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 ارزش و جایگاه عزت
  در نهج البالغه )خطبه 5۱(  

حفــظ عــزت معنــوی از دیــدگاه امیــر مؤمنــان علیه الســالم 
گــر جان هــا هــم در ایــن راه فــدا  کــه ا آن چنــان ارزشــمند اســت 

شــود، بــاز هــم شایســته اســت.  
ــا  ــه همــراه ب آن حضــرت زندگــی واقعــی را زندگــی پیروزمندان

عــزت می داننــد  و می فرماینــد:
 »َفاْلَمــْوُت ِفــي َحَیاِتُكــْم َمْقُهوِریــَن  َو اْلَحَیــاُة ِفــي َمْوِتُكــْم 

َقاِهِریــن.«  
»مــرگ در زندگــِی تــوأم بــا شكســت شماســت و حیــات در مرگ 

پیروزمندانه شما.«
 آرى، در نظــام زندگــی انســان هاى شایســته و بــا شــخصیت 
زندگی مادى و ظاهرى برترین ارزش نیست؛ همان گونه که 
مــرگ ضــد ارزش نیســت؛ بلكــه ارزش واال در نظــر آزادمــردان 
ــا ایمــان در زندگــی تــوأم بــا عــزت اســت؛ بــه همیــن دلیــل  ب
گیرنــد، شــهادت تــوأم بــا عــزت   هــرگاه بــر ســر دو راهــی قــرار 
می دهنــد.  ترجیــح  ذلــت  بــا  زندگــی  بــر  را  ســربلندى   و 
عصــر  در  را  مســلمانان  کــه  بــود  ارزشــی  نظــام  همیــن 
پیامبــر)ص( و حتــی پــس از آن در پیكارهــاى نابرابــر بــه 

... می رســاند  پیــروزی 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کیمیای وطن: گفت وگو با  دبیر شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
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دارم كــه اخــاق اســامی انســانی را در تبلیــغ 

بــرای خــود و كاندیداهــای خویــش مراعــات 
و از هرگونــه انتقــاد از طــرف مقابــل كــه 
موجــب اختــاف و هتــک حرمــت باشــد 

خــودداری کننــد.

 رعایتپای درس امام ؟ق؟
اخالق اسالمی

 استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی
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یادداشتسرمقاله 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره  422  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 ارزش و جایگاه عزت

  در نهج البالغه )خطبه 51(                                         

ادامه از صفحه یک: 
            

استاد دانشگاه 
دکتر محمدجواد قاسمی  

آرى، عــزت جامعــه اســامى بــر هــر چيــز مقــدم اســت و 
هــر بهايــى بــه خاطــر آن پرداختــه شــود، بجاســت. 

ــين بن علی)ع(  ــدش حس ــخنان فرزن ــى در س ــن معن همي
در حادثــه خونيــن كربــا تجلــى كــرد؛ آن زمــان كــه فرمودند: 
»ال و الّلــه ال أعطيكــم بيــدي إعطــاء الّذليــل و ال أقــّر لكــم 

اقــرار العبيــد.«
 »نــه، بــه خــدا ســوگند دســت ذلــت در دســت شــما 
ــه  ــردگان تســليم نمى شــوم؛ )بلك ــذارم و همچــون ب نمى گ
را مى نوشــم.(  و ســربلند شــربت شــهادت  مى جنگــم 
ــه، ج 2،  ــر نهج الباغ ــى  ب ــازه  و جامع ــام  شــرح  ت ــام  ام )پی

صفحــه  576. (
ــب  ــان، مناس ــن زم ــه در ای ــن خطب ــق ای ــتای تحق در راس
اســت بــه موضــوع »الزامــات انتخابــات عزت آفریــن« 

ــم. بپردازی
1- حضور حداکثری 

2- اظهار شور، نشاط، هیجان، بصیرت و آگاهی
3- مقابله هوشمندانه با تبلیغات بیگانه و بیگانه پرستان

4- تأکیــد بــر ارزش هــای واالی اســامی و انقابــی و 
ــری معظــم و وصیت نامــه   رعایــت توصیه هــای امــام و رهب

شــهدا
5- ســعی و تــاش بــرای انتخــاب رئیس جمهــوری بــا ده 

ویژگــی:
ــو      ــه ترس ــتیز، ن ــناس و دشمن س ــجاع، دشمن ش 5-1- ش

ــمن گریز. ــزدل و دش و ب
5-2- مقتدر و عزتمند، نه سست و ذلت پذیر. 

5-3- از مکتــب علــوی و عاشــورای حســینی درس عــزت و 
آزادگــی گرفتــه، نــه درس ذلــت و وادادگــی.

ــه  ــد، ن ــود باش ــردم خ ــه م ــزت مؤمنان ــیفته ع 5-4- ش
فریفتــه هیبــت دروغیــن دشــمنان مــردم.

5-5- عــزت زندگــی زاهدانــه را بــر ذلــت زندگــی مرفهانه در 
خانــه میلیــاردی بــاالی شــهر ترجیــح دهد.

5-6- آزادمــردی، آزادگــی و هوس ســتیزی را عــزت دانســته 
ــی را  ــتی و غرب گرای ــهوترانی، هواپرس ــگاری، ش و آزادی، ولن

ذلــت و اســارت بدانــد.
5-7- آمریــکا را شــیطان بــزرگ و کیــد او را ضعیــف بدانــد 

کــه »إّن کیدالّشــیطان کان ضعیفــا.«
5-8- خــدا و رســولش، حــزب خــدا و مؤمنــان، محرومــان 
ــان و  ــز و منافق و مســتضعفان و مجاهــدان راه خــدا را عزی

دوچهــرگان  و حــزب شــیطان را ذلیــل بدانــد.
5-9- بــا حق گویــی، حق مــداری و عدالت خواهــی نــزد 
ــا چاپلوســی و تبعیــض  ــه ب خــدا و مؤمنــان عزیــز شــود، ن

ــواران ــمنان و رانت خ ــتری و دش ــر خاکس ــزد قش ن
5-10- عــزت را از خــدا بخواهــد، نــه از دیگــران و خــودش 
عزیــز، خاندانــش عزیــز، اطرافیــان و طرفدارانــش عزیــز و 

مشــی و مرامــش عزتمندانــه باشــد.

فقر عامل لغزش                             

                                                                        M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

در آســتانه انتخابــات دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت 
جمهــوری خــوب اســت بــا توجــه بــه وضعیــت نه چنــدان 
مناســب معیشــت و رفــاه بخــش اعظمــی از جامعــه و گســترش 
فقــر، مــردم متوجــه باشــند فــردی را در رأس مدیریــت اجرایــی 
ــدس ســره(  ــی )ق ــام خمین ــر ام ــه تعبی ــه ب ــد ک کشــور بگمارن
ــذران  ــداری و گ ــی ن ــد و معن ــیده باش ــر را چش ــخ فق ــم تل طع
ــن  ــور را از ای ــد کش ــد و بتوان ــم را بفهم ــد ک ــا در آم ــی ب زندگ
وضــع نامناســب  برهانــد. آری، فقــر بــه طــور طبیعــی می توانــد 
تبهکاری هــا  و  لغزش هــا  غصه هــا،  از  بســیاری  سرچشــمه 

باشــد. 
بررســی مشــکات اجتماعــی و ســبب جویی نابســامانی ها 
روشــن می ســازد کــه فقــر اســاس بســیاری از مشــکات 
خانوادگــی  فــردی،  زندگــی  نابســامانی های  و   اجتماعــی 
و اجتماعــی اســت. تردیــد نیســت کــه انســان در ایــن زندگــی، 
در کالبــدی جــای دارد کــه از مــواد طبیعــی تشــکیل یافتــه و بــا 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــی زندگ ــر و کار دارد و در فضای ــیایی س اش
وســایل و کاالهــای مــادی نیازمنــد اســت؛ غــذا، لباس، مســکن، 
نظافــت و بهداشــت، امنیــت، همــه در طبیعــت ایــن زندگــی و 
الزمــه تــداوم حیــات انســانی اســت و نبــود یــا کمبــود هــر یــک 
ــری زودرس  ــاری و فرســایش و پی ــی، بیم ــور، ناتوان ــن ام از ای
را در پــی خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس اســت کــه امــام 
ــی و  ــوس«؛ »بینوای ــاح الب ــد: »المســکنة مفت رضــا)ع( فرمودن

فقــر، کلیــد بدبختــی و بیچارگــی اســت.«  
ــی در  ــت کاف ــش معیش ــه نق ــر ب ــخنی دیگ ــرت در س آن حض
ــد:  ــاره فرمودن ــه اش ــان این گون ــی انس ــی و روان ــش روح آرام
»إّن االنســان اذا ادخــر طعــام ســنته حــف ظهــره و اســتراح«؛ 
ــارش  ــد، ب ــره کن »چــون آدمــی خــوراک ســال خویــش را ذخی
ســبک می شــود و آرامــش می یابــد.« و بــاز از آن حضــرت 
ــدًا«؛ »بــرای  روایــت شــده: »اعمــل لدنیــاک کانــک تعیــش آب
دنیایــت چنــان عمــل کــن کــه گویــا بــرای همیشــه زنــده ای.« 
ــا  ــد: »اذا اقبلــت الدنی امــام رضــا)ع( در حدیثــی دیگــر فرمودن
علــی انســان اعطتــه محاســن غیــره و اذا ادبــرت عنــه ســلبته 
محاســن نفســه«؛ »هــرگاه دنیــا و دارایــی بــه انســانی روی آورد، 
نیکی هــای دیگــران را  نیــز  بــه او می دهــد و هــرگاه بــه کســی 
ــم از  ــودش را  ه ــای خ ــود، نیکی ه ــر ش ــد  و او فقی ــت کن پش
ــخصیت  ــی ش ــل نف ــر، عام ــخن، فق ــن س ــرد.« در ای او می گی
شــمرده شــده کــه انســان فقیــر دچــار آن می شــود و بــر اثــر آن 
ویژگی هــای مثبــت خویــش را از دســت می دهــد. در حالــی کــه 
از آن ســو، دارایــی و تمکــن مالــی می توانــد در شخصیت ســازی 
ــی  ــای اخاق ــه او را از نیکی ه ــد ک ــذار باش ــان اثرگ ــان چن انس
دیگــران نیــز بهره منــد کند.پــس بایــد بــا بصیــرت و چشــم بــاز 
رأی داد تــا بــا ایجــاد اشــتغال و رفــع رکــود و فعال ســازی چــرخ 
صنعــت و تجــارت، بخشــی از کمبود هــای فعلــی برطــرف شــود.

اخبار سیاسی 

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری:

 اظهارات عربستان علیه ایران 

بی خردانه است
علی اکبــر والیتــی اتهامــات عربســتان علیــه ایــران را رد 
ــانی از  ــتان نش ــد عربس ــر ولیعه ــارات اخی ــت: اظه ــرد و گف ک
بی تجربگــی وی اســت. علی اکبــر والیتــی، مشــاور امــور 
بین الملــل مقــام معظــم رهبــری، گفــت: اظهــارات عربســتان 
ایــران بی خردانــه اســت و بی تجربگــی جانشــین  علیــه 

ولیعهــد عربســتان را نشــان می دهــد. 
بــا سیاســت  و  دارنــد  تجربــه  افــزود: کســانی کــه  وی 
خارجــه عربســتان آشــنا هســتند، امــکان نــدارد کــه اظهــارات 
این چنینــی بکننــد. محمدبن ســلمان، وزیــر دفــاع و جانشــین 
ولیعهــد عربســتان، اخیــرا مدعــی شــده بــود کــه گفت وگــو بــا 
ایــران بی فایــده اســت؛ زیــرا ایــران خواســتار رســیدن بــه قبلــه 

ــان اســام اســت. ایســنا ــر تمــام جه مســلمانان و تســلط ب

دبیر اجرایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
خبر داد:

 توزیع 800 هزار هولوگرام امنیتی 

در هیئت های استانی
ــر  ــت مرکــزی نظــارت ب ــی هیئ ــر اجرای ــی، دبی حســین بحیرای
ــه  ــاره ب ــا اش ــتا، ب ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــات ش انتخاب
ــران، ســرناظران و بازرســان  ــای آموزشــی ناظ ــه دفترچه ه اینک
نیــز در 70 هــزار نســخه تهیــه و در حــال تحویــل اســت، اظهــار 
ــا قــدرت ضــرب 5 هــزار اســتمپ  داشــت: مهرهــای امنیتــی ب
ســفارش داده شــده بــود کــه بــه صــورت کامــا محرمانــه تهیــه 
ــه  ــا ب ــن مهره ــل ای ــال تحوی ــون در ح ــدند. هم اکن ــد ش و تولی
دبیــران اجرایــی اســتان ها هســتیم کــه در میــان هیئــت نظــارت 

شهرســتان و بخــش توزیــع شــود.
ــه دور از هــر  ــی ســالم و ب ــزاری انتخابات ــر برگ ــد ب ــا تاکی وی ب
ــامی  ــوراهای اس ــات ش ــن دوره انتخاب ــائبه در پنجمی ــه ش گون
ــه  ــاق ب ــرای الص ــاص ب ــای خ ــی هولوگرام ه ــور، از طراح کش
صندوق هــای رأی خبــر داد و گفــت: تعــداد 800 هــزار هولوگــرام 
امنیتــی پــس از طراحــی فــوق حســاس چــاپ شــده کــه ایــن 
هولوگرام هــا ســاعتی قبــل از رأی گیــری بــه صندوق هــای 
رأی چســبانده می شــود و در صــورت هرگونــه خدشــه، آن 
ــزی  ــت مرک ــی هیئ ــر اجرای ــد. دبی ــد ش ــل خواه ــدوق باط صن
ــح  ــن تصری ــامی همچنی ــوراهای اس ــات ش ــر انتخاب ــارت ب نظ
ــرای هیئت هــای نظــارت سراســر  ــه ب کــرد: از دیگــر اقامــی ک
کشــور در نظــر گرفتــه شــده، دفترچه هــای آمــوزش ســرناظران 
ــرای آمــوزش و مــرور  ــه تعــداد مشــخص تهیــه و ب اســت کــه ب
رونــد فعالیت هــای اجرایی نظارتــی در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه 
اســت. بحیرایــی در ادامــه از چــاپ 110 هزار کارت بــرای ناظران و 
ســرناظران خبــر داد و گفــت: ایــن تعــداد ناظــر وظیفــه حفاظــت 

ــد. تســنیم ــدوق رأی دارن ــزار صن ــردم را در 66 ه از آرای م

شــاکله دولــت اســامی ایــران بــر مبانــی فرهنــگ 
انقــاب  اســتوار اســت. رهبــر معظــم  انقابــی 
ــس  ــرای تنف ــوا ب ــه ه ــه مثاب ــگ ب ــد: فرهن فرمودن
ــزان  ــه هــر می ــن ب ــه اســت؛ بنابرای ــردم در جامع م
هــوای جامعــه ســالم تر و بــه دور از آلودگــی باشــد 
ــب تر  ــر و مناس ــز بهت ــه نی ــان جامع ــس مردم تنف
خواهــد بــود؛ بــر همیــن اســاس پیگیــری فرهنــگ 
ــد  ــه بای ــی در جامع ــت اصل ــک اولوی ــوان ی ــه عن ب
مــورد توجــه دولتمــردان اســامی قــرار گیــرد. 
ــدون داشــتن  ــد ب ــت اســامی نمی توان اساســا دول
دغدغــه  بــرای مســائل فرهنگــی در جامعــه ای 
ــم  ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ ــد. در ای ــت کن حکوم
داشــت بــه نظــرات و دیدگاه هــای کاندیداهــای 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری.

اولویــت  هنــر،  رئیســی:  حجت االســام      
فرهنگــی 

ــه در  ــت. آنچ ــی اس ــا، فرهنگ ــاب م ــور و انق کش
فرهنــگ از همــه مظلوم تــر اســت، هنــر اســت. هنــر 
در کشــور مــا همــواره بــا تعهــد همــراه بــوده؛ مــا باید 
در مســائل مختلــف ماننــد ســینما و شــعر کارهــای 
زیــادی انجــام دهیــم کــه هنرمنــدان هــم خودشــان 
ــتند  ــد هس ــر و دغدغه من ــه صاحب نظ ــن زمین  در ای
ــن  ــر در ای ــوان ناظ ــه عن ــد ب ــم می توان ــت ه و دول
ــن  ــا در ای ــت اول م ــذا اولوی ــد. ل ــل کن ــه عم زمین
موضــوع، هنــر اســت. نســبت بــه ابعــاد هنــر 

به ویــژه ســینما برنامــه داریــم.
برخــی فرهنگیــان بــرای اداره زندگــی خــود مشــکل 
 دارنــد؛ امــا عــده ای صنــدوق فرهنگیــان را بــه یغمــا 
ــد  ــود رش ــجویان و نب ــکاری دانش ــذا بی ــد؛ ل می برن

ــن مشــکل ماســت. ــی، مهم تری علم
   جهانگیــری: مــردم بایــد خودشــان فرهنــگ را 

بــه دســت گیرنــد
اســتفاده مناســب از قــدرت فرهنگــی، نیازمنــد 
شــناخت امکانــات و ظرفیت هــای فرهنگــی اســت. 
ــا  ــه م ــر جامع ــن قش ــروز تأثیرگذارتری ــان ام معلم
ــن  ــوق ای ــی حق ــتیم دریافت ــا توانس ــتند و م هس
ــون  ــه 2 میلی ــون ب ــک میلی ــط ی ــر را از متوس  قش

ــا  ــد اینج ــی بای ــانیم. ول ــان برس ــزار توم و 850 ه
هنــوز  فرهنگیــان  کنــم وضــع معیشــت  اقــرار 
ــد کار  ــان بای ــرای فرهنگی ــت؛ ب ــب نیس ــم مناس ه

دهیــم.  انجــام  جدی تــری 
مــردم بایــد خودشــان فرهنــگ را بــه دســت گیرنــد؛ 
چــرا کــه هــرگاه آن هــا بــه صحنــه آمدنــد، مشــکات 

جامعــه حــل می شــود.
    قالیبــاف: واگــذاری امــور فرهنــگ بــه اهالــی 

هنگ فر
ــن  ــدون شــک یکــی از مهم تری ــگ ب موضــوع فرهن
ــا  ــگ حتم ــت. فرهن ــع اس ــه جوام ــات هم موضوع
دســتوری نیســت، فرهنــگ قّیم مآبانــه نیســت، 
بایــد بــه مــردم اعتمــاد کــرد، فرهنــگ را بــه دســت 
خــود مــردم ســپرد و اولیــن تکریــم اهالــی فرهنــگ 
واگــذاری امــور فرهنــگ بــه دســت خودشــان 

ــه  ــم ک ــه کار گیری ــا کســی را ب ــه م ــه اینک اســت؛ ن
نــه او اهــل فرهنــگ را بشناســد و نــه اهــل فرهنــگ 
مهم تریــن  می توانــد  پــرورش  و  آمــوزش  را.  او 
وزارتخانــه ای باشــد کــه در ایــن بخــش تأتیــر 
بگــذارد و اگــر درســت عمــل کنــد، آثــار مثبتــی دارد 
ــروز  ــی دارد؛ ام ــار منف ــد آث ــل کن ــی عم ــر منف و اگ
هــم مشــکات مــا در حــوزه اقتصــادی کــه وجــود 
دارد، واقعــا ریشــه اساســی آن بــه حــوزه فرهنــگ و 

