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شرح یک سالگی فراق از همسفر 
 زندگی درگفت و گو با
 همسر شهید حسین آقا دادی ؛

درسـوریه 
کـربالیی 
شـد

حوضه زاینده رود، یک لیتر آب هم نمی تواند 
بارگذاری کند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

3

4

تفکیک شبکه آب شرب و بهداشتی شهر زواره 
اصفهان

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبرداد:

3

همچنان با کمبود منابع آبی مواجه هستیم
سرپرست اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

انتقام جویان: جنگ ابدیت
کارگردان: برادران روسو

پردیس سینمایی چهارباغ/ سینما 
قدس

روز جهانی تربیت بدنی و 
ورزش؛

امروز سعی کنیم چندتا حرکت  
ورزشی و نرمشی انجام بدیم. 
نقش ورزش را در  سالمت 

جسم و ذهن جدی بگیریم!

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

 تصویرسازی غلط از اوضاع ایران 
مهم ترین دستور کار امروز دشمن است

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح  دیروز در دیدار با بیش از دو هزار 
نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، تالش و فعالیت ده ها هزار نخبه 

در سراسر ایران را ترسیم کننده تصویری امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و 
با اشاره به نقش و تاثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، 

پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشری، »تعامل متقابل، دو جانبه و 
صفحه  2جدی تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و...
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تئاتر راه زرد
کارگردان: صبا نساج پور

18 الی 28 مهر
مجموعه فرهنگی فرشچیان

پرده خیالی نگاری عاشورا
موزه هنرهای معاصر اصفهان

16 الی 30 مهر

شهید حسین آقادادی ســال 1353 در اصفهان 
متولد شد. او در آخرین روزهای مهرماه 96 چندروز 
پس از اعزامش به سوریه در حمله گروه تکفیری داعش به 
پاسگاهی در سوریه، »در دیرالزور« بر اثر اصابت گلوله به 
ناحیه قلب و گردن، بال در بال مالئگ گشود و این گونه 
شد که شهادت نامه اش را، جایی در نزدیکی های مرز 

سوریه و عراق و در کرانه رود فرات...

خیریه ها و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف 
هستند

مدیرکل امورمالیاتی اصفهان:

3

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: امسال برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شعار »افتخار به گذشته، 
امید به آینده« برگزیده شده است.

جعفر عسگری، در نشست هم اندیشی برگزاری ســالگرد انقالب با ســردبیران و مدیران مطبوعاتی وخبرگزاری های اصفهان افزود: با درج نشان چهلمین 
 ســالگرد پیروزی انقالب و درج مقاالت برگزیــده و نیز بیان دیدگاه های اندیشــمندان جهان در خصوص انقالب ، می توان اطالع رســانی و روشــنگری

 ایجاد کرد. وی با بیان اینکه 21 کارگروه از ابتدای سال جاری در ستاد مرکزی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب تشکیل شده است، گفت : برای جشن چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 40 فراخوان در کشور ارائه شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: دشمن قصد دارد تا با هجمه های ســنگین و ایجاد جنگ روانی به ارزش های انقالب 
ضربه وارد کند.

وی گفت: در راستای هم افزایی و هماهنگی و استفاده از ظرفیت های اســتان باید به صورت سازمان دهی از این شرایط دفاع کرده و اجازه ندهیم دشمن به 
بدنه نظام آسیب وارد کند.

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان اصفهان با اشــاره به اهمیت جلســات هم اندیشــی در ایجاد هماهنگی و هم افزایی گفت: در راستای
  تبیین دستاوردهای انقالب، اطالع رســانی و روشنگری نخستین کاری اســت که رســانه ها باید انجام دهند تا افکار عمومی را متوجه این موضوع کنند.
 عســگری اظهــار داشــت: تاکنــون 18 کارگــروه بــرای ارتبــاط بــا رســانه هــا و ارائــه کارنامــه دســتاوردهای انقــالب تشــکیل شــده

 است.
تدوین و معرفی دستاوردهای انقالب، استفاده از دانشگاهیان، تبیین فعالیت های دانشگاه و مدارس، خاطره گویی، استفاده از جوانان و تشکیل کارگروه هایی 
برای تبیین انقالب، ایجاد اتحاد ملی در جامعه، تبیین ارزش های انقالب در جامعه، بازگویی ناگفته های انقالب، برپایی برنامه های جانبی همراه با جشن، 
برپایی نمایشگاهی از دستاوردها انقالب و تصویرسازی صحیح از انقالب از جمله مباحث و نظریاتی بود که در این جلسه مطرح شد.12 تا 22 بهمن هر سال به 

عنوان دهه فجر انقالب اسالمی نام گذاری شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

سالگرد انقالب با شعار»افتخار به گذشته، امید به آینده« برگزار می شود
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رییس صندوق بین المللی پول 
سفر خود به عربستان را لغو کرد

صندوق بیــن المللی پول اعالم کرد، کریســتین 
الگارد، رییس این صندوق ســفرش به خاورمیانه 
را به تعویق انداخته و شرکت در نشست اقتصادی 
عربستان را لغو کرده اســت.این خبر در بیانیه ای 
منســوب به ســخنگوی صندوق بین المللی پول 
اعالم شــد، هر چند که توضیح بیشتری برای آن 
اعالم نشده است.کریستین الگارد، رییس صندوق 
بین المللی پول پیش تر در جریان اجالس ساالنه 
صندوق بیــن المللی پول و بانــک جهانی در بالی 
اندونزی اظهــار کرده بود، از ناپدید شــدن جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی »وحشت 
زده« شده؛ اما همچنان مایل به شرکت در کنفرانس 
سرمایه گذاری در عربســتان در اواخر ماه جاری 

میالدی است.

 برگزاری کمپین آمریکایی
 در سازمان ملل مختل شد

دیپلمات های کوبایی و بولیویایی معترض با فریاد، 
شعار و کوبیدن دست هایشان به میزهای سازمان 
ملل، آغاز کمپین آمریکایی در حمایت از زندانیان 
سیاسی کوبا را مختل کردند.کلی کوری، نماینده 
آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
با سماجت در این نهاد سخنرانی کرد و در پی او سایر 
مقام ها از جمله لوئیس آلماگرو، دبیرکل ســازمان 

کشورهای آمریکایی سخنانی ایراد کردند.

نتایج نظرسنجی اتحادیه اروپا؛
شهروندان انگلیسی: به برگزیت 

رای نمی دادیم
نتایج یک نظرســنجی که از ســوی اتحادیه اروپا 
در میان شهروندان انگلیســی انجام شده حاکی از 
مخالفت آنها با خروج از اتحادیه اروپاست.اتحادیه 
اروپا از شــهروندان انگلیسی پرســیده بود که اگر 
امروز همه پرسی خروج از اتحادیه برگزار می شد، 
رای شما چه بود؟ ۵۱ درصد از شهروندان انگلیسی 
شرکت کننده در این نظرسنجی مخالفت خود را با 
طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعالم کردند. 
۳۴ درصد از شــهروندان انگلیسی نیز با تایید رای 

گذشته خود بر تحقق برگزیت تاکید کردند.

 واکنش »بعیدی نژاد«
 به تحریف سخنانش 

حمید بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نسبت 
به تحریف سخنانش در دانشــگاه آکسفورد از 
سوی یک شبکه فارســی زبان در انگلیس )بی 
بی سی فارسی( واکنش نشان داد.سفیر ایران در 
لندن نوشت: »هیچ چیز برای یک شبکه خبری 
فارسی زبان در انگلیس که ادعای حرفه ای گری 
دارد از این سخیف تر نیست که حرف سفیر ایران 
در جمع دانشگاهی آکسفورد را هم تحریف کند 
و هم آن را آنگونه که دوســت دارد به غلط نقل 
قول کند و از این امر خوشحال هم باشد یا باید در 
اعتبار ناقل خبر شک کنند یا در مدیریت خبر«.

 سفرای جدید ایران 
در ۵ کشور تعیین شدند

ســفرای جدید ایران در پنج کشــور »اسپانیا، 
رومانی، کویت، بنگالدش و سیرالئون« تعیین 
شدند.گفتنی است، »حســن قشقاوی« سفیر 
جمهوری اســالمی ایــران در اســپانیا، »اکبر 
خسروی نژاد« ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در سیرالئون، »محمد ایرانی« سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در کویت، »محمدرضا نفر« سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در بنگالدش و »مرتضی 
ابوطالبی« سفیر جمهوری اســالمی ایران در 
رومانی نیز در دیدار با رییس جمهور در راستای 
توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری های همه 

جانبه ایران با دیگر کشورها تاکید کردند.

طرح نمایندگان تهران برای 
ابقای »افشانی« در شهرداری

عضو حزب کارگزاران از تالش برخی نمایندگان 
تهران برای ارائه طرحی بــه مجلس به منظور 

ابقای افشانی در شهرداری تهران خبر داد.
علی محمد نمازی افزود: این نمایندگان معتقد 
بودند اگــر طرحی دو فوریتی برای مســتثنی 
کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان از سوی مجمع نمایندگان تهران 
به مجلس  ارائه شــود، می توان امیدوار بود که 
با موافقت مجلس، شــهردار تهران در ســمت 

خود ابقا شود.

ابوالفضل سروش 
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:

عضو شورای مرکزی فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلس گفت: ضــرورت دارد مجمع قوانین مصوب 
مجلس را با سیاست های کلی و قانون برنامه ششم 

تطبیق دهد و مجلس نیز تبعیت می کند.
عبدالرضا مصری تصریح کرد: باید نهادی بررســی 
تطبیق قوانین با سیاست های کلی نظام را برعهده 
بگیرد. این سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام آمــاده شــده و توســط رهبر انقــالب ابالغ 
می شود.  عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس ادامــه داد: قرار نیســت مجمع تنها 
یکسری سیاست ها را تعریف کند و بعد آن سیاست 
ها را بگذارد روی طاقچه، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام توسط هیئت عالی باید بر اجرای سیاست ها نیز 
نظارت کند و مجلس شــورای اسالمی نیز از مجمع 

تشخیص تبعیت دارد.
وی ادامه داد: مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
تدوین سیاست های کلی نظام مسیر حرکت را روشن 
می کند و وسیله حرکت در مجلس شورای اسالمی 

مشخص می شود.

 مجلس 
تبعیت می کند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

احتمال جنگ نظامی  علیه ایران صفر است

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس 
گفت: مجلس به آقای شــریعتمداری که در 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت ضعیف و 
بی تدبیر عمل کرده، برای وزارتخانه دیگری 
رای نخواهد داد.ابوالفضل سروش ادامه داد: 
لطفا آقای رییس جمهور وقت دولت، مجلس 
و ملت را تلف نکند و به جای ایشان گزینه ای 
جوان، کارآمد و مدبر را برای وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی معرفی کند.عضو شــورای 
مرکزی فراکســیون امید مجلس، با تاکید بر 
اینکه دولت تاکنون مطلقا رایزنی با فراکسیون 
امید برای معرفی وزرای پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت، تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
و اقتصاد نداشــته اســت، گفت: دولت باید 
گزینه هایی جدید، باتجربه، جــوان و فعال 
معرفی کند. دولت از عــدم رایزنی با عقال در 

فراکسیون امید ضربه خواهد خورد.

 رییس جمهور
 وقت را تلف نکند 

نجات ا... ابراهیمیان
عضو شورای نگهبان: 

معاون راهبردی قــوه قضائیه گفــت: تمام تالش 
دشمن این اســت که ما را پای میز مذاکره ببرد و 
این یعنی نقطه آغاز شکست و در مذاکره هم حلوا 
تقســیم نمی کنند و باید چیزی داد تا چیز دیگری 
 بگیریم.محمدباقر ذوالقدر گفت: در شــرایط فعلی

احتمال جنگ نظامی از ســوی قدرت های بزرگ 
دنیا علیه کشــور ما در حد صفر اســت و شرایط 
کشــور با زمان جنــگ تحمیلــی  قابــل قیاس 
نیست،تمام خاورمیانه زیر تیغ و دید موشک های 
ماســت و دشــمن از این موضوع خبــردارد.وی 
ادامه داد: دشــمن قصــد دارد با تحریــم مردم را 
بر اثر فشــار اقتصادی و جنگ روانی گســترده به 
ســتوه بیاورد و مــردم علیه نظام شــورش کنند، 
بــرای همیــن ظالمانه تریــن تحریم هــا را علیه 
 کشــور ما آغاز کرده اســت، اما باز هم راه به جایی 
نمی برد. وی افزود: امروز تحریم ها به گســتردگی 
گذشته  نیست و تحریم ها از ســوی آمریکا ثانویه 
اســت و آمریکا به کشــورها گفته که اگر با ایران 

تجارت کنند، مجازات می شوند.

 احتمال جنگ نظامی 
علیه ایران صفر است

معاون راهبردی قوه قضائیه:  

یک عضو حقوقدان شــورای نگهبان می گوید 
بعد از ارســال CFT به شورای نگهبان، نامه ها 
و اظهارنظر هایــی در موافقــت و مخالفــت 
با این مصوبه به دســتش رســیده، اما پیامک 
تهدیدآمیزی نداشته است.نجات ا... ابراهیمیان 
در پاسخ به این ســوال که آیا شورای نگهبان 
CFT را با فوریــت در دســتور کار خود قرار 
می دهد یا خیر، می گوید: قانون اساسی برای 
بررسی مصوبات مجلس به شــورای نگهبان 
فرصت معینی داده که شورای نگبهان باید طبق 
آن مهلت اظهارنظر کند.ابراهیمیان همچنین 
در پاسخ به این ســوال که آیا شورای نگهبان 
برای بررسی CFT با کارشناسان هم جلسه ای 
داشته است،گفت : مقدمات این کار فراهم شده 
و تاکنون درخواستی برای جلسه نبوده؛ اما هر 
کسی پیشنهادی داشته باشد ما آن را برررسی 

خواهیم کرد.

 پیامک تهدیدی
 دریافت نکردم

بین الملل
مقام گستاخ اماراتی به دانشگاه آزاد دعوت شد!

»عبدالقادر عبدا...« استاد دانشگاه و مشاور ولیعهد ابوظبی که با دفاع از حمله تروریستی اهواز، جمهوری اسالمی 
را به انجام حمالت بیشتر تهدید کرده بود، ادعا کرد که به همایش دانشگاه آزاد اسالمی دعوت شده است.وی 
در حساب کاربری خود تصویری از دعوت نامه دانشگاه آزاد اسالمی را منتشر کرد و نوشت: بعد از اینکه یکی از 
مقامات ایران، یک دانشگاهی امارات را تهدید کرد و گفت که او از نوشته خود پشیمان خواهد شد، شرکت در 
همایش بین المللی ظرفیت انقالب اسالمی در تهران به من پیشنهاد شده است.وی در حالی مدعی دعوت به 
تهران شده که تصویر مورد ادعای او بیشتر به دعوت عمومی و نوعی فراخوان مقاله شبیه است و هیچ نامی از 
وی برده نشده است.»عبدا...«، بعد از حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز، در توئیتی نوشت: کشته شدن ۱0 
نظامی در حمله به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران اقدام تروریستی نیست. وی افزود: کشیده شدن 

جنگ به خاک ایران گزینه روشنی است و در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.

ماجرای شنود مکالمات ظریف و روحانی در برجام
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی، ریاست سازمان پدافند در مصاحبه ای با فارس در مورد خطرات امنیتی 
استفاده از تلفن های هوشمند توسط مقامات سیاسی گفت: یک بار در زمان مذاکرات هسته ای، آقای ظریف 
به من می گفت من وقتی برای مذاکره می روم، آقای کری )وزیر خارجه وقت آمریکا( که می خواست با تلفن 
صحبت کند یک گوشه سالن می نشست و یک چادر الکترومغناطیسی دورش می کشند که هیچ کس نتواند 
از بیرون آن را شنود کند و با رییس جمهور آمریکا مشورت می کرد. بعد من )ظریف( که می خواستم با رییس 
جمهور خودمان صحبت کنم همه آنجا شــنود می کردند و نفر دهم، یازدهم به رییس جمهور می رسید! لذا 
یک وسیله ای برای من درســت کنید که بتوانم ارتباط امن برقرار کنم.خب االن این وسیله در اختیار است و 
می  توانند از آن استفاده کنند. در مرحله بعد، باید یک گوشی هوشمند داخلی بسازیم که در سال ۹۷ ان شاءا... 

به نتیجه می رسد؛ البته ما این را به عنوان نمونه اول درست می کنیم و بعد صنعت باید آن را تولید انبوه کند.

