)ص( و پرورش يافته دامن 
پرمهرآن حضرت است  وآنچنان فضيلت ها و كماالت شخصيتي 
و وجودي پيامبر در جان او شــکل گرفته كه خداوندسبحان او را 
جان پيامبر )ص( معرفي كرده است. لذا اوست كه حقيقت غم اين 
مصيبت بردل وجانش سنگيني كرده ودر توصيف رحلت غم انگيز 
مقتداي خويش مي فرمايد: »پدر ومادرم فداي تو اي رسول خدا، با 
مرگ تو رشته اي پاره شد كه در مرگ ديگران اينگونه قطع نشد، با 
مرگ تو رشته  پيامبري گسست ونزول وحي و اخبارآسماني قطع 
شد.مصيبت تو، ديگر مصيبت ديدگان را به شکيبايي واداشت و 
همه را در غم تو يکسان عزادار نمود. اگر امر به شکيبايي و نهي از بي 
تابي نمي فرمودي، آنقدر اشك مي ريختم تاچشمه اشکم بخشکد 
و اين درد جانکاه هميشه در من مي ماند واندوهم جاودانه مي شد 
وهمه اينها در غم فراق تو ناچيزاســت. چه بايدكرد كه زندگي را 
دوباره نمي توان بازگرداند و مرگ را نمي شود مانع شد. پدر و مادرم 
فداي تو، ما را در پيشگاه پروردگارت ياد كن و در خاطر خود نگه 
دار.«و  در بيان ديگري هنگام دفن پيکر مطهر رسول خدا )ص(  
چنين مي فرمايد : » صبر و شکيبايي بر هر مصيبتي  نيکوست جز 
در غم فراق تو و بي تابي و ناشکيبايي زشت است جز در اندوه مرگ 
تو . مصيبت تو بزرگ و هر مصيبتــي پيش از تو و پس از تو ناچيز 
است. و پيامبر رحلت نمود ... گويا در و ديوار خانه در سوگش فرياد 
مي زد گروهي از فرشتگان فرود مي آمدند وگروهي ديگر به آسمان 
پرواز مي كردند. گوش من از صداي آهســته آنان كه برحضرتش 

نماز مي خواندند پر بود. تاآنگاه كه اورا در حجره اش دفن كردم.«
مصيبت مرگ خاتم انبيا)ص( بايد نزد حضرت علی عليه السالم  
اين گونه توصيف شــود؛ چراكه حضرت رســول )ص( از ديدگاه 
اميرالمومنين چنان عظمــت روحي و معنــوي دارد كه هرگاه 
نام پيامبر  و ياد ايشــان به ميان مي آمد با شــيواترين ادبيات و 
زيباترين كلمات به تعظيم و ستايش آن حضرت پرداخته و ابعاد 
شخصيت اش را با حالتي سرشــار از عشق  و ايمان و خضوع بيان 
مي كند. آنچه در زير می آيد گزيده ای از ســيمای پيامبر)ص( از 

زبان حضرت علی)ع( در نهج البالغه است: 
»پيامبر)ص( پيشواي پارســايان و وسيله  بينايي و بصيرت براي 
هدايت جويان است. او چراغي با نور درخشان  و ستاره اي فروزان 
است .خداوند ســبحان پيامبر اكرم را از درخت انبيا وچراغدان 
روشنايي و پيشاني عظمت و از ناف بطحا و چراغ هاي روشنگر و 
سرچشمه هاي حکمت آفريد.قرار گاه  پيامبر )ص( بهترين قرارگاه 
وخاندان او شريف ترين پايگاه است. در معدن كرامت و بزرگواري 
و مهدهاي عفت و پاكيزگي رشد كرد. دل هاي نيکوكاران شيفته او 
گشته و توجه چشم ها به سوي اوگرديد. خداوند به بركت وجود او 
كينه ها را مدفون و آتش خصومت ها را خاموش كرد. آن لحظه اي 
كه پيامبر )ص( را از شــير گرفتند، خداوند بزرگ ترين فرشــته  
خود )جبرئيــل ( را مامور تربيت پيامبر )ص( كرد تا شــب و روز 
اورا به راه هاي كرامت و زيباترين اخالق عالميان راهنمايي كند.