تربیــت بازمی گــردد.
ــای  ــاق، زیربن ــی: اخ ــام روحان     حجت االس

فرهنــگ
مــا اگــر می خواهیــم مســئله فرهنــگ جامعــه 
و آمــوزش را ارتقــا بخشــیم، بایــد بــه زیربنــای 
اخــاق  آن  زیربنــای  اولیــن  توجــه کنیــم.  آن 
ــا  ــه م ــرد ک ــأت می گی ــا نش ــاق از اینج ــت. اخ اس

کنیــم. مراعــات  را  حق النــاس 
فراهــم کنیــم کــه  شــرایطی  جامعــه  در  بایــد 
شــکوفایی بــه وجــود بیایــد. اکنــون مــا می گذاریــم 
از  هســتند،  فرهنــگ  اصحــاب  کــه  کســانی 

شــود. اســتفاده  استعدادشــان 
ــک  ــه ی ــی جامع ــبک زندگ ــگ و س ــئله فرهن مس
مســئله بنیادیــن اســت و در ایــن زمینــه تاش هــای 
بســیار خوبــی شــده و مــا امــروز شــاهد آن هســتیم 

ــد. ــه مــردم احســاس آزادی بیشــتری می کنن ک
ــگ و  ــل فرهن ــه اه ــا دادن ب ــلیم: به     میرس

ــر هن
ســرمایه های  کشــور،   ســرمایه های  بهتریــن 
انســانی ماســت. معلمــان مــا از جملــه ســرمایه های 
ــواره  ــفانه هم ــا متاس ــتند؛ ام ــور هس ــانی کش انس
وضعیــت معیشــتی ایــن قشــر بغرنــج بــوده اســت. 
ــگاه معلمــان برمی گــردد  ــه جای کیفیــت آمــوزش ب
و متأســفانه در کشــورمان آن جایــگاه رفیعــی را کــه 

ــم. ــم، نداده ای ــان بدهی ــه معلم ــد ب بای
بــه ســر  ناهنجــار  بســیار  در شــرایط  معلمــان 
ــا  ــر به ــگ و هن ــل فرهن ــه اه ــد ب ــا بای ــد. م می برن
ــا  ــه آن ه ــی ک ــیاری از تحلیل های ــون بس ــم؛ چ دهی
می کننــد دقیق تــر از تحلیل هــای سیاســتمداران 

ــت. اس
ــن  ــتی، مهم تری ــتی و درس ــمی طبا: راس     هاش

دغدغــه فرهنگــی
ــه  ــت ک ــر تربی ــه ام ــرورش ب ــوزش  و پ ــا در آم م
ــه  ــر توج ــد، کمت ــه باش ــائل جامع ــور مس ــد مح بای
داریــم. اگــر دانشــگاه های مــا دقــت بیشــتری 
کننــد و دانش آموختــگان مــا مــدارج تحصیلــی 
ــر خواهــد  ــد، نتیجــه بهت ــی بگذرانن ــا مراکــز عال را ب
ــد و  ــتری کنن ــت بیش ــگاه ها دق ــر دانش ــد.  اگ ش
ــب  ــا مرات ــی را ب ــدارج تحصیل ــگان م دانش آموخت
ــد، نتیجــه بهتــری حاصــل می شــود.  عالــی بگذرانن
ــور  ــده کش ــای آین ــت کادره ــز تربی ــگاه ها مرک دانش
ــت  ــا دق ــد در آن ه ــل بای ــن دلی ــه همی هســتند و ب
الزم لحــاظ شــود. مهم تریــن دغدغــه فرهنگــی 
ــت. ــتی اس ــتی و درس ــر راس ــال حاض ــور در ح کش

۱۳ روز تا انتخابات

نگاه نامزدهای ریاست جمهوری به فرهنگ

 فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین خودروی سواری برای ماموریت های اداری 
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تامین خودروی سواری برای ماموریت های 
اداری )درون شهری و برون شهری( کارکنان
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کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور درخصــوص 
ــی  ــه بعض ــده ب ــات واردش ــی و اتهام ــرات تلویزیون مناظ
کاندیداهــا گفــت: کمیســیون تبلیغــات انتخابــات در قانــون 
پیش بینــی شــده و اعضــای آن هــم مشــخص شــده 
اســت کــه بنــده خــودم در شــش جلســه آن حاضر شــدم.
ــوب  ــرات خ ــه مناظ ــکلی الحمدلل ــر ش ــزود: از نظ وی اف
برگــزار، عدالــت رعایــت و قانــون هــم اجــرا شــده اســت. 
ــا  ــت م ــه دس ــان ب ــتادهای آن ــا و س ــکایتی از نامزده ش
ــز در  ــود نی ــده ب ــرح ش ــه مط ــی ک ــان اضاف ــیده و زم رس

ــم. ــتان دادی ــه دوس ــره دوم ب مناظ
وزیــر کشــور دربــاره پرونــده رد صاحیــت شــوراها گفــت: 
توقــع و انتظــار از مراجــع 4 گانــه بــرای تاییــد صاحیت هــا 
ایــن اســت در موعــد مقــرر مطابــق قانــون مــدارک را ارائــه 
دهنــد. در بحــث انتخابــات وزارت کشــور نقش مســتقل در 

هیــچ مرحلــه ای نــدارد. 
ــی  ــورای عال ــب ش ــا تصوی ــرد: ب ــور تصریح ک ــر کش وزی
امنیــت ملــی در راســتای برگــزاری انتخابــات بــا مشــارکت 
زیــاد، اقداماتــی کــه آثــار منفــی در فضــای تبلیغــات 
لغــو  قبیــل  از  اتفاقاتــی  و  باشــد،  داشــته  انتخابــات 
ــت؛  ــوع اس ــه ممن ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــخنرانی ها ب س
مگــر مــوارد اســتثنائی کــه خدشــه بــر امنیــت ملــی باشــد.

رحمانــی فضلــی تاکیــد کــرد: رعایــت چارچوب هــای 
قانونــی و خطــوط قرمــز امنیــت ملــی بــا تفســیر مضیــق 

بــه  اســت.  الزم  همــه  بــر 
ابــاغ شــده کــه  اســتانداران 
تبلیغاتــی  از فضــای مطلــوب 

صیانــت کننــد. 
وزیــر کشــور در ادامــه بــا اشــاره 
ــن  ــت:  ای ــنجی ها گف ــه نظرس ب

روزهــا همــه نظرســنجی می کننــد، برخــی نظرســازی 
ــن  ــد؛ ای ــد، برخــی در نظــرات اعمــال نظــر می کنن می کنن

ــی اســت. هــم موضــوع جالب
زمــان  در  دولتــی  دســتگاه های  تخلــف  دربــاره  وی 
ــر  ــر نظ ــه زی ــی ک ــتگاه های اجرای ــت:  دس ــات گف تبلیغ
ــا  دولــت هســتند اگــر تخلفــی داشــته باشــند، برخــورد ب
آن هــا نیــم ســاعت طــول نمی کشــد. بــه فرماندارهــا 
گفتیــم بــه همــه ســتادها ســر بزننــد؛ اگــر یــک فرمانــدار 
بــه یــک ســتاد بــرود و بــه یــک ســتاد نــرود، بــا او برخورد 
ــال  ــی از بیت الم ــه هــر طریق می شــود. هــر دســتگاهی ب
اســتفاده مــی کنــد، نبایــد لــه یــا علیــه کاندیدایــی 
ــون 68  ــار داشــت: تاکن ــه اظه ــد. وی در ادام اســتفاده کن
مــورد تخلفــات رســانه ها در اتتخابــات را بــه دســتگاه 
قضایــی ارســال کردیــم. انتظــار داریــم از امــروز دادســتانی 

ــد.  ــات رســیدگی کن ــن تخلف ــه ای ــت ب ــه فوری ب
وزیــر کشــور تاکیــد کــرد: همــه کســانی کــه پــای صنــدوق 
رأی می رونــد بایــد شــماره ملــی را داشــته باشــند. فــارس

مراســم  در  الریجانــی  علــی 
افتتــاح بیســت ودومین نمایشــگاه 
بین المللــی نفــت، گاز، پاالیــش 
دربــاره  پتروشــیمی گفــت:  و 
در  کــه  حرف هایــی  بعضــی 
آمریــکا دربــاره توافــق هســته ای 
زده می شــود، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
ــه ســقف  ــران ب ــه ای ــود ک ــی نب ــق هســته ای موضوع تواف
ــات خــود برســد. امــروز در داخــل کشــور بحث هــا   مطالب
و گفت وگوهایــی انجــام می شــود و مناقشــات زیــادی 
روی مســئله هســته ای وجــود دارد، امــا مهــم آن اســت که 
آنچــه ایــران پذیرفــت و حاصــل شــد، کــف خواســته های 
ــود. وی تاکیــد کــرد: دســتکاری کــردن در توافــق  ایــران ب
هســته ای می توانــد مســائل جدیــدی ایجــاد کنــد؛ البتــه 
ایــران بــه تعهــدات پایبنــد اســت و ایــن بــه خاطــر روش 

کار ایــران اســت.
الریجانــی بــا بیــان اینکــه ایــران از لحــاظ تســلط اطاعاتــی 
ــی  ــرایط مطلوب ــردی از ش ــائل راهب ــر در مس ــت نظ و دق
ــک  ــدس نزدی ــن ح ــوان ای ــت: می ت ــت، گف ــوردار اس برخ
بــه یقیــن را داشــت کــه ایــران از امنیــت پایــدار برخــوردار 
ــر  ــت نظ ــا دق ــتراتژیک ب ــات اس ــا تصمیم ــت و طبع اس
ــدار در  ــت پای ــرای ایجــاد امنی ــا ب ــه می شــود و راه ه گرفت
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــود دارد. رئی ــه وج منطق

ــوان  ــه عن ــده ب ــل بن ــاس تحلی ــن اس ــر ای ــرد: ب ــد ک تاکی
فــردی آشــنا بــه مســئله امنیتــی در کشــور ایــن اســت کــه 
ــی برخــوردار اســت.  ــل قبول ــران از امنیــت خــوب و قاب ای
ایــن موضــوع بــر اســاس مســیر و روش درســت حاصــل 
شــده و امــری تصادفــی نیســت. الریجانی توضیــح داد: در 
ــرای ســرمایه گذاری  ــران ب حــال حاضــر شــرایط امــروز ای
ــت  ــی همچــون امنی ــاد مختلف ــت و گاز از ابع در حــوزه نف
ــورد  ــن موضــوع م ــا، بســیار خــوب اســت. ای و حمایت ه
ــت  ــک سیاس ــت و ی ــام اس ــای نظ ــه بخش ه ــه هم توج
ــص سیاســت های  ــه در ن ــداری محســوب می شــود ک پای
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــت. رئی ــده اس ــی آم کل
همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم اتخــاذ سیاســت هایی 
بــرای اســتفاده بهینــه از انــرژی گفــت: مجلــس چنــد روز 
ــه  ــرد ک ــب ک ــاک تصوی ــوای پ ــاره ه ــی درب ــش قوانین پی
ــه اســتفاده  ــوط ب ــرات در بخش هــای مرب ــه تغیی آن هــا ب
از انــرژی نیازمنــد اســت. وزارت نفــت می توانــد اســتفاده 
از انــرژی را بهینــه کنــد؛ بایــد ایــن موضــوع جــدی گرفتــه 
شــود؛ چــون نه تنهــا صرفــه اقتصــادی دارد کــه در شــرایط 
ــی در  ــوع مهم ــن موض ــت. ای ــذار اس ــز تاثیرگ ــتی نی زیس

ــه آن توجــه شــود. امنیــت کشــور اســت کــه بایــد ب
ــان گفــت: فضــای کار و اراده همــه بخش هــای  وی در پای
کشــور کمــک بــه ســازندگان اســت کــه امیــدوارم در 

ــر ــیم. مه ــق باش ــاهد رون ــده ش ــال های آین س

وزیر کشور:

عدالت در مناظرات رعایت شده است

رئیس مجلس شورای اسامی:

ایران به کف مطالبات خود در برجام رسید

ــان  ــی از معاون ــا جمع ــدار ب ــی در دی ــوری همدان ــت هللا ن آی
 نزاجــا بــر حضــور حداکثــری در انتخابــات تاکیــد کــرد 
ــات حضــور  ــه در انتخاب ــاب، هم ــظ انق ــرای حف ــت: ب و گف
یابنــد و مــردم کســی را انتخــاب کننــد کــه دارای روح 
شــجاعت، مبــارزه، جهادگــری، التــزام عملــی و رفتــاری بــه 

ــد.   ــان باش ــوق محروم ــع حق ــه و مداف ــت فقی والی
او بیــان کــرد: امــام راحــل، فقیــه و روحانــی مجاهدگــر بودند 
ــری را  ــت بی نظی ــی خــود حرک ــر انقاب ــا اندیشــه و تفک و ب
ــد  ــد: »نبای ــی فرمودن ــی تاریخــی و اله ــد و  در بیان ــم زدن رق
انقــاب بــه دســت نااهــان بیفتــد«؛ اگــر انقــاب بــه دســت 

ــن، ارزش هــای  ــه دی ــادی ب ــد، چــون اعتق ــراد بیفت ــن اف ای
اســام و انقــاب ندارنــد، بــه نظــام، کشــور و انقــاب ضربــه 
ــات  ــن موضوع ــت را مهم تری ــئله امام ــد زد. وی مس خواهن
ــود، ســایر مســائل  ــن برشــمرد و گفــت: اگــر امامــت نب دی
ــه همیــن دلیــل نقــش والیــت  هــم شــکل نمی گرفــت و ب

در هدایــت بشــر بســیار اثرگــذار اســت.
ایــن مرجــع تقلیــد ادامــه داد: انقــاب بــه راحتــی بــه دســت 

نیامــده؛ بســیاری از جوانــان بــرای پیــروزی انقــاب از جــان 
خــود گذشــتند تــا انقــاب بــه ثمــر نشســت؛ بنابرایــن حفــظ 

آن بــر همــه آحــاد الزم و ضــروری اســت.
آیــت هللا نــوری همدانــی خاطرنشــان کــرد: انقــاب، جامعــه 
ــگ  ــد فرهن ــات داد؛ بای ــم نج ــتبداد و ظل ــامی را از اس اس
ایثــار و شــهادت را ترویــج داد؛ بایــد ارکان، اهــداف و ثمــرات 
ــد، شــناخت؛  ــد می کن ــاب را تهدی ــه انق و آســیب هایی را ک

ایــن انقــاب ارکانــی چــون اســام، مــردم و ولــی فقیــه دارد 
و نبایــد از ایــن ارکان بــه راحتــی گذشــت. خبرگــزاری حــوزه

آیت هللا نوری همدانی:

اگر انقالب به دست نااهالن بیفتد، به نظام و کشور ضربه می زنند
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تقریبــا 5 ســال پــس از معرفــی خــودروی دنــا ایران خودرویی ها 
تصمیــم گرفتنــد نمونــه بــه روز شــده خــودروی دنــا را بــا نــام 
»دناپــاس« روانــه بــازار کننــد. برخــاف آنچــه قبــل از عرضــه 
ایــن خــودرو عنــوان می شــد، محصــول جدیــد ایران خــودرو 
بــدون دو ویژگــی مهــم یعنــی گیربکــس اتوماتیــک و توربــو 
ــیاری از  ــوع بس ــن موض ــد ای ــر چن ــد. ه ــه ش ــارژ عرض ش
ــث  ــا باع ــق دن ــه موف ــا تجرب ــرد، ام ــد ک کارشناســان را ناامی
ــروش  ــی زود پرف ــودرو خیل ــد ایران خ ــودروی جدی ــد خ ش
ــق  ــودروی موف ــمند، خ ــرفته س ــوع پیش ــه ن ــا ک ــود. دن ش
ایران خــودرو اســت، علی رغــم قیمــت نســبتا زیــاد بــا اقبــال 
خوبــی روبــه رو شــد؛ هــر چنــد بارزتریــن دلیــل این اســتقبال 
کیفیــت نســبتا خــوب بدنــه و موتــور بــود، امــا از همــان اول 
هــم خــودروی دنا چند اشــکال اساســی داشــت؛ وزن نســبتا 
ســنگین خــودرو در کنــار ایمنــی پاییــن و همچنیــن دیــد کــم 
راننــده از ســمت چــپ بــه دلیــل ســتون کنــاری از اشــکاالت 

اساســی دنــا بــود.
    دناپالس

ــن  ــه ای ــت ک ــار می رف ــن انتظ ــاس ای ــد دناپ ــر تولی ــا خب ب
ایــرادات اساســی دنــا در مــدل جدیــد رفــع شــود؛ همچنیــن 
ــه  ــودرو اضاف ــه خ ــن ب ــوان آپش ــه عن ــتری ب ــات بیش امکان

ــدارد  ــا ن ــا دن ــری ب ــی تغیی ــاظ فن ــاس از لح ــود. دناپ  ش
ــودرو  ــه خ ــه بدن ــوط ب ــده مرب ــرات اعمال ش ــتر تغیی و بیش
ــوان  ــاس می ت ــر دناپ ــه در ظاه ــری ک ــن تغیی ــت. اولی اس
مشــاهده کــرد وجــود ســانروف در خــودرو اســت کــه از ایــن 
لحــاظ می تــوان گفــت کــه شــاهد حضــور اولیــن خــودرو بــا 
ســانروف فابریــک کارخانــه در خودروهــای زیــر 50 میلیــون 
تومــان تولیــد ایران خــودرو هســتیم. دوربیــن عقــب نیــز بــه 
ــه  ــده ک ــب ش ــاس نص ــر روی دناپ ــرض ب ــورت پیش ف ص
ــد  ــده ایران خــودرو مانن ــورد در محصــوالت آین ــن م ــه ای البت

پــژو 207 جدیــد نیــز وجــود دارد. 
یکــی دیگــر از تغییــرات دناپــاس نســبت بــه دنــای معمولی 
وجــود خطوطــی در بدنــه خــودرو اســت کــه ایــن خطــوط از 
قســمت جلــوی خــودرو شــروع شــده و تــا انتهــای خــودرو 
ادامــه می یابــد. طراحــی جلــو پنجــره ایــن خــودرو تــا حــدی 
بــه روز شــده و طــرح در و گلگیــر عقــب نیــز بــه طــور کامــل 
تغییــر کــرده اســت. از تغییــرات دیگــر، چــراغ ال ای دی نــور 
روز یــا day light اســت کــه در چراغ هــای جلویــی دناپــاس 
ــی  ــاس از لحــاظ مشــخصات فن ــه شــده اســت. دناپ تعبی
بهــره   EF7 از موتــور ایــن دو خــودرو  ماننــد دناســت. 
ــیلندر  ــی، 4 س ــم 1646 سی س ــور حج ــن موت ــد. ای  می برن
و 16 ســوپاپ دارد. حداکثــر قــدرت خروجــی موتــور دناپاس 
115 اســب بخــار اســت کــه در 6000 دور در دقیقــه بــه دســت 

می آیــد. اســتاندارد آالیندگــی دنــا و دناپــاس یــورو 4 اســت. 
از نظــر ایمنــی تــا حــدی دناپــاس ارتقــا پیــدا کــرده و بــه 4 
ــه رو  ــوا از روب ــز شــده اســت. دو کیســه ه کیســه هــوا مجه
ــورت  ــه ص ــو ب ــای جل ــل صندلی ه ــوا از داخ ــه ه و دو کیس
ــینان  ــان سرنش ــا از ج ــود و در تصادف ه ــاز می ش ــی ب جانب
نظیــر  امکاناتــی  همچنیــن  می کنــد.  محافظــت  جلــو 
سیســتم تهویــه اتوماتیــک، کــروز کنتــرل، صندلی هــای جلــو 

برقــی و… ماننــد قبــل در دناپــاس وجــود دارد.
    قیمت

ــون و 500  ــی در حــال حاضــر حــدود 42 میلی ــای معمول دن
هــزار تومــان قیمــت دارد و دناپــاس بــا قیمــت حــدود 46 

ــه عرضــه شــده اســت. میلیــون تومــان از ســوی کارخان
    بررسی نهایی

ــد  ــه انتظــار مشــتریان قطعــا دناپــاس نمی توان ــا توجــه ب ب
انتظــارات مشــتریان ســختگیر را بــرآورده کنــد؛ به ویــژه 
وعده هــای  از  یکــی  کــه  اتوماتیــک  گیربکــس  اینکــه 
ــت. از  ــده اس ــی نش ــوز در آن عمل ــوده، هن ــازان ب خودروس
نظــر ایمنــی دناپــاس عملکــرد خوبــی داشــته و داشــتن 4 
ــی محســوب می شــود؛  ایربــگ ضریــب ایمنــی نســبتا خوب
ــر  ــان اضافه ت ــون توم ــا 4 میلی ــدود 3.5 ت ــت ح ــا پرداخ ام
ــر  ــه نظ ــاد ب ــن، زی ــاندروف و دوربی ــن س ــرای دوربی ــا ب تنه

می رســد.