چهره ها

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح  دیروز در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی، تالش و فعالیت ده ها 
هزار نخبه در سراســر ایران را ترسیم کننده تصویری 
امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش و 
تاثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای 
آینده، پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش 
بشری، »تعامل متقابل، دو جانبه و جدی تر نخبگان و 
نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه 
نیروی انسانی نخبه و تقویت هویت ملی و آرمان خواهی 
در مجموعه نخبگان کشور« را ضروری خواندند و تاکید 
کردند: تصویرســازی غلط و منفی و ناامید کننده از 
اوضاع ایران مهم ترین دستور کار امروز دشمن است 
اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه 

مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنان خود، دیدار 
با نخبگان جوان را امیدبخش و شادی آفرین خواندند 
و با اشاره به ســخنان تعدادی از جوانان نخبه گفتند: 
این مطالب عمدتا بســیار متین و متقن و کامال مورد 
تایید بنده بود و مســئوالن محترم باید با جدیت آنها 
را پیگیری کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
تاثیرگذاری ملی و فراملی نخبگان از زوایای مختلف 
افزودند: وجود ده ها هزار نخبه، از یک منظر، نشانگر 
»تصویر صحیح و واقعی از کشور« و مایه خرسندی و 
احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان 
قطعا چارچوب های برنامه ریزی برای مسائل کشور باید 

ارتقا یابد و از دیدگاه های آنان استفاده شود.
ایشان خاطرنشــان کردند: از نظرات نخبگان جوان، 
فعال، دلسوز و با نشاط و پای کار در بخش های مختلف 
از جمله نفت، اســتفاده و برای تبدیــل اقتصاد نفتی 
به اقتصاد مســتقل و دانش پایــه و اقتصاد مقاومتی، 
برنامه ریزی شــود.رهبر انقالب اســالمی با اشاره به 
تاثیر نخبگان در »پیشرفت علمی کشور« گفتند: بهره 
گیری صحیح و مناسب از دانش و توانایی های نخبگان 
موجب پیشرفت علم در کشــور و در نتیجه رسیدن 
به موضع عــزت و اقتدار و کاهش آســیب پذیری ها 

خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای تاکید کردند: اگر از لحاظ 
علمی پیشــرفت کنیم، تهدید دشــمنان تمدنی و 
سیاســی و اقتصادی ما دائمی نخواهد بود و کاهش 

خواهد یافت.
ایشــان یکی دیگر ازعرصه های تاثیرگذاری نخبگان 
کشور را »ایفای نقش در شکســتن مرزهای جهانی 
دانش« دانستند و افزودند: در قرون اخیر، سهم ما در 
جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با 
استفاده از ظرفیت باالی نخبگان جوان کشور، مرزهای 

اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیت ا... خامنــه ای گفتند: جوانــان باید با 
مطالعه تاریخ، از دوران تلخ ۲00 ساله قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی که به دلیل بی اعتنایی به استعدادها و 
نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، مطلع شوند و 

قدر دوران کنونی را بدانند.
ایشان با تاکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی، ایران 
یکی از عقب مانده ترین کشــورها از لحاظ دانش روز 
بود، افزودند: در حالی کــه جمعیت ایران حدود یک 
درصد جمعیت جهان است، سهم ما در تولید علم در 
دوران پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران 
در تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است که 

به این حد نیز نباید قانع بود.
رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه دیگر از بی اعتنایی 
به علم و دانش در دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند: 
از زمان تاسیس دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه 
کشور در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۵۷ که چهل و چهار 
سال می شود، تعداد دانشجویان کل کشور، ۱۵0 هزار 
نفر بود امــا اکنون که چهل ســال از پیروزی انقالب 
اســالمی می گذرد، تعداد دانشجویان کشور بیش از 
چهار میلیون نفر اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تاکید بر اینکه چنین مقایسه هایی، تفاوت دو حکومت 
و دو نظام را به روشنی نشــان می دهد، خاطرنشان 
کردند: علت عمده عقب ماندگــی علمی و اخالقی و 
سیاسی کشور در آن دوران تاریک، وجود حکمرانان بی 
کفایت، دنیاطلب، وابسته و بی عرضه بود که در مقابل 
ملت تکبر می فروختند و به فکر مصالح آنان نبودند؛ اما 

در مقابل بیگانه تا کمر خم می شدند.
ایشان تاکید کردند: همه ما باید به دلیل رهایی از آن 
دوران تلخ و پیشــرفت های کنونی، سپاسگزار نظام 
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار باشیم.رهبر انقالب 
اسالمی سپس چند توصیه در خصوص نخبگان بیان 
کردند.اولین توصیه ایشان »لزوم تعامل دو جانبه میان 
نخبگان و نظام مدیریت کشور« بود که در این زمینه 

گفتند: از یک طرف مســئوالن باید جدی تر به دنبال 
تعامل با نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع کار آنان 
باشــند و از طرف دیگر نخبگان نیز باید همه ظرفیت 

های خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای منابع انســانی خوب و 
نخبه متحرک و پیش رونده را یــک گنجینه و ثروت 
عظیم خواندند و تاکید کردند: این ثروت همانند هر 
 گنجینه دیگری در معرض طمع و چپاول نظام سلطه
  اســت تا ضمن آنکه از ایــن ثروت بــرای خود بهره
  مــی بــرد، درخصــوص علــم و فنــاوری یعنــی

 داشــته های ثروت آفرین و قدرت آفرین نیز انحصار 
ایجاد کند.

ایشان »حذف فیزیکی نخبگان« را یکی از روش های 
نظام ســلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ 
ملت ها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان هسته 
ای کشــور گفتند: عالوه بر حذف فیزیکی، »امحای 
فرهنگی و یا مشــغول کردن نخبگان به امور دیگر«، 
از دیگر روش های نظام سلطه برای گرفتن این ثروت 
عظیم کشور است، بنابراین مسئوالن و نخبگان باید 
هوشیار و مراقب باشند.حضرت آیت ا... خامنه ای، راه 
مقابله با فریب های نظام سلطه برای مجموعه نخبگی 
کشــور را »تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در میان 
نخبگان« دانستند و خاطرنشان کردند: جوان نخبه ما 

باید به ایرانی و مسلمان بودن، هویت ملی، آرمان ها و 
تاریخ بسیار شرافتمندانه خود افتخار کند.

ایشان تاکید کردند: یکی از برنامه های دشمن، آرمان 
زدایی و هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه 

این نقطه تهاجم باشند.
یکی دیگــر از توصیه های رهبر انقالب اســالمی به 
نخبگان، »مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیت های 

خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور« بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: نخبه نباید در فضای 
تخصصی خود غرق شود و به مسائل جامعه همچون 
»استقالل، عدالت، پیشرفت و آسیب های اجتماعی« 

اعتنایی نداشته باشد.
ایشان خطاب به نخبگان تاکید کردند: اگر شما نخبگی 
را در زیر پرچم »عدالتخواهی و استقالل و هویت ملی« 

انجام دهید، قطعا ارزش آن بیشتر خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی علیه ایران عزیز افزودند: 

یک نخبه نمی تواند به این جنگ بی تفاوت باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تشبیه جنگ تبلیغاتی و رسانه 
ای بسیار شدید دشــمن به جنگ تحمیلی افزودند: 
امکانات تبلیغاتی ما ماننــد اوایل دفاع مقدس، اندک 
است اما همانگونه که در آن نبرد پیروز شدیم، به فضل 
الهی در این جنگ هم بدون تردید پیروز خواهیم شد.

ایشان »تصویرســازی غلط« را مهم ترین کار امروز 
دشــمن برای اغوای افــکار عمومی جهــان و ایران 
برشمردند و خاطرنشان کردند: نخبه جوان ما باید در 
این رویارویی سنگین، وظیفه خود را برای پیروزی و 

سرافرازی ایران انجام دهد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای در جمع بندی این بخش 
از سخنان شان این دستور کار را برای نخبگان جوان 
ترسیم کردند: »تالش علمی زیر پرچم عدالت خواهی، 
انحصارشکنی، ستم ستیزی و حساسیت و رسیدگی 

به مسائل و مشکالت مردم«.
رهبر انقالب اسالمی همچنین در بیان چند نکته درباره 
بنیاد نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنیاد، کار و تالش 
شبانه روزی را به مسئوالن آن توصیه مؤکد کردند و 
افزودند: در شناســایی، جذب، هدایت، ساماندهی، 
شنیدن سخن نخبگان و درمان کردن دردهای آنان 

شب و روز نشناسید.
»پرهیز از روزمرگی همراه با ابتکار دائم و نوســازی 
روش ها در بخشــی که هدایت نخبــگان را در بنیاد 
برعهده دارد«، »برنامه ریزی دقیــق و صحیح برای 
فعالیت های هویت بخش«، »استفاده از دفتر نمایندگی 
رهبری در دانشــگاه ها«، »اســتفاده از شرکت های 
دانش بنیــان و مراقبت درباره تنــزل نیافتن ضوابط 
این شــرکت ها« از دیگر توصیه های رهبر انقالب به 

مسئوالن بنیاد نخبگان بود.
ایشــان همچنین اســتفاده از نخبگان در چیدمان 
مدیریت های میانی کشور را مهم خواندند و افزودند: 
ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح اول مدیریتی 
را نداشته باشند؛ اما سطح مدیریت های میانی حتما به 

جوانان نخبه نیاز دارد.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در بخــش دیگری از 
سخنان شان با رد تصوری که دانشگاه ها را در خدمت 
مسائل کشور نمی داند، خاطرنشان کردند: در چهار 
دهه اخیر جوانان دانشــگاهی در صنایع مهم کشور 
نقش اول داشته اند.ایشان »هوا فضا«، »علوم زیستی«، 
»سدســازی«، »صنعت دفاعی«، »صنعت هســته 
ای در ابعــاد گوناگون آن«، »ســلول های بنیادی«، 
»زیست فناوری« و »ساخت داروهای نو ترکیب« را از 
جمله عرصه ها و صنایعی برشمردند که دانشگاه ها در 

شکل گیری و پیشرفت آنها نقش ارزنده ای داشته اند.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال افزودند: البته در کار 

دانشــگاه ها نقص های زیادی وجود دارد که باید رفع 
شود و نخبگان جوان نیز برخی از آنها را بیان کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای دانشــگاه ها را به »اهتمام 
به پژوهش« در همه ســطوح فراخواندند و افزودند: 
ارتباط متقابل و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدی تر 

گرفته شود.
رهبر انقالب در همین زمینه خاطرنشــان کردند: با 
گسترش ارتباط با صنعت و شناسایی نیازها به گونه ای 
عمل کنید که همانند برخی از کشورها، هر پایان نامه 
دانشــجویی یک حامی از بخش خصوصی یا دولتی 

داشته باشد.
»ضرورت به روزرسانی نقشــه جامع علمی« پس از ۹ 
سال از تدوین آن و لحاظ کردن مسائل جدید در این 

نقشه، نکته دیگر ایشان خطاب به مسئوالن بود.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای همچنین بــا تاکید بر 
»ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد 
جهشی قرار دارند«، افزودند: اینگونه کشورها عمدتا در 
آسیا هستند، بنابراین باید نگاه مان به شرق باشد نه به 
غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، 

منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.
رهبر انقالب با تاکید بر تعامل دانشگاه ها با دولت برای 
شناخت نیازها و اولویت ها، از اقدام گروه های مختلف 
اساتید دانشــگاهی و صاحب نظران از جمله اساتید 
بسیجی در نوشتن نامه به مســئوالن و ارائه راه حل 
مشکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند: نمی 
دانیم دولت چقدر به این راه حل ها عمل می کند؛ اما 
احساس مسئولیت اساتید و همچنین نخبگان جوان 
و خوش فکر در قبال مشــکالت کشور بسیار خرسند 

کننده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان سخنان شــان بار 
دیگر به تالش پرحجم دشــمن برای تصویرســازی 
منفی از اوضاع ایران اشاره کردند و افزودند: نوسانات 
ارزی و مشکالت معیشتی وجود دارد؛ اما در مجموع 
تصویر واقعی کشور، به کوری چشم دشمنان، عکس 
تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز 

ترسیم می کنند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، دکتر ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دکتر غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارش هایی از شرایط 

علمی کشور و نخبگان بیان کردند.

تصویرسازی غلط از اوضاع ایران مهم ترین دستور کار امروز دشمن است
  رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:  

کافه سیاست
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پیش بینی برداشت ۷۵ هزار تن انار از باغات اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساختار اقتصادی کشور

مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات غیر 
مستقیمی است که مصرف کننده )خریدار( 
آن را به همراه بهای خریــد کاال یا خدمات 
می پردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف 
است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت 
واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن 
خرید اولیه چنین مالیاتــی را پرداخته ولی 
مصرف کننده محسوب نمی شود و حق دارد 
کل مالیات های ارزش افزوده پرداختی خود 
را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی 
کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. 
دولت ها مصارف ویژه ای را برای این مالیات 
درنظر گرفته اند. این مالیــات از مهم ترین 
درآمدهای استانداری ها، شــهرداری ها و 
دولت  محسوب می شود و معموال به حساب 
خزانه دولــت وارد و از آنجا طبــق قانون و 
معموال بنا بر نســبت جمعیت بین استان ها 

و شهرها پخش می شود.
مالیات بر ارزش افزوده بــه تمامی خدمات 
و کاالهایی تعلق می گیــرد که در برابر پول 
در داخل کشور داد و ســتد می شوند، مگر 
آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله 

تخفیف هایی در نظر گرفته باشند. 
مالیات برارزش افزوده یک نظــام مالیاتی 
جدید اســت که برای نخســتین بار توسط 
کشور فرانسه و در ســال 1948 اعمال شد. 
این نظام مالیاتی با وجود اینکه در آغاز مورد 
اقبال قرار نگرفت، اما به تدریج در کشورهای 
توســعه یافته و پس از آن در سایر کشورها 
گسترش یافت و هم اکنون به عنوان یکی از 
ارکان اصالحات نظام مالیاتی در هر کشوری 

محسوب می شود. 

بازار

موس مخصوص بازی

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان:

پساب حق کشاورزان است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
در خصوص استفاده از پســاب در صنایع استان 
گفت، پساب فاضالب حق کشــاورزان است و ما 
از این حق نمی گذریــم. وی افزود: طبق مصوبه 
4۳۲۲ هیئت وزیران در پنجــم خرداد 1۳۳۳، 
پساب شــهر اصفهان مخصوص مادی های جی 
است و شهرداری اصفهان حق فروش آن را ندارد.

وی گفت: یک میــزان آب از تونل اول کوهرنگ 
برای مصارف شــهر اصفهان از حقابه کشاورزان 
برداشت کردند که به جای آن تهاتری انجام شده 
که در عوض آن ۳۰ میلیون مترمکعب پساب در 
ســال تخصیص یابد ولی به دنبال رشد جمعیت 
4۰۰ میلیون متر مکعب آب از حقابه کشاورزان 
برداشت می شود؛ بنابراین باید پساب اختصاصی 
به کشــاورزان هم به همین تناسب افزایش یابد.

حسین محمدرضایی با اظهار اینکه در آن زمان 
متولی این طرح شــهرداری بود و هم اکنون آب 
و فاضالب اســت، ادامه داد: در آن زمان پساب 
شهر اصفهان وارد رودخانه می شد و کشاورزان 
اســتفاده می کردند؛ اما االن که آب نیست آب 
تصفیه خانه جنوب اصفهان به چاه ها نفوذ می کند 
و  به دلیل گرمای هوا در زیرزمین نفوذ نمی کند. 
وی اعالم کــرد: به دنبال پیگیری اســتانداری، 
مقرر شــد که پســاب تصفیه کامل و در اختیار 
 کشاورزان قرار بگیرد که از این پروژه هیچ خبری

 نیست.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان:

حوضه زاینده رود، یک لیتر آب 
هم نمی تواند بارگذاری کند

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: حوضه زاینده رود تحمل 
بارگذاری جدید حتی به میــزان یک لیتر آب را 
هم ندارد و تحت هیچ شــرایطی نباید بارگذاری 
جدیدی در حوزه های شــرب، صنعت و توسعه 
کشــاورزی صورت گیرد.حســن ساســانی در 
خصوص اعتراض دوباره کشــاورزان اصفهانی به 
اجرای طرح انتقــال آب بن-بروجن، اظهار کرد: 
کشــاورزان اصفهانی عالوه بر اعتــراض با طرح 
انتقال آب بن-بروجن خواستار انتقال آب برای 

کشت پاییزه هستند. 
وی افزود: مطابق ســال 95 از اصفهان به تهران 
پیشنهاد داده شد که در صورت بارش های مطلوب 
در حوضه زاینده رود یک دوره آب برای کشــت 
پاییزه به کشاورزان شــرق اصفهان تحویل داده 
شــود که این موضوع در سال آبی جاری نیز باید 
بررسی شود.ساسانی در خصوص تعرض دوباره 
کشــاورزان اصفهانی به خط لولــه انتقال آب به 
یزد، گفت: به طورقطع این گونه تعرض ها به خط 
لوله انتقال یزد هیچ مشکلی را از کشاورزان حل 
نخواهد کرد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان بابیان اینکه در حال حاضر 
ذخیره ســد زاینده رود 145 میلیون مترمکعب 
است،  تاکید کرد: متاسفانه در باالدست و حوضه 
کوهرنگ هیچ بارش موثر نداشتیم و بارش های 
اصفهان نیــز تاثیری در ذخیره ســد زاینده رود 
نداشته و تنها بین یک و نیم تا دو میلی متر بارش 
ثبت شده است که موجب جاری شدن روان آب 

نمی شود.

فرماندار خمینی شهر خبر داد:
برگزاری جشنواره گل  و 

گیاهان زینتی در خمینی شهر
فرماندار خمینی شــهر بــا بیان اینکه توســعه 
شهرســتان  سیاســت های  در  گلخانه هــا 
خمینی شهر اســت، گفت: جشــنواره گل ها و 
گیاهان زینتی و فصلــی از ۲۳ آبان لغایت ۲ آذر 
در بــازار بین المللی گل و گیاه ســپاهان برگزار 
می شــود.محمود مســلم زاده گفت: شهرستان 
خمینی شــهر در عرصه کشــاورزی خصوصا در 
بخش گلخانه ای رتبه چهارم اســتان اصفهان را 
به دلیــل ارزش افزوده ای که بــه وجود می آورد 
به خود اختصــاص داده اســت.وی اعالم کرد: 
در حاشیه این جشــنواره نیز جنگ های شادی 
پاییزه، کارگاه های آموزشی، بازدید های علمی، 
مسابقات فرهنگی هنری، نمایشگاه، بازار عرضه 
گل، ضبط برنامه هــای تلویزیونی، نشســت با 
ادارات و سازمان ها و عقد تفاهم نامه های تجاری 
برنامه ریزی شده تا خانواده ها در محیطی شاد و 
سالم با گیاهان آشنا و به نوعی فرهنگ سازی در 
 زمینه نگهداری گل در خانه های آپارتمانی انجام 

شود.

ماوس بی سیم ونوس 
PV-M610 مدل

 423,000
تومان

A6081 ماوس ای فورتک مدل

 400,000
تومان

500M ماوس کوگر مدل

 650,000
تومان

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان گفت: اگر نگاه 
منفی در خصوص امور مالیاتــی در جامعه وجود 
دارد، باید ریشــه یابی و برای رفع آن شفاف سازی 
و اطالع رسانی شود زیرا نگاه منفی جامعه به علت 
نبود اطالع رســانی صحیح در گذشته است.بهروز 
مهدلو، مدیر کل امور کالیاتی اصفهان در نشســت 
خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش مالیات 
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، اظهار کرد: در 
شــرایط تحریمی و وضعیت نامطلوب بازار نفت و 
مشکالت اقتصادی کشور، هر چقدر بتوانیم هزینه 
ها را از مالیات ها تامین کنیم به نفع جامعه و کشور 
است.وی افزود: هدف ما ایجاد زیرساخت هایی برای 
توسعه و فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه است که 
این مهم با هم اندیشی و قلم اصحاب رسانه میسر 
می شود. مســائلی مانند فرار مالیاتی و همچنین 
ارزش افزوده هر کدام مقوله ای گســترده است که 
می توان ســاعت ها در خصوص آنها گفت وگوی 
کارشناسی کرد تا دید منفی جامعه نسبت به امور 
مالیاتــی را رفع کنیم.مهدلو اضافه کــرد: اگر نگاه 
منفی در خصوص امور مالیاتــی در جامعه وجود 
دارد باید ریشه یابی و برای رفع آن شفاف سازی و 
اطالع رسانی شود، نگاه منفی جامعه به علت نبود 
اطالع رسانی صحیح در گذشته است.مدیرکل امور 

مالیاتی استان اصفهان خاطر نشان کرد: راه نجات 
کشور مالیات است و این مهم در دنیا و کشورهای 
توسعه یافته اثبات شده اســت، جلوگیری از فرار 
مالیاتی، خواسته همه ما و به نفع افرادآسیب پذیر 
و کم برخوردار جامعه است که برای رسیدن به این 
مهم به حمایت مردم در اجرای قانون نیاز داریم.وی 
افزود: وقتی در مورد امور مالیاتی فرهنگ ســازی 

شود بی شــک تغییر نگاه مردم جامعه به مالیات 
اتفاق می افتد که این مهم با کمک اصحاب رسانه 
محقق می شود.مهدلو با اشــاره به اینکه برخی بر 
این باورند که مالیات بر ارزش افزوده کمر تولید را 
شکسته است،گفت: با اطالع رسانی صحیح، مردم 
متوجه رویکرد و عملکرد امور مالیاتی و مزیت های 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند البته 

ممکن است وجود خطا در اجرای این قانون توسط 
مجری آن یا مردم باعث بروز این دیدگاه شده باشد.