پيامبر)ص( در راه رضايت حق در كام هر دشواري و بال، فرو رفت و 
جام مشکالت وناگواري هارا سر كشيد. روزگاري خويشاوندان او به 
دورويي و دشمني پرداختند و بيگانگان در كينه توزي و دشمني با 
او متحد شدند. اعراب براي نبرد با پيامبر، لجام گسيخته و تازيانه 
بر مركب ها نواختند و از هر سو گرد آمدند و از دورترين سرزمين 
و فراموش شده ترين نقطه ها، دشمني خود را بر پيامبر)ص( فرود 
آوردند. اما ايشــان در برابر اين همه دشمني ها وعداوت ها، در راه 
اعتالي كلمه ا...، شــکيبايي و پايداري را پيشــه كرد وهرگز اين 
امواج مشکالت و گرفتاري ها او را از دعوت حق باز نداشت.پيامبر 
انسان ها را به اطاعت خدا دعوت كرد و در راه دين با دشمنان پيکار 
كرد و آنان را مغلوب ساخت، هرگز همدســتي دشمنان كه او را 
دروغگو مي خواندند، او را از دعوت حق باز نداشــت و تالش آنان 
براي خاموش كردن نور رســالت به نتيجه اي نرسيد.  رسول خدا 
)ص( از دنيا چندان نخورد كه دهان را پر كند و به دنيا با گوشــه  
چشم نگريست. دو پهلويش از همه فرو رفته تر )كنايه از الغري 
پيامبر( و شکمش از همه خالي تر بود. دنيا را براي او عرضه كردند 
ولي او نپذيرفت .چون دانســت خدا چيزي را دشمن دارد، آن را 
دشمن داشت وچيزي كه خدا خوار شــمرد، آن را خوار انگاشت. 
در زندگاني رسول خدا)ص( براي تو نشانه هايي است كه تورا به 
زشتي ها و عيب هاي دنيا راهنمايي مي كند. زيرا پيامبر )ص( با 
نزديکان خود گرسنه به سر مي برد و با آن مقام و منزلت بزرگي كه 
داشت، زينت هاي دنيا از ديده او دور ماند. پس هر انديشمند بايد 
با عقل خود به درستي  انديشه كند كه آيا خداوند محمد)ص( را 
به داشتن اين ويژگي ها اكرام كرده يا او را خوار نموده است؟ اگر 
بگويد خوار كرده،  دروغ گفته و بهتاني بس بزرگ زده است و اگر 
بگويد اورا اكرام كرده، پس بداند خدا كسي راخوار شمردكه دنيا را 
براي او گسترانيد و از نزديك ترين مردم به خودش دور نگه داشت.

او با شکمي گرسنه از دنيا رفت و با سالمت جسم وجان وارد آخرت 
گرديد. او سنگي برسنگي نگذاشت تاجهان را ترك گفت و دعوت 
پروردگارش را پذيرفت، چه بزرگ است منتي كه خداوند با بعثت 

پيامبر )ص( بر ما نهاد و چنين نعمت بزرگي به ما عطا فرمود.

سیمای پیامبر)ص( در نهج البالغه

 سمیه مصور

عکس روز

در ايام شهادت امام رضا)ع(به منظور خدمت رسانی به زائران پياده حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( موكب جامع خدمات زائر شبکه جوانان رضوی با همکاری 
تشکل های دانشجويی دانشگاه های مشهد برپا می شود.شبکه جوانان رضوی 
با فراخوان سراسری در كل كشور خادم ياران ويژه برای خدمت رسانی در اين 
موكب را دعوت به همکاری كرده و تشکل های همکار با موسسه جوانان آستان 
قدس رضوی با اعزام نيروهای متخصص در زمينه های مختلف در اين موكب 
خدمت رسانی می كنند.اين موكب در محل مجتمع دانشجويی امام رضا)ع( 
واقع در خيابان فدائيان اسالمی قرار داشته و توسط دانشجويان داوطلب اداره 

می شود.