گزارشاختصاصیکیمیایوطنازمحصولجدیدایرانخودرو

برخوردنزدیکبادناپالس

ــان  ــتان اصفه ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
گفــت: میــزان خســارات ناشــی از فعالیــت کانون هــای 
بحرانــی بیابانــی در ســطح اســتان اصفهــان ســالیانه حــدود 
3۹ میلیــارد تومــان اســت. حســین شــاملی بــا بیــان اینکــه 
فرســایش بــادی و خاکــی دو چالــش عمــده منابــع طبیعــی 

اســتان محســوب می شــوند، اظهــار کــرد: 
ــاالنه  ــور س ــادی در کش ــایش ب ــزان فرس می
حــدود 41 تــن در هکتــار اســت و ایــن عــدد 
بــرای دشــت ســجزی اصفهــان تــا 60 تــن در 
هکتــار نیــز می رســد. وی بــا بیــان اینکــه 32 
ــا  ــار از ســطح کشــور را بیابان ه ــون هکت میلی
ــرد: 30 درصــد  ــه ک ــد، اضاف تشــکیل می دهن

ــت  ــی اس ــای بیابان ــان عرصه ه ــتان اصفه ــاحت اس  از مس
و رتبــه پنجــم کشــور در ایــن بخــش را دارد. مدیــر کل منابــع 
ــارات  ــزان خس ــان می ــتان اصفه ــزداری اس ــی و آبخی طبیع
ناشــی از فعالیــت کانون هــای بحرانــی بیابانــی را در ســطح 
ــرد  ــرآورد ک ــان ب ــارد توم ــدود 3۹ میلی ــالیانه ح ــتان س اس

 و گفــت: بعــد از دو چالــش تغییــر اقلیــم و کمبــود آب 
موضوع بیابان زایی در مقام بعدی قرار دارد. 

وی در تشــریح عوامــل بیابــان زا بــه دو مقولــه عوامــل 
محیطــی و انســانی اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجه به شــرایط 
امــروز اســتان، نیــاز بــه برنامه ریــزی دقیــق بــرای جلوگیــری 
از بیابان زایــی بــه خوبــی احســاس می شــود. 
شــاملی میــزان دام ســبک موجــود در اســتان 
را بســیار بیــش از ظرفیــت مراتــع اعــام کــرد 
و ادامــه داد: بوته کنــی، بهره بــرداری بیــش 
شــیوه های  زیرزمینــی،  منابــع  از  حــد  از 
ــی  ــاری، برداشــت های غیراصول نامناســب آبی
از معــادن و مــواردی از ایــن قبیــل، مشــکاتی 
را بــرای زمیــن ایجــاد کــرده اســت. وی بیــان داشــت: 
ــه  ــاز ب ــادی نی ــال 2030 می ــا س ــی ت ــاس پیش بین ــر اس ب
ــن در  ــت و ای ــاورزی اس ــی کش ــدی اراض ــش 50 درص افزای
ــا در  ــر دنی ــاورزی در سراس ــی کش ــه اراض ــت ک ــی اس حال

ــا ــد. ایمن معــرض تخریــب قــرار دارن

پــس از حــدود 1۸0 روز و بــا اعــام ســازمان جهانــی 
ــات  ــه تلف ــدگان ک ــاد پرن ــوق ح ــزای ف بهداشــت دام آنفلوآن
ــار  ــر جــا گذاشــت، مه ــران ب ــور ای بســیاری در جمعیــت طی
شــد و بــه تدریــج صــادرات مــرغ و تخم مــرغ ایرانــی 
ــه  ــدگان ک ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــد. آنفلوآن ــد ش ــاز خواه آغ

ســال  آبان مــاه  دوم  نیمــه  در  آن  شــیوع 
گذشــته در ایــران آغــاز شــد، نه تنهــا بســیاری 
از  و  آلــوده کــرد  را  اســتان های کشــور  از 
واحدهــای پرورشــی طیــور بســیاری، به ویــژه 
واحدهــای تولیــد تخم مــرغ تلفــات بســیاری 
گرفــت، بلکــه موجــب شــد تــا صــادرات مــرغ 
ــایه و  ــورهای همس ــه کش ــز ب ــرغ نی و تخم م

دیگــر مشــتریان ایــران قطــع شــود. ایــن بیمــاری بــه همــراه 
آنفلوآنــزای مرغــی در ســال 13۹4 حــدود 30 میلیــارد تومــان 
ــه مرغــداران وارد کــرد و دولــت ایــن بدهــی اش  خســارت ب
را بــه مرغــداران بــا اعتبــار 30 میلیــارد تومانــی جبــران کــرد؛ 
چــرا کــه بــه گفتــه رئیــس ســازمان دامپزشــکی، اواخر ســال 

گذشــته دولــت 30 میلیــارد تومــان بــه ســازمان دامپزشــکی 
بابــت پرداخــت مطالبــات مرغــداران آســیب دیده از بیمــاری 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان پرداخــت کــرد کــه بخشــی 
از ایــن اعتبــار بــرای پرداخــت بدهی هــای ســال 13۹4 
ــه  ــت ک ــده ای نیس ــدار و تولیدکنن ــچ مرغ ــروز هی ــود و ام ب
بابــت تلفــات بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
پرنــدگان از دولــت و ســازمان دامپزشــکی 
طلــب داشــته باشــد. اکنــون بــر اســاس اعام 
ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســازمان جهانی 
بهداشــت دام، پیگیــری جهــت شــروع دوبــاره 
صــادرات تخم مــرغ بــه بازارهــای هــدف آغــاز 
ــل  ــر عام ــوند، مدی ــا ترکاش ــت. رض ــده اس ش
ــام  ــز اع ــذار، نی ــرغ تخمگ ــداران م ــزی مرغ ــه مرک اتحادی
کــرده کــه بــا توجــه بــه هماهنگــی بــه عمــل آمــده رایزنــی 
جهــت آغــاز دوبــاره صــادرات بــا مســئوالن و تجــار کشــورهای 
ــه  ــژه کشــورهای عــراق و افغانســتان در هفت همســایه، به وی

جــاری انجــام خواهــد شــد. ایســنا

چنــدی پیــش خبــری مبنــی بــر موافقــت بــا تولیــد 20 
ــانه ها  ــور در رس ــل کش ــاک در داخ ــی پوش ــد خارج برن
ــوژی روز  ــر حاکــی از ورود تکنول ــن خب منتشــر شــد. ای
دنیــا بــه صنعــت پوشــاک و برنامه ریــزی بــرای نجــات 
ایــن صنعــت قدیمــی کشــور بــود. ابوالقاســم شــیرازی، 
ــندگان  ــدگان و فروش ــف تولیدکنن ــه صن ــس اتحادی رئی
پوشــاک، درخصــوص نحــوه انتخــاب برندهــای خارجــی 
بــرای تولیــد در داخــل کشــور گفــت: بــر اســاس 
دســتورکار صادرشــده بــرای فعالیــت برندهــای معــروف 
پوشــاک، ایــن بخــش بایــد بــه انــدازه 20 درصــد از ارزش 
ــد  ــه تولی ــدام ب ــران، اق ــود را در ای ــت خ ــی فعالی ریال
ــد امــکان ادامــه  ــن رون ــا انجــام ای ــه ب ــد ک پوشــاک کن

ــت.  ــد داش ــور خواهن ــازار کش ــروش کاال را در ب ف
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه ویــژه پیگیــری 
اجرایــی شــدن ایــن دســتورکار گفــت: از ســال گذشــته 
مــا شــروع بــه تحقیــق و مطالعــه درخصــوص برندهایــی 
کردیــم کــه پیشــنهاد احــداث فروشــگاه در کشــور مــا را 

ــاک  ــازار پوش ــه ب ــی ب ــه دسترس ــد ب ــته و عاقه من داش
کشــور هســتند. 

ــن بررســی ها  ــس از ای ــت: پ ــال اقتصــادی گف ــن فع ای
بــا همــکاری معاونــت صنایــع وزارت صنعــت کارگروهــی 
متشــکل از ۸ کارشــناس خبــره در ایــن حــوزه تشــکیل 
شــد. وی بــا اشــاره بــه نقــش هــر یــک از ایــن 
ــوی  ــده از س ــناس و نماین ــت: 5 کارش ــان گف کارشناس
دولــت و 3 کارشــناس و فعــال اقتصــادی از بخــش 
ــام  ــا تم ــد ت ــور دارن ــروه حض ــن کارگ ــی در ای خصوص
تصمیمــات بــر مبنــای راهبردهــای واقعــی بــازار پوشــاک 
ایــران اخــذ شــود. وی افــزود: بــرای انتخــاب برندهــای 
ــا  ــا بســیار ب ــن مجــوز، م ــای ای ــر پوشــاک و اعط معتب
حساســیت و وســواس عمــل می کنیــم؛ چــرا کــه 
کیفیــت، قیمــت، طراحــی و همچنیــن رعایــت معیارهــا 
ــه  ــت ک ــاخص هایی اس ــه ش ــی از جمل ــول فرهنگ و اص
ــورد توجــه  ــران م ــای خارجــی در ای ــد برنده ــرای تولی ب

ــن ــت. اقتصادآنای ــروه اس ــای کارگ ــه اعض هم

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال 
و بختیــاری از رشــد 60 درصــدی ایجــاد اشــتغال در 

چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.
ســید عبــاس جزایــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد 
اشــتغال در چهارمحــال و بختیــاری 60 درصــد 
رشــد داشــته، عنــوان کــرد: در ســال گذشــته تعهــد 
ایجــاد اشــتغال، ۹ هــزار و 121 شــغل بــوده اســت.
وی عنــوان کــرد: در ســال گذشــته بیــش از تعهــد 
در نظــر گرفتــه شــده در ایــن اســتان شــغل ایجــاد 

شــده اســت.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال 
و بختیــاری بیــان کــرد: در ســال گذشــته 14 
ــاری در  ــال و بختی ــزار و 231 شــغل در چهارمح ه
بخش هــای مختلــف اقتصــادی از جملــه صنعــت 

ــاد شــده اســت. ــات و ... ایج کشــاورزی، خدم

ــه برگــزاری همایــش روز کارگــر  ــا اشــاره ب وی ب
در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: در ایــن 
همایــش نقــش مهــم کارگــران در تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی تبییــن شــده اســت.
ــورت  ــه ص ــش ب ــن همای ــرد: در ای ــوان ک وی عن
خــاص و تخصصــی مؤلفه هــای زمینه ســاز و مؤثــر 
در کاهــش یــا افزایــش بیــکاری، رشــد یــا رکــود 

اشــتغال بیــان شــد.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر   
در  داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــتغال و  ــاد اش ــرورت ایج ــر ض ــش ب ــن همای ای
ــد  ــا تأکی ــای و توانمندی ه ــری از ظرفیت ه بهره گی
ــاد  ــی در ایج ــر ناتوان ــه بیانگ ــی ک ــده و مطالب ش
ــده  ــان نش ــد، بی ــتان باش ــن اس ــتغال در ای اش

ــر ــت. مه اس

ــان  ــا بی ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــتریان ش ــاون مش مع
ــر  ــب از نظ ــرعت مناس ــا س ــی ب ــت حجم ــه اینترن اینک
تعرفــه و امکانــات بــرای مشــترکان بــه ســود مشــترک 
اســت، از تفکیــک تعرفــه اینترنــت داخــل از بین الملــل 

ــر داد.  ــتان ها خب ــی اس ــرات در بعض ــط مخاب توس
ــه  ــدود ب ــت نامح ــل اینترن ــاره تبدی ــان درب داوود زارعی
ــات ســازمان  ــه مصوب ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک حجمــی اظه
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، بایــد بــه ســمت 
تبدیــل اینترنــت بــه ســمت حجمــی برویــم؛ امــا در کل 
بــا توجــه بــه کاهــش تعرفه هــا و افزایــش ســرعت، بــاز 
هــم ۹0 درصــد مشــترکان مــا اگــر از روش غیرحجمــی 
اســتفاده کننــد، هــم از نظــر اقتصــادی و هــم ســرعت در 

آینــده بــه نفــع آن هــا خواهــد بــود؛ زیــرا مــا بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه مصــرف اینترنــت را گســترش دهیــم. 
ــه  ــانی ک ــر کس ــال حاض ــا در ح ــه داد: طبیعت وی ادام
ــم 256 و 512  ــرعت ک ــد، از س ــدود دارن ــت نامح اینترن
کیلــو بیــت بــر ثانیــه اســتفاده می کننــد. نــگاه ســازمان 
ــدون  ــاد و ب تنظیــم مقــررات ارتباطــات، ســرعت های زی
در نظــر گرفتــن حجــم اســت کــه در کل بــه نفــع 

ــت.  ــترک اس مش
اینترنــت حجمــی بــا ســرعت مناســب از نظــر تعرفه هــا 
و امکاناتــی کــه بــرای مشــترک فراهــم می شــود، 
ــه  ــل ب ــل از بین المل ــت داخ ــک اینترن ــا تفکی ــژه ب به وی

ســود مشــترک اســت. ایســنا

کیفیت، قیمت و طراحی، راه ورود به بازار پوشاک ایران

مدیر کل تعاون چهارمحال و بختیاری:

رشد ۶۰ درصدی ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری

اینترنت حجمی با سرعت زیاد به نفع کاربر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 422 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 تسهیالت ارزان، بازار مسکن را 

رونق می بخشد
ــیون  ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
عمــران مجلــس گفــت: در حــال 
حاضر تســهیات اعطــای وام در 
ــرخ  ــا ن ــا ب ــکن ی ــش مس بخ
ــذاری و  ــا ودیعه گ ــاال ی ــود ب س
خریــد اوراق گــران در جریــان 
اســت کــه ایــن انگیــزه متقاضیان 
ــرای اخــذ تســهیات کاهــش داده اســت. ســید هــادی  را ب
ــا  ــا اشــاره بــه افزایــش رقــم تســهیات مســکن ب بهــادری ب
ــم  ــار گفــت: افزایــش رق ــول و اعتب ــر شــورای پ ــه اخی مصوب
ــدرت  ــد ق ــتای رش ــی در راس ــکن، گام مثبت ــهیات مس تس

خرید مردم و ساماندهی بازار مسکن است. 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
ارائــه تســهیات ارزان قیمــت بــه متقاضیــان خریــد مســکن 
می توانــد بــازار را از رکــود فعلــی برهانــد، تصریــح کــرد: 
ایجــاد  باشــد،  بیشــتر  از ساخت وســاز  هرچــه حمایــت 
ــه  ــان عرض ــادل می ــاد تع ــه ایج ــتر و در نتیج ــاغل بیش  مش

و تقاضای مسکن رخ خواهد داد. 
ــد  ــکن را الزم خوان ــهیات مس ــود تس ــرخ س ــش ن  وی کاه
ــش  ــای وام در بخ ــهیات اعط ــر تس ــال حاض ــت: در ح و گف
ــد  ــذاری و خری ــا ودیعه گ ــاال ی ــرخ ســود ب ــا ن ــا ب مســکن ی
ــان  ــزه متقاضی ــن انگی ــه ای ــت ک ــان اس ــران در جری اوراق گ
ــت ــه مل ــت. خان ــش داده اس ــهیات را کاه ــذ تس ــرای اخ ب
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پروژه های مسکن مهر اصفهان
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان واریــز نشــدن 
ــان در مســکن مهــر را دلیــل تعویــق  ســهم آورده متقاضی
ــاح پروژه هــای مســکن مهــر اعــام کــرد و گفــت: 4  افتت
هــزار و 541 واحــد مســکن مهــر تــا پایان شــهریور امســال 

ــه بهره بــرداری خواهــد رســید.  در اســتان ب
ــق  ــه تعوی ــل ب ــه دالی ــزود: از جمل ــی اف ــه غام حجت ال
افتــادن افتتــاح ایــن پروژه هــا طبــق برنامــه اعامــی کــه 
عمدتــا دارای ۸0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســتند، واریز 
نشــدن ســهم آورده متقاضیــان اســت کــه عمدتــا در شــهر 
ــده  ــای مشخص ش ــدم واریزی ه ــل ع ــه دلی ــهر ب فوالدش
هماهنگی هــای  بــه  نیــاز  و  متقاضیــان  توســط 
انجام شــده بــا مجمــع و دریافــت مصوبــات مربوطــه 
و  تدبیــرات  بــا  شــده کــه  زمــان  صــرف  مشــمول 
تــا  زمان بندی شــده  برنامــه  طبــق  الزم  پیگیری هــای 
بهره بــرداری خواهــد  بــه  امســال   پایــان شــهریورماه 

رسید. 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان بــه خدمــات روبنایــی 
ــت  ــاره داش ــایت ها اش ــن س ــده در ای ــی ارائه ش و زیربنای
و گفــت: ســاخت 23 بــاب مســجد، 31 بــاب مدرســه، 4 
بــاب کانتــری و 4 باب ســالن ورزشــی، از جملــه خدماتی 
اســت کــه در بخــش روبنایــی در حــال اجراســت و در حوزه 
ــه  ــارات الزم ب ــا تخصیــص اعتب ــز ب ــی نی خدمــات زیربنای
ــرق  ــث آب و ب ــده، بح ــام ش ــرا انج ــه اخی ــرو ک وزارت نی
ــع  ــز مرتف ــا در ســایت های دارای مشــکل نی ــن پروژه ه ای

خواهــد شــد. ایســنا

مدیر عامل شرکت نمایشگاه اصفهان اعالم کرد:

 اصفهان، میزبان 33 شرکت خارجی 

در نمایشگاه بین المللی سنگ
بین المللــی  نمایشــگاه  ســیزدهمین  کیمیای وطن
ــا 2۸  ــخ 25 ت ــته در تاری ــع وابس ــادن و صنای ــنگ، مع س
اردیبهشــت ماه در اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. مدیــر 
عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 
در این بــاره گفــت: در ایــن دوره در کنــار مشــارکت کنندگان 
مطــرح داخلــی، حضــور مشــارکت کنندگانی از کشــورهای 