وی بابیــان اینکه پرداخت مالیات بــرای جامعه و 
کشور مفید است، تاکید کرد: این اقدام سبب توزیع 
عادالنه ثروت، شفاف سازی در جامعه و نجات کشور 
است، این وظیفه ما و اصحاب رسانه است که نگاه 
منفی جامعه را به امور مالیاتی تغییر دهیم.مهدلو 
در مورد چگونگی پرداخت مالیات توسط مطبوعات، 
اعالم کرد: خیریه و مطبوعــات از پرداخت مالیات 
معاف هستند چون با کمک رســانی و روشنگری 
در جامعه به دولت کمک می کنند. مهدلو با تاکید 
بر رعایت قوانیــن و اینکه ممکن اســت افرادی از 
معافیت ها سوءاســتفاده کنند، گفت: باید انضباط 
مالی وجود داشــته باشــد که برای فرهنگ سازی 
نیاز به همراهی کارشناسان و رسانه ها در جلسات 
مختلف است. معاون امور مالیاتی استان اصفهان نیز 
در ادامه این نشست در خصوص معافیت مطبوعات 
از مالیات، اظهارکــرد: طبق بنــد الم ماده 1۳9، 
مطبوعــات از پرداخــت مالیات معاف هســتند و 
بر اســاس تبصره ماده 11۲ قانــون برنامه پنجم 
توسعه شرط اعطای معافیت، ارائه اظهارنامه است.

احمدرضا مدبرنیا افزود: در سال 95 قانون معافیت 
از مالیات اصالح و نرخ صفر جایگزین آن شد و شرط 
اعطای نرخ صفر نیز این است که اظهارنامه مالیاتی 

تکمیل و تسلیم این اداره کل شود.

خیریه ها و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند
 مدیرکل امورمالیاتی اصفهان:

هیئت وزیران سن فرسودگی انواع خودرو و موتورســیکلت را برحسب نوع موتور احتراقی )بنزینی، دوگانه سوز، 
برقی و هیبریدی( بین 6 تا ۲۰ســال تعیین کرد.بر این اساس، سن فرسودگی خودروهای عمومی شامل سواری 
تاکسی و استیشن ون و سواری کار، بر حسب بنزینی و دوگانه سوز بودن 1۰ سال و پایه گاز سوز 1۲ سال اعالم 
شد.خودروهای برقی و هیبریدی و نیز تاکسی هایی که بنابر پیشــنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی و 
تایید سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد کیفیت مناســبی دارند، پس از 15 سال فرسوده 
می شوند.همچنین سن فرسودگی وانت پایه گاز سوز 15 سال و بنزینی و دوگانه سوز دیزلی 14 سال تعیین شد.

سن فرسودگی انواع 
خودرو و موتورسیکلت 

تعیین شد

خبر

فوالد مبارکه اصفهان از تحریم ها تاثیری نمی گیرد
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در اطالعیه ای در زمینه تحریم های جدید اتخاذ شده از سوی آمریکا علیه 
این شرکت عنوان داشت: پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تحریم های جدید علیه شرکت 
به استحضار می رساند در پی انتشار اخبار مربوط به قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در لیست تحریم های 
جدید وزارت خزانه داری آمریکا به استحضار می رساند ، تحریم های بین المللی موضوع جدیدی نیست 
و فوالد مبارکه از سال ها قبل همچون سایر بخش های اقتصادی کشور با آن روبه رو بوده است و این امر 
خللی در جریان فعالیت های تولیدی، مالی و صادرات محصوالت شرکت ایجاد نخواهد کرد.  گفتنی است 
فوالد مبارکه از سال ها قبل در اقدامی هوشمندانه با استراتژی بومی سازی و استفاده از توان داخل کشور، 
کلیه قطعات مورد نیاز خود و شرکت های گروه را ازاین طریق تامین می کند و در معدود موارد باقی مانده 

با جایگزینی دیگر کشورها ، عمال هیچ گونه وابستگی به کشور آمریکا نداشته است.

پیش بینی برداشت ۷۵ هزار تن انار از باغات اصفهان
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: مساحت باغات انار استان حدود هشت هزار و ۳۰۰ 
هکتار است و انتظار می رود امسال ۷5 هزار تن انار از باغات این استان برداشت شود؛ البته حدود 8۷۰ هکتار 
از این باغات داری نهال انار است.احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: کاشان، شهرضا، نطنز و اردستان بیشترین 
باغات و تولید میوه انار را دارند، در نجف آباد و اصفهان نیز تعــداد محدودی باغ انار وجود دارد.وی ادامه داد: 
خسارت های زیادی به دلیل خشکسالی، کم آبی، گرمای شــدید تابستان و آفتاب سوختگی در سال گذشته 
و امسال به باغداران اصفهانی برای تولید انار تحمیل شــد، به طوری که در برخی مناطق باغداران مجبور به 
استفاده از ماشین های آبرسانی برای آبیاری باغات خود شدند.مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
افزود: انار، محصولی است که به ندرت به آفت یا بیماری های مختلف مبتال می شود؛ بنابراین نیازی به سم پاشی 

ندارد و همین موضوع باعث شده که تولیدات محصول انار از این لحاظ در امان بماند.

با »حســابداری جیبی کســبه« 
خودتان حسابدار خودتان باشید.

حسابداری فروشگاهی اندروید با 
قابلیت صدور فاکتور، انبار داری 
 PDF و بانکداری، به همراه خروجی
و اشتراک گذاری و چاپ مستقیم 

PDF روی چاپگر است.
به عــاوه چــاپ ســیار روی 
 Bixolon, پرینترهای قابل حمل
 Rongta, Woosim صــورت 

می گیرد.

حسابداری جیبی 
کسبه

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از تصویب و ابالغ 
افزایش 1۰ درصدی قیمت نان در این اســتان خبر داد.اسرافیل 
احمدیه افزود: تصویــب افزایش قیمت نان در اســتان اصفهان 
حدود یک ماه پیش صورت گرفته است.وی با تاکید بر اینکه هیچ 
افزایش قیمت دیگری در روزهای اخیر صــورت نگرفته، افزود: 
افزایش 1۰ درصدی قیمت نان بر اساس مجوز ستاد تنظیم بازار 

کشور و در کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان انجام شده است.
احمدیه با اشاره به اینکه این مقدار افزایش قیمت نان چندان مورد 
قبول نانوایان نبود، گفت: نانوایان خواهان افزایش درصد بیشتری 
بودند.وی با بیان اینکه قیمت آرد افزایش چندانی نداشته، اضافه 
کرد: با توجه به افزایش سایر هزینه ها مجوز افزایش نرخ نان صادر 
شد.به گفته وی افزایش 1۰ درصدی قیمت نان به نانوایان استان 

ابالغ و به طور تقریبی اجرا شده است.پیش از سال جاری، آخرین 
مصوبه شــورای آرد و نان برای نرخ گذاری قیمت نان، مربوط به 
آذرماه سال 1۳9۳ بود. در شهرستان اصفهان 98۰ و در کشور بالغ 
بر 85 هزار واحد رسمی نانوایی وجود دارد. ۲۰ درصد واحدهای 
تولیدی نان در اصفهان از آرد آزاد و 8۰ درصــد از آرد یارانه ای 

استفاده می کنند.

قیمت نان در اصفهان 10 درصد افزایش یافت

حدیث زاهدی

طی سال جاری در شــهر زواره  به منظور تامین پایدار آب شرب با 
کیفیت ، اجرای شبکه آب شــرب مجزا از آب بهداشتی انجام  شد. 
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت:در سال 
جاری، شبکه ای به طول 1۲ کیلومتر برای تامین پایدار آب شرب 
مردم شهر زواره اجرا شد که  به دنبال آن ۲۰ شیر برداشت در نقاط 
پر تردد شهر، نصب شد.هاشــم امینی با بیان اینکه  شهر زواره یکی 
از شهرهای توابع شهرســتان اردستان اســت، افزود: اردستان در 
انتهای خط انتقال طرح آبرســانی اصفهان بزرگ استان قرار دارد 
این در حالیست که خط انتقال آب به شهرستان اردستان به طول 
11۰ کیلومتر است .وی به EC باالی آب در شهر زواره اشاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: EC آب در شهر زواره تاحدودی باالست؛ لذا با 
آب طرح مخلوط سپس با کیفیتی مطلوب در شبکه ای جدا از آب 
بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد که این امر رضایت مشترکین 
را رقم زده است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
بیش از 5۰ درصد کاهش تخصیص آب طرح  به شهرستان اردستان 
اشاره کرد و بیان داشت:در نیمه اول سال جاری، کاهش تخصیص 
آب شرب اســتان از حوزه آبریز زاینده رود ،میزان  تخصیص آب به 
شهرستان هایی که تحت پوشش طرح آبرسانی بودند را تحت تاثیر 

قرار داد، به گونه ای که در این راستا  اردستان با کاهش 5۰ درصدی 
روبه رو شد.مهندس امینی با اشاره به راه اندازی دستگاه آب شیرین 
کن در شهر مهاباد  اظهار داشت: شهر مهاباد یکی دیگر از شهرهای 
توابع اردستان است که با واگذاری ۳ هزار و۷۰۰ انشعاب ،آب شرب 
جمعیتی بالغ بــر 1۰ هزارو1۰۰نفر تامین می شــود.وی افزود: با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی  یک  دســتگاه آب شیرین کن در 
شهر مهاباد راه اندازی شــده؛ چراکه EC آب در این شهر بیش از 4 
هزار میکرو زیمنس درسانتی متر می باشد؛  بنابراین یکی از راه های 
تامین آب شرب مطلوب در شهرستان مهاباد راه اندازی آب شیرین 
کن بوده است که این دستگاه با سرمایه گذاری ۲.5 میلیاردتومان 
با ظرفیت 14 لیتر در ثانیه در سنوات اخیر  راه اندازی شد .مهندس 
امینی با اشاره به کیفیت آب  قناتی در شهر مهاباد تصریح کرد: آب 
قناتی در شهر مهاباد  از لحاظ کیفی بسیار گواراست، بر این اساس 
پروژه لوله کشی آب قنات به  سطح شهر به منظور برخورداری مردم 
این شهر ازاین آب گوارا، اجرایی شد.وی افزود: با انتقال آب قنات به  
سطح شهر مهاباد ،هم اکنون مردم از طریق چندین شیر برداشت، از 
آب گوارای این قنات جهت شرب بهره مند می شوند.وی به چگونگی 
مهار بحران کم آبی در فصل تابستان در شهر اردستان اشاره و تصریح 

کرد:در نیمه اول سال جاری با توجه به کاهش 5۰ درصدی آب  طرح 
و از سویی EC  باالی منابع محلی،برای برون رفت از چالش کم آبی 
بخشی از آب انبارهای موجود در شهر را وارد مدار کردیم.مهندس 
امینی گفت:به عنوان مثال آب انبار مســجد جامع با ظرفیت ۷۰۰ 
مترمکعب  که یکی از آب انبارهای قدیمی در کشــور محسوب می 
شود در تابستان سال جاری وارد مدار شد که این امریکی ازراه های 
تامین  آب شرب مردم این شهرستان بوده است. وی افزود:درست 
است  در تابستان سال جاری توانستیم با اجاره کردن چاه ها و دیگر 
منابع محلی در شهر اردستان از تبعات  بحران کم آبی بکاهیم؛ اما به 
منظور تامین پایدار آب شرب شهر اردستان در تمام فصول باید یک 
دستگاه آب شیرین کن راه اندازی شود.مدیرعامل و رییس هیئت 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت : شهر اردستان دارای 
قنات دو طبقه ای است که در دنیا بی نظیراســت و در حال حاضر 
از آب این قنات کشــاورزان اســتفاده می کنند؛ اما با این وجود در 
فصل تابستان از آب این قنات برای تامین بخشی از آب شرب مردم 
استفاده شد. وی اعالم کرد: این شهرســتان  دارای   ۷ هزار و۷۰۰ 
 انشعاب آب است که آب شرب جمعیتی بالغ بر ۲4 هزار نفر را تامین 

می کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان اصفهان خبر داد ؛

تفکیک شبکه آب شرب و بهداشتی شهر زواره اصفهان
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پایانه صفه به اتاق مادر و کودک مجهز می شود

پیشنهاد سردبیر:

سرپرســت اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان 
گفت: بارش هــای پاییزی نباید باعث شــود که 
هیچ گونه توســعه ای در زمینه های کشاورزی و 

صنعتی پایه ریزی و اجرا نشود.
حمید رضــا خورشــیدی ، سرپرســت اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهان در نشست خبری با 
اصحاب رســانه با اعالم اینکه  فعالیت هواشناسی 
ارتباط مســتقیم با چالش های زیســت محیطی 
دارد، اظهار کرد: رشد جمعیت، اسراف در استفاده 
از منابع آبی ، خشکی و بیابانی شدن، آلودگی هوا، 
آب و خاک، از بین رفتن جنگل ها و مراتع، فرسایش 
خاک، نابودی زیستگاه های حیات وحش، خشک 
شــدت تاالب ها و زاینده رود و انقراض گونه های 
گیاهی و جانوری از جمله عواملی اســت که تاثیر 

مستقیم بر آب و هوا دارد.
»خورشیدی«  با بیان اینکه میانگین ارتفاع بارش 
در سال زراعی تا 22 مهرماه 97 در استان اصفهان 
برابر 207 میلی متر بوده که نســبت به بلند مدت 
مشابه 133 درصد افزایش داشته است، گفت :   این 
در حالی اســت که میانگین ارتفاع بارش در سال 
96-97 صفر میلی متر بوده که نسبت به بلند مدت 
مشابه 27 درصد کاهش و نسبت به سال 96-95 به 

میزان 14 درصد کاهش داشته است .
وی ضمن ابزار نگرانی در مورد خشکســالی های 
اخیر تصریح کرد : استان اصفهان به علت استمرار 
شرایط خشکسالی طی 10ســال اخیر در شرایط 
خشکسالی هیدرولوژی وخشکســالی اجتماعی 
– اقتصادی قرار گرفته که یکی از ســخت ترین و 
پیچیده ترین نوع خشکسالی است و خارج شدن از 
این نوع خشکسالی بسیار زمان بر بوده و به سال های 

متمادی نیازمند دارد.
 SPEI خورشــیدی ادامه داد : براســاس شاخص

10ســاله ، 99 درصد از مساحت اســتان درگیر 
درجات مختلف خشکســالی است که 60درصد از 
آن خشکسالی شدید و بسیار شــدید است و تنها 
0/6 درصد مساحت اســتان در وضعیت نرمال به 
سر می برد و با توجه به پراکنش جمعیت در مناطق 
مختلف اســتان ، نزدیک به صد درصــد )99/8( 
جمعیت استان درگیر خشکسالی دراز مدت است. 
سرپرست اداره کل هواشناســی استان اصفهان با 
اعالم اینکه طــی دو ماه آینده شــاهد بارش های 
مساعد در اســتان اصفهان خواهیم بود، افزود: از 
عوامل موثر در بارندگی های آینــده ایجاد پدیده 
بالکینــگ در الیه های میانی جو روی اروپاســت 
که ســبب هدایت امواج حامل سامانه های بارشی 
به عرض هــای جنوبی تر و پس از عبــور از دریای 
مدیترانه وارد خاورمیانه و مدیترانه خواهد شــد و 
همچنین ناهنجاری های دما به ویژه در الیه های 
نزدیک سطح زمین به علت نفوذ متوالی توده هوای 
سرد از عرض های شمالی به جنوبی منجر به تشدید 

ناپایداری های جوی خواهد شد.
وی ادامه دارد : دمــای آب فراتر از نرمال در دریای 
مدیترانه ، دریای سرخ و دریای عمان عامل موثری 
در رشد رطوبت بیشتر به داخل سامانه های بارشی 
گذر کننده از روی ایران خواهد بود و شکل گیری 
جریانات ال نینو در فصل پاییز می تواند عاملی در 

جهت افزایش بارش محسوب شود.
خورشــیدی، بارش یک هفته اخیــر و بارش های 
رگباری همراه با رعد و برق در نیمه شمالی ، شرق و 
مرکز را  به سبب امواج شمالی روی استان برشمرد 
و عنوان کرد: در بســیاری از شهرستان ها از جمله 
نطنز، کاشــان، ورزنه ، خوروبیاباک ، اردستان و... 
بارش های رگباری در حد نرمــال و فراتر از نرمال 
بوده و انتظار می رود از اواخر مهرماه و تا پایان فصل 
پاییز 97 بیش از سال گذشته شــاهد بارش های 

زودهنگام در نیمه غربی استان باشیم.
سرپرســت اداره کل هواشناسی استان اصفهان در 
خصوص پیــش بینی دما عنوان کــرد : با توجه به 

گذر امواج نسبتا سرد طی پاییز 97 انتظار می رود 
میانگین دما در حد طبیعی تا یک درجه سانتی گراد 

فراتر از حد معمول باشد .
وی تاکید کرد: بــا وجود پیش بینــی بارش های 
پاییزی 97 به علت کاهش بارش نسبت به مقادیر 
بلند مدت به ویژه در ذخایر آبی استان و همچنین 
افزایش میانگین دمای نرمال، خشکســالی از نوع 
آب شناسی  در سال زراعی جاری کامال محسوس 
خواهد بــود و مدیریت جــدی در منابــع آب از 
مهم ترین اولویت های اســتان به شمار می رود.در 
این رابطه الزم اســت هرگونه توسعه ای در زمینه 
های کشاورزی و صنعتی با توجه به کمبود بارش و 
واقعیت های اقلیم هر منطقه و شرایط خشکسالی، 
پایه ریزی و اجرا شــود در غیر این صورت حتی با 
دریافت بارش های نرمال ، مشکالت ایجاد شده در 
بخش آب اســتان برطرف نشده و حتی تشدید نیز 
خواهد شد و حتما کلیه برنامه ها با رویکرد کمبود 

آب و شرایط خشکسالی انجام می شود.
خورشــیدی در ادامه افزود: با توجه به عبور امواج 
ناپایدار و ایجاد ناپایداری طی نیمه اول پاییز سال 
جاری، بر خالف ســال گذشته شــرایط انباشت 
آالینده هــای جوی به طور مســتمر وجود ندارد و 
هوای سالم تری نسبت به ســال گذشته خواهیم 

داشت.
سرپرســت اداره کل هواشناسی استان اصفهان در 
مورد توصیه های کاربردی در بخش کشــاورزی 
اظهار داشت : با توجه به پیش بینی های زود هنگام 
پاییزی ، توصیه می شود تاریخ کشت دیم در مناطق 
دیم کاری اســتان بر اســاس تقویم نرمال زراعی 

منطقه و حتی 10 روز زودتر انجام شود.
خورشــیدی، در پایان اعالم کرد: بحــران کمبود 
آب بسیار جدی است ، آگاه باشــیم و آگاه بمانیم 
 که مهم ترین چالش و اولویت امروز اســتان »آب«

 است .