برپایی موکب جامع خدمات زائر در مشهد

به همت موسسه جوانان آســتان قدس رضوی، هيئت های دانشجويی شباب 
الشمس در ۲۸ استان كشور به صورت هماهنگ مراسم عزاداری ايام شهادت 
حضرت ثامن الحجج)ع( را با حضور خدام و پرچم متبرك بارگاه نورانی حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( برگزار خواهند كرد.طبق برنامه  ريزی انجام شده با 
همکاری شــبکه جوانان رضوی و معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان 
قدس رضوی، خدام بارگاه منور رضوی با اعزام به سراسر كشور در ۳۱ هئيت 
دانشجويی دانشــگاه های سراسر كشــور حضور پيدا خواهند كرد. همچنين 
هدايای متبرك شامل نمك و نبات متبرك حضرت  در اين هيئات توزيع خواهد 

شد.

هیئت های دانشجویی؛ میزبان خدام امام رضا)ع( 

 معاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس رضوی گفت: هزينه خدمات 
ارائه شده رفاهی به زائران پياده دهه آخر ماه صفر در ايستگاه های درون شهری 
و برون شهری آستان قدس در مشهد و خراسان رضوی توسط خادمان رضوی 
تامين می شود.سيد خليل منبتی افزود: 50 ايستگاه درون شهری و برون شهری 
در 9 مسير جاده ای ورود به مشهد و حرم مطهر امام رضا)ع( با مديريت خادمان 
آستان قدس رضوی برای پذيرايی از زائران پياده برپا شده اند كه از اين تعداد ۱4 

ايستگاه برون شهری است.

50 ایستگاه پذیرایی از زائران با مدیریت  خدام رضوی

  زائران پیاده
 در راه مشهد

تاثیرات زیارت امام رضا علیه السالم

پاداش هفتاد هزار شهید راستین دارد
امام صادق عليه السالم می فرمايند: » نواده من در زمين 
خراسان، در شهری كه به آن طوس گفته می شود، شهيد 
خواهد شد. هر كه او را در طوس زيارت كند و عارف به 
حقش باشد، روز قيامت دســتش را می گيرم و داخل 
بهشــت می كنم. حتی اگر دارای گناهان كبيره باشد 
. پرسيدند: فدای تان شــويم عارف به حقش كيست؟ 
فرمود: كســی كه می داند او امامی است كه طاعتش 
واجب است و شــهيد غريب اســت، هر كه او را زيارت 
كند در حالی كه عارف به حقش باشد، خداوند عزوجل 
پاداش هفتاد هزار شهيد راستينی را كه در ركاب رسول 

خدا )ص( به شهادت رسيده اند به او عطا خواهد كرد.

  ) امالی شیخ صدوق، صفحه 105، 
عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 259 ، ح 18(

 شفاعت اهل بیت)ع( را 
واجب می کند

 از »هروی« راويت شده: حضرت رضا عليه السالم 
در گنبدی كه قبر هارون الرشيد در آن بود، داخل 
شدند سپس با دســت خويش بر كنار آن خطی 
كشــيدند و فرمودند: اينجا خاك من است و در 
آن دفن خواهم شد و خداوند اين مکان را محل 
رفت و آمد شيعيان و دوستدارانم قرارمی دهد. به 
خدا قسم زيارت كننده ای از آنها مرا زيارت نکند 
و ســالم دهنده ای از آنها بر من سالم نکند مگر 
آن كه مغفرت و رحمت خدا با شــفاعت ما اهل 

بيت)ع( بر او واجب می شود.

) عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 126، ح 1(

گناهان را می آمرزد
 حضرت علی عليه السالم می فرمايند: 
مردی از فرزندان من در زمين مظلومانه 
با زهر كشته خواهد شد، نامش نام من و 
نام پدرش نام پســر عمران موسی عليه 
السالم است. همانا هر كه او را در غربتش 
زيارت كند، خداونــد عزوجل گناهان 
گذشته و آينده او را بيامرزد. حتی اگر به 
عدد ستارگان و قطره های باران  و برگ 

درختان باشد.
) عیون اخبار الرضا، ج 
2، ص 258، ح 17(

 برکات دیداری عاشقانه
 زيارت امام رضا )ع( همچون زيارت حضرت ســيد 
الشهدا)ع( از جايگاه ويژه ای برخوردار است، همان 
طور كه خود حضرت می فرمايند:» هر كه برای زيارتم 
بار سفر بندد، دعايش مستجاب و گناهانش آمرزيده 
شود، هر كه مرا در آن قطعه زمين زيارت كند، همانند 
كسی است كه رسول خدا)ص( را زيارت كرده باشد 
و خداوند اجر هزار حج مقبــول و هزار عمره مقبوله 
برای او بنويســد و من و پدرانم شفاعت كنندگان او 
 در روز قيامت باشيم و اين قطعه زمين باغی است از 
باغ های بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است و 
 تا ابد گروهی از آسمان نازل می شوند و گروهی باال 

می روند تا آن كه در صور بدمند.« 
)بحار االنوار،  ج 102، ص 44، ح 51(

هم نشینی با پیامبر)ص( 
 حضرت امام جواد)ع( می فرمايند: هركه 
قبر پدرم در طوس را زيــارت كند، خدا 
گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد و روز 
قيامت منبری رو به روی منبر رسول خدا 
)ص( برای او نصب كند تا آن كه خداوند 

از حسابرسی بندگانش فارغ شود.

 ) عیون اخبار الرضا، 
ج 2، ص 259، ح 19(

 حاجت روا می کند
 امام هادی عليه الســالم فرمودنــد: » هر كه از 
خداوند تبارك وتعالی حاجتی دارد با غســل به 
زيارت قبر جدم، امام رضا)ع( در طوس برود و نزد 
سر مباركش دو ركعت نماز گذارد و حاجتش را 
در قنوت از خدا بخواهد، همانا اجابت می شــود 
مگر آن كــه گناهی يا قطع رحمــی بخواهد. به 
درســتی كه محل قبرش، قطعه زمينی از زمين 
های بهشت اســت، مومنی او را زيارت نکند مگر 
آن كه خداونــد از آتش برهاندش و در بهشــت 

جايگزينش كند.

 ) عیون اخبار الرضا، ج 2، 
ص 262، ح 32(

 ثواب زیارت
 رسول خدا )ص( را دارد

 امام موسی كاظم)ع( می فرمايند: همانا 
 فرزندم علــی مظلومانه با زهر كشــته 
شــده و در كنار هــارون درطوس دفن 
می شود ، هر كه او را زيارت كند مانند 
كسی است كه رسول خدا)ص( را زيارت 

كرده باشد.

 ) عیون اخبار الرضا ،ج 2،
 ص 260، ح 23(

  شفاعت حضرتش را
 به همراه دارد

 امام رضا)ع( می فرماينــد: » هر كه مرا 
در غربتم و دوری مزارم زيارت كند روز 
قيامت درسه جا به فريادش می رسم تا 
از هول و وحشــت آن مکان ها نجاتش 
دهم، هنگامی كه نامه ها به چپ و راست 
تقسيم می شــود، هنگام صراط و هنگام 

سنجش اعمال.

 ) کامل الزیارات،
 ص 304، ح 4( 
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