چین، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را شاهد خواهیم بود. 
ــا 21 شــرکت در  ــن ب ــزود: کشــور چی ــان اف رســول محققی
ــن  ــون ای ــب پاوی ــگاهی و در قال ــای نمایش ــر فض 260 مت
ــا نیــز  ــون کشــور ایتالی کشــور حضــور خواهــد یافــت. پاوی
ــع فضــای نمایشــگاهی  ــر مرب شــامل 10 شــرکت و 120 مت
خواهــد بــود. کشــورهای اســپانیا و پرتغــال نیــز هــر یــک بــا 

ــد.  ــان حضــور دارن یــک شــرکت در نمایشــگاه اصفه
ــه گفتــه وی مشــارکت کنندگان ایــن نمایشــگاه در زمینــه  ب
انــواع ســنگ های فرآوری شــده ســاختمانی، صادراتــی، 
ــزارآالت  ــزات و ماشــین آالت و اب ــی، تجهی ــی و تزئین عمران
تکنولــوژی  و  معــادن  ســنگ،  فــرآوری  و  ســنگبری 
ــوازم و  ــزات و ماشــین آالت ســنگبری و ل اســتخراج، تجهی

ــتند.  ــال هس ــی فع ــات یدک قطع
شــرکت های خارجــی حضوریافتــه در ایــن نمایشــگاه نیــز 
ــزار  ــی، اب ــی و مصنوع ــنگ های طبیع ــواع س ــه ان در زمین
بــرش، صیقــل، رزیــن، پولیــش و تجهیــزات فعالیــت 
دارنــد. ایــن نمایشــگاه در ســاعات بازدیــد 16 تــا 22 تاریــخ 
ــل  ــع در پ اشاره شــده در محــل نمایشــگاه های اســتان واق

ــا خواهــد شــد. شهرســتان برپ

گوجه فرنگی 3۰ درصد ارزان شد
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی از کاهــش 30 درصــدی 
قیمــت گوجه فرنگــی و همچنیــن کاهــش 10 درصــدی 

ــر داد.  ــازار خب ــیب زمینی در ب ــت س قیم
ــدی  ــدود 30 درص ــش ح ــران از کاه ــین مهاج ــید حس س
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــازار خب ــی در ب ــت گوجه فرنگ قیم
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــازار ش ــه کازرون وارد ب ــی منطق گوجه فرنگ
ــن  ــداری پایی ــول مق ــن محص ــت ای ــل قیم ــن دلی همی
آمــده؛ ضمــن اینکــه طــی روزهــای آینــده محصــول نقــاط 
دیگــر نیــز وارد بــازار خواهــد شــد و قیمــت ایــن محصــول 

ــد.  ــدا می کن ــتری پی ــش بیش کاه
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــر قیم ــال حاض ــرد: در ح ــه ک وی اضاف
گوجه فرنگــی بــا کیفیــت بیــن 2000 تــا 3000 تومــان اســت. 
ــش  ــن از کاه ــبزی همچنی ــوه و س ــه می ــس اتحادی رئی
حــدود 10 درصــدی قیمــت ســیب زمینی در بــازار خبــر داد 
و گفــت: درحــال حاضــر قیمــت ایــن محصــول نیــز بیــن 

ــا 1۸00 تومــان اســت. مهــر 1400 ت

آنفلوآنزای مرغی از ایران پر کشیدخسارت 3۹ میلیارد تومانی کانون های بیابانی به اصفهان

یابــد.  پایــان  رکــود  منتظریــم  همچنــان  مــا 
سال هاســت کــه منتظریــم؛ امــا انــگار خبــری نیســت. 
کاســبی ها نمی چرخــد، امــا خــب ایــن چــه ربطــی بــه 
ــه شــغل شــریف  ــن اســت ک ــم ای مســئوالن دارد! مه

واردات بــه خوبــی می چرخــد!

چــرا بایــد بــرای گرفتــن یکــی، دو میلیــون تومــان ناقابــل 
ــر  ــر روز خب ــه ه ــی ک ــویم؛ در حال ــت ش ــدر اذی وام این ق
دریافــت وام هــای کالن و میلیــاردی بــه گــوش می رســد. 
ــه  ــن مشــکالت در کشــور ب ــه ای ــرار اســت ب ــع ق چــه موق

طــور جــدی رســیدگی شــود؟!

خســته نباشــید! واقعــا چــه کســی در شــهر مســئول 
رســیدگی بــه پارک هــای دوبلــه و ســوبله و ... اســت. بنــد 
آوردن خیابان هــا بــه ایــن شــیوه حتــی چنــد لحظــه هــم 
ــود.  ــر ش ــد متذک ــی بای ــت و کس ــاس اس ــق الن ــد، ح باش

ــدارد. ــی ن ــئوالن اهمیت ــرای مس ــگار ب ان

با سالم
ــی داشــته باشــید  ــی از مناظــرت انتخابات ــا تحلیل های لطف
و ســابقه فعالیت هــای گذشــته کاندیداهــا را مــرور کنیــد.

با تشکر

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....736

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0913....687

0913....368

0913....456

#هموطن_سالم

آگهی فراخوان پیمانکاران

و  پروازی  عوامل  بهسازی ساختمانها،  و  مرمت  پروژه  دارد  نظر  در  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت 
محوطه سازی فرودگاه شهرکرد را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

فشرده چهار پاکتی به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صاحیت )رتبه بندی( در پایه 5 ابنیه و 3 راه و باند از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور باشند.

فرودگاه  و محوطه سازی  پروازی  عوامل  بهسازی ساختمانها،  و  مرمت  مناقصه:  از موضوع  شرح مختصری 
شهرکرد )شامل عملیات تخریب - عملیات خاکی با دست و ماشین - کارهای فوالدی با میلگرد - بتن درجا 

- بتن پیش ساخته - زیراساس، اساس و باالست - آسفالت - کارهای سنگی و ...( 

برآورد اولیه مجموعا حدود 40.000.000.000 )چهل میلیارد( ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال ۹6 می باشد.

مدت اجرای پروژه 21 ماه و مدت دوره تضمین برابر مدت پیمان می باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه 2.000.000.000 )دو میلیارد( ریال می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه 
 IR260170000002176۸14551006 معتبر بانکی و یا واریز وجه به شماره حساب شبا سپرده بانک ملی شعبه شهرکرد

به نام فرودگاه شهرکرد مورد پذیرش خواهد بود. )شناسه ملی: 101012۸7750 کداقتصادی: 41131۹637۸15 

شماره ثبت: ۸41۸5(

محل تحویل اسناد مناقصه: فرودگاه شهرکرد - امور اداری - دبیرخانه
آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه )چهار پاکت همزمان(: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ ۹6/3/۸ و زمان 

بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ ۹6/3/۹ خواهد بود.

الزم به ذکر است هزینه کلیه آگهی های فراخوان روزنامه های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد و تنها 

پاکتهای )ج( شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی )65 امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

بازدید از پروژه های فرودگاه شهرکرد با هماهنگی فرودگاه خواهد بود.

به  مناقصه  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطاعات  آید جهت کسب  به عمل می  واجد شرایط دعوت  از شرکتهای 

پایگاه های ملی اطاع رسانی مناقصات و پورتال شرکت فرودگاههای کشور به آدرس  http://IETS.MPORG.IR و 

یا www.airport.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 4-32270۹01-03۸ تماس حاصل نمایند.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

معاونت عملیات فرودگاهی - مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی

نوبت چاپ  اول
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حتما بخوانید!
تعداد اتوبوس های شهر اصفهان ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــت.  ــران اس ــر در ای ــرگ و می ــل م ــومین عام ــرطان، س س
ســاالنه بیــش از ۳۰ هــزار نفــر از هموطنــان در اثــر ایــن 
ــا  ــی ب ــد. از طرف ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــاری ج بیم
ــه زندگــی و افزایــش درصــد ســالمندی در  افزایــش امیــد ب
جمعیــت کشــور، پیش بینــی می شــود مــوارد بــروز ســرطان 

ــد.  ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــده ب ــای آین در دهه ه
دکتــر مریــم طباطباییــان، دبیــر شــورای سیاســتگذاری 
ــا بیــان اینکــه  ســرطان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، ب
ــل  ــب از عل ــه نامناس ــی و تغذی ــرک بدن ــود تح ــی، کمب چاق
اصلــی بــروز ســرطان در افــراد اســت، گفــت: ایــن مــوارد قابل 
کنتــرل هســتند و در صــورت احتیــاط در ایــن مــوارد احتمــال 
بــه وجــود آمــدن ســرطان در افــراد بســیار کاهــش می یابــد.
ــتان  ــود در اس ــرطان های موج ــاری س ــت آم     وضعی

ــان اصفه
وی درخصــوص آخریــن وضعیــت آمــاری ســرطان های 
ــرطان در  ــار س ــرد: آم ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــود در اس موج
اســتان اصفهــان بســتگی بــه نــوع ســرطان ها متفــاوت 
ــرطان های  ــار س ــتان در آم ــن اس ــال ای ــور مث ــه ط ــت؛ ب اس
پســتان رتبــه اول را در کشــور داراســت، امــا در آمــار ســرطان 

ــت.  ــتان نیس ــرطان پس ــد س ــری مانن م
داد: ســرطان پســتان  ادامــه  دکتــر مریــم طباطباییــان 
زنــان  بیــن  در  اصفهــان  اســتان  ســرطان   شــایع ترین 
ــرطان  ــایع ترین س ــتات، ش ــی و پروس ــرطان های گوارش و س
در بیــن مــردان و ســرطان خــون شــایع ترین ســرطان در بیــن 

کــودکان اســت. 
ــه  ــان رو ب ــرطان در اصفه ــار س ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
افزایــش اســت، خاطرنشــان کــرد: آمار ســرطان در کشــورهای 
ــش  ــن افزای ــت و ای ــش اس ــه افزای ــعه رو ب ــال توس در ح
ــورهای در  ــر در کش ــرگ و می ــزان م ــش می ــا افزای ــراه ب هم
حــال توســعه خواهــد بــود کــه نیازمنــد هســتیم تــا بــا رعایــت 
مــوارد پیشــگیری از ســرطان بتوانیــم دســت کم آمــار و رونــد 
ــد  ــک رون ــه ی ــده ب ــال آین ــرای 1۰ س ــرطان را ب ــی س افزایش

ثابــت تبدیــل کنیــم.
    سرطان پستان قابل پیشگیری است

و  غربالگــری  سیســتم های  نبــودن  منظــم  طباطباییــان 
ــا در  ــد بیماری ه ــت رش ــن عل ــی را مهم تری ــات درمان امکان
بیــن مــردم دانســت و عنــوان کــرد: نبــود امکانــات درمانــی 
نســبت بــه جمعیــت و باورهــای غلــط مــردم و عــدم ارجــاع 
بــه پزشــک باعــث می شــود کــه بیمــاری بــر افــراد غلبــه کنــد 
و درنتیجــه شــاهد افزایــش مــرگ و میــر در جامعــه باشــیم.

 دبیــر شــورای سیاســتگذاری ســرطان دانشــگاه علــوم 
ــا بیــان اینکــه واقعیــت ایــن اســت کــه  پزشــکی اصفهــان ب
ســرطان پســتان قابــل پیشــگیری اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بــا اصــالح شــیوه زندگــی درصــدی از ابتال به ســرطان پســتان 
کاهــش می یابــد؛ امــا درخصــوص ایــن ســرطان آنچــه 
ــر می شــود،  ــاری و کاهــش مــرگ و می ــرل بیم موجــب کنت
تشــخیص بهنــگام اســت؛ زیــرا امــکان بــروز بیمــاری در کلیــه 

ــود دارد. ــان وج زن
    وضعیت سرطان در استان اصفهان

ــرطان در  ــت س ــه وضعی ــی در رابط ــص جراح ــن متخص ای
ــه ســرطان، اســتان  ــح کــرد: در زمین ــان، تصری اســتان اصفه
اصفهــان در وضعیــت بحــران قــرار نــدارد و فقــط یــک 

افزایــش پیش بینی شــده میــزان مــوارد ســرطان را خواهیــم 
داشــت و نیــاز بــه هشــدار نیســت؛ امــا نیازمنــد آماده ســازی 
ــا  ــرطان و مهی ــداد س ــن تع ــت ای ــرای دریاف ــتم ها ب سیس
کــردن شــرایط تشــخیصی و درمانــی مناســب خواهیــم بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بــروز ســرطان در اســتان اصفهــان 
یــک در هــزار در یــک ســال اســت و بــه عبــارت دیگــر 
می تــوان گفــت کــه از هــر هــزار نفــر اصفهانــی در یــک 
ــا  ــت: ب ــود، گف ــال می ش ــرطان مبت ــه س ــر ب ــک نف ــال، ی س
توجــه بــه اینکــه در اســتان اصفهــان حــدود 5 میلیــون 
نفــر زندگــی می کننــد، در یــک ســال از ایــن تعــداد 5 
 هــزار نفــر دچــار ســرطان می شــوند کــه یــک آمــار طبیعــی

 است. 

دبیر شورای سیاستگذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

سرطان قابل پیشگیری است

 تعداد اتوبوس های شهر اصفهان 

به ۲ هزار دستگاه افزایش می یابد
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
در  اصفهــان گفــت:  شــهرداری 
دســتگاه   1۲۰۰ حاضــر  حــال 
اتوبــوس در شــهر اصفهــان بــرای 
اقــدام  شــهروندان  جابه جایــی 
 1۴۰۰ ســال  تــا  می کننــد کــه 
تعــداد ایــن اتوبوس هــا بــه ۲ 
هــزار دســتگاه افزایــش خواهــد یافــت. علیرضــا صلواتــی اظهــار 
کــرد: از ســال ۸۸ کــه کمک هــای دولتــی بــه شــهرداری ها بــرای 
ــزم جــدی شــهرداری  ــت و ع ــع شــد، هم ــوس قط ــد اتوب خری
ــون  ــی تاکن ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــازی ن ــان در نوس اصفه
ادامــه داشــته اســت. وی یــادآور شــد: در ســال ۸۸ هــر دســتگاه 
ــداری می شــد؛  ــان خری ــون توم ــا پرداخــت ۲۰ میلی ــوس ب اتوب
امــا در حــال حاضــر بــرای خریــد هــر اتوبــوس بایــد 5۰۰ میلیون 
تومــان یعنــی ۲5 برابــر هزینــه پرداخــت شــود. معــاون حمــل و 
نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه انعقــاد قــرارداد 
خریــد 5۰۰ اتوبــوس بــرای شــهر ادامــه داد: ماهیانــه ۳۰ تــا ۴۰ 
دســتگاه از ایــن اتوبوس هــا بــه نــاوگان حمل ونقــل اتوبوســرانی 
ــه  ــادآور شــد: هفت ــه می شــود. وی ی ــان اضاف شــهرداری اصفه
ــه  ــدرو ک ــامانه تن ــری س ــوس 15 مت ــتگاه اتوب ــته ۳۰ دس گذش
دارای آخریــن اســتانداردهای زیســت محیطی هســتند، وارد 
خــط ســوم ســامانه BRT شــهر اصفهــان شــدند. وی در پایــان 
ــع در  ــا)ره( واق ــام رض ــان ام ــاکنان خیاب ــه س ــد را ب ــن نوی ای
خیابــان امــام خمینــی)ره( داد کــه امســال خــط ویــژه اتوبــوس 

در خیابان امام رضا)ع( راه اندازی می شود. خبر فارسی

 ارائه اینترنت رایگان 

در بوستان حرکت و بلوار معلم کرمان
شــهردار منطقــه دو شــهر کرمــان اظهــار کــرد: بــا هماهنگی هــای 
صورت گرفتــه در بوســتان های حرکــت و بلــوار معلــم تجهیــزات 

الزم بــرای ارائــه اینترنــت رایــگان نصــب خواهد شــد. 
رامیــن امیرمــداح بــا بیــان اینکــه در منطقــه دو میــزان اســتفاده 
ــور مشــهود بیشــتر از  ــه ط ــای ســبز موجــود ب ــردم از فضاه م
ــر  ــتان هایی نظی ــرد: بوس ــار ک ــت، اظه ــهر اس ــاط ش ــایر نق س
ــو از شــهروندانی  ــی همــواره ممل ــارک جنگل بوســتان مــادر و پ
هســتند کــه بــرای ورزش یــا گــذران اوقــات فراغــت بــه آنجــا 
ــبب در  ــن س ــه همی ــرد: ب ــح ک ــد. وی تصری ــه می کنن مراجع
کنــار احــداث بوســتان های جدیــد، بــرای ارتقــای کیفیــت 
پارک هــای موجــود، تمهیداتــی از جملــه ارائــه اینترنــت رایــگان 

ــی شــود.  ــه زودی اجرای ــدوارم ب ــه امی اندیشــیده شــده ک
ــده ای  ــرد: در آین ــح ک ــان تصری ــهر کرم ــه دو ش ــهردار منطق ش
نزدیــک شــهروندان می تواننــد از اینترنــت رایــگان در بوســتان های 

حرکــت و بلــوار معلــم اســتفاده کننــد. ایســنا

اخبار کوتاه

 بارش ها در چهارمحال و بختیاری 

ادامه دارد
ــر کل  ــا، مدی ــرخ پارسـ  شـاهـ
هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
ــا در چهارمحــال  ــت: بارش ه گف

و بختیاری ادامه دارد. 
ــار داشــت:  شــاهرخ پارســا اظه
ــی  بررســی نقشــه های پیش یاب
ــت  ــه فعالی ــر ادام ــددی بیانگ ع
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــطح اس ــی در س ــامانه بارش س
ــبب  ــاری س ــه ج ــط هفت ــا اواس ــاوب ت ــه تن ــه ب ــت ک اس
ــد  ــا رع ــراه ب ــاران هم ــی ب ــدید و موقت ــار ش ــی، رگب  ابرناک
ــاد شــدید در اغلــب نقــاط  و بــرق و تگــرگ و گاهــی وزش ب
می شــود. وی عنــوان کــرد: همچنیــن طــی ایــن مــدت گــرد 
ــوا  ــت ه ــار در بعضــی ســاعت ها موجــب کاهــش کیفی و غب

خواهــد شــد. 
ــه داد:  ــاری ادام ــال و بختی ــی چهارمح ــر کل هواشناس مدی
دمــای هــوا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در حــال 
افزایــش اســت. وی افــزود: دمــای هــوا در شــهرکرد بــه ۲۶ 

ــت.  ــیده اس ــانتیگراد رس ــه س درج
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
کوهرنــگ بــا دمــای ۸ درجــه ســانتیگراد خنک تریــن منطقــه 

چهارمحــال و بختیــاری گــزارش شــده اســت. مهــر

افتتاح دو دارالمهدی در شهرستان برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

همزمــان بــا دهــه  مهدویــت دو دارالمهــدی در شــهرهای 
خــورزوق و شــاپورآباد افتتــاح می شــود. مدیــر اجرایــی 
دارالمهــدی شهرســتان برخــوار در این جلســه گفــت: دو هدف 
ــه  ــاماندهی دغدغ ــی س ــود؛ یک ــال می ش ــتاد دنب ــن س  در ای
ــی  ــن ســتاد در راســتای همگرای و برنامــه مــردم اســت و ای
ــه  ــت شــکل گرفت ــی مهدوی ــی فعالیت هــای مردم و هم افزای
ــرای  ــز فراهــم آوردن بســتر مناســب ب اســت. هــدف دوم نی
شــناخت بیشــتر و عمیق تــر مــردم از امــام زمان)عــج( و نیــز 
ــی و  ــای محتوای ــزاری برنامه ه ــتای برگ ــزی در راس برنامه ری

ــت.  ــت اس ــای مهدوی ــه برنامه ه ــی ب عمق بخش
ــا  ــتاد نه نته ــن س ــای ای ــت: برنامه ه ــار داش ــکریان اظه عس
در دهــه  مهدویــت، بلکــه در طــول ســال در شهرســتان اجــرا 

می شــود. 
مدیــر اجرایــی دارالمهــدی شهرســتان برخــوار افــزود: در 
ایــن روزهــا طــرح اتوبــوس شــادی بــا هــدف بیــان مســائل 
ــرای  مذهبــی و مرتبــط در قالــب برنامه هــای هنــری شــاد ب
کــودکان و همچنیــن یــک اتوبــوس در غالــب نمایــش فیلــم 

ــود. ــرا می ش ــاالن اج ــرای بزرگس ب

اخبار کوتاه

مدیــر امــور طیــور و زنبــور عســل ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا داشــتن  ــان ب ــورداران اســتان اصفه ــت: زنب ــان گف اصفه
ســرانه تعــداد 19۰ کلنــی، رتبــه اول کشــوری را در ایــن مورد 
ــورداری در  ــه زنب ــد ک ــان می ده ــن نش ــرده و ای ــب ک کس
ــب  ــت جال ــت و از اهمی ــی اس ــغل اصل ــتان ش ــن اس ای

توجهــی برخــوردار اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــرا فیض زه
ــورداران  ــت زنب ــوا، بازگش ــدن ه ــرم ش گ
ــه  ــه اســتان های گرمســیری، ب ــده ب کوچن

ــد.  ــاز ش ــتان آغ ــی اس ــع ییالق مرات
ــغ  ــان بال ــتان اصفه ــه داد: در اس وی ادام
بــر ۴ هــزار و ۴۰۰ زنبــوردار وجــود دارد کــه 

ــه اســتان های  ــز ب ــر پایی ــا از اواخ ــی از آن ه ــش از نیم بی
گرمســیری کشــور جهــت رشــد جمعیــت و تکثیــر کلنی هــا 
و بــه اصطــالح زنبورســازی کــوچ کــرده و از اواخــر فروردیــن 
ــا گــرم شــدن مناطــق قشــالقی و مناســب شــدن  ــاه ب م
شــرایط در اســتان اصفهــان بــه اســتان بازمی گردنــد. 