همچنان با کمبود منابع آبی مواجه هستیم 
سرپرست اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:
باید از وضعیت کنونی بهترین استفاده را داشته باشیم

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان در جلســه کنترل پروژه خط دوم متروی 
اصفهان با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص روند ساخت ایستگاه ها 
و تونل خط دوم متــروی اصفهان اظهارکرد: امروز مســائل مالی خط یک و خط دوم 
مترو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در این زمینه باید اتفاقات مهمی صورت 
گیرد تا در شــرایط کنونی اقتصادی، بهترین حرکت در زمینه ساخت مترو و تکمیل 
بخش های موجود صورت گیرد.وی افزود: باید تالش کرد که مسائل مختلف خط دوم 
مترو پیگیری و احصا شود و در این زمینه واحدهای مختلف بررسی های الزم را انجام 
می دهند.محمدرضا بنکدار تصریح کرد: با توجه به شــرایط موجود در زمینه مسائل 
مالی، باید از وضعیت کنونی بهترین استفاده را داشته باشیم و در این زمینه مدیریت 
خط دوم قطارشهری اصفهان بسیار مهم اســت تا با ارائه راهکارهای مناسب، زمینه 

بهبود وضعیت را فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری: 
پایانه صفه به اتاق مادر و کودک مجهز می شود

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: به منظور رفاه حال 
مادران و کودکان مسافر شهر اصفهان، پایانه مسافربری صفه به اتاق مادر و کودک مجهز 
می شود.عباس محبوبی اظهارکرد: تجهیز پایانه های مســافربری شهر به امکانات رفاهی 
جزو مهم ترین برنامه های ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان است، در 
این راســتا با توجه به اســتقبال مســافران از اتاق مادر و کودک در پایانه کاوه، ایجاد این 
اتاق در پایانه مســافربری صفه نیز در دســتور کار قرار گرفت.وی افزود:  با تمهیدات در 
نظر گرفته شــده، مادران در اتاق مادر و کودک می توانند در کمال آرامش، ضمن تغذیه 
نوزادان خود و انجام امور بهداشتی آنها به استراحت بپردازند.مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان ادامه داد: همزمان با دهه فجر این طرح در پایانه صفه به 
 بهره برداری خواهد رسید و از آن پس مســافران می توانند از تسهیالت آن استفاده کافی

 را ببرند.

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان در برنامه 
رادیویی »صدای شهر« با موضوع »روز جهانی غذا 
و عملکرد کمیسیون بهداشت در حوزه سالمت 
غذایی«، اظهارکرد: 16 اکتبر برابر با 24 مهر، به 
عنوان روز جهانی غذا نام گذاری شده  و در این روز، 
سازمان های بین المللی با انگیزه برقراری روابط در 
زمینه کشــاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری 
از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست، تالش 
می کنند.فریده روشــن افــزود: روز جهانی غذا 
اهدافی به دنبال خود داشــته کــه از جمله آنها 
تشــویق و تحریک ملت ها و نهادهای غیر دولتی 
به افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی است که 
منجر به پایان دادن به گرسنگی در جهان می شود، 
تشویق به برقراری ارتباطات کشورهای در حال 
توسعه برای همکاری های اقتصادی و کشاورزی، 
افزایش آگاهی عمومی ملل و توجــه دادن آنها 
به مسئله گرســنگی در جهان همچنین انتقال 
تکنولوژی به کشــورهای در حال توسعه برای از 
بین بردن فقر موجود اســت. روشن، تاکید کرد: 
برای حفظ و ارتقای ســالمت، باید اصالح سبک 

زندگی سالم و شــیوه صحیح غذاخوردن را مورد 
توجه قرار دهیم و میوه جات و سبزیجات بیشتر در 
سبد غذایی قرار گیرد.وی در خصوص راهکارهای 
مدیریت شهری برای رفع این مشکالت گفت: از 
دید مدیریت شهری باید گفت که در تمام کشورها 
مدیریت واحد شهری وجود دارد، اما متاسفانه در 
ایران اینگونه نیست؛ البته 50 سال قبل مدیریت 
شهری وجود داشته است، اما با گسترش شهرها و 
تخصصی شدن موضوعات مدیریت واحد شهری 
به هم خورده است.عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامــه داد:با توجه به اینکه در گذشــته 
انتظاراز شهرداری، انتظار یک نهادی خدماتی بوده 
است، اما امروزه رویکرد خود را به نهادی فرهنگی 
اجتماعی تغییر داده و مدیریت شــهری نه فقط 
در راستای فرهنگ سازی بلکه تبلیغات رسانه ای 
می تواند فعالیت کند، همچنین در جهت تعامل 
با ارگان ها و سایر نهادهای تخصصی نقش دارد.

پایلوت شهر دوستدار کودک شود، اولین موضوع 
مهم توجه به کودکان کار است تا بتوانیم به شعار 

شهر دوستدار کودک پایبند باشیم.

عضو شورای اسالمی شهر:

تغذیه سالم کودکان کار اصفهان در دستور کار است
معاون عملیات سازمان آتش نشــانی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: اســتفاده از وسایل گرمایشی 
غیر اســتاندارد، مســدود بودن دودکش ها و بی 
توجهــی افراد بــه مســائل ایمنــی باعث مرگ 
 خامــوش تعــدادی از هموطنان مان می شــود،
 بر این اساس هر ساله گشت ایمنی شهر از سوی 
سازمان آتش نشانی صورت می گیرد.حمید رضوانی 
افزود: به منظور بررسی و ارزیابی مباحث مربوط به 
ایمنی شهر ماموران آتش نشانی موضوعات ناایمن 
در سطح شــهر را شناســایی می کنند و سپس با 
هماهنگی ارگان مربوطه نســبت به ایمن سازی 
آن نقطه اقدام می شــود.معاون عملیاتی سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان یکی از مرگبارترین 
حوادث در فصل ســرما را گازگرفتگی دانست و از 
شهروندان درخواست کرد نسبت به ایمنی لوله های 
بخاری در منازل خود نهایت دقت و حساسیت را به 
کار ببرند، زیرا علی رغم تاکیدات هر ساله سازمان 
آتش نشــانی باز هم شــاهد غفلت برخی از مردم 
هستیم. رضوانی خاطرنشــان کرد: متاسفانه در 
بسیاری از مواقع افراد این تصور را دارند که وقتی 

ظاهر لوله بخاری شــکل مناسب دارد مشکلی در 
درون آن وجود ندارد در حالی که هر نوع ماده ای 
که جلوی مسیر عبور و مرور هوا را در لوله بگیرد، 
می تواند حادثه ای بزرگ و جبران ناپذیر را رقم بزند، 
بنابراین بررسی مسیر عبور هوا در داخل لوله بخاری 
ضروری است. وی تصریح کرد: متاسفانه در فصل 
گرما تلفات جانی و برق گرفتگی مبنی بر راه اندازی 
کولر هــا و توجه نکردن به نکات ایمنی را شــاهد 
بودیم، اکنون نیز شهروندان باید مراقب باشند در 
زمان تخلیه آب کولر دچار برق گرفتگی نشوند، زیرا 
در صورتی که کلید فیوز برق کولر هنگام تخلیه آب 
قطع نباشد به محض تماس آب با دست انسان، فرد 
دچار برق گرفتگی می شود.وی اظهار کرد: بسیاری 
از مغازه داران و کارگاه ها با شروع فصل سرما جهت 
گرم کردن محیط کاری خود از حلبی اســتفاده 
می کنند و زمانی که در حال ترک محل کار خود 
هستند بر این باورند که این آتش به صورت جزئی 
باقی مانده و خودش خاموش می شود در حالی که 
اگر کوچک ترین خورده و براده ای در کف مغازه و 

کارگاه باشد سبب آتش سوزی می شود.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری:

مراقب قاتل خاموش فصل سرما باشید

بامسئوالن

نماینده ولی فقیه در استان:
حمایت از نیازمندان با 

محوریت مساجد انجام شود
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در جلسه 
شورای زکات استان با بیان اینکه مردم اصفهان 
اهل اســراف نیســتند و در زندگی روزمره به 
صورت صحیح مصرف می کنند، اظهار داشت: 
همواره عده ای از افراد جامعه به دلیل نداشتن 
سالمت جسمی و یا روحی توانایی کسب درآمد 
ندارند و اسالم قسمتی از مصارف زکات را برای 

این گروه از جامعه اختصاص داده است.
آیــت ا... طباطبایی نژاد با تاکیــد بر ضرورت 
دســتگیری از  نیازمند در شــرایط اقتصادی 
کنونی خاطرنشــان کرد: دفتر رســیدگی به 
امور مســاجد با همکاری کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره( و بــا محوریت مســاجد، باید 
نیازمندان اطراف مســاجد را شناسایی کرده 

و آنان را حمایت کنند.

مدیر کل حج و زیارت استان خبر داد:
صدور ویزا برای ۹۳ هزار و ۵۰۰ 

زائر اربعین حسینی از اصفهان
مدیر کل حج وزیارت استان اصفهان در خصوص 
میزان ثبت نام زائران اربعین حســینی، اظهار 
داشت: امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 
40 درصدی ثبت نام زائــران کربال در اصفهان 
مواجه هستیم.غالمحسین زاهدی بیان داشت: 
سال گذشته حدود 60 هزار ویزا برای زائران در 
استان اصفهان صادر شد.مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان تصریح کرد: پیش بینی می کنیم 
امسال 120 تا 130 هزار زائر از استان اصفهان 
در سایت سامانه ســماح ثبت نام کنند. وی با 
بیان اینکه هزینه ای که بابت ثبت نام و دریافت 
ویزا از زائرین کربال دریافت می شود برابر با 234 
هزار و 875 تومان است و دیگر هزینه های کرایه 
اتوبوس و هزینه عراق بــرای هر فردی متفاوت 
اســت،  ادامه داد: محدودیتی برای ثبت نام در 

اربعین حسینی نداریم.

مدیر کل جمعیت هالل احمر استان:
۲۵ پایگاه امداد و نجات اصفهان 

فاقد خودروی نجات است
مدیر کل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
اظهار داشــت: تجهیزات و لوازم امدادی نیاز 
به بروزرســانی دارد و باید اقدام جدی در این 
حوزه صــورت بگیرد.محســن مومنــی بیان 
داشت: اکنون 25 پایگاه امداد و نجات اســتان، 
خودروی نجــــات نــدارد کــــه تامین این 
خودروها موجب عملکرد بهتر در پاســخگویی 
بــه حوادث خواهد بود.مدیر کل جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان بیان داشت: همچنین 
در فصولی که آمــار حــــوادث و عملیات ها 
افزایش می یابد، نیاز به جذب و مهارت آموزی 
به امدادگران بیشتر از گذشته احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال تصادفات زیادی در 
بزرگراه قم، کاشــان و نطنز اتفاق افتاد است، 
ادامه داد:  عواملی چون یکنواختی مســــیر و 
خواب آلودگــــی رانندگان منجر به حوادث 
دلخراشــــی می شــود.مومنی با بیان اینکه 
به منظور کاهــش تصادف، پلیــس می تواند 
با راه اندازی ایســتگاه هایی برای اســتراحت 
رانندگان در پیشــگیری از وقوع این حوادث 
نقش داشته باشــــد، اعالم کرد: ما نیز سعی 
کردیم با اجرای طرح »بهرفت« سازمان جوانان 
و راه اندازی تعداد بیشــتری ایســتگاه های 
ایمنی و سالمت در پیشــگیری از وقوع حادثه 

با همکاری دیگر نهادها نقش داشته باشیم.

چهره ها

از منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
چه خبر؟

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان از پیشرفت 
45 درصدی اجرای عملیات زیرســازی و روکش 
آسفالت خیابان رضوی خبر داد و گفت: برای اجرا 
و تکمیل این پروژه اعتباری بالــغ بر 10 میلیارد 
ریال در نظر گرفته شــده است.حســین امیری 
اظهارکرد: نامناسب بودن خیابان ها و معابر اصلی 
یکی از دغدغه های اصلی شهروندان است، از این 
رو به منظور بهسازی خیابان ها، تسهیل در تردد 
شهروندان و وسایل نقلیه، عملیات آسفالت برخی 
از معابر منطقه در حال انجام است.وی با اشاره به 
اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان 
رضوی »حد فاصل چهار راه گاز تا خیابان سلمان« 
از عملیات ســاماندهی و روکش آسفالت خیابان 
رضوی به طول 1200 متر خبر داد و گفت: برای 
اجرای این طرح اعتباری معادل 10 میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه 15 شهرداری 
اصفهان ادامه داد: تیم مدیریت شهری در راستای 
توسعه و عمران شــهری تمام تمرکز خود را برای 
توسعه آبادانی شهر قرارداده است.وی رضایتمندی 
شهروندان را سرمایه و تکیه گاهی برای شهرداری 
دانست و گفت: تالش مجموعه شهرداری بر این 
است که در کوتاه ترین بازه زمانی با اتمام عملیات 
لکه گیری و آسفالت خیابان ها، رضایت شهروندان 

را فراهم کند.

 »ایده کاپ« دانش آموزی
 همسو با سوال مهر شهردار

مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان گفت: ایده کاپ با محوریت دانش آموزان 
و هم جهت با طرح سوال مهر شــهردار اصفهان 
با عنوان» شهروند خالق کیســت و وظیفه او در 
اداره شــهر چیســت؟« برنامه ریزی شده است.

محمدحســین قورچانی اظهارکرد: ایده کاپ در 
صدد درگیر کردن دانش آموزان از سنین نوجوانی 
با مسائل و معضالت شــهر خود است.وی با بیان 
اینکه در طرح ایده کاپ، دانش آموزان می توانند 
در سه مقطع دبستان، متوســطه اول و متوسطه 
دوم ایده پردازی کنند، افــزود: این طرح در قالب 
سه موضوع شــامل شــهر کودک محور، مسائل 
ترافیکی شــهر، کاهش آالینده ها و آلودگی های 
شهری از جمله پسماند و ســوخت های فسیلی 
برگزار شده اســت.مدیر خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان ادامه داد: در مســابقه 
ایده کاپ دانش آموزان ایده های خود را به صورت 
مکتوب ارائه می دهند و بعد از داوری ایده ها، افراد 
برگزیده باید در مدت پنج دقیقه ایده خود را پرزنت 
کنند، سپس به طور مجدد در قالب رای گیری طرح 
برگزیده انتخاب می شــود.وی خاطرنشان کرد: 
دانش آموزان می توانند برای اطالعات بیشــتر و 
 ثبت نام در این مسابقه تا تاریخ 29 مهرماه به سایت  

www.eventbox.ir  مراجعه کنند.

برگزاری نخستین دوره 
جشنواره »جایزه جمالزاده«

نخستین دوره جشنواره ملی ادبی »جایزه جمالزاده« 
در اصفهان برگزار می شود.محمد معماریان، قائم 
مقام دبیر جشــنواره ملی »جایــزه جمالزاده« در 
خصوص برگزاری این جشنواره اظهار کرد: امسال 
نخســتین دوره برگزاری جشــنواره ملــی جایزه 
جمالزاده در کشور است که به نام استاد »محمدعلی 
جمالزاده« یکی از بزرگ ترین نویسندگان ایران نام 
گذاری شده است. این جشــنواره به بهانه توجه به 
نویســندگان و خالقان آثار ادبی در اصفهان برگزار 
می شود. وی ادامه داد: این جشنواره شامل دو بخش 
داســتان کوتاه با موضوعات »اصفهان« و »زندگی 
نگاره های اصفهان« است. در بخش اصفهان ، آثار 
باید با عناصر مختلف فرهنگی و هنری اصفهان مانند 
اماکن تاریخی، مذهبی و آداب و رسوم پیوند داشته 
باشــد. همچنین بخش زندگی نگاره های اصفهان 
نیز شامل روایت های واقعی اتفاق افتاده در اصفهان 
است و در قالب ناداستان ارائه می شود. معماریان در 
خصوص شرایط ارسال آثار به این جشنواره تصریح 
کرد: نباید آثار در هیچ مجله، کتاب و یا رسانه های 
مکتوب و فضای مجازی منتشر شده باشد. آثار باید 
حداقل پنج هزار کلمه باشد و هر نویسنده در هر 
بخش می تواند با یک اثر شــرکت کند. آثار باید 
 تا بیستم آذر ماه در سایت جشــنواره به آدرس
 www.jamalzadehaward.ir  بارگذاری 
شــده و فرم ثبت نام نیز تکمیل شــود. در این 
جشنواره همه مراحل به صورت اینترنتی انجام 
می شــود و در پایان جوایز به نفــرات برتر اهدا 
خواهد شد.واقعی اتفاق افتاده در اصفهان است و 

در قالب ناداستان ارایه می شود.