مدیــر امــور طیــور و زنبــور عســل ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: زنبــورداران اســتان اصفهــان 
ــه اول کشــوری  ــی، رتب ــداد 19۰ کلن ــا داشــتن ســرانه تع ب
را در ایــن مــورد کســب کــرده و ایــن نشــان می دهــد 
ــی اســت و از  ــن اســتان شــغل اصل ــورداری در ای ــه زنب ک

اهمیــت جالــب توجهــی برخــوردار اســت. 
فیضــی افــزود: زنبــورداری از مشــاغل بســیار 
ســخت و دارای ریســک باالســت و زنبــورداران 
ــه  ــف ب ــول مختل ــتان در فص ــن اس ــال ای فع
ــهر  ــزگان، بوش ــامل هرم ــور ش ــتان کش 1۰ اس
فــارس، کهگیلویــه و بویــر احمــد، چهارمحــال 
اســتان های  و  قــم  مرکــزی،  بختیــاری،  و 
ــع  ــد. اســتقرار زنبورســتان ها در مرات شــمالی کــوچ می کنن
ــی از  ــی و باغ ــدات زراع ــش تولی ــب افزای ــزارع موج و م
طریــق افزایــش گرده افشــانی گیاهــان، افزایــش پوشــش 
گیاهــان مراتــع و در نتیجــه جلوگیــری از روان آب هــا و در 
نهایــت کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت می شــود. ایســنا

اصفهان، رتبه نخست کلنی زنبور عسل کشور
رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان 
ــته  ــال گذش ــف س ــده متخل ــزار و 9۲۴ رانن ــت: ۴۶ ه گف
بــه دلیــل اســتفاده از گوشــی همــراه حیــن رانندگــی در 
ــرار  ــون ق ــال قان ــورد اعم ــتان م ــای اس ــطح جاده ه س

ــد.  گرفتن
ســرهنگ حســین  پورقیصــری افــزود: 
تخلــف اســتفاده از گوشــی همــراه در 
از  یکــی  عنــوان  بــه  رانندگــی  حیــن 
تخلفــات حادثه ســاز از ســوی پلیــس 

شــناخته شــده اســت. 
وی اظهــار کــرد: بــر اســاس قانــون جرائــم 
راهنمایــی و رانندگــی جریمــه اســتفاده از 

گوشــی همــراه در ســرعت زیــاد ۶۰ کیلومتر در کالنشــهرها 
ــن شــهری، مناطــق آزاد  ــای بی ــز اســتان ها، جاده ه مراک
ــهرها ۸۰  ــایر ش ــان، س ــزار توم ــی 1۰۰ ه ــاری و صنعت تج
هــزار تومــان و در روســتاها و راه هــای روســتایی ۴۰ هــزار 

تومــان اســت. 

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان ادامــه داد: همچنیــن 
ارتــکاب تخلــف اســتفاده از گوشــی همــراه حیــن رانندگــی 
بــا ســرعت زیــاد ۶۰ کیلومتــر بــرای راننــدگان خودروهــای 
شــخصی ۳ نمــره منفــی و بــرای راننــدگان وســایل نقلیــه 

عمومــی و ســنگین 5 نمــره منفــی بــه دنبــال دارد. 
ــی  ــتفاده از گوش ــری اس ــرهنگ پورقیص س
همــراه را در حیــن رانندگــی، یکــی از مصادیق 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــو عن ــه جل ــی ب بی توجه
ایــن کار باعــث بــروز حــوادث ناگــواری 
همچــون برخــورد بــا خــودروی جلــو یــا 
برخــورد بــا شــیء ثابــت در جــاده، انحــراف 
بــه چــپ یــا خــروج از جــاده و واژگونــی آن 
ــا  ــردن ی ــت ک ــال صحب ــه در ح ــردی ک ــرا ف ــود؛ زی می ش
ارســال پیامــک از طریــق گوشــی همــراه اســت، نمی توانــد 
تمــام حــواس خــود را بــه راه معطــوف کنــد و بــه همیــن 
ــروز  جهــت کنتــرل خــودرو از دســتش خــارج و باعــث ب

خســارت جبران ناپذیــر می شــود. ایرنــا

در شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .

آراء مربوط به امالک و ابنیه واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  

1- رای شماره 5۰۴و 5۰5 هیات : حمید رضا ترحمی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۲۸ صادره از 

کاشان و شماره ملی 1۲۶۲۳۲59۰۰ و خانم مریم بهنیا فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳1۲ صادره 

از کاشان و شماره ملی 1۲۶۲۳57۸۶1 - بالمناصفه - ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۲۲1.77 متر 

مربع بشماره ۲۶7 فرعی از 1۶9 فرعی از 1۶ اصلی خریداری از خانم کبرا توانا قمصری احدی از ورثه 

محمد ابراهیم توانا قمصری 

۲- رای شماره 955 هیات : محسن صمیمیت فرزند عباس به شماره شناسنامه 19۰ و شماره ملی 

1۲۶1۶۸1۸۴۳ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 5۸1.۴۳ متر مربع به شماره ۲۶۸ 

فرعی از 17۸ فرعی از 1۶ اصلی - خریداری طی سند رسمی 

۳- رای شماره 9۴7 هیات : خانم سیما راستی فرزند محمد تقی بشماره شناسنامه ۲۲155 بشماره 

بشماره  مربع  متر  بمساحت 1۶9.۳۸  خانه  یکباب  - ششدانگ  بهبهان  از  1۸۶۰۲17۰۲۸صادره  ملی 

15۲7 فرعی از 1۰۴۴ فرعی از ۲5 اصلی - خریداری مع الواسطه از آقای مرتضی توکلی نژاد و خانم 

شهین توکلی دارکانی 

۴- رای شماره 9۰۳ هیات : مهرداد سربندی زاده قمصر فرزند مهدی بشماره شناسنامه 519۸۳ و کد 

ملی 1۲۶۰5۰9۸۳۴ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1۶5.۳۶ متر مربع بشماره 

15۴۸ فرعی از 5۶۶ فرعی از ۲5 اصلی - خریداری مع الواسطه از سید حسین معتمدی 

5- رای شماره 9۶۳ هیات : مهدی ابولفضلی قمصری فرزند اصغر بشماره شناسنامه 11 و کد ملی 

1۲۶۲۶95۲۸7 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۲۰۴.۳۰ متر مربع بشماره 15۴9 

فرعی از 1۶۳ فرعی از ۲5 اصلی - خریداری از وراث حسنعلی ساده

۶- رای شماره 9۰7 هیات : مجتبی حمصیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه ۲۴۲9 و کد ملی 

1۲۶1971۳71 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 199۴.۴5 متر مربع بشماره 155۰ 

فرعی از ۴99 فرعی از ۲5 اصلی - خریداری مع الواسطه از سید علی آژ

7- رای شماره 9۴۶ هیات : خانم منصوره مومن هروی فرزند محمود بشماره شناسنامه 5۶۸5۲ و کد 

ملی ۰9۳1۴۴۴۸۴5 صادره از مشهد - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1۳۳.۳9 متر مربع بشماره 

1551 فرعی از 1۰۴۴ فرعی از ۲5 اصلی - خریداری مع الواسطه از زهره ابولفضلی 

۸- رای شماره 9۳1 هیات : ابوالقاسم حمصیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 1۰1۸ و کد ملی 

1۲۶177۸۸۲۰ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1۸71.۳۰ متر مربع بشماره 155۲ 

فرعی از ۴99و5۰۰فرعی از ۲5 اصلی - خریداری از آقای علی آژ و خانم انیس قندی 

9- آگهی اصالحی - رای شماره ۳۲۲ هیات : محمود کوشافر فرزند سیف ا... بشماره شناسنامه 5۳ 

و کد ملی 1۲۳975۴۳۴5 صادره از نطنز - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 15۴7 متر مربع بشماره 

۲11۸ فرعی از 11۴7 فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری از وراث رحمت ا... اسماعیل زاده قمصری که در 

آگهی های قبلی نام مالک اشتباها محمد کوشافر آگهی شده بود .

1۰- رای شماره 91۰ هیات : خانم انسیه مدنی قمصری فرزند آقا مهدی بشماره شناسنامه ۳1۶۶ و کد 

ملی 1۲۶۰۸۲۸719 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 7۲۸.۳5 متر مربع بشماره 

۲15۰فرعی از 11۶۸ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری طی سند رسمی 

11- رای شماره 511و51۲ هیات : جواد نمازی فرد فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ۳۳9۰ و کد ملی 

1۲۶۰۸۳۰95۰ صادره از کاشان و خانم زهره درستکار قمصری فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۰۲ و کد 

ملی 1۲۶۲۶۳91۶۶ صادره از کاشان بالمناصفه - ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۳1۰.۲۴ متر مربع 

بشماره ۲151 فرعی از 1۲۰9 فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری طی سند رسمی 

ملی  و کد   75۰ بشماره شناسنامه  فرزند حسین  آزاد  علی جعفری   : هیات  رای شماره 9۴۸   -1۲

1۲۶1۶۴۸5۴۴ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۰۲.۰5 متر مربع بشماره 

۲15۲ فرعی از 9۰۲ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری مع الواسطه از عباس نمازی فرد احدی از ورثه 

عزیز ا... نمازی فرد

ملی  و کد  شناسنامه  بشماره  هادی  فرزند  قمصری  قنائی  ابولفضل  هیات:   91۶ شماره  رای   -1۳

1۲5۰177۳59 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ۳۲.5۳ متر مربع بشماره ۲15۳ 

فرعی از 59۲ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری از سید رضا ناصری پور قمصری 

1۴- رای شماره 9۴۳ هیات : حسین آبیارکاشی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 5۴7 و کد ملی 

1۲۶17597۸۸ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۶۲۶.۲۸ متر مربع بشماره ۲15۴ 

فرعی از 9۰۲ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری مع الواسطه از عزیز ا... نمازی قمصری 

15- رای شماره 9۰5 و 9۰۶ هیات : علی کریمی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۴1۳ و کد 

ملی 1۲۶۳۳۳۶۶۶۳ صادره از کاشان و محمد کریمی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه و کد 

متر   ۲۴۳.۲۲ بمساحت  خانه  یکباب  - ششدانگ  بالمناصفه  کاشان  از  صادره   1۲5۰۰۴۳9۰5 ملی 

مربع بشماره ۲155 فرعی از ۴11 فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری از علیرضا گلسرخی احدی از ورثه 

حسینعلی گلسرخی 

1۶- رای شماره 97۶ هیات : سید جالل میرزایی نژاد فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 11157 و 

کد ملی 1۲۶۳۴۲۴۰۶۶ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۶5.57 متر مربع 

بشماره ۲15۶ فرعی از 9۸۰ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری مع الواسطه از وراث علی نمازی قمصری 

17- رای شماره 9۶۶ هیات : آقا ماشاا... شیخی قمصری فرزند حبیب ا... بشماره شناسنامه 1۲۸ 

مربع  متر   15۶.1۶ بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   - کاشان  از  صادره   1۲۶۲51۴۸۸۶ ملی  . کد 

بشماره ۲157 فرعی از 1۰۰۲ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری طی سند رسمی و خرید از خانم زیور 

شیخی قمصری 

1۸- رای شماره 9۰9 هیات : خانم پریسا مستغاثی فرزند عبدا... بشماره شناسنامه ۲۳۶۶ و کد ملی 

1۲۸۶7۰۲۴5۳ صادره از اصفهان - شش دانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت ۶۰۲.1۳ متر مربع 

بشماره ۲15۸ فرعی از ۶۳۸ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری از حسین سرکاری و فاطمه بصیری 

19- رای شماره 9۰۴ هیات : حسین کیوانی قمصری فرزند ماشاا... بشماره شناسنامه ۶7 و کد ملی 

مربع  متر   ۶7.۲۲ بمساحت  خانه  یکباب  از  قسمتی  - ششدانگ  کاشان  از  1۲۶۲۶۴۳۴۴9 صادره 

بشماره ۲159 فرعی از 551 فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری از ماشاا... کیوانی قمصری و وراث خانم 

خاور چوپانی 

۲۰- رای شماره 9۲۴ هیات : امیر واحدی قمصری فرزند قدرت ا... بشماره شناسنامه 15۴5۰ و کد 

ملی ۰۰۳۶1۶9۸۴۶ صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 5۰1 متر مربع بشماره ۲1۶۰ 

فرعی از ۶5۴ فرعی از ۳۶ اصلی - خریداری طی سند رسمی 

۲1 - رای شماره 91۲و 91۳و91۴ هیات : داود جعفری میرآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۲ و 

کد ملی 1۰9۲۰5۲۴۸۸ صادره از نجف آباد و خانم شهین کریمی میر آبادی فرزند قربانعلی بشماره 

شناسنامه ۴۲ و کد ملی 1۰919۴۲۴71 صادره از نجف آباد و خانم الهه ترابی فرزند علی به شماره 

شناسنامه ۴7۴۳ و کد ملی 1۲۸51۲59۲۴ صادره از اصفهان به ترتیب نسبت به 9۸.75 و ۲۸۶.۳9 

و 9۸.75 سهم از ۴۸۳.۸9 سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۴۸۳.۸9 متر مربع بشماره ۲1۶۲ 

فرعی از ۸۸9 فرعی از ۳۶ اصلی - متقاضیان مالک رسمی مشاعی می باشند

۲۲- رای شماره 9۳۳ هیات : رضا قامتی قمصری فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 57 و کد ملی 

1۲۶۲۶۴۳۳۴1 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب اطاق بمساحت ۲۴.۸۲ متر مربع بشماره ۲17 

فرعی از ۴9 اصلی جهت الحاق به پالک ۲77۲ فرعی - خریداری مع الواسطه از کوکب قالدستان 

بشماره  علی محمد  فرزند  : خانم حمیده درستکار قمصری  اصالحی شماره ۶۲5 هیات  رای   -۲۳

شناسنامه ۴۲ و کد ملی 1۲۶۲5۸7۶7۰ صادره از کاشان -ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۰5.۴۰ 

متر مربع بشماره ۲571 فرعی از 1۳۴۸ فرعی از ۴9 اصلی - خریداری از شعیب باقری احدی از ورثه 

علی باقری قمصری که در آگهی های قبلی اشتباها مساحت ملک ۲9۸.5۰ مترمربع قید گردیده بود.

۲۴- رای اصالحی شماره ۸7۴ هیات : خانم سکینه بخردی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1۰۸۶ و 

کد ملی 1۲۶15۸۰۰۲۸ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت۶۸۶.9۲ مترمربع بشماره 

۲7۴1 فرعی از ۲۴۸۲ فرعی از ۴9 اصلی که متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد که در آگهی های 

قبلی اشتباها مساحت ملک ۶۸۲.9۶ مترمربع قید گردیده بود.

۲5- رای شماره 9۲۳ هیات : خانم پگاه خوش باطن قمصری فرزند پرویز بشماره شناسنامه و کد 

ملی ۰۰1157۳۰7۴ صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 119.1۸ مترمربع بشماره ۲7۸۸ 

فرعی از 15۰5 فرعی از ۴9 اصلی - خریداری از وراث خانم خاور خوش باطن 

۲۶- رای شماره 95۰ هیات : خانم پری خارکن قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 1۲ و کد ملی 

۰۴51۸79971 صادره از شمیرانات - ششدانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت 1۴۴.۲5 مترمربع 

بشماره ۲7۸9 فرعی از ۲۲۲۴ فرعی از ۴9 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد 

۲7- رای شماره 9۶1 هیات : محمد علی باخدا قمصری فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲7۴۳ و 

کد ملی ۰۰7۰1۴۲۶۲9 صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1۴۶متر مربع بشماره ۲79۰ 

فرعی از ۲۲۰۳ فرعی از ۴9 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد 

زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 1۶۲۳ و کد ملی  : هادی راهب  ۲۸- رای شماره 1۰۲۲ هیات 

۰۰7۳۶1۳۰9۶ صادره از تهران - ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی بمساحت 57.9۶ مترمربع بشماره 

۲791 فرعی از 1۳۰و1۳1 فرعی از ۴9 اصلی - متقاضی مالک مشاعی قسمتی از آن بوده و مابقی 

خریداری از زهره ارباب سلیمانی فینی و عباس راهب زاده 

۲9- رای شماره 5۰۳ هیات : میثم گل کار قمصری فرزند محمود بشماره شناسنامه ۳1 و کد ملی 

1۲۶۲۶7۰1۳۶ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 51.۶۰ متر مربع بشماره ۲79۲ 

فرعی از شماره های ۶1۲و۶11و19۲۰ فرعی از ۴9 اصلی - خریداری مع الواسطه از عباس شیشه گر 

و محمد کربالیی قمصری 

۳۰- رای شماره 51۰ هیات : غالمحسین زارع جمال آباد فرزند علی محمد بشماره شناسنامه ۴1۲9۰ و 

کد ملی 1۲۶۰۴۰۲9۸۳ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1۸۳.۲۴ مترمربع بشماره 

۲795 فرعی از 1۳۳۴ فرعی از ۴9 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد  .