حدیث زاهدی

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره 
تلفــن 37924005-031 تماس حاصل 

فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 

 م الف: 272686

 خرید تجهیزات کاربری مانیتور
 جهت سالن های آزمون های الکترونیک ساختمان تدبیر 

وابسته به معاونت آموزشی دانشگاه
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ابالغ راي
7/463 کالسه پرونده:569/97 ،شماره دادنامه:967 -97/05/25 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
11 شوراي حل اختالف خميني شهر خواهان: ســيدمجتبي شجره ، نشاني: خميني شهر 
خ پاسداران خ بوستان نبش مهستان8 مجتمع سادات , وکيل: عليرضا هاشميان نشاني: 
خميني شهر ميدان قدس ابتداي بلوار آزادگان ؛ خوانده: عليرضا اسماعيلي ، نشاني مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه چک با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي 
مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست تقديمي آقاي 
سيدمجتبي شجره با وکالت آقاي عليرضا هاشــميان به طرفيت آقاي عليرضا اسماعيلي 
به خواســته تقاضاي مبلغ 65/000/000 ريال وجه نقد بابت يک فقره چک به شــماره 
694482 مورخ 95/6/30 عهده بانک مســکن و مطالبه هزينه دادرسي و خسارت تاخير 
تاديه و حق الوکاله وکيل با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمي 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف 
ابالغ قانوني جهت ايراد هرگونه دفاعيات و اســتظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب 
بقاي دين و اينکه خوانده دليلي در جهت پرداخت وجه چک ارائه ننموده لذا شورا خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به اســتناد به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و 310 
تا 311 و 313 قانون تجارت و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 1842500 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق الوکاله 
وکيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد لغايت اجراي حکم که در زمان اجرا بر اساس 
شاخص نرخ تورم اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  محاسبه مي گردد در حق 
خواهان محکوم مي نمايد. و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در 
محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشــد. م الف: 268747 يداله زماني قاضي 

شعبه يازدهم شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر ) 341 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

7/459 کالسه پرونده:97/1015 ،شماره دادنامه:1616 -97/6/31 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
چهارم شوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان: حميد نظري با وکالت عباس مهرابي 
، به نشاني: هرند ميدان سردار مرتضي اميني خ امام خميني مقابل بيمه تامين اجتماعي ؛ 
خوانده: علي عبدلي به نشاني مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک 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 دعوي آقاي حميد نظري فرزند محمدحسين 
با وکالت آقــاي عباس مهرابي به طرفيت آقــاي علي عبدلي فرزند عباس به خواســته 
مطالبه مبلغ 160/000/000 ريال وجه 4 فقره چک به شماره 552538 - 40/000/000 
ريال و 552539-40/000/000 ريــال و 552540-40/000/000 ريال و 252541-
40/000/000 ريال مــورخ 97/1/27 و 97/2/10 و 97/2/25 و 97/3/10 عهده بانک 
تجارت به انضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلســه مورخ 97/06/24 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با عنايت به نظريه 
مشورتي اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دين و با توجه به وصف 
تجريدي بودن اســناد تجاري مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي 
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني دعوي خواهان را 
ثابت دانســته و حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و شصت ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/170/000 ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک لغايت استهالک 
کامل دين بر مبناي شــاخص بهــاي کاال و خدمات مصرفي اعالمــي از بانک مرکزي 

جمهوري اسالمي ايران 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 20 روز پس 
 از انقضاء مدت واخواهي قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. 
م الف: 269096 عليرضا ايزدي قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان 

خميني شهر ) 393 کلمه، 4 کادر(
ابالغ راي

7/437 کالسه پرونده:144/97، شماره دادنامه: 967-97/4/21  تاريخ رسيدگي: 97/7/27  
مرجع رسيدگي: شــعبه دوازدهم  شــوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان: مسعود 
عباسي به نشاني: خميني شهر بلوار آزادگان ک ش خشتي فرعي 13 وکيل خواهان: سيد 
محسن بني هاشمي نشاني: خميني شهر خيابان شريعتي شمالي نرسيده به سه راه معلم، 
خواندگان: مهدي بتوني نشاني: مجهول المکان، خواسته:مطالبه چک گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاء قاضي شورا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي 
مي نمايد. راي قاضي شورا: در خصوص دادخواســت آقاي مسعود عباسي با وکالت سيد 
محسن بني هاشــمي  به طرفيت آقاي مهدي بتوني به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج 
ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 8/847/82 - 96/5/30  عهده بانک سپه خام 
قزوين به انضمام خسارات دادرسي و خسارت تاخير در تاديه با توجه به محتويات پرونده 
دادخواست تقديمي مالحضه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلسه رسيدگي مورخه 97/4/27   و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي شورا و نظر به 
اينکه از ناحيه خوانده دليلي که حکايت از پرداخت وجه چــک نمايد ارائه نگرديده فلذا با 
توجه به نظريه مشورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه  مورخ 97/4/27 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده استصحاب بقاي دين مستندا به ماده 9,18و19و25و27 قانون شورا هاي حل 
اختالف 94/8/10 و ماده 310و 311و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و519و 522 از قانون آئين 
دادرس مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ ســر رسيد چک تا زمان اجراي حکم که 
توسط دايره محترم اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي 
محاسبه مي گردد و پرداخت مبلغ يک ميليون و هفتصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
حق الوکاله وکيل در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن 
قابل تجديد نظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. م الف: 267647 
 محمد رضا توازياني قاضي شوراي حل اختالف 12 حوزه قضايي خميني شهر )379 کلمه، 

4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/475 اجــرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزايده ای 
در خصوص پرونده اجرايی کالســه 970417 ج/4 له آقای رضا طالئــی کمال آباد به 
وکالت آقای مرتضــی زارعی و عليه آقای غالمرضا خوشــبخت مبنی بــر مطالبه مبلغ 
1/925/887/244 ريال بابــت محکوم و هزينه های اجرايی و حــق االجرای دولتی در 
تاريخ 97/8/21 ســاعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زيرزمين اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی 42 فرعی از 9500 اصلی 
بخش 3 که در راستای استانداردسازی به 9500/45 تبديل شده با مشخصات مندرج در 
نظريه کارشناسی که ذياًل درج شده اســت ملکی آقای غالمرضا خوشبخت و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم عليه می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل 
 ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز 
مزايده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن حداکثر 
ظرف يکماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک 

مورد مزايده: موضوع ارزيابی پالک ثبتی شماره 42 فرعی از 9500 اصلی بخش 3 اصفهان 
اينجانبان کارشناسان منتخب در معيت آقای خوشبخت از ملک مورد نظر به آدرس خيابان 
عبدالرزاق، کوچه شهيد محسن کلوشانی )17( مقابل گز کرمانی، طبقه آخر مجتمع حاجب 
الدوله سپاهان، واحد 23 بازديد و معاينه بعمل آمد که گزارش آن را به استحضار می رساند. 
مشخصات ملک: ملک فوق عرصه و اعيان يک دستگاه آپارتمان پالک 42 فرعی از 9500 
اصلی بخش 3 اصفهان واقع در مجتمع مســکونی 28 واحدی طبقه دوم ) آخرين طبقه( 
بدون آسانسور با حدود 15 سال قدمت و دارای اســکلت بتنی و سقف تيرچه بلوک، يک 
خوابه دارای تراس به جنوب با مساحت 60/97 متر مربع به انضمام انباری قطعه 4 تفکيکی  
به مساحت 7/34 متر مربع واقع در زيرزمين دوم به انضمام پارکينگ قطعه هشت تفکيکی 
به مساحت 11/52 متر مربع واقع در زيرزمين دوم با قدر السهم عرصه و ساير مشاعات و 
مشترکات و حدود مندرج در سند مالکيت می باشد. سطوح داخلی آپارتمان مذکور رنگ 
و نقاشی پنجره ها آلومينيوم، دربهای داخلی چوبی، آشپزخانه اوپن با کابينت ام دی اف، 
کف سراميک دارای سيستم گرمايش بخاری و سرمايش کولر می باشد و همچنين دارای 
انشعابات برق مجزا و آب و فاضالب و گاز مشترک می باشد. نظريه کارشناسی: با عنايت 
به مطالب فوق الذکر و با در نظر گرفتن نوع کاربری، موقعيت، مساحت، دسترسی و تراکم 
پذيری، قدمت، مالکيت و کليه عوامل موثر در قضيه ارزيابی شش دانگ آپارتمان مذکور 
در زمان کارشناسی مبلغ 1/402/000/000 ريال)معادل يکصد و چهل ميليون و دويست 
هزار تومان( برآورد و اعالم می گردد. م الف: 255589 اجرای احکام حقوقی شــعبه 

چهارم اصفهان )488 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/476 اجرای احکام حقوقی شــعبه يازده اصفهــان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 961461 ج/11 له خانم زينب اعتباری پزوه و عليه آقای 
رسول شفيعی خوراسگانی مبنی بر مطالبه مبلغ 149 قطعه سکه تمام بهار آزادی و چهل 
و نه مثقال طالی ساخته شــده که در روز مزايده ارزيابی می گردد و مبلغ 48/811/158 
ريال بابت طلب و مبلغ 1/205/136 ريال بابت نيم عشــر در تاريخ 97/08/23 ســاعت 
10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 خيابان 
شهيد نيکبخت جهت فروش 100 متر مربع )ســهم( حبه مشاع ملکی فاقد پالک ثبتی با 
مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی آقای رسول شفيعی 
خوراسگانی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم عليه توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل ارزيابی شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازديد و در روز مزايده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه ميباشد 
و مابقی ثمن ظرف حداکثر يکمــاه پرداخت و اال ده درصد واريــزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزايده: ارزيابی قطعه زمين واقع در خوراسگان- خيابان 
طالقانی- خيابان ســردار باقری- کوچه بهار- باتفاق خانم زينب اعتباری پژوه و وکيل 
خواهان خانم اعظم نوايی از محل ارزيابی بازديد و معاينه بعمل آمد. مشــخصات ملک: 
ملک مذکور زمينی است به مساحت تقريبی 200 مترمربع در محدوده شهرداری منطقه 
15 اصفهان و از امالک زراعی می باشد که فاقد سند مالکيت رسمی می باشد ليکن يک 
برگ خريد قولنامه عادی از طرف خواهان ارائه گرديده که مشخصات ملک با سند عادی 
ارائه شده و نقشه ارائه شده مطابقت دارد و حدود اربعه ملک مذکور عبارتست از: شرقًا به 
زمين حاج احمد کشتکار جنوبًا به جوی آب و کوچه بهار شمااًل به زمين حاج احمد کشتکار 
و غرباً به کوچه 6 متری جديد االحداث واقع در نقشه ) که قولنامه و نقشه به ضميمه گزارش 
تقديم می گردد( با توجه به موقعيت و محل قرار گرفتن ملک کل 200 متر آن معادل يک 
ميليارد ريال برآوردو ارزيابی می گردد. قابل ذکر آنکه کل ششدانگ ملک مزبور معادل مبلغ 
 فوق الذکر ارزيابی می گردد ليکن ارزش سه دانگ ملک مزبور معادل پانصد ميليون ريال 
) 500/000/000 ريال( برآورد و ارزيابی می گردد. ضمنا با توجه به عدم مالکيت رسمی 
ملک بنام محکوم عليه و عدم اعالم پالک ثبتی و بخشــی از اين اجرا تعهدی نسبت بر 

انتقال ملک و ادعای اشــخاص ثالث نخواهد داشت. م الف: 255856 اجرای احکام 
حقوقی شعبه يازده اصفهان )456 کلمه، 5 کادر(

اخطار اجرایی
7/482 شماره: 858/96  به موجب رای شماره 277 تاريخ 97/3/30 حوزه يک شورای حل 
اختالف شهرستان تيران و کرون که قطعيت يافته است محکوم عليه رسول داوودی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 93/500/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 94/6/25 تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت 1/263/750 
ريال بابت هزينه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان احمد سلطانی فرزند محمد با 
وکالت حسين دادخواه به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارسيان ط 5 واحد 705 
کدپستی 8173900000 صادر و اعالم می گردد و پرداخت نيم عشر )حق االجرا( که توسط 
اجرای احکام حقوقی احتســاب و اخذ می گردد و رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:268898 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان تيران و کرون )مجتمع شماره يک()219 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/497 شماره اجراييه:9610426793600317  شماره پرونده:9409986793600892 
شماره بايگانی شــعبه:940907- )1141/94(  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه 
به شماره  9610096793601501 و شــماره دادنامه مربوطه 9409976793602236 
محکوم عليها 1- محمد عابدی خوراسگانی 2- محسن توکلی فارفانی هر دو به نشانی 
مجهول المکان به صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 22/640/926 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 325/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک شــماره 210146 مورخ 
1393/12/03 تا تاريــخ اجرای حکم در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشــانی پل 
فلزی خ توحيد با وکالت زهرا سعادت فرزند اسماعيل به نشانی اصفهان خ حکيم نظامی 
جنب خ شهيد قندی )مهرداد ســابق( ســاختمان کيميا ط 2 واحد 4 به انضمام نيم عشر 
حق اجرا.  محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميــت مالی 1394(. م الف: 263370 
شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهيد حججی(  )473 کلمه، 5 کادر(

مفاد آراء
7/474 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضيان 
محرز گرديده است، لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت يک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمايند ، بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش يک ثبتی شهرضا
يکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنيه

1- رای شماره 139760302008003498 - 97/06/22 – علی صدری پور فرزند رضا 
ششدانگ يک باب مغازه مجزی شــده از پالک های 1151 و 4443 فرعی در ازاء انتقال 

عادی مع الواسطه ششدانگ از طرف اويس توانا
2- رای شــماره 139760302008003564 - 97/06/25 – عفــت مدنی فرزند احمد 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی 
 مجزی شده از پالک 2092 فرعی به مساحت بيســت و شش متر و شصت و شش صدم 

متر مربع
3- رای شماره 139760302008003565 - 97/06/25 – نصرت مدنی فرزند احمد آقا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی 

شده از پالک 2092 فرعی به مساحت بيست و شش متر و شصت و شش صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

4- رای شماره 139760302008002767 - 97/05/16 – اعظم عموعلی فرزند محمد 
حسن ششدانگ يک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 37 فرعی به مساحت يکصد 

و نود متر و پنجاه و سه صدم متر مربع
5- رای شماره 139760302008003630 - 97/06/31 – فضل اله مطهر فرزند محمد 
علی ششدانگ يک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 980 فرعی به مساحت يکصد 

و يازده متر و بيست و چهار صدم متر مربع
6- رای شماره 139760302008003586 - 97/06/26 – ولی اله امين بيطرف فرزند 
جواد ششدانگ يک باب انباری مجزی شــده از پالک 1028 فرعی به مساحت سيصد و 
شصت و هفت متر و بيست و ســه صدم متر مربع در ازاء بيست و شش حبه و هفتاد و پنج 
صدم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فاطمه 

بيگم طبيبيان
7- رای شماره 139760302008003599 - 97/06/26 – مهری بنائی فرزند محمد علی 
ششدانگ قسمتی از يک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مجزی شده از پالک 1669,2 
فرعی به مساحت سی متر و نود و پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 16247 
فرعی جمعًا تشکيل يک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن را داده است در ازاء سی و يک 
سهم مشاع از يک هزار و هفتاد سهم يک دانگ از ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محترم بيگم طبيبيان
8- رای شماره 139760302008003166 - 97/05/28 – امير حاتمی فرزند هوشنگ 
ششدانگ يک باب خانه مجزی شــده از پالک 3766 فرعی به مساحت يکصد و هفتاد و 

يک متر و هفتاد صدم متر مربع
9- رای شــماره 139760302008003628 - 97/06/31 – سيد مهدی عمادی فرزند 
سيد محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 

10115 فرعی به مساحت يکصد و هفتاد و نه متر مربع
10- رای شماره 139760302008003559 - 97/06/25 – اصغر مجاهدی فرزند رضا 

ششدانگ يک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک 15394 فرعی به مساحت يکصد 
و سی و سه متر و هفتاد صدم متر مربع

11- رای شماره 139760302008003560 - 97/06/25 – اصغر مجاهدی فرزند رضا 
ششدانگ يک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک 15394 فرعی به مساحت يکصد 

و سی و سه متر و بيست و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

12- رای شــماره 139760302008003635 - 97/06/31 – فضل اله خدادادی پور 
شهرضا فرزند حبيب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه مجزی شده 
از پالک 404 فرعی که به شماره 4901 فرعی تبديل شده به مساحت يکصد و شصت و 

دو متر و چهار صدم متر مربع
13- رای شــماره 139760302008003636 - 97/06/31 – محبوبه شبانی شهرضا 
فرزند علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 
404 فرعی که به شماره 4901 فرعی تبديل شده به مساحت يکصد و شصت و دو متر و 

چهار صدم متر مربع
14- رای شماره 139760302008003544 - 97/06/24 – طاهره عابدی فرزند نعمت 

اله ششدانگ : 
الف( قسمتی از يک باب خانه مجزی شده از پالک 753 فرعی به مساحت يکصد و بيست 
و نه متر مربع که به انضمام قســمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکيل يک باب خانه را 

داده است 
ب( قسمتی از يک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت دويست و نود 
و سه متر و شــصت و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753 فرعی جمعًا 

تشکيل يک باب خانه را داده است 
15- رای شماره 139760302008003494 - 97/06/22 – حسن صالح پور فرزند حيدر 
علی ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 1180 فرعی به مساحت يکصد و پنجاه 

و يک متر و سی و چهار صدم متر مربع
16- رای شماره 139760302008003620 - 97/06/31 – فرهاد گرگی فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 1281,1 فرعی 
که به شماره 5303 فرعی تبديل شده به مســاحت يکصد و بيست و چهار متر و شصت 

صدم متر مربع
17- رای شــماره 139760302008003621 - 97/06/31 – مهديــه آقاخانی فرزند 
محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 
1281,1 فرعی که به شماره 5303 فرعی تبديل شده به مساحت يکصد و بيست و چهار 

متر و شصت صدم متر مربع
18- رای شــماره 139760302008003634 - 97/06/31 – حجــت الــه شــاه 
چراغی فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک خانه مجزی 
 شــده از پالک 4483 فرعی به مســاحت يکصــد و هشــتاد و دو متــر و پنجاه صدم 

متر مربع
19- رای شــماره 139760302008003637 - 97/06/31 – مريم شاه چراغی فرزند 
محمد باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک خانه مجزی شده از پالک 4483 

فرعی به مساحت يکصد و هشتاد و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

20- رای شــماره 139760302008003495 - 97/06/22 – هــادی صبوری فرزند 
عليرضا ششدانگ يک باب خانه مجزی شــده از پالک 103 فرعی به مساحت نود و يک 

متر و نود و شش صدم متر مربع
پنجم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

21- رای شماره 139760302008003417 - 97/06/17 – مهديه پارسائی فرزند محمد 
رضا ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 480 فرعی به مساحت دويست و سيزده 

متر و بيست صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

22- رای شــماره 139760302008003147 - 97/05/27 – محمود رضا اسماعيلی 
فرزند عبدالرزاق ششــدانگ يک باب مغازه مجزی شده از پالک 271 فرعی به مساحت 

بيست و چهار متر و سه صدم متر مربع

23- رای شماره 139760302008003475 - 97/06/21 – محمد علی اميری فرزند 
عباس ششدانگ يک باب مغازه مجزی شده از پالک 1850 فرعی به مساحت سی و چهار 

متر و ده صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

24- رای شــماره 139760302008003358 - 97/06/11 – ســميه رحمتی فرزند 
عبدالعلی ششدانگ يک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک 186 فرعی به مساحت 

يکصد و شانزده متر و ده صدم متر مربع
25- رای شماره 139760302008003437 - 97/06/18 – ســيد مسيح اله ملکيان 
فرزند سيد محمد علی ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 187 فرعی به مساحت 

يکصد و بيست و يک متر و پنجاه و شش صدم متر مربع
26- رای شماره 139760302008003624 - 97/06/31 – حبيب اله جلی فرزند جمشيد 
ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 216 فرعی به مساحت دويست و چهل و پنج 

متر و هشتاد صدم متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

27- رای شــماره 139760302008003617 - 97/06/27 – علی اباذری فرزند حيدر 
علی ششدانگ يک باب ساختمان اقامتگاه بوم گردی مجزی شده از پالک 159 فرعی به 

مساحت هشتصد و دوازده متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
نهم : شماره فرعی از 68/1- اصلی مزرعه مير آباد که به شماره 225- اصلی تبديل شده

28- رای شماره 139660302008006965 - 96/12/24 – سيده سکينه موسوی فرزند 
سيد مسلم ششدانگ يک باب خانه به مساحت هشتاد و دو متر و هشتاد و نه صدم متر مربع

دهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فيض آباد
29- رای شماره 139760302008003618 - 97/06/31 – حسام گالبی فرزند ابراهيم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانی 
آن مجزی شده از پالک 87 فرعی به مساحت يکصد و شصت و دو متر و نود و پنج صدم 

متر مربع
30- رای شــماره 139760302008003619 - 97/06/31 – راضيه محمدی فرزند 
بيژن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی آن مجزی شده از پالک 87 فرعی به مساحت يکصد و شــصت و دو متر و نود و 

پنج صدم متر مربع
31- رای شماره 139760302008003419 - 97/06/17 – عبدالمطلب مرادی فرزند 
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان دو حبه و يک – 
چهارم حبه مشاع آن از ششدانگ يک باب خانه دو طبقه نيمه تمام مجزی شده از پالک 

213 فرعی به مساحت دويست متر مربع
32- رای شــماره 139760302008003420 - 97/06/17 – الهه مرادی فرزند جعفر 
نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان دو حبه و يک – چهارم حبه 
مشاع آن از ششدانگ يک باب خانه دو طبقه نيمه تمام مجزی شده از پالک 213 فرعی 

به مساحت دويست متر مربع
33- رای شــماره 139760302008003490 - 97/06/22 – عبداله باقری فرزند فرج 
ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 495 فرعی به مساحت يکصد و چهل و پنج 

متر و سی و پنج صدم متر مربع
34- رای شماره 139760302008003462 - 97/06/19 – پويا کاويانپور فرزند فضل 
اله ششدانگ يک باب مغازه مجزی شــده از پالک 510 فرعی به مساحت بيست و شش 

متر و شصت و هفت صدم متر مربع
35- رای شماره 139760302008003463 - 97/06/19 – پويا کاويانپور فرزند فضل 
اله ششدانگ يک باب مغازه مجزی شده از پالک 510 فرعی به مساحت نود و هفت متر 

و پنجاه صدم متر مربع
بند ب(

بخش يک ثبتی شهرضا
يکم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

1- رای شــماره 139760302008001050 - 97/02/22 – خسرو خادم فرزند حبيب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 
1116 فرعی که به شماره 13751 فرعی تبديل شده به مساحت يکصد و چهل و چهار متر 

و چهل صدم متر مربع که در آگهی اوليه مســاحت ملک اشتباهًا قيد شده و اينک تجديد 
آگهی می گردد

2- رای شماره 139760302008001051 - 97/02/22 – الهه شيبانی فرزند مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1116 
فرعی که به شــماره 13751 فرعی تبديل شده به مســاحت يکصد و چهل و چهار متر و 
چهل صدم متر مربع که در آگهی اوليه مســاحت ملک اشــتباهًا قيد شده و اينک تجديد 

آگهی می گردد
دوم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهديه

3- رای شماره 139560302008005022 - 95/08/27 – عليرضا فرهمنديان فرزند 
هرمز ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 66 فرعی به مساحت يکصد و هشتاد 
و چهار متر و بيست صدم متر مربع در ازاء يکصد و هشــتاد و چهار سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانی از يک هزار سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه بالسويه از طرف 
فاطمه و عزت کاويانی که در آگهی اوليه ميزان انتقال عادی اشــتباهًا قيد شــده ، اينک 

تجديد آگهی می گردد
تاريخ انتشار نوبت يکم : 1397/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/26

م الف: 259646  سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

7/489 شماره ابالغنامه: 9710106797904120 شماره پرونده: 9709986797900846 
شماره بايگانی شعبه: 970854 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد تنهايی فرزند يوســف، خواهان آقای اصغر حيدری دادخواستی به طرفيت  خوانده 
آقای محمد تنهايی فرزند يوسف به خواسته جلب ثالث مطرح که به اين شعبه ) اصفهان 
خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986797900846 - 970854شعبه 45 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهيد حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  
1397/08/30 ساعت 8  تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت 
در يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 
255565 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد 

حججی( )171 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/485 شــماره: 2999- 96ـ  تاريخ: 97/7/21 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 2999- 96 له آقای سيد حسين حسينی با وکالت 
خانم عسگری عليه آقای رضا باقی هراسته به خواسته مطالبه در نظر دارد مقداری سنگ 
1-خرم دره به متــراژ 39/20 مترمربع 2-نطنز به متــراژ 17/60 مترمربع 3-مرواريد به 
متراژ 25/60 مترمربع 4-نی ريز به متراژ 18/00 و 45/08 مترمربع که کارشناس رسمی 
دادگستری 22/500/000 ريال ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه 
مزايده ساعت 11:00 صبح روز يکشــنبه در تاريخ 1397/08/20 در محل اجرای احکام 
مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها 
طبقه همکف برگزار می گردد. طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی خمينی 
شهر مراجعه و مورد مزايده را از نزديک بازديد نمايد. خريدار کسی است که باالترين قيمت 
راپيشنهاد نمايد، خريدار می بايست ده درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اينصورت ده 
درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضيان 
شرکت در مزايده می بايســت 10 درصد بهای مال مورد مزايده را طی فيش چهار نسخه 
ايی به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واريز و با در دست داشتن اصل فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزايده را تکميل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فيش سپرده تحويل اجرا نماييد. م الف: 269046  مديراجرای احکام مدنی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر)274 کلمه، 3 کادر(
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اولین مراسم سالگرد شهادت سرهنگ پایداری 
حسین آقادادی امروز از ساعت 15 در 
گلستان شهدا برگزار می شود 

روزی که برای مصاحبه به 
دفتــر یکــی از خوش 
برخوردترین ، بااخــاق ترین و البته 
باســوادترین فرماندهان انتظامی این 
استان رفته بودیم، قبل از هرچیز یک 

قاب عکس توجهمان را جلب کرد. 
قاب عکســی مزین به تصویر شهید 
»حسین آقادادی« که روی دیوار پشت 
سر سرهنگ حسین زاده نصب شده بود. 
از سرهنگ درباره این عکس و صاحب 
عکس پرسیدیم و متوجه شدیم شهید 
آقادادی از دوستان نزدیک و قدیمی سرهنگ حسین زاده بوده است.  در آستانه سالروز شهادت 
شهید سرافراز مدافع حرم، از سرهنگ حسین زاده که عازم ماموریت بود، خواستیم تا چندکامی 
درباره دوست و رفیق قدیمی و شهید خود برایمان بگوید و سرهنگ حسین زاده مثل همیشه با 
روی باز این درخواست را اجابت کرد و چندکامی در وصف شهید »حسین آقادادی« برایمان گفت. 

رفیق خوبه که »حسینی« باشه ...

سمیه مصور شهید حسین آقادادی سال 1353 در اصفهان متولد شد. او در آخرین روزهای مهرماه 96 چندروز پس از اعزامش به سوریه در حمله گروه تکفیری 
داعش به پاسگاهی در سوریه، »در دیرالزور« بر اثر اصابت گلوله به ناحیه قلب و گردن، بال در بال مالئگ گشود و این گونه شد که شهادت نامه اش 
را، جایی در نزدیکی های مرز سوریه و عراق و در کرانه رود فرات در آستانه اربعین حسینی امضا کردند تا به افتخار حسینی شدن نائل آید. »حسین« از نیروهای متعهد و متدین گروه 40 
مهندسی رزمی اصفهان بود که سرانجام در کنار مزار برادر شهیدش در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت. به بهانه فرا رسیدن سالگرد شهادت سرهنگ حسین آقا دادی پای صحبت 

های شریک  18  ساله زندگی اش نشستیم که فاصله جدایی شان این روزها یک ساله شده است. 
»لیال مقاره عابد«  که در تاریخ 16 مهر ۷8 بر سر سفره عقد با شهید نشسته است درباره چگونگی آشنایی با همسرش می گوید: هیچ گونه آشنایی و شناخت قبلی با او نداشتم و خواستگاری 

ما کامال سنتی انجام شد، ایمان و رزق حالل دو مالک اصلی در انتخاب همسر در خانواده ما محسوب می شد که این دو خصوصیت در وجود حسین آقا به طور کامل دیده می شد.
یادآوری خاطرات آن روزها هنوز هم برای همسر شهید شیرین و به یاد ماندنی است؛ او با اشاره به صحبت های رد و بدل شده در اولین جلسه آشنایی شان ادامه می دهد: بحث های معرفتی 

و اعتقادی محور اصلی حرف های دو نفره ما در آن روز بود که جمله شهید در باب این که فرزند در دامن مادر و در مکتب پدر تربیت می شود هنوز از یادم نرفته است.
تحصیل در دوره کارشناسی مهندسی عمران سبب شد تا خدمت در گروه 40 مهندسی رزمی اصفهان مسیرزندگی اش را به سمت شهادت سوق دهد، مقاره عابد در این باره می گوید: 
»پس از پایان تحصیل در دوره کارشناسی، دو شغل به حسین آقا پیشنهاد شد. از بین شهرداری و سپاه، به دلیل شناخت قبلی از این ارگان، به سپاه رفت و در این مسیر خودم نیز همراهی 
اش کردم زیرا با اخالق و منش همسرم آشنا بودم. حسین آقا سپاه را به دلیل بار معنوی اش انتخاب کرد و در ابتدای ورود در یگان گروه مهندسی 40 صاحب الزمان)عج( شروع به کار کرد. 
قسمتی که حسین آقا خدمت می کرد سختی های خودش را داشت و به واسطه شغلش ماموریت زیاد می رفت ولی به دلیل اینکه هر دو عاشق سپاه بودیم، همه این سختی ها برایمان 

شیرین بود و این آرامش را خدا به ما هدیه کرد.«
از 15 سالگی بنا بر تاکید پدرش اهل نماز شب شده بود و تا آخرین لحظه های زندگی پایبند این توصیه بود و برای همین است که همسر شهید هنوز احساس می کند که حسین در گوشه 
خانه مشغول خواندن نماز شب است:» تاکید بسیاری به نماز جماعت و نماز اول وقت داشت و اگر از سرکار به خانه می آمد و در بین راه اذان می شد، به سرعت به نزدیک ترین مسجد می 
رفت و نماز اول وقتش را می خواند.حسین آقا زیارت عاشورای بعد از نماز صبحش را هیچ گاه فراموش نمی کرد و به خاطر می آورم که اگر فرصت کمی برای قرائت زیارت داشت، در مسیر 
رفتن به سرکار، زیارت عاشورای امام حسین)ع(، دعای عهد و زیارت امام زمان)عج( را می خواند. تک تک نفس هایش در زندگی برای خدا خالصه می شد و برای شهادت زندگی می کرد 

و همین عامل باعث شد تا نفس آخرش در راه دفاع از حریم اسالم برود و لباس شهادت را برتن کند.«
خادمی برای امام حسین علیه السالم را هیچگاه در زندگی اش ترک نکرد: » از ابتدای جوانی وارد هیئت رزمندگان اصفهان شد و آخرین نوکری اش، دهه اول محرم امسال بود. دهه اول 
محرم که می شد، حسین آقا برای رفتن به هیئت لحظه شماری می کرد و همیشه دم در ورودی هیئت خادمی می کرد ولی در این باب نبود که خودش را نشان دهد، می گفت دوست 
دارم به عزاداران امام حسین)ع( خوشامد بگویم و اگر مشکلی داشتند در حد توانم مرتفع کنم.برنامه هفتگی شب های جمعه با بچه هیئتی ها را تا حد امکان ترک نمی کرد. ته صدایی 

داشت و گاهی به واسطه این عشق و ارادت خاصش به امام حسین)ع(، در منزل مداحی می کرد.« 
دو سال برای رفتن به سوریه دوندگی کرد تا آخر با اعزامش موافقت شد، مجوز رفتنش را در مراسم تشییع شهید حججی گرفته بود:»حسین در آن روز در ایستگاه صلواتی به مردم خدمت 

می کرد و همان جا هم از شهید حججی خواسته بود که گره از کار اعزامش باز شود و پانزده روز بعد هم راهی سوریه شد.«
گذرنامه اش را برای رفتن به پیاده روی اربعین آماده کرده بود ولی »سوریه« مقصد سفرش شد تا در نزدیکی خواهر، زیارت بردار برایش رقم بخورد:» همسرم دوست داشت با خانواده 
به سفر کربال برود ولی زمینه اش هیچگاه جور نشد. دو سال آخر به همسرم اصرار می کردم که خودتان تنهایی به کربال بروید تا حداقل یک نفر از خانواده نایب الزیاره اهل خانه شود.با 
اصرار من، تصمیم گرفتند که ویزا درست کنند تا اربعین کربال بروند ولی قسمت شان شد تا در دفاع از حرم، شهد شیرین شهادت را بنوشند و با تمام وجود به زیارت و دیدار اربابش امام 
حسین)ع( نائل شوند«. »حسین« در 43 سالگی مهر شهادت بر پیشانی اش خورد تا فاطمه زهرای 15 ساله، ریحانه 11 ساله و محمدرضای 3 ساله،  ادامه زندگی را بدون پدر پشت سر 
بگذارند، فرزندانی که رحمت الهی نصیب شان شده تا با غم جدایی پدر کنار بیایند: » حسین آقا پیش زمینه شهادت را برای دخترها آماده کرده بودند و خدا را شکر به لطف و رحمت الهی 
بچه ها بی تابی نکرده اند«   دیدار در خواب حاال نهایت آرزوی زنی شده که 18 سال در کنارمردی زندگی کرد که خوش خلقی و خوش برخوردی با مردم از بارزترین ویژگی های او محسوب 

می شد:» از زمان شهادتش تاکنون بارها شده که خوابش را ببینم، خواب هایی که دوست دارم ادامه داشته باشد تا بتوانم بیشتر ببینمش. « 

شرح یک سالگی فراق از همسفر زندگی درگفت و گو با همسر شهید حسین آقا دادی؛

درسـوریه کـربالیی شـد

 ۷30 روز اصرار کرد، رفت و آمد،  منتظر ماند و آرزو 
داشت تا با درخواستش موافقت شود. فرمانده گردان سمیه پارسادوست

استحکامات گروه مهندسی 40 صاحب الزمان که بعد هم فرمانده ایمنی و اقدامات تامینی شد، 
شاید دلتنگ برادر بود . دلتنگ »اکبر« که سال 61 در عملیات بیت المقدس پرکشید. با اعزام او 
موافقت نمی شد. اینجا به تخصص و توانمندی هایی که داشت، نیاز داشتند. آرزویش شهادت 
بود. هروقت سر مزار اکبر می رفت، به برادر می گفت:»اینجا را برای من نگه دار...« و باالخره به 
آرزویش رسید. خودش می گفت حاجتش را در مراسم تشییع شهید حججی از خدا گرفته است، 
مطمئن بود اعزام می شود.  اول پاییز رفت . آخرین روزهای مهر بود که خبر رسید به »بهار« رسیده 
اســت... »باز یه خبر رسید از روضه، بی بی یه گل رو چید از روضه، باز یه رفیق پرید از 

روضه، باب الجواد مرادش رو داد، قرعه به نام این گل افتاد...«
سال ها در سپاه خدمت کرد، دنبال نام و نشــان نبود. پادگان ها و استحکامات مرزی زیادی در 
نقاط مختلف کشور در گمنامی ساخت، از سیستان و بلوچستان گرفته تا کردستان و خوزستان. 
یک هفته در دیرالزور بود و یک مقر جدید در آنجا ساخت. هرجا بود، وجودش »نعمت« بود. مثل 
»حسام خوشنویس« و حسام خوشنویس ها. مثل »شهید شاطری« و نسل او.  همان سربازانی 
که در گهواره بودند و چشم امید امام)ره(؛ انقالب که پا گرفت، شاطری ها مرد »جنگ« و »میدان 
مبارزه« شدند و بعد از جنگ هم از پا ننشســتند. فرقی نمی کرد؛ ایران یا لبنان . وقتی قرار به 
»جهاد« بود، از جان و تن بخشیدند. شهید شــاطری، رییس ستاد بازسازی لبنان شد. نه فقط 
اماکن متعلق به شیعیان که قبل از همه کلیساها و مساجد اهل سنت را بازسازی کرد. بازسازی و 
تعمیر پل ها و جاده های آسیب دیده در جنگ و ساخت اماکن فرهنگی و مذهبی برای شیعیان و 
مردم لبنان، ساخت بوستان ها  برای کودکان جنگ زده لبنان و برعهده گرفتن پروژه های عمرانی 

در افغانستان جنگ زده، همه و همه گوشه ای از بذر محبتی است که به دست شهید شاطری و 
به نام انقالب و اسالم در دل همه کسانی کاشته شد که »شهید شاطری« باغبان آن بود. روزی که 
خبر شهادتش رسید، جهان شیعه داغدار شد. لبنان به سوگ نشست و اینجا در ایران نسلی که 
شاطری را ندیده و نمی شناسد، شاید هنوز درگیر » نه غزه ، نه لبنان، جانم فدای ایران« بود! مزد 
مردی که عمر خود را در عرصه جهاد صرف کرد، نوشیدن شربت شهادت بود آن هم در سوریه و 
چه خوش فرجامی داشت . نام »حسین آقادادی« که آمد، بی هوا به یاد »شهید شاطری« افتادم ...