ملی  کد  و   ۴ شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  نماینده  اکبر  علی  هیات:   ۴۴7 شماره  رای   -۳1

1۲۶۲۴171۰۴ صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۸1.۸۰ مترمربع بشماره 1۰۰9 فرعی 

از 7۸7و7۸9و79۰ فرعی از ۲۰1 اصلی - خریداری از نسرین و ناهید نماینده 

۳۲- رای شماره 9۳۲ هیات: خانم عذرا قیاسیان فرزند حیدر بشماره شناسنامه 17۶۲ و کد ملی 

۰۳۲۰۰۲15۰51۳ صادره از کرج - ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت ۸۲.5۲ متر مربع بشماره 

۲79۶ فرعی از ۴51 فرعی از ۴9 اصلی جهت الحاق به پالک ۴51 فرعی - خریداری برابر سندرسمی 

7911۴مورخ 7۳/۰7/۲1

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۶/۰۲/۰۲       تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳9۶/۰۲/17 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

۶۲/م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 

و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

فرزند  دلیگانی  ناظم  آقای حسن  پرونده 1۳9۲11۴۴۰۲۰1۸۰۰۰۲1۳  1۳95۶۰۳۰۲۰1۸۰۰۳۸9۳ کالسه 

به  و مغازه  باب خانه  به ششدانگ یک  دلیگان  نسبت  از  حسین بشماره شناسنامه 1۳۴۶ صادره 

مساحت  ۲55متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴7  اصلی واقع در خورزوق بخش 1۶ ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسین ناظم

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/۰۲/۰۲       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۶/۰۲/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۴۳ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ 95/۰1/۲۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ 

و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت 

مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

حسین  فرزند  ابوطالبی  اصغر  آقای   1۳9۳11۴۴۰۲۰1۸۰۰۰۴1۴ پرونده  1۳95۶۰۳۰۲۰1۸۰۰۳۸۶۲ کالسه 

بشماره شناسنامه ۴۳11 صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲1۳.۸5 متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 17۳ فرعی از 11۴  اصلی واقع در خورزوق بخش 1۶ ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/۰۲/۰۲      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۶/۰۲/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:5۴ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ 95/۰1/۲۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. برابر رای شماره 1۳95۶۰۳۰۲۰1۸۰۰۴۰۳7 کالسه پرونده 

1۳9۲11۴۴۰۲۰1۸۰۰۰۳۴9 خانم مریم اثنی عشران فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۸۶۸ صادره از اصفهان  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  9۳.۸۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۲۸  

اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباس سعیدی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/۰۲/۰۲      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۶/۰۲/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۴۸ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ 95/۰1/۲۴
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 5۳/۶9۸ واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رأی شماره 7۰۰575۳-1۳95/1۲/۰۲ در اجرای قانون تعیین تکلیف 
اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمود محمدی فرزند رحیم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1۳9۶/۰۳/1۰ ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1۳9۶/۰۲/17

 م الف /1۲9 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فالورجان 

ابالغ 
نظر به ا ینکه متهم احمد کلوانی فرزند اسد قلی به اتهام خیانت در امانت ازطرف این دادسرا در پرونده 

حاجی  ابراهیم  سید  آقای  باوکالت  یوسفیان  فرشید  آقای  شکایت  حسب    ۲۲ ب   9۶۰۰51 کالسه 

میرسعیدی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 

بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 

نامبرده ابالغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد م الف ۳97۰

محمودسعادت  باز پرس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع قضایی شماره دو 

ابالغ 
نظر به ا ینکه سید خلیل خلیلی حسین آبادی فرزند سید رضا در پرونده کالسه 9۳1۳19 ب 1۰   به اتهام 

سرقت کارت عابر بانک و کالهبرداری اینترنتی به مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ریال از طرف این باز پرسی تحت تعقیب 

است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی در شعبه 1۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالبمجتمع شماره 5  اصفهان واقع در خ 

شریعتی دادسرای شهیدبهشتی  جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 

پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 

م الف ۳9۶9 امیر کاظمی  باز پرس شعبه دهم باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  اصفهان 

مجتمع شماره 5

جریمه 46 هزار راننده متخلف در اصفهان
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حتما بخوانید!
»محمدرضا هنرمند« به تلویزیون بازمی گردد

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیگروه فرهنگ

جشــنواره موســیقی »ترنــم زنــده رود« کــه به مناســبت هفته 
نکوداشــت اصفهــان برگــزار شــد، بــا اجــرای گــروه »اتانیــن« 
بــه کار خــود پایــان داد. گــروه اتانیــن بــه سرپرســتی نبیــل 
ــود کــه در جشــنواره  یوســف شــریداوی، آخریــن گروهــی ب
موســیقی غیررقابتــی »ترنــم زنــده رود« بــه اجــرای برنامــه 
پرداخــت. ایــن گــروه کــه یکــی از برتریــن گروه هــای فعــال 
موســیقی عرفانــی در شــهر اصفهــان اســت، یــار همیشــگی 

ــی اســت.  جشــنواره های موســیقی محل
نبیــل یوســف شــریداوی بــا تشــکر از حمایت های مســئوالن 
شــهر اصفهــان از موســیقی اظهار داشــت: شــهرداری اصفهان 
در حمایــت از موســیقی زبانــزد اســت و هنرمنــدان شــهرهای 
ــح  ــه واض ــا آنچ ــد؛ ام ــان را می خورن ــرت اصفه ــر حس دیگ

اســت حامیــان اصلــی موســیقی، مــردم هســتند.
    دف نوازی زیبای گروه اتانین

ــد  ــه بوده ان ــورد توج ــه م ــن همیش ــروه اتانی ــوازان گ  دف ن
و توجــه ایــن گــروه بــه موســیقی عرفانــی بــر همــه 
ــا  ــروه ب ــن گ ــار ای ــن ب ــه ای ــروع برنام ــت. ش ــکار اس آش
ــوای  ــا ن ــد آن ب صــدای دلنشــین کمانچــه آغــاز شــد و پیون
ضرباهنــگ دف، همــه را محســور خــود کــرد. شــش دف نــواز 
ــا  ــد ب ــر بودن ــه حاض ــوی صحن ــه در دو س ــن ک ــروه اتانی گ

جواب هایــی کــه بــا زبــان دف بیــن هــم ردوبــدل می کردنــد 
ــد.  ــران را برانگیختن ــین حاض تحس

تصنیف هــای عرفانــی کــه بــا صــدای پارســا حســندخت بــه 
ــع  ــدنی در جم ــوری وصف ناش ــید ش ــران رس ــوش حاض گ

ایجــاد کــرد.
    شور و حال عرفانی در هنرسرای خورشید

ــه در موســیقی کالســیک  ــدوه نهفت ــه غــم و ان شــریداوی ب
ــع عظیمــی را پشــتوانه  اشــاره کــرد و گفــت: دراویــش، منب
ــاال  ــه ای از ســوی ب ــم را هدی ــد و غ خــود احســاس می کنن
می داننــد و ایــن ســبب می شــود موســیقی عرفانــی جــدا از 
غــم باشــد. شــادی موســیقی عرفانــی از منبــع الیــزال الهــی 
ــا موســیقی  ــن ســبب می شــود ت ــرد و ای سرچشــمه می گی

عرفانــی حــال شــنونده را دگرگــون کنــد.
    تجلیل از یار موسیقی اصفهان

زینت بخــش اختتامیــه جشــنواره »ترنــم زنــده رود« کــه بــا 
ــه نکوداشــت  ــر تخصصــی موســیقی »هفت تالش هــای دفت
ــل از یکــی  ــد زد، تجلی ــر موســیقی پیون ــه هن ــان« را ب اصفه
از افــرادی بــود کــه امــروز موســیقی اصفهــان خــود را مدیــون 
ــیقی  ــی موس ــر تخصص ــاله او در دفت ــد س ــای چن تالش ه
می دانــد. منصــور قربانــی، رئیــس هنرســرای خورشــید کــه 
ــزی همکارانــش در ایــن مرکــز از ایــن مراســم  ــا برنامه ری ب
ــل شــگفتزده شــد و  ــپ تجلی ــا پخــش کلی ــود، ب ــر ب بی خب

ــه روی  ــیقی ب ــوتان موس ــوت پیشکس ــه دع ــه ب هنگامی ک
صحنــه آمــد، بیــان داشــت: مــن تمــام تالشــم را بــرای نظــم 
ــروز  ــا ام ــرده ام و ت ــال ک ــر تخصصــی موســیقی اعم در دفت
ــل  ــلط کام ــودم تس ــت خ ــوزه مدیری ــردم در ح ــر می ک فک
ــه  ــه چگون ــدم ک ــگفتزده ش ــم ش ــن مراس ــا ای ــا ب دارم؛ ام
ــد و  ــدارک دیده ان ــل ت ــم تجلی ــن مراس ــرای م ــتانم ب دوس

مــن نفهمیــدم. 
ابراهیــم گوهریــان، اســتاد پیانــو، بــه نمایندگی از پیشکســوتان 
ــه نمایــش درآمــد، از  موســیقی در کلیپــی کــه در ســالن ب
ــه  ــت: جامع ــرد و گف ــی تشــکر ک ــای منصــور قربان تالش ه
هنــری تــا بــه امــروز چنیــن منســجم نبــوده اســت. 

ــدان اســت  ــم دوچن ــا ه ــروز ب ــل موســیقی ام  دوســتی اه
و ایــن مدیــون زحمــات منصــور قربانــی در دفتــر تخصصــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــیقی س موس

اســت.
ــت و گفــت:  ــون رف ــار دیگــر پشــت تریب ــی ب  منصــور قربان
اگــر امــروز موســیقی بــه دســت دفتــر تخصصــی موســیقی 
ســازمان  مدیــران  حمایت هــای  آن  دلیــل  پویاســت، 
ــر  ــت و اگ ــز اس ــن مرک ــهرداری از ای ــی ش فرهنگی تفریح
ــن  ــل ای ــه دلی ــتیم، ب ــیقی هس ــد موس ــاهد رش ــروز ش ام
ــگی  ــای همیش ــا حمایت ه ــان ب ــهردار اصفه ــه ش ــت ک اس
ــوار ســاخته اســت. ــا هم ــرای م ــری را ب خــود مســیر پیگی

- امــروز 17 اردیبهشــت ماه ســالروز تولــد علیرضــا داودنــژاد 
ســازنده  »نیــاز«، »مصائــب شــیرین« و »بچه هــای بــد« 
ــازنده  ــکار، س ــده اس ــردان برگزی ــادی کارگ ــر فره و اصغ

»دربــاره الــی« و »جدایــی نــادر از ســیمین« اســت.
ــی  ــان ایتالیای ــو از زب ــاب پینوکی ــه کت ــتین ترجم - نخس
بــه فارســی توســط غالمرضــا امامــی، نویســنده و مترجــم 
 کتاب هــای کــودک و نوجــوان و مدیــر نشــر جیحــون 
ــی امین  ــل در س ــران بین المل ــم ناش ــل قل ــرای اه در س

ــی شــد. ــران رونمای ــاب ته نمایشــگاه کت
ــد  ــی« نوشــته محم ــم حقوق ــاب »دســتور در محاک - کت
مصــدق و بــا مقدمــه حســن محســنی، دانشــیار دانشــکده 
ــرن از  ــک ق ــس از حــدود ی ــوم سیاســی، پ ــوق و عل حق

ســوی انتشــارات ســهامی انتشــار منتشــر شــد.
امیــر پروین حســینی، تهیه کننــده ســینما، معتقــد   -
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــرای ش ــریال ب ــاخت س ــت س اس
مقــرون بــه صرفــه نیســت و ایــن روزهــا مشــغول بررســی 

ــه کمــدی ســینمایی اســت. ــد فیلمنام چن
ــخنان  ــتفاده از س ــه سوءاس ــاره ب ــا اش ــان ب ــا کیانی - رض
چنــد ســال پیشــش در تبلیغــات ســتاد یکــی از نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد: در تمــام 
ــر  ــری و فرهنگــی ب ــن هن ــا، ســاخت اماک شــهرهای دنی

عهــده و وظیفــه شهرداری هاســت.
- قطعــه »خــزان« از پرویــز مشــکاتیان بــه  مناســبت تولــد 
ایــن هنرمنــد فقیــد، بــا اجــرای محمــد موحدنیــا منتشــر 

می شــود.
ــوی  ــر، از س ــدرس تئات ــر و م ــی، بازیگ ــبنم قلی خان - ش
دبیــر نخســتین  بــه عنــوان  موسســه »تماشــاگان« 
و خردســاالن  نمایشــی کــودکان  هنرهــای  جشــنواره 

)چــرخ و فلــک( معرفــی شــد.
- دبیرخانــه کمیســیون اعطــای نشــان »بــا افتخار ســاخت 
ایــران« بــا حضــور نماینــدگان بخش هــای مختلــف اعــم 
از کارشــناس کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس و نماینــده 

اتحادیه هــای صنفــی، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
- گــروه موســیقی »دارکــوب« در حالــی کنســرت خــود را 
5 خــرداد در بــرج میــالد روی صحنــه می بــرد کــه حامــد 
بهــداد بــه  عنــوان یکــی از خواننده هــای ایــن گــروه، در آن 

بــه اجــرا خواهــد پرداخــت.
- فیلــم انیمیشــن »الیت ســایت« بــه کارگردانــی مســلم 
طباطبایــی، بهتریــن انیمیشــن دومیــن جایــزه ســینمایی 
دانشــجویی اروپــا شــد. ایــن انیمیشــن همچنیــن برگزیده 
هیئــت داوران جــوان جشــنواره فیلــم کوتــاه حســنات بــود.
بیســتمین  بخــش صحنــه ای  در  پاکــدل  - حســین 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران بــه ارزیابــی 

ــردازد. ــش می پ ــن بخ ــر در ای ــار حاض آث
ــیروس  ــی س ــه کارگردان ــت 5« ب ــرداری »پایتخ - فیلمب

ــورد. ــد می خ ــت کلی ــنبه 1۸ اردیبهش ــدم روز دوش مق

 »پرواز در ارتفاع صفر« 

دو هفته مهمان اصفهان
عوامــل ســریال »پــرواز در ارتفــاع 
صفــر« بــرای ضبــط فیلــم بــه 
اصفهــان آمده انــد و تــا ۲ هفتــه در 

اصفهان کارشان ادامه دارد. 
ــه  ــرداری مجموع ــط و تصویرب ضب
»پــرواز در ارتفــاع صفــر« ایــن 
روزهــا بــه کارگردانــی عبدالحســن 
برزیــده و تهیه کنندگــی محمــد نشــاط ادامــه دارد. ایــن روزهــا 
ــا  تولیــد ایــن ســریال در اصفهــان انجــام می شــود و عوامــل ت
ــا آخریــن صحنه هــای  ــود ت ــد ب دو هفتــه در ایــن شــهر خواهن
ســریال را ضبــط کننــد. شــاهرخ اســتخری، عمــار تفتــی و بیژن 
افشــار از جملــه بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن ۲ هفتــه جلــوی 
دوربیــن می رونــد. بیــژن امکانیــان، شــاهرخ اســتخری، عمــار 
ــدل  ــا نیک ــی، حمیدرض ــد عمران ــق، محم ــوگل خلی ــی، س تفت
بهــاره ریاحــی، رضــا رادمنــش، حدیــث تهرانــی، مجیــد جعفــری 
پیــام داداشــیان و رضــا مســعودی از بازیگــران اصلــی مجموعــه 
ــه  ــر« هســتند ک ــاع صف ــرواز در ارتف ــر »پ ــر بازیگ ــی پ تلویزیون
زندگــی یــک خلبــان جنگنــده نیــروی هوایــی را در دوران جنــگ 
ــا همــکاری نیــروی هوایــی  ــد. ایــن مجموعــه ب روایــت می کن
جمهــوری اســالمی و در 7 قســمت ۴5 دقیقــه ای در گــروه 
فیلــم و ســریال شــبکه یــک ســیما تهیــه و تولیــد می شــود کــه 
قــرار اســت در هفتــه دفــاع مقــدس ســال آینــده از ایــن شــبکه 

روی آنتــن بــرود. خبــر فارســی

تاالر هنر میزبان »جیم، جام، جسی« شد
ــی  ــه نویســندگی و کارگردان ــم، جــام، جســی« ب ــش »جی نمای
ــت. در  ــه رف ــان روی صحن ــر اصفه ــاالر هن ــینا در ت ــنا پورس یس
ــی  ــن بیکای ــن زارع، آویش ــون امی ــی چ ــش بازیگران ــن نمای  ای
 جــاودان زریــن و افشــین حســنلو ایفــای نقــش می کننــد 
ــده دارد.  ــر عه ــی آن را ب ــتیار کارگردان ــورآذری، دس ــد پ و حمی
همچنیــن مهــدی غالمــی بــه عنــوان تصویرســاز و طــراح 
ــروه را در  ــن گ ــوان آهنگســاز ای ــه عن ــی ب ــی قیوم پوســتر و عل
اجــرای نمایــش یــاری می کننــد. در خالصــه  داســتان نمایــش 
ــن  ــه در س ــت ک ــن اس ــد ذه ــردی کن ــم م ــده: »جی ــن آم چنی
۳7 ســالگی همــواره تــالش می کنــد خوانــدن و نوشــتن 
ــی خــود  ــا جســی، همســرش، زندگــی معمول ــرد. او ب ــاد بگی ی
ــکده  ــازه از دانش ــه ت ــوزف ک ــر ج ــه دکت ــا اینک ــد ت را می گذران
پزشــکی فارغ التحصیــل شــده بــرای انجــام آزمایشــی او را 

انتخــاب می کنــد. جیــم باهــوش می شــود، ولــی ...« 
تحسین شــده  نمایــش  ایــن  دیــدن  بــرای  عالقه منــدان 
 ۲7 تــا  تیــوال،  ســایت  از  بلیــت  تهیــه   بــا  می تواننــد 
اردیبهشــت ماه هــر شــب رأس ســاعت ۲0 بــه تــاالر هنــر واقــع 

در میــدان اللــه مراجعــه کننــد. ایمنــا

اخبار کوتاه

ــیما  ــک س ــبکه ی ــاره« در ش ــد رخس ــریال »لبخن ــش س پخ
ــد  ــد. »لبخن ــی ش ــان قطع ــارک رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ب
رخســاره« بــه کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی، تهیه کنندگــی 
زینــب تقوایــی و نویســندگی ســعید نعمــت هللا ســال گذشــته 

ــد شــد.  ــط و تولی ضب
ســریال »لبخنــد رخســاره« در ۳0 قســمت از 
ــا آغــاز مــاه رمضــان  اوایــل خــرداد امســال ب
ــد  ــک خواه ــبکه ی ــن ش ــب روی آنت ــر ش ه
ــز  ــریال نی ــراژ س ــه تیت ــده تران ــت و خوانن رف

بــه زودی معرفــی می شــود. 
»لبخنــد  تلویزیونــی  ســازندگان مجموعــه 
رخســاره« کار تصویربــرداری ســریال را اواخــر 

ســال گذشــته در لوکیشــن های مختلــف و متنوعــی در 
شــهرهای مشــهد، نیشــابور، قدمــگاه، هشــتگرد، تهــران، بنــدر 

ــاندند.  ــان رس ــه پای ــی و... ب انزل
»لبخنــد رخســاره«، ملودرامــی اجتماعــی اســت و در خالصــه 
قصــه آن آمــده: هیــچ گاه دوری، دوســتی نمــی آورد و خانواده 

قصــه لبخنــد رخســاره پیــش از آنکــه دیــر شــود، بــه همدلــی 
می رســند.