نسل شاطری ها از پا ننشست. »خط از حلبچه رفت حلب، جنگ عوض نشد.« نسل بچه های 
مرید »علی اکبر« و برآمده از مکتب جنون حججی پرور که گوشش پر از هیاهوی »شرهانی« 
است، قامت بست به قیام. قیام علیه آن که بخواهد نگاه چپ به ناموس »علی« و شیعه علی کند. 
»پیام مان برسد به گوش غاصبان حرم ، که بسته جام و دل شیعیان به جان حرم، عذاب 

ابرهه در انتظارتان باشد، اگر حمله کنند این مدافعان حرم« 
بوی »دوکوهه« از جانب »دمشق« می وزید. »حسین« سفیر سازندگی سپاه و برادر شهید 16 
ساله شهرمان، تاب ماندن نداشــت که برای رفتن این همه بی قرار بود. حاال بگویند و بپرسند 
»شهیدتون چقدر گرفته؟« اینها نمی دونن چیا گرفتی، چه گنجی از خدا گرفتی، مدال نوکریتو 

از ، ساقی کربال گرفتی ... 
خادم هیئت رزمندگان اســالم اصفهان، آخرین لباس نوکری اش را هم در سوریه به تن کرد تا 
آخریـن قطره خون، ایستادگی کردند؛ مردانـی که عهـدشان صادق بود، جایگاه شان رفیع شد. 
اینان لبیک گویان واقعی به ندای »هل من ناصر ینصرنی« سیدالشــهدا بودند و  حاال شهادت 
»حسین« یک ساله می شود. شــهادتت مبارک بزرگمرد شهر من ... ای نوش جانت این چنین 

مرگ خدایی ...

 فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان  )عج(  نیروی زمینی سپاه  با بیان 
اینکه تخصص شهید درفعالیت های عمرانی و ســاخت و ساز و آمادگی رزمی 
مهندسی سبب شده بود تا نزدیک به 20 سال در خدمت سرهنگ  آقادادی باشیم، می گوید: به 
واسطه همین تخصص شان هم از مدت ها پیش از اعزام شان به سوریه، درخواست حضور در این 
ماموریت را داشتند که در نهایت با این درخواست موافقت شد.  سرتیپ دوم پاسدار محمد گرامی 
درباره ویژگی های شهید می افزاید : از ویژگی های خاص شهید می توان به نظم و انضباط، خوش 
خلقی وخوش برخوردی ایشان اشاره کرد که همه را مجذوب خود کرده بود.  وی با اشاره به اینکه 
خاطرات متعددی از همکاری با شهید آقادادی دارد، می گوید: شاید بهترین خاطره من به سال 
1393 بر گردد زمانی که با شهید در منطقه شمال غرب درماموریت به سر می بردیم، در جایی که 
دمای هوای 20 درجه زیر صفر بود ولی شهید با همان جدیت همیشگی مشغول کار بودند تا پروژه 

در زمان خودش به پایان برســد و اخالق خوش و شوخی هایی که داشــتند باعث شده بود که 
خستگی از تن همه بچه ها خارج شود.

فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان  )عج(  نیروی زمینی سپاه  ادامه می دهد:  زمانی 
که خبر شهادت سرهنگ آقادادی را شنیدم در منطقه مرزی در ماموریت به سر می بردم و شنیدن 
این خبر واقعا غیرمنتظره بود، فکر نمی کردیم در این مدت کوتاهی که ایشان در سوریه بودند این 
اتفاق بیفتد و دوست داشتیم باز هم می توانستیم در کنار شهید باشیم. سرتیپ دوم پاسدار گرامی 
در پایان خاطر نشان کرد: اگر بخواهم مروری بر رفتار شهید داشته باشم باید بگویم که از رفتار و 
اخالق خوب شهید و کارهای خالصانه او چیزی هم جز شهادت انتظار نمی رفت و او مزد سال ها 
تالش صادقانه اش را گرفت. باید به جرات گفت کــه  پایان کار هرکس  که در زندگی اش چنین 

ویژگی های را داشته باشد و در کارهایش جز خدا را نمی بیند قطعا شهادت است.

شهادت سفیر سازندگی سپاه، یک ساله شد؛
ای نوش جانت اینچنین مرگ خدایی

 فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان  )عج(  نیروی زمینی سپاه :

شهید آقا دادی، مزد تالش صادقانه و خالصانه اش را گرفت

شهد شهادت گوارای وجودت حسین جان
شهید آقادادی، ویژگی های یک سرباز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  را داشت. عالوه بر ایمان و تقوای 
الهی، پایبندی به اصول شرافت سربازی، بصیرت و هوشمندی فوق العاده ، از نظر آمادگی جسمانی که از 
ویژگی های یک سرباز و مجاهد فی سبیل ا... است، هم برخوردار بود.   داشتن برنامه منظم ورزشی و مهارت 
در شنا، کوهنوردی و تیراندازی از ویژگی های شاخص این شهید گرانقدر بود.  شهید آقادادی در خانواده 
ای متدین متولد شد و رشد کرد. خانواده ای که قبل از او نیز، فرزند دیگرش)اکبر( را هم در راه دفاع از جان 
و مال و ناموس و شرف ما ایرانیان مسلمان تقدیم کرده بود. غیر از شهادت، هر پاداشی که خداوند بزرگ به 

این افسر برومند و سردار سرافراز عنایت می کرد، کم بود.
شهد شهادت گوارای این مجاهد فی سبیل ا... 

سرهنگ حسین حسین زاده
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگی
7/477 شماره ابالغنامه: 9710106793403970 شماره پرونده: 9709986793400893 
شماره بایگانی شعبه: 970932  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
علی رضا علی کمال، خواهان خانم عفت ابوطالبی دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای 
علیرضا کمال به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان 
آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986793400893 شــعبه 4 خانواده شورای حل اختالف اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/29 ساعت 8/30 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد.  م الف: 262785 شعبه 4 حقوقی )خانواده( شورای حل اختالف 

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

7/516 شماره ابالغنامه: 9710100353305431 شماره پرونده: 9309980359101111 
شماره بایگانی شعبه: 940390  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
شکور )ناصر( اسحاق زهی فرزند غالم،  شــاکی اداره ثبت احوال اصفهان شکایتی علیه 
متهم آقای شکور )ناصر( اسحاق زهی مبنی بر جعل و استفاده از شناسنامه مجعول و اقامت 
غیر مجاز در خاک ایران مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد 
علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشتی(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9309980359101111 شــعبه 107 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید 
بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/29 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:247764 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع 

شهید بهشتی( )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/479  آقای عباسقلی بسته ء دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه  
326/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ذبیح اله بسته ء چقادری به شناسنامه 424 در تاریخ 1369 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر به نام های 1- عباسقلی 
بسته ء ، ش.ش 20، 2- موسی قلی بســته ء، ش.ش 13 و چهار فرزند دختر به نام های 
1- ثریا بسته ء، ش.ش 722، 2- ریحانه بسته ء، ش.ش 782، 3- زلیخا بسته ء چقادری، 
ش.ش 653، 4- هاجر بسته ء، ش.ش 27 و یک همسر دائمی به نام کبری خاتون بابائی 
چقادری و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 269038 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر)182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/480 آقای ابوالفضل قاضیان بیدگلی دارای شناسنامه شماره 8444 به شرح دادخواست 
به کالسه 761/97  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قاســم قاضیان بیدگلی  بشناســنامه 70 در تاریخ 97/4/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جواد 
به شماره شناسنامه 7621 ، 2- عبدالصمد به شماره شناســنامه 90 ، 3- منیر به شماره 
شناسنامه 10995 ، 4- فاطمه به شماره شناسنامه 91 ، 5- ابوالفضل به شماره شناسنامه 
8444 همیگی قاضیان بیدگلی به عنوان فرزندان متوفی، 6- شــوکت مجیدپور بیدگلی 

فرزند کریم به شماره شناسنامه 142 به عنوان همسر متوفی بوده والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر  نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد . م الف 269034  
 مهدی عموزاده رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل )171 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/483  آقای ســید ابوالفضل محسن الحسینی دارای شناســنامه شماره 4134 به شرح 
دادخواست به کالسه  344/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نسرین السادات فردوسی به شناسنامه 3358 در تاریخ 97/1/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- سید امیر محسن الحسینی ، ش.ش 5313 نسبت با متوفی فرزند 2- سید رضا محسن 
الحسینی ، ش.ش 3932 نسبت با متوفی همسر 3- فخر السادات میرزاده حسینی، ش.ش 
1385 نسبت با متوفی مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 270647 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )146 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/487 شماره ابالغنامه: 9710103734104963 شماره پرونده: 9709983734100407 
شماره بایگانی شعبه: 970413 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
طیبه ایزدی نژاد فرزند مهراب، خواهان بانک ملت اصفهان دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم طیبه ایزدی نژاد به خواســته مطالبه وجه مطرح که با این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983734100407 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/15 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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: 271529 شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان نطنز )149 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

7/486 شماره: 2794/96 حل 4 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:فرهاد کاظمی 
کیجانی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حمیدرضا 
نبیان ، نام پدر: محسن ، باوکالت: سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
شــمالی ک136 پ2 ط3، محکوم به:به موجب رای شماره 558 تاریخ 97/03/22 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/675/000 ریال بابت خسارت دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 269568 علیرضا ایزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

7/484 شماره نامه: 9710113753300680 شــماره پرونده: 9609983631100139 
شماره بایگانی شــعبه: 960983 طبق دادنامه غیابی 960997375330216 به شماره 

بایگانی در پرونده کالســه 960983 دادگاه بخش کرون آقای محمدرضا پهلوانی فرزند 
ستار متولد 54 به اتهام مباشرت در حمل کاالی قاچاق ممنوع و مباشرت در حمل کاالی 
قاچاق در منزل مسکونی حسب گزارش مرجع انتظامی نامبرده مبادرت به بارگیری کاالی 
قاچاق نموده و طبق کشف کاالی قاچاق و استعالم از گمرک محکوم به تحمل دو سال 
حبس و پرداخت 2/509/500/000 ریال بابت بزه مباشرت در حمل کاالی قاچاق ممنوع 
یک دستگاه پزشــکی و 1390 عدد آمپول و پرداخت 9/679/396/614 ریال معادل سه 
برابر ارزش کاالهای مجاز مشروط بابت بزه مباشرت در حمل کاالی قاچاق مجاز مشروط 
و مبلغ 1/170/000/000 ریال معادل ارزش خودرو که مشمول مصادره قرار گرفته است 
در حق صندوق دولت صادر و اعالم می نماید و در هر یک از موارد مجازات اشد قابل اجرا 
می باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا 
شود  مجازات بعدی قابل اجرا خواهد بود این قرار ظرف مهلت بیست روز قابل  واخواهی 
در این مرجع و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
 خواهد بود. متهم فوق در این دادگاه حاضر شــوید و چنانچه اعتراضی دارند اقدام نمائید.  

م الف: 270701 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون )216 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/490 شماره اجراییه:9710426839200231  شماره پرونده:9609986839201124 
شــماره بایگاني شــعبه:961302 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096839200040 و شماره دادنامه مربوطه 9709976839200486 محکوم علیهم 
1- جمشید مشیر فاطمی فرزند کاظم 2- سوسن مشیر فاطمی فرزند فریدون 3- هوشنگ 
مشیر فاطمی فرزند کاظم 4- کریستل مشیرفاطمی فرزند ژوزف 5- شهرزاد مشیر فاطمی 
فرزند فریدون همگی به نشانی مجهول المکان محکومند به 1- حضور در احدی از دفاتر 
اسناد رسمی و الزام به اتنقال سند رسمی یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 545/99 
مترمربع از پالک ثبتی 2188/1 کاظم آباد بخش 6 ثبتی اصفهان از سهم خویش معادل 
مساحت فوق و پرداخت مبلغ 1/276/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له علی 
حسنی فرزند احمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مالصدرا ک ششم پ 30 واحد 
8 و 2- پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیــزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانــده اموال براي پرداخت دیون 
کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 263089 شعبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )453 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710106837005291 ابالغنامــه:  شــماره   7 /491
9709986837000663 شــماره بایگانــی شــعبه: 970739  آگهــی ابــالغ وقــت 
رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به  آقای محسن شــیروانی فرزند اســداله خواهان  

خانم معصومه مرشــدی دادخواســتی بــه طرفیت  خوانده آقای محســن شــیروانی 
 فرزند اســداله بــه خواســته طالق بــه درخواســت زوجه مطــرح که به این شــعبه
 ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 203(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986837000663 شعبه 10 
دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/26 و ساعت 
8/30 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 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:271518 شعبه 10 

دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/517 شــماره: 1602/96 حل 8 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:حمید 
شاه محمدی ، نام پدر: محمد، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: علی کمالی ، نام پدر: رضا ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر روبروی ایران خودرو 
پارچه مبلی پاسارگاد، محکوم به:به موجب رای شماره 97 تاریخ 97/02/02 حوزه هشتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پانزده میلیون ریال اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه از مورخ )95/6/15( تا 
زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 270567 سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

7/458 کالســه: 960331 ، شــماره دادنامــه: 9609976796301370 - 96/5/19 ، 
مرجع رسیدگي شعبه 33 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: عباسعلي بلوري نشاني: 
محمودآباد خ 26 سنگبري عدل بلور ، وکیل: علیرضا هاشــمیان نشاني: خمیني شهرـ  
میدان قدس ابتداي بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد6ـ  خوانده: 
حسینعلي خسروي نشاني: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال 
طبق فاکتور به انضمام مطلق خسارات دادرسي ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. 
راي قاضي شوراي حل اختالف: در خصوص دعوي آقاي عباسعلي بلوري با وکالت آقاي 
علیرضا هاشمیان به طرفیت آقاي حسینعلي خسروي به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
ریال طبق فاکتور مورخ 94/03/31 به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه به محتویات 
پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در 
جلسه رسیدگي حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکي که موید برائت ذمه خویش )خود( 
 نســبت به دعوي خواهان ارائه ننموده و اظهارات شهود تعرفه شــده خواهان در جلسه 
رسیدگي لذا شورا دعوي خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشــر آگهي و مبلغ 1/165/000 
ریال بابت هزینه دادرســي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر تادیه 
 از تاریخ تقدیم دادخواســت )96/3/23( لغایت تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مــي نماید. راي صــادره غیابي و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهي در این شــعبه مي باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشــد. م الف: 268744 
 حجت الــه طاهري قاضي شــعبه 33 شــوراي حل اختــالف اصفهــان ) 305 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/498 شماره ابالغنامه: 9710106797904130 شماره پرونده: 9709986797900754 
شماره بایگانی شعبه: 970761   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد یزدخواستی فرزند اصغر، خواهان آقای عباس دهقانی الطانی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای محمد ابراهیمی فرزند روح اله و محمد یزدخواستی فرزند اصغر  به خواسته 
الزام به تنظیم خودرو مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986797900754 - 970761 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/30 ساعت 9  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 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: 271574 شعبه 45 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )181 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

7/518 شماره اجراییه:9710420350400243  شماره پرونده:9609980350400997 
شماره بایگانی شعبه:961152 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  و شماره 
دادنامه مربوطه 9709970350400681 محکوم علیهم 1- عظیمه محمدی عبده وند 
فرزند شکراله به نشانی اســتان اصفهان لنجان زرین شهر خ سجاد کوی عارف پ 53 و 
2- بهلول ظاهری عبده وند فرزند اسدا... به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
امام خمینی ک 74 ک خرداد پ 23 متضامنا محکومند  به پرداخت مبلغ 257/000/000 
ریال و با احتســاب هزینه دادرســی به مبلغ 8/262/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه به مبلغ 7/368/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله 
اجرایی محاسبه و وصول خواهد شــد در حق محکوم له محمد شاه سنائی کنیرانی فرزند 
رضا به نشانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان خیابان کهندژ بعد از کوچه 51 مغازه سوم 
فروشگاه اکسیژن کدپستی 8188854751 شماره همراه 09136863727 شماره ثابت 
03137392953 کدملی 1293159174 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
دادنامه غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 263252 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)478 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

7/492 شماره اجراییه:9710426796100178  شماره پرونده:9609986796100817 

شــماره بایگانی شــعبه:960817 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
1397009000963581 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976796100202 محکوم 
علیه ابراهیم شهبازی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/317/500 ریال بابت هزینه دادرسی  
و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک 96/03/05 تا تاریخ 
اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له جالل الماسی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ پروین جنب کوی انقالب پ 3، محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 263074 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )409 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

7/493 شماره اجراییه:9610426795900071  شماره پرونده:9509986795900738 
شــماره بایگانی شــعبه:950738 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795900315 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795901220 محکوم 
علیه نبی بابر شمس موگوئی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
77/000/000 ریال بابت اصل خواســته طی یک وجه چک به شــماره 020550 مورخ 
1394/7/25 و مبلغ 1/310/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمود حسین زاده کوچه باغی 
فرزند حسین به نشانی اصفهان شاهپور جدید مشیرالدوله تعمیرگاه سعادت نو و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 

جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 262692 شعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )409 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

7/494 شماره اجراییه:9710420351300216  شماره پرونده:9509980351300831 
شماره بایگانی شعبه:950940 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609970351301546 محکوم علیه حمید آقا علیان فرزند علی به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و یکصد و هشــتاد و چهارهزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ بیست 
و دو میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان زهره محمدی 
مزرعه فرزند علی به نشانی اصفهان ملک شهر خ رباط سوم پزشکان 2 بن بست سعادت 
پ 137 کدپستی 8196798415 کدملی 3440816397 تلفن همراه 09133135226 با 
وکالت مرتضی استکی فرزند علی به نشانی اصفهان توحید جنب موسسه فرهنگی استاد 
فرشچیان مجتمع پدیده ط 5 واحد 505 و مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد و سی هزار 
ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرســی در حق دولت ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم 
به برعهده محکوم علیه می باشد )حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 263345 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )465 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

7/495 شماره اجراییه:9710420351300218  شماره پرونده:9609983834400413 
شماره بایگانی شعبه:961226 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709970351300472 محکوم علیه محمد مقدم فرزند خسرو به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین خیابان جانبازان پالک 17 محکوم است به فک پالک از خودرو 
نیسان مدل 79 آبی رنگ به شماره انتظامی 367 ع 51 ایران 71 که به نام خواهان ضمنا 
حق االجرا مبلغ یک میلیون ریال می باشد که برعهده محکوم علیه می باشد )حکم غیابی( 
مشخصات محکوم له: خسرو احمدی فرزند فرج اله به نشانی استان چهار محال و بختیاری 
شهرستان بن شهر بن روستای حیدری روبروی مسجد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 

سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 263344 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان  )410 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