ــزاد  ــه(، به ــری )آتن ــاز جعف ــل(، بهن ــاز )خلی ــز دیرب  کامبی
فراهانــی )پــدر آتنــه(، مریــم بوبانــی، مجیــد نــوروزی، 
ــرادر  ــد واشــقانی )ســهراب ب ــه(، مجی ــرادر آتن علیرضــا آرا )ب
ــدر رخســاره(  ــی )پ ــل(، حمیدرضــا هدایت خلی
داریــوش ســلیمی، بــا معرفــی درســا بختیــاری 
نظریــه  پریـــوش  حضــور  بــا  و  )ســتاره( 
)رخســاره(، آتیــال پســیانی و مهــدی ســلطانی 
)اســماعیل(، گــروه بازیگــران اصلــی ایــن 

ســریال را تشــکیل می دهنــد. 
دیگــر عوامــل اصلــی تولیــد ایــن ســریال 
عبارتنــد از مدیــر تولیــد: مهــدی بدرلــو، مدیــر تصویربــرداری: 
ــراح  ــار، ط ــادی افش ــرداری: ه ــر صداب ــی، مدی ــام کریم بهن
ــه: محمــد  ــاس و صحن ــی، طــراح لب ــوش طبیب ــم: مهرن گری
صادقــی، مدیــر برنامه ریــزی: فهیمــه کمالــی، صداگــذار: 
مهــرداد جلوخانــی، تدوینگــر: امیــر شــیبان خاقانــی و... . مهــر

پخش سریال »لبخند رخساره« در ماه رمضان قطعی شد
محمدرضــا هنرمنــد پــس از ســال ها دوری از تلویزیــون 
ایــن روزهــا در انتظــار تکمیــل فیلمنامــه مجموعــه تلویزیونــی 

ــام »الــف ویــژه« اســت. ــا ن جدیــدش ب
 او اعتقــاد دارد فانتــزی ایــن ســریال تماشــاگر را غافلگیــر 
و  »آشپزباشــی«  ســریال های  خواهــد کــرد. کارگــردان 

»کاکتــوس« در این بــاره گفــت: مــن همچنان 
منتظــر نــگارش کامــل فیلمنامــه هســتم کــه 
ــال  ــای س ــی از نیمه ه ــد افضل ــط حام توس
ــه دارد.  ــان ادام ــاز شــده و همچن گذشــته آغ
ــه داد:  ــغ« ادام ــر تی ــریال »زی ــردان س کارگ
ایــن ســریال مضمونــی فانتــزی دارد. بــا 
ــد  ــاز خواه ــد آغ ــگارش، پیش تولی ــان ن پای

شــد و ســاخت دکورهــا را هــم شــروع می کنیــم. ایــن 
ــا  ــد ب ــه بای ــم دارد ک ــادی ه ــژه زی ــای وی ــریال جلوه ه س
کیفیــت باالیــی طراحــی و اجــرا شــوند؛ چــون نقــش مهــم 
و تاثیرگــذاری در قصــه دارنــد. در مجموعــه تلویزیونــی 
ــم مــورد عالقــه خــودم، کمــدی  ــه ت ــاره ب ــژه« دوب »الــف وی

ــز و  بازگشــته ام و یــک قصــه خانوادگــی را در بســتری از طن
مناســبات کمیــک خواهیــم دیــد. ژانــری کــه ایــن روزهــا هــم 

ــه اســت. ــرار گرفت ــردم ق ــه م ــورد توج ــه شــدت م ب
 هنرمنــد اظهــار کــرد: اطمینــان دارم فانتــزی ســریال »الــف 
ویــژه« تماشــاگر را غافلگیــر خواهــد کــرد و هیــچ شــباهتی 
ــدارد  ــژه در ســینما ن ــی ام به وی ــا کارهــای قبل ب
و از حیــث محتــوا و ســاختار، ســریال نــو 
ممکــن  آنکــه  ضمــن  اســت؛  جدیــدی  و 
ــه  ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــده ب اســت در آین
پروســه نــگارش،  خــودم یــا فــرد دیگــری بــه 
ــل حساســیت  ــه دلی ــد. ب نویســنده کمــک کن
موضــوع قصــه و اهمیــت پــروژه و اینکــه 
معتقــدم نبایــد بــدون فیلمنامــه کامــل رونــد تصویربــرداری 
ــز  ــه متمرک ــادی روی فیلمنام ــواس زی ــا وس ــود، ب ــاز ش  آغ

هستیم. 
ــه گفتــه او، ایــن مجموعــه ۲۶ قســمت دارد، ولــی ممکــن  ب

اســت ایــن تعــداد بیشــتر یــا کمتــر شــود. ایســنا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به اقای علی محمودی
بگانی  شماره   95099۸۳۶5۳501075  : پرونده  شماره    9۶1010۳۶5۳5001۲0  : نامه  ابالغ  شماره 

شعبه:95111۸  نظر به اینکه آقای مصطفی فوالدوند فرزند علی قدم دادخواستی به طرفیت آقا علی 

ایران ۴1- انتظامی  بشماره  پژو  به فک پالک یک دستگاه خودروی  الزام خوانده  مبنی  محمودی 

519ل۲1 به انضمام هزینه های دادرسی نموده که طی شماره 95111۸ح۳ به ثبت این دادگاه رسیده 

و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 9۶/۳/17  

ساعت ۸:00 صبح میباشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 7۳ ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق 

را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن 

اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمایم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در 

جلسه  رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده 

تلقی میگردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر 

توکلی

آگهی متهم مجهول المکان
شماره نامه : 951011۳7۲۲50077۳  شماره پرونده :9۴099۸۳7۲۲501۳57  شماره بایگانی شعبه 

: 9۴1۴7۳  تاریخ تنظیم : 1۳95/10/19  شاکی   : پریسا توکل   متهم : کوکب ملکی  موضوع  : 

سرقت عابر بانک و برداشت وجه از آن   با توجه  به اینکه متهم  مذکور از طریق این شعبه تحت 

تعقیب بوده و دسترسی  به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب 

در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

راجع به اتهام خود در شعبه اول  باز پرسی گلپایگان حاضر گردد . در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و 

قرار مقتضی  صادر میگردد . 

مدیر دفتر شعبه اول   بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گلپایگان م الف ۶۶1

 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در  واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 

گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲0۲۳001۸5۴ مورخ 95/1۲/۲۶  آقای رضا پورهنگ به شماره شناسنامه9 

کد ملی 197۲1۲5۴7۸ صادره از مسجدسلیمان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت1۲/59  متر مربع مفروزی از پالک شماره ۴۲0اصلی  واقع در بخش۴ 

ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است .

شماره  به  پورهنگ  مرتضی  آقای    95/1۲/۲۶ مورخ   1۳9۶۶0۳0۲0۲۳001۸5۲ شماره  رای  -برابر 

شناسنامه57977 کد ملی 1۲۸1۶7۴۸۸5 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت1۲/59  متر مربع مفروزی از پالک شماره ۴۲0اصلی  واقع 

در بخش۴ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد  شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۲/۲       تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/۲/17

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان م الف 1۲7

 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در  واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 

گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

شماره  به  فیروزه  طیبه  خانم   95/۸/۲7 مورخ   1۳9۶۶0۳0۲0۲۳0010۳۴ شماره  رای  1-برابر 

به سه دانگ مشاع  از اصفهان  فرزند کریم نسبت  شناسنامه1۶0۳ کد ملی 1۲۸55۳15۲۳ صادره 

از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۸7/59  متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲۶1۴ اصلی   

واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است 

به  اصفهانی  آقای محمود وطن خواه  رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲0۲۳0010۳۶ مورخ 95/۸/۲7  ۲-برابر 

دانگ  به سه  نسبت  محمد  فرزند  آبادان   از  صادره   1۸17۳9۴7۶۲ ملی  شناسنامه۲۳9 کد  شماره 

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۸7/59  متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲۶1۴ 

اصلی   واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد  شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۲/17      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/۳/1

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان  م الف ۳۸1۲

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای غالمعلی بیگی فرزند قنبرعلی مالک ششدانگ یکباب خانه پالک 15191/90۴۳ واقع در بخش 

5 ثبت وصفحه ۴90 دفتر 9۶ محلی امالک و شماره ثبت 159۶۸با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 

مدعی میباشد که سند مالکیت آنها بشرح فوق سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و در 

خواست صدور سند المثنی نموده اند  طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن 

یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۴11۲/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به مساحت7۲9/50 متر مربع پالک شماره ۲7۶۸ 

فرعی از 1۲79 فرعی از ۴9 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای قانونی تعیین 

تکلیف و برابر رای شماره ۴۲1 هیات مورخ 95/۶/7 در سهم آقای جواد افروز فرزنداسداله استقرار 

یافته و درجریان ثبت است طبق تبصره ماده 1۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف بر طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم روز سه  شنبه مورخ 1۳95/۳/17 در ساعت 9 صبح در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 

ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲0 قانون 

ثبت  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تا ۲0 روز پذیرفته خواهد شد .

تارخ انتشار 9۶/۲/17

شماره : ۲۲7/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر – رضا طویلی

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : زهره جمال زاده  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : امین پور جم  نشانی : خانه اصفهان  کوچه شهید قندی  

جنب بن بست افق منزل احمدی محکوم به : به  موجب رأی شماره ۴۲7  تاریخ 95/۳/11 حوزه 5 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به 

پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تصادف و دویست و هفتاد و پنج 

ریال هزینه دادرسی و یک میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان به انضمام نیم عشر دولتی   

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 

را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفا ء محکوم به از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 

نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات 

و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: ۳9۶۴/م الف دفترشعبه پنجم   مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
اقامت: مجهول  نشانی  محل  رئیسی    اله  نعمت   : نام خانوادگی  و  نام  مشخصات محکوم علیه:  

المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : فراز یوسفی نشانی : شیخ صدوق شمالی بعد 

از چهارراه وکال به سمت شیخ مفید کوچه ۳7 پالک 51 محکوم به : به  موجب رأی شماره 10۴0  

یافته است.  تاریخ 95/10/۲9 حوزه ۲9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 

میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ وصول ) سر رسید 9۳/7/1۲( 

و محاسبه آن بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و مبلغ نیم عشر حق االجرا  ماده ۳۴ 

قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء 

محکوم به از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ 

به محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده 

اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: ۴0۸0/م الف دفترشعبه ۲9   مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : حمید سهیلی مقدم فرزند حسن    نشانی  محل 

فرزند حسن  چهراضی  امید   : خانوادگی  نام  و  نام  محکوم له:  مشخصات  المکان   مجهول  اقامت: 

فروشی  امانت  زعفرانیه  راه  سه  اسماعیلی  خ ش  نگهبانی  چهارراه  اصفهان  خانه  اصفهان   : نشانی 

صداقت محکوم به : به  موجب رأی شماره 15۸5  تاریخ 95/۸/۲9 حوزه نهم حقوقی شورای حل 

مبلغ  پرداخت  به  است   محکوم  محکوم علیه  است.  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف 

پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و بیست هزار بابت هزینه نشر آگهی ابالغ ابتدائی 

و  بدوی  مراحل  در  ابالغ   بابت  آگهی   نشر  هزینه  بابت  ریال  هزار  هشتاد  و  چهار صد  همچنین  و 

اجرایی و نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

عشر  نیم  و  له  محکوم  در حق  حکم  اجرای  تا   95/1/۲5 مورخ   15۳۳/۳0۲۸۶۳/۶۴0 رسید چک 

ظرف  است  مکلف  محکوم علیه  به  یه  اجرا  همین که    : احکام  اجرای  قانون   ۳۴ ماده  االجرا  حق 

معرفی  مالی  یا  بدهد  محکوم به  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده 

اجرای  به  قادر  خود  درصورتی که  و  باشد  مسیر  آن  از  محکوم به  ء  استیفا  و  حکم  اجرای  کند که 

تسلیم کند  اجرا  به قسمت  را  دارائی خود  مزبور صورت جامع  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد 

روز................   ...................: محکوم علیه  به  ابالغ  تاریخ  نماید.  اعالم  صریحًا  ندارد  مالی  اگر  و 

مأمور  ء  امضا  و  اجرائی:  مشخصات  اخطار  امضا ئ گیرنده  و   ماه.................... سال مشخصات 

ابالغ: 

شماره: ۴0۳۲/م الف دفترشعبه نهم    مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
اقامت:  : مرتضی محمدی موسوی    نشانی  محل  نام خانوادگی  نام و  مشخصات محکوم علیه:  

مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : جعفر ابراهیمی نشانی اصفهان شهرک 

صنعتی امیر کبیر بلوک 15 پالک ۳۲ محکوم به : به  موجب رأی شماره 15۴9  تاریخ 95/9/۲۲ 

حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به 

پرداخت مبلغ ۳5000000 ریال بابت اصل خواسته و وجه چک به شماره ۶۸5۳1۸/5۳ مورخ 95/۳/15 

و پرداخت مبلغ 1۴17500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی  ماده ۳۴ قانون اجرای 

احکام :  همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از 

آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به 

ئ گیرنده  امضا  و  سال مشخصات  ماه....................  روز................   ...................: محکوم علیه 

اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: ۴05۲/م الف دفترشعبه پنجم    مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : 1- بهزاد ضرغام زاده ۲- حسن عروجی ۳- محمد 

توال     نشانی  محل اقامت: هر سه مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : 

بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم سمیه ثمین فربنشانی : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی 

به  موجب رأی   : به  پایه یک طبقه دوم  محکوم  بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل 

یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۶ حوزه   95/۶/۳1 تاریخ    11۲۳ شماره 

مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ ۴9۲7۴۴۸7  پرداخت  به  است. محکوم علیه محکوم است  

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از  915000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

 ۲۴0000 و مبلغ  بانک مرکزی  لغایت زمان اجرای حکم شاخص  تاریخ سر رسید چک )9۳/۳/11( 

ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی  ماده ۳۴ قانون اجرای احکام :  

همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از آن مسیر 

باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه 

:................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  

مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: ۴07۶/م الف دفترشعبه ششم    مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9۶099۸0۳511000۸9  : پرونده  شماره   9۶10100۳511010۳۲  : ابالغنامه  شماره 

وعلی  علیزاده  امیر  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  آقاجانیان صباغ  رضا  :9۶010۴ خواهان محمد 

احکام  اجرای  قانون  اجرایی ) موضوع مواد 1۴7-1۴۶   به عملیات  اعتراض  به خواسته  فرامرزی  

دادگاه   11 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  مدنی(  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 

۳ اتاق ۳5۶ ارجاع و به کالسه 9۶099۸0۳511000۸9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1۳9۶/۴/7 

ساعت 10:۳0 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد 

ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد   

 م. الف ۴0۸۶ منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه : 9۶10100۳51501۸5۴ شماره پرونده : 95099۸0۳515005۸۲ شماره بایگانی شعبه 

:950719 خواهان /شاکی فرهادطالب نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت فروهر آب گستر 

ومیثم حاجی آقابابایی  به خواسته تامین خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه وجه چک 

ومطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

اصفهان – طبقه ۳ اتاق ۳۴۸ ارجاع و به کالسه 95099۸0۳515005۸۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  صبح   ۸:۳0 ساعت   1۳9۶/۳/۲1 ان 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 

اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد    

م. الف ۴115 منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –محسن یزدخواستی

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه : 9۶10100۳51501۸۳۴ شماره پرونده : 95099۸0۳515010۶۶ شماره بایگانی شعبه 

مصطفی  متهم   خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  اعتباری کوثر  شرکت  /شاکی  خواهان   951۲57:

مومنی پناه و حسن خلیلی و داوود عدالتی   به خواسته تامین خواسته و مطالبه  وجه چک و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه ومطالبه دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

نیکبخت – ساختمان  اصفهان – خ شهید  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 15  رسیدگی 

دادگستری کل اصفهان – طبقه ۳ اتاق ۳۴۸ ارجاع و به کالسه 95099۸0۳515010۶۶ ثبت گردیده 

المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  صبح   9:00 ساعت   1۳9۶/۳/۲1 ان  رسیدگی  وقت  که 

بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود 

تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد  م. الف ۴11۶ 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –محسن یزدخواستی

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه : 9۶1010۶۸۳۶۲00۸۶9 شماره پرونده : 9۶099۸۶۸۳۶۲0011۴ شماره بایگانی شعبه 

به  به طرفیت خوانده/ متهم  مجید خدادوست     بروجنی  ژاله مشرف  :9۶01۲۳ خواهان /شاکی 

هزینه  پرداخت  از  اعسار   – خواسته  تامین   – مهریه  مطالبه   – دادرسی  خسارت  مطالبه   خواسته 

دادرسی  دادخواستی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که وقت رسیدگی 9۶/۳/۳1 

ساعت 10 صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مجید خدا دوست و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 

اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد    

م. الف ۴0۲۸ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ خانواده شهرستان اصفهان 

با اجرای دف نوازی گروه »اتانین«

»ترنم زنده رود« به خط پایان رسید

»محمدرضا هنرمند« به تلویزیون بازمی گردد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یکشنبه  17  اردیبهشت ماه   61396 گلر سپاهان یک فصل دیگر تمدید کرد
ـــمـــاره  422 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 قوانین داوری تکواندو باز هم تغییر کرد
فدراســیون جهانــی تکوانــدو کــه 
بــا هــدف جذابیــت بیشــتر ایــن 
در  حضــور  تــداوم  و  رشــته 
ــال  ــه دنب ــک ب ــای المپی بازی ه
ــه  ــا ب ــردن قضاوت ه ــک ک نزدی
عدالــت اســت، بــاز هــم تغییراتی 

را اجرایی کرد. 
کمیتــه داوران فدراســیون جهانــی کــه ســال گذشــته تغییــرات 
ــزاری  ــا برگ ــرده و ب ــاد ک ــن داوری ایج ــده ای را در قوانی عم
کاس هــای هماهنگــی، از ابتــدای ســال ۲۰۱۷ میــادی 
ــرده  ــاری ک ــمی اجب ــابقات رس ــی مس ــرای آن را در تمام اج
ــی از  ــد، بندهای ــن جدی ــن قوانی ــری در همی ــا بازنگ ــود، ب ب
آن را تغییــر داد. در قســمت هایی از ایــن تغییــرات آمــده 
در صورتــی کــه تکوانــدوکار بــا اجــرای تکنیــک خطــای 
حریــف بــه روی زمیــن افتــاده یــا از »شــی هــاپ چانــگ« 
 خــارج شــود، در صــورت دریافــت اخطــار بــا اعتــراض مربــی 
و بازبینــی فیلــم، اخطــار پــاک شــده و بــه تکوانــدوکار مجــری 
داده می شــود. در بنــد دیگــر ایــن تغییــرات اســت: در صورتــی 
کــه یــک یــا دو دســت تکوانــدوکار از بــدن رقیــب عبــور کنــد 
بــه منزلــه گرفتــن تلقــی می شــود و اخطــار دریافــت خواهــد 
کــرد؛ ضمــن اینکــه در زمــان اجــرای تکنیــک روی قســمت 
صــورت، اگــر تکنیــک فــوق منجــر بــه گیــج شــدن یــا 
آســیب دیدگی رقیــب شــود، داور وســط می بایــد درخواســت 
ــدوکار  ــرای تکوان ــه ب ــاز مربوط ــد و امتی ــم را کن ــی فیل بازبین