7/496 شماره اجراییه:9710426793600339  شماره پرونده:9309986793600437 
شماره بایگانی شعبه:930443 - )536( بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096793600346 و شماره دادنامه مربوطه 9509976793600199 خواندگان : 
1- رسول یزدانی 2- زهرا صادقی 3- علی فدایی فرزند غالمرضا همگی به نشانی مجهول 
المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بابت سه فقره چک به شماره 
های 936796 مــورخ 1392/04/10 و 103798 مورخ 1386/09/27 و 188455 مورخ 
1388/01/18 هر کدام به مبلغ 79/000/000 ریال از تاریخ سررسید چک های موصوف تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان بانک مهر اقتصاد حمید نوری به نشانی اصفهان خ توحید 
جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت فرزند اسماعیل 
به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب خ شهید قندی )مهرداد سابق( ساختمان کیمیا ط 
2 واحد 4 با احتساب نیم عشر حق اجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 263366 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی(  )473 کلمه، 5 کادر(
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  امام حسن علیه السالم:
 بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله 

است، آنچه با چشمت بینى حق است و چه بسا با 
گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى.
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یادداشت

پیاده روی میلیونی و با شکوه اربعین شهادت امام حسین)ع(، 
رویداد مهمی اســت که همگان را به شــگفتی وا داشته است. 
در روزهای منتهی به اربعین ساالر شهیدان میلیون ها انسان، 
عاشــقانه، مخلصانه و بی پروا از تهدیدات تروریســتی موجود 
و با پای پیاده، ده ها و برخی صدها کیلومتر را طی مســیر می 
کنند تا به سرزمین کربال برسند. ابعاد کمی و کیفی این رویداد 
به قدری گسترده است که آن را تبدیل به یک رویداد منحصر 
به فرد بین المللی کرده که البته توسط رسانه های اسالم ستیز 
غربی تالشی معنی دار برای نادیده گرفتن و سانسور آن می شود. 
حرکت میلیون ها نفر از نقاط مختلــف جهان برای زیارت امام 
حسین)ع( چنان عظمتی دارد که هیچ کدام از نظریات جامعه 
شناسی و انســان شناســی غربی عمق نظری و معرفتی برای 

تحلیل و تبیین آن ندارد.
درنگی همدالنه با معنای ذهنی مشــارکت کنندگان در خلق 
بزرگ ترین اجتماع انسانی نشان می دهد که پایمردی و صبر 
انسان هایی واجد واالترین صفات نیکوی انسانی در برابر ظلم و 
ستم و پستی و برای دفاع از آرمانی الهی، بزرگ ترین انگیزه برای 
شرکت در این برنامه است و مشارکت کنندگان در این مراسم 
که پس از حدود 1400 سال از سپری شدن واقعه کربال برگزار 
می شــود، به دنبال اعالم همراهی و همنوایی با آن هستند. به 
عبارت دیگر ویژگی متمایز اساسی در واقعه عاشورا که چنین 
شور و تحرکی را در میان انســان ها ایجاد می کند، معطوف به 
این است که تجمع و پاسداشت واقعه عاشورا یک حرکت عبادی 
صرف برای تقدیس و ســتایش خدا یا یک امر متعالی نیست، 
بلکه همنوایی افراد با واقعه ای است که در آن انسان هایی چون 
سایرین برای احیا و دفاع از ارزش های الهی و انسانی با بذل تمام 
هستی خود، زیبایی های الهی را به عینه نمایان و ملموس کردند، 
در واقع مشارکت کنندگان در این رویداد با تمسک به کاروان 
کربال با پیاده روی طوالنی و با تمســک به خصلت های زیبای 
کاروان حسینی خود را در صحنه کربال حاضر می بینند و سعی 

در بازتولید آن شور و عشق و معرفت دارند.
انقالب اسالمی فراتر از آن که یک انقالب اسالمی با وجه شیعی 
صرف باشد، یک انقالب دینی با پیامی جهانی است که مخاطبان 
آن همه مســتضعفین عالم هستند که تحت ســلطه و ستم 
مستکبرین جهان قرار دارند. به بیان دیگر انقالب اسالمی واجد 
آرمانی جهانی اســت که مخاطب آن فطرت همه انسان هایی 
است که به نوعی تحت انقیاد امپراتوری جهانی ثروت، قدرت و 
لذت قرار گرفته و دچار سطحی از خودبیگانگی و ازخدابیگانگی 

شده اند. 
نگاه جهان شمول و عام انقالب اسالمی برگرفته از نگاه جهانی 
اسالم ناب اســت که به دور از خط کشــی های کاذب مختلف 
همچون قومیت، ملیت، نژاد و ... انسان ها را اعضای یک پیکره 
واحد می داند که اگر در دین یکسان نباشند در خلقت با یکدیگر 
برادر هستند. از این رو مسئولیت حمایت از همه مستضعفین 
عالم و رساندن پیام رهایی بخش اســالم به آنان از مهم ترین 
اقدامات انقالب اسالمی بوده و هست. حرکت ها و اقدامات گروه 
های مختلف در جهان در ســطح جنبشی و ملی در همسویی، 
همدلی و همنوایی با انقالب اســالمی و حمایــت های علنی 
مادی و معنوی انقالب اسالمی از آنان در همین چارچوب قابل 
تحلیل است. یکی از محورهای اصلی فعالیت های رسانه ای و 
تبلیغاتی شبکه بین المللی نظام سلطه، تالش برای شیعی جلوه 
دادن انقالب اسالمی و محدود کردن مبارزات و مجاهدت های 
جنبش های مقاومت متاثر از آن در آرمان یک جمعیت مذهبی 

محدود بوده است.

پیاده روی اربعین، خیزش جهانی مستضعفین

 حمید رضا شاه نظری

عکس روز

نخســتین ثمره های قیام عاشــورا در اربعین دیده شد و 
بازگشت اهل بیت امام حســین )ع( به کربال بدین مفهوم 

بود که قیام هنوز تمام نشده و اینک زمان آن رسیده که قیام 
سیدالشهدا )ع( در همیشه تاریخ جاودان شود. اربعین میعاد 
عشق و نشانگر تدبیر خاندان پیامبر )ص( در زنده نگه داشتن 
فرهنگ شهادت است. اربعین روز بازماندگان شهداست و 
درحقیقت، آغازی است پس از فاجعه بزرگ کربال که پیام 
این حماسه عظیم را به گوش جهانیان رساند. رهبر انقالب 
اسالمی، »احیای یاد کربال و شهادت«، »گسترش فرهنگ 
عاشــورایی« و »آغاز جاذبه زیارت حسینی« را آموزه های 
ارزشمند اربعین حسینی می دانند که تجلی عشق به تربت 
و مرقد سیدالشهدا )ع( در آن جلوه گر است و پس از قرن ها، 
دوستداران اهل بیت )علیهم السالم( را با پای پیاده رهسپار 
زیارت اربعین می کند. این مقاله در دو بخش »آموزه های 

اربعین« و »درنگ در فــرازی از زیــارت اربعین« به بیان 
دیدگاه های رهبر انقالب درباره اربعین حسینی پرداخته 
است.شهادت بدون خاطره، بدون یاد، بدون جوشش خون 
شهید، اثر خودش را نمی بخشد و اربعین، آن روزی است 
که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربال در آن آغاز شد.
رهبر انقالب، اربعین را احیای یاد حماسه حسین بن علی 

)ع( در کربال دانسته، می فرماید:
»شما فرض کنید اگر این شــهادت عظیم در تاریخ اتفاق 
می افتاد، یعنی حسین بن علی )ع( و بقیه شهیدان در کربال 
شهید می شدند، اما بنی امیه موفق می شدند همان طور 
که خود حســین )ع( و یاران عزیــزش را از صفحه روزگار 
برافکندند و جسم پاک شان را در زیر خاک پنهان کردند، 

یاد آنها را هم از خاطره نسل بشــر در آن روز و روزهای بعد 
محو کنند، آیا این شهادت فایده ای برای عالم اسالم داشت؟ 
یا اگر هم برای آن روز اثری می گذاشت، آیا این خاطره در 
تاریخ برای نسل های بعد هم برای گرفتاری ها و سیاهی ها 
و تاریکی ها و یزیدهای دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر 
و افشا کننده داشــت؟ اگر حسین شهید می شد، اما مردم 
آن روز و مردم نسل های بعد نمی فهمیدند شهید شده، این 
خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی 
و هدایت و برانگیختگی ملت ها و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟ 
هیچ اثری نداشت. آری، حسین )ع( شهید می شد، خود او 
به اعال علیین رضوان خدا می رســید؛ شهیدانی که کسی 
نمی فهمید و در غربت، سکوت و خاموشی شهید شدند، به 
اجر خودشان در آخرت رســیدند.. . اما چقدر درس و اسوه 

می شدند؟«

اربعین، امتداد عاشورا

میراث سیدالشهدا)ع( برای منتظران امام زمان )عج(
 در فراز چهارم زیارت ناحیه بعد از آنکه در فرازهای قبل، زائر مراحل مصیبت زدگی و همراهی با حضرت سیدالشهدا)ع( را طی کرد، در فراز 

چهارم به مرحله شهادت و گواهی به اوصاف حضرت می رسد.
لوَه، َو اتَْیَت الزَّکوَه، َو أََمْرَت بِالَْمْعُروِف، َو نََهْیَت َعِن الُْمْنَکِر َو الُْعْدواِن« آغاز می شود ویژگی های  ََّک َقْد أََقْمَت الصَّ این فراز که با عبارت »أَْشَهُد أَن
حضرت سیدالشهدا)ع( را مورد توجه قرار داده و به طور غیرمستقیم زائر را متوجه این نکته می کند که اگر می خواهد به زمره سپاه حضرت 
بپیوندد باید چنین ویژگی هایی را در خود ایجاد کند.این فراز به زائر یادآور می شود که برای قرار گرفتن در سپاه امام حسین)ع( نیازمند 
داشتن ویژگی هایی است؛ یعنی اگر این ویژگی ها در انسان ایجاد شود لیاقت قدم نهادن در زمره خدایاوران را می یابد. زائر با بیان عبارت  
لوَه« شهادت می دهد که امام حسین)ع( نماز را بر پا داشته، باید توجه داشت نماز نماد بندگی خداست و بر اساس  ََّک َقْد أََقْمَت الصَّ »أَْشَهُد أَن
تصریح قرآن کریم نهی کننده از فحشا و منکر است، از این رو، کسی که می خواهد در زمره یاران امام حسین)ع( قرار بگیرد نمی تواند اهل و 
امرکننده به فحشا باشد.زائر سپس می گوید: »َو اتَْیَت الزَّکوَه« این پرداخت نماد آن است که انسان مالی را که به دست آورده متعلق به خود 
ندانسته بلکه متعلق به خدا می داند و علم دارد همان خدایی که این مال را به او داده، امر کرده که مقداری از آن را در اختیار دیگران قرار دهد؛ 
لذا پرداخت حقوق واجب مالی برای چنین شخصی سخت نیست. عبارات »َو أََمْرَت بِالَْمْعُروِف، َو نََهْیَت َعِن الُْمْنَکِر َو الُْعْدواِن« امر به معروف 
و نهی از منکر نماد مهرورزی در جامعه اســت، آحاد جامعه وقتی به مرحله اوج مهرورزی برسند راضی نمی شوند خوبی ها از هم کیش و 
همشهری شان فوت شود؛ لذا دیگران را در معرض معروف ها قرار می دهند.وقتی افراد جامعه به نهایت اوج مهرورزی می رسند راضی نمی 
شوند پلیدی و زشتی دامنگیر هم کیشان شان شود  از این رو، آنها که مخالف این واجب  هستند  به تنفر و دوری و اشاعه بی محبتی در جامعه 
ْکَت بِِه َو بَِحْبلِِه َفأَْرَضْیَتُه« یعنی عرضه می داریم، حسین  دامن می زنند. در ادامه این زیارت مقدسه می خوانیم: »َو أََطْعَت ا... َو ما َعَصْیَتُه، َو تََمسَّ
جان تو خدا را اطاعت کردی و عصیان نکردی و اینچنین خدا را راضی کردی؛ »َو َخشیَتُه َو راَقْبَتُه« ، عظمت الهی در دل تان ترسی ایجاد کرد 

که ناشی از علم به مقام تبارک و تعالی و ناشی از معرفت به درگاه الهی است.
 به روایت حجت االسالم سید مجتبی فالح

فضای مجازی روایت روز

 قصه»عکس های«اربعین
 آلبومی خاطره انگیز از پیاده روی یک سفر معنوی 

همزمان با نزدیک شدن ایام پیاده روی اربعین حسینی برخی کاربران با  #قصه_عکس های_
اربعین، تصاویری از مراسم پیاده روی اربعین در سال های گذشــته را در فضای مجازی به 
اشتراک گذاشتند  و با بیان خاطرات شــیرین از این سفر معنوی و توصیف حال و هوای این 

تصاویر، مخاطبان را به شرکت در این پیاده روی عظیم دعوت کردند.

 نمایشگاه عکس اربعین
 در دانشگاه یورک تورنتو 

اجتماع عظیم اربعین حســینی امروز به نمــاد عزت و عظمت 
امت اسالمی تبدیل شــده که دشــمن را در برابر این اقتدار و 
عظمت حســینی مات و مبهوت خود کرده اســت. پیاده روی 
اربعین نشان ارادت به سید و ساالر شــهیدان است که حاال از 
مرز های جغرافیایی عبور کرده و شــیعیان را از سراسر دنیا به 
این سمت می کشاند.به مناسبت ایام پیاده روی اربعین جمعی 
از دانشــجویان شــیعه ایرانی و غیر ایرانی در کانادا، نمایشگاه 
باشکوهی از عکس های اربعین حســینی را در دانشگاه یورک 

تورنتو برگزار کردند. 
به گفته علی مهرکیش، دانشجوی دوره دکتری در تورنتو هدف 
از برگزاری این نمایشگاه در وهله اول ایجاد یک حس خوب در 
ذهن انسان غربی نسبت به مسلمانان است تا بتواند روی انبوه 
کار رسانه ای اثر گذاشته و حس ترس از مسلمانان را در مجامع 
غرب از بین ببرد.گفتنی است؛  از جمله برکات اجرای این چنین 
رویدادها ایجاد روحیه  همدلی و تعاون میان عالقه مندان ائمه  
اطهار در خارج از کشور و نزدیک شــدن آنها به یکدیگر است. 
همچنین بستری را برای فعالیت هایی در مقیاس های بزرگ تر 

ایجاد می کند.

 ما با زائران صحرای طف
 برادر می مانیم

طی  چند ماه اخیر برخی از رسانه های داخلی تالش کردند تا با انتشار 
شــایعاتی درباره حضور عراقی ها در ایران، افکار بیهوده ای را برای 
مردم شکل دهند. در کشور عراق نیز رسانه هایی مشغول کار هستند 
که همین عملیات رسانه ای را در مقابل برای ایرانی ها اجرا می کنند. 
این گروه هم با انتشار اعداد و ارقام حضور ایرانی ها در عراق در تالش 
هستند تا حضور ایرانی ها در عراق را جدا از مبحث زیارت به گونه ای 
دیگر تفســیر کنند.فیلمی از مداحی عراقی در فضای مجازی به 
اشتراک گذاشته شده است، این مداح شعری می خواند که محتوای 
آن در واکنش به دروغ های شبکه الشرقیه علیه ایرانی ها و نیت تفرقه 
اندازی  این رسانه است که البته می توان آن را به برخی رسانه های 
داخلی تفرقه افکن هم نسبت داد.  وی در این شعر بیان می کند که 
این دست رسانه ها می خواهند جنگ فارسی و عربی راه بیندازند. 

این مداح در ادامه قسم می خورد  که ما برادر  هستیم و می مانیم.
ازنداهای نژادپرستانه برحذر باشــید/ و از فتنه های طائفی شبکه 
الشرقیه برحذرباشید/ سم را به عسل آمیخته کرده و دام برای ما می 
گستراند/ می خواهد برای ما جنگ عربی- فارسی راه بیندازد/ با نام 
بشر شمول حسین علیه السالم همیشه برادر می مانیم و با زائران 

صحرای طف برادرمی مانیم. 

 شهید مدافع حرمی که شهادتش را
 در مسیر پیاده روی اربعین خواست 

فیلم منتشر شده از شهید »سعید بیاضی زاده« در مسیر پیاده روی 
اربعین نشان می دهد این شهید در همین مسیر از خدا خواست تا 
با شهدا محشور شود.نخستین روحانی شهید مدافع حرم، شهید 
سعید بیاضی زاده اســت. فیلمی از حضور او در مراسم پیاده روی 
اربعین در فضای مجازی منتشر شــده که در این فیلم وقتی از او 
می خواهند جمله ای ناب بگوید تا ثبت شــود، شهید بیاضی زاده 
می گوید ان شا ءا... خدا ما را با شهدایی که قبال در این مسیر بودند 
محشور کند.این فیلم توسط یکی از دوستان این شهید که هم قدم 
با او در مسیر پیاده روی اربعین بوده منتشر شده است. این کاربر، 
همزمان با اشتراک این فیلم توضیحاتی درباره حضور شهید بیاضی 
زاده و خاطره ای از همراهی با او را به اشــتراک گذاشت:»وقتی با 
ســعیدبیاضی زاده هیئت می رفتیم، اینقدراشک می ریخت که 
چشم هایش مثل کاسه خون سرخ می شد، ولی آرام و بی صدامثل 
سیل بهار اشک می ریخت.آنقدرآرام که کسی متوجه نمی شد،تو 
همین پیاده روی اربعین شهادتش رو از ارباب گرفت«. شهید سعید 
بیاضی زاده به عنوان  نخســتین روحانی شهید مدافع حرم استان 
کرمان شناخته می شود که یازدهم محرم مصادف با 95/7/22 به 

صف شهیدان مدافع حرم حضرت زینب )س( در سوریه پیوست.

اخبار کوتاه

بدرقه کاروان 
خادمین زائران 
اربعین حسینی

آیین بدرقه خدام اربعین 
حسینی با حضور تولیت 
آســتان قدس رضوی، 
جمعی از خادمان حرم 
امام رضا)ع(، مسئوالن 
استان خراسان رضوی 
و زائــران و مجاوران در 
صحن انقالب اســالمی 
حرم مطهر رضوی برگزار 

شد.

بهمون آدرس داد و گفت که شب فالن عمود منتظر تونم. از حدود ساعت 5 و 6 شروع کرد به 
زنگ زدن که کجایین و چرا نیومدین؟ رسیدیم و پذیرایی مفصلی کرد، مفصل  که میگم یعنی 

مفصل موقع خواب این رختخواب ها رو آورد برامون، بالش ها نو، تشک ها نو، پتوها هم نو...

 دخترایی که شــربت میدادن و ســر اینکه کی میخواد به من شــربت بده بحث می کردن! 
در نهایت مجبور شدم چند لیوان شربت بخرم تا آرامش بینشون برقرار باشه.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