مجــری تکنیــک روی تابلــو نتایــج ثبــت شــود. ایرنــا

اعتراض رسمی صبا به اتفاقات هفته آخر
ــه  ــی هفت ــات و حواش ــل اتفاق ــه دلی ــم ب ــای ق ــگاه صب باش
ــرد.  ــکایت ک ــی ش ــای نظارت ــه نهاده ــر ب ــگ برت ــی لی پایان
صبــای قــم در حالــی از لیــگ برتــر ســقوط کــرد کــه داوری 
ــه لیــگ یکــی شــدن آن هــا  ــه آخــر منجــر ب اشــتباه در هفت
شــد و اشــکان خورشــیدی بــا مــردود اعــام کــردن گل دوم 
ــا در نهایــت ۲  ــر داد ت ــم، سرنوشــت قمی هــا را تغیی ــن تی ای
بــر ۱ شکســت بخورنــد. از ســوی دیگــر پرســپولیس در حالــی 
ــه اصلــی ســقوط رفــت کــه  ــه مصــاف ســیاه جامگان، گزین ب
برانکــو ترجیــح داد بــه نفــرات اصلــی اســتراحت بدهــد و از 
بازیکنــان ذخیــره اســتفاده کنــد؛ اقدامــی کــه در نهایــت منجر 

بــه پیــروزی تیــم مشــهدی شــد. 
بــا اعــام محمدرضــا کشــوری فرد، مدیــر عامــل صبــای 
ــی لیــگ  ــه پایان ــل اتفاقــات هفت ــه دلی ــن باشــگاه ب قــم، ای
ــا - اســتقال خوزســتان و همچنیــن  برتــر در بازی هــای صب
ســیاه جامگان - پرســپولیس بــه فدراســیون فوتبــال، کمیتــه 
اخــاق و ســازمان لیــگ برتــر اعتــراض رســمی داشــته و بــا 
ارســال نامه هــای جداگانــه مســتندات خــود را عنــوان کــرده 

ــت. ورزش 3 اس

 گلر سپاهان یک فصل دیگر تمدید کرد
ــم  ــان تی ــرا، دروازه ب ــی اولیوی ل
ــت  ــا حضــور در هیئ ســپاهان، ب
فوتبــال اســتان اصفهان قــرارداد 
ــک فصــل  ــدت ی ــه م خــود را ب
رســما تمدیــد کــرد. لــی اولیویــرا 
از خریدهــای خارجــی  یکــی 
ابتــدای  در  ویســی  عبــدهللا 
ــا انتقــادات  ــود، کــه عملکــردش در ابتــدای فصــل ب فصــل ب
زیــادی همــراه شــد؛ امــا کم کــم توانســت نمایش هــای 
خوبــی ارائــه دهــد و در 6 دیــداری کــه کرانچــار هدایــت 
ــه  ــدان او ب ــیاری از منتق ــت، بس ــده گرف ــر عه ــپاهان را ب س
ــا حضــور در  ــرا روز شــنبه ب ــدل گشــتند. اولیوی هوادارانــش ب
هیئــت فوتبــال اصفهــان قــرارداد خــود را بــه صــورت رســمی 
ــا یــک فصــل دیگــر هــم در  ــا طایی پوشــان نهایــی کــرد ت ب

اصفهان ماندنی شود. نود

اکرم محمدی، قهرمان اسنوکر بانوان شد
ــه  ــوان ب ــنوکر بان ــوری اس ــگ کش ــابقه رنکین ــن مس دهمی
میزبانــی اســتان البــرز برگــزار شــد و اکــرم محمــدی امینــی 

ــی رســید.  ــام قهرمان ــه مق ب
ــوان اکــرم  ــال دهمیــن رنکینــگ کشــوری اســنوکر بان در فین
محمــدی امینــی بــا پیــروزی 4 بــر 3 برابــر مریــم ابراهیمــی 

بــه عنــوان قهرمانــی دســت یافــت. 
در دیــدار رده بنــدی نیــز ارمغــان حســینی بــا پیــروزی مقابــل 

ســارا بــه ارونــدی در رده ســوم ایســتاد. 
ــارس  ــتان های ف ــن از اس ــا ۱8 بازیک ــن دوره از رقابت ه در ای
اصفهــان، البــرز، قزویــن، تهــران، منطقــه آزاد ارس و لرســتان 

شــرکت کردنــد. کاپ

 ماجرای حضور هنرپیشه معروف 

در رختکن سایپا
ــی  ــه پایان ــازی ســایپا و ماشین ســازی در هفت ــان ب در جری
لیــگ برتــر حضــور پوریــا پورســرخ در ورزشــگاه دســتگردی 
باعــث تعجــب تماشــاگران شــد. هنرپیشــه معــروف ســینما 
و تلویزیــون بــا تی شــرت نارنجی رنــگ بــه حمایــت از ســایپا 
پرداخــت و در پایــان بــازی نیــز بــه رختکــن ایــن تیــم رفــت. 
ــاره  ــایپا، در این ب ــگاه س ــل باش ــر عام ــش، مدی ــا دروی رض
ــرده  گفــت: »پورســرخ از دوســتان ماســت و از او دعــوت ک
ــود  ــی وج ــئله خاص ــد. مس ــتگردی بیای ــه دس ــا ب ــم ت بودی
ــد ایــن موضــوع حساســیت برانگیز باشــد. او  نداشــت و نبای
ــان  ــه بازیکن ــت و ب ــم رف ــن تی ــه رختک ــز ب ــازی نی ــد از ب بع
خســته نباشــید گفــت. هیــچ مســئله دیگــری وجــود 
نداشــت و فقــط بــه عنــوان مدعــو در ورزشــگاه حضــور پیــدا 

کــرد.« خبــر فارســی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــال امیدهــای آســیا روز پنجــم  ــن دوره مســابقات والیب دومی
خــود را پشــت ســر گذاشــت. رقابــت هــای ایــن روز بــا 
ــی  ــزارش نگاه ــن گ ــد در ای ــزار ش ــژه ای برگ ــیت وی حساس
ــت  ــم رقاب ــات روز پنج ــن اتفاق ــه مهمتری ــت ب ــم داش خواهی

ــیا. ــای آس ــی امیده ــال قهرمان ــای والیب ه
  اولین برد پاکستان

ــزی در  ــم مال ــل تی ــود را مقاب ــرد خ ــن ب ــم پاکســتان اولی تی
و  زیــر ۲3 ســال آســیا  والیبــال  رقابت هــای  پنجــم  روز 
انتخابــی مســابقات جهانــی ۲۰۱۷ مصــر در مصــاف بــا مالــزی 
ــک  ــزی در ی ــدار، مال ــن دی ــت اول ای ــت. در ِس ــن گرف جش
ــا  ــری رســید؛ ام ــه برت ــا حســاب ۲3/۲5 ب ــگ ب ــازی تنگاتن ب
ــدار ظاهــر شــدند و  ــا اقت پاکســتانی ها در ســت های بعــدی ب
قدرتمندانــه بــا نتایــج ۱3/۲5، ۲۱/۲5 و ۲۱/۲5 از ســّد حریــف 

ــازی شــدند. ــن ب ــر ۱ ای ــح 3 ب گذشــتند و فات
    توقف قزاق ها پشت سّد تایلند

ــا  تیــم زیــر ۲3 ســال قزاقســتان هــم مشــابه تیــم مالــزی ب
ــر ۱ مغلــوب تیــم تایلنــد شــد.  حســاب 3 ب

ــه  ــازی روز پنجــم دو تیــم تایلنــد و قزاقســتان ب در دومیــن ب
ــب و  ــم خوش ترکی ــازی تی ــن ب ــم شــتافتند. در ای مصــاف ه
ــا  ــت های اول و دوم ب ــد در س ــق ش ــد موف ــختکوش تایلن س

ــت  ــا در س ــد؛ ام ــری برس ــه برت ــاب ۲۲/۲5 و ۱۷/۲5 ب حس
ــف را  ــدند حری ــق ش ــتر موف ــاش بیش ــا ت ــا ب ــوم قزاق ه س
۱۷/۲5 مغلــوب کننــد. در ســت چهــارم بــار دیگــر تایلندی هــا 
بــا برتــری بــازی را دنبــال کردنــد و بــا نتیجــه ۲۲/۲5 ســت را 
بردنــد تــا درنهایــت بــا حســاب 3 بــر ۱ میــدان را تــرک کننــد.

   دیوار چین در مقابل قدرت ایران فروریخت
ــران در  ــد ای ــم امی ــک تی ــت و خوش تکنی ــان بلندقام بازیکن
ــه لطــف  ــر شــدند و ب ــه ظاه ــن قدرتمندان ــل چی ــازی مقاب ب
مشــتاق  تماشــاگر  هــزار   6 از  بیــش  بی امــان   حمایــت 
ــه  ــور یافت ــالن حض ــل در س ــاعت ها قب ــه از س ــوری ک و پرش
بودنــد و یکصــدا آن هــا را مــورد تشــویق قــرار می دادنــد بــازی 
زیبایــی را از والیبــال مــدرن دنیــا بــه نمایــش گذاشــتند و در 

ــد.  ــو درآوردن ــه زان ســه ســت چینی هــا را ب
ــر  ــازی دو روز قبــل براب شــاگردان خــوان ســیچلو برخــاف ب
تیــم مالــزی در مصــاف بــا چیــن اقتــدار و برتــری خــود را بــه 
حریــف دیکتــه کردنــد و بــه یــک پیــروزی ارزشــمند دســت 
یافتنــد. تیــم ایــران در ایــن بــازی بــا ترکیــب اســماعیل نژاد، 
اله وردیــان، تقــی زاده، ســپهرلی، مســافر، کریمــی پاســور 
چیره دســت و دلیــری لیبــرو تیــم پــای بــه میــدان گذاشــت 
و از همــان ابتــدا بــا ســرویس های عالــی تقــی زاده، کاپیتــان 
بلندقامــت، اســماعیل نژاد و کریمــی کار دریافــت را بــرای 
ــازی را  ــراوت ب ــی خــوب و شــاداب و باط ــه خیل ــا ک چینی ه

آغــاز کــرده بودنــد، ســخت کــرد و بــا دیــوار دفاعــی مســتحکم 
و آبشــارهای بی بازگشــت ســت اول را ۱8/۲5 بــه ســود خــود 
تمــام کــرد. در ســت دوم جوانــان قدرتمنــد مــا بــا کســب 4 
ــور  ــاع خــوب روی ت ــا دف ــه ب ــازی ک ــاز ب ــی درآغ ــاز پیاپ امتی
ــد  ــم ریختن ــن را در ه ــم چی ــیرازه تی ــود، ش ــده ب ــل ش حاص
و بــا قــدرت ســرویس زدنــد، بــا پروازهــای بلنــد آبشــارهای 
بی بازگشــت خــود را در زمیــن حریــف فــرود آوردنــد، خــوب 
ــد  ــد و عالــی دفــاع روی تــور را پوشــش دادن توپگیــری کردن
تــا بــا نتیجــه درخشــان ۱5/۲5 ایــن ســت را هــم بــا پیــروزی 
ــاز  ــر آغ ــا بهت ــوم چینی ه ــت س ــد. در س ــر نهادن ــت س پش
ــزد  ــری ن ــا برت ــم( ب ــکال تای ــن تکنی ــد و 8 ـ 6 در )اولی کردن

ــم در  ــزور تی ــه آنالی ــی ک ــا اطاعات ــا ب ــد ت ــان خــود رفتن مربی
ــد.  در ادامــه  ــال کنن ــازی را دنب ــود، ب اختیارشــان قــرار داده ب
ــماعیل نژاد و  ــدف دار اس ــاب و ه ــرویس های ن ــر س ــار دیگ ب
تقــی زاده عرصــه را بــر شــاگردان زانکــی ســرمربی چیــن، تنگ 
ــران  ــی، ای ــه در وقــت دوم اســتراحت فن ــه طــوری ک ــرد؛ ب ک
۱3/۱6 برتــر میــدان بــود. ایــن برتــری تــا پایــان ســت ادامــه 
یافــت تــا درنهایــت ۱8/۲5 تیــم امیــد ایــران پیــروز این ســت 
ــه  ــر ۰ راه رســیدن ب ــروزی ارزشــمند 3 ب ــا یــک پی باشــد و ب
 مرحلــه نهایــی را هموارتــر کنــد. بــازی بعــدی ایران در ســاعت
 ۱۷ و 3۰ دقیقــه امــروز ۱۷ اردیبهشــت ماه بــا تیــم قزاقســتان 

ــد بود.  خواه

دردومین دوره مسابقات والیبال امیدهای آسیا:

ایران دیوار چین را فروریخت

فصــل شــانزدهم لیــگ برتــر فوتبــال هــم بــه پایــان رســید 
و ۱6 تیــم لیــگ برتــری اکنــون در اندیشــه تقویــت خــود و 

جــذب بازیکنــان جدیــد هســتند.
ــت تیم هــا در جــذب  ــه محدودی ــن زمین ــم در ای ــه مه  نکت
ــل  ــری در نق ــگ برت ــای لی ــت. تیم ه ــد اس ــن جدی بازیک

و انتقــاالت نیم فصــل تنهــا بــه شــرطی 
ــت  ــه خدم ــد ب ــن جدی ــتند بازیک می توانس
بگیرنــد کــه ۱۰ درصــد از بدهی هــای باشــگاه 
را پرداخــت کننــد و مبلــغ قراردادهــای فصــل 
جــاری را نیــز تــا درصــد مشخص شــده 
ــئله در  ــن مس ــد. همی ــا بپردازن در قرارداده
فصــل نقــل و انتقــاالت تابســتانی هــم 

برقــرار اســت بــا ایــن تفــاوت کــه هنــوز مشــخص نیســت 
بایــد  را  خــود  بدهی هــای  از  درصــد  چنــد  باشــگاه ها 

ــد.  ــد را بگیرن ــن جدی ــذب بازیک ــوز ج ــا مج ــد ت بپردازن
در ایــن میــان، بعضــی تیم هــای لیــگ برتــری هــم 
هســتند کــه محدودیــت ویــژه ای دارنــد؛ آن هــا تحــت هیــچ 

شــرایطی نمی تواننــد بازیکــن خارجــی جدیــد جــذب کننــد. 
ــاز  ــده ب ــه در حــال حاضــر پرون ــری ک ــگ برت ــای لی تیم ه
مربــوط بــه یــک بازیکــن یــا مربــی خارجــی در فیفــا دارنــد 
ــد؛  ــه خدمــت بگیرن ــد خارجــی ب ــد بازیکــن جدی نمی توانن
مگــر اینکــه تــا پایــان مهلــت نقــل و انتقــاالت، پرونده هــای 

ــد.  ــان را ببندن خارجی ش
پرســپولیس  تیم هــای  حاضــر  حــال  در 
اســتقال، تراکتورســازی، پدیده و ســیاه جامگان 
بــه دلیــل شــکایت بازیکنــان یــا مربــی 
پرونــده  فیفــا  در  خــود  ســابق  خارجــی 
دارنــد. بــا ایــن حــال بنــا بــر اعــام گادویــن 
ــا باشــگاه  ــن بازیکــن روز شــنبه ب ِمنشــا، ای
 پرســپولیس قــرارداد داخلــی دو ســاله منعقــد کــرده 

است. 
ــال  ــاالت تابســتانی فوتب ــل و انتق ــان نق ــی اســت زم گفتن
ایــران، بعــد از دیــدار تیــم ملــی برابــر ازبکســتان یعنــی از 

ــنا ــود. ایس ــاز می ش ــاه آغ ۲4 خردادم

سرخ آبی ها نمی توانند بازیکن خارجی جذب کنند
ــه  ــک ب ــگ ی ــوان از لی ــال مل ــم فوتب ــردن تی ــود نک صع
ــرای ایــن تیــم و هوادارانــش، بلکــه  ــا ب ــر نه تنه لیــگ برت
ــد درســت کــرد.  ــران یــک معضــل جدی ــال ای ــرای فوتب ب
ــور  ــته اول کش ــگ دس ــای لی ــن رقابت ه ــان یافت ــا پای  ب
و صعــود دو تیــم پــارس جنوبــی جــم و ســپیدرود رشــت 

تیــم ملــوان کــه یکــی از شــانس های 
ــود، از  ــر ب ــگ برت ــه لی ــت ب ــّلم بازگش مس
ایــن قافلــه جــا مانــد تــا حضــور ایــن تیــم 
ــگ  ــش در لی ــته اول و غیبت ــگ دس در لی

ــود.  ــاله ش ــر دو س برت
تیــم تراکتورســازی تبریــز هــم کــه در 
چنــد ســال گذشــته مجــوز اســتفاده از 

فوتبالیســت های ســرباز را داشــت، از یــک طــرف بــا 
محرومیــت نقــل و انتقــاالت از ســوی فیفــا مواجــه اســت 
ــهام  ــر س ــا تغیی ــود ب ــه می ش ــم گفت ــر ه ــرف دیگ و از ط
مالکیــت ایــن باشــگاه حتــی اگــر محــروم هــم نبــود، بــاز 

ــود.  ــرباز نب ــان س ــتفاده از بازیکن ــه اس ــادر ب ــم ق ه

حتــی اگــر حالــت دوم هــم صــدق نکنــد، بــاز هــم تراکتور 
ــه  ــرباز، بلک ــن س ــط بازیک ــه فق ــل اول ن ــان دلی ــه هم ب

ــد.  ــد جــذب کن ــی نمی توان ــچ بازیکن هی
ــه  ــت ک ــر نیس ــگ برت ــی در لی ــچ تیم ــه هی ــی ک از آنجای
ــد،  ــرباز باش ــت های س ــتفاده از فوتبالیس ــه اس ــاز ب مج
حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه 
لیــگ  ســرباز  فوتبالیســت های  تکلیــف 
ــه  ــل ب ــن معض ــود و ای ــه می ش ــری چ برت
ــد حــل  ــا چــه راهــکاری بای چــه شــکل و ب

ــود؟ ش
 بدیهــی اســت کــه در صــورت اجبــاری 
ــه ای  ــت های حرف ــور فوتبالیس ــدن حض ش
ــوان و فجــر سپاســی شــیراز، هــم  ــم مل ســرباز در دو تی
در حــق فوتبالیســت ها کــه در اوج دوران آمادگی شــان 
ــود  ــاف می ش ــد، اجح ــازی کنن ــک ب ــگ ی ــد در لی ناچارن
ــکان  ــه ام ــی ک ــگ یک ــای لی ــه تیم ه ــق هم ــم در ح و ه

ــر ــد. مه ــرباز را ندارن ــتاره های س ــذب س ج
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:95۱۱۷3 خواهان /شاکی داودبرزو اصفهانی فرزند محمود به طرفیت اصغر متینی و رحمان سبحانی 

رئوف   به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

اتاق ۲۰6 ارجاع و به کاسه 95۰998۰35۱3۰۰۱۰46 ثبت گردیده  دادگستری کل اصفهان – طبقه ۲ 

المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  صبح   9:3۰ ساعت   ۱396/3/۲9 ان  رسیدگی  وقت  که 

بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا 

خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد    

م. الف 4۱4۰ دفتر شعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰68۲53۰۱3۱6 شماره پرونده : 96۰99868۲53۰۰94 شماره بایگانی شعبه 

:96۰۰99 خواهان /شاکی فرزاد رنجبر دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  فرزاد خرم زاده    به 

عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی    خسارت  و  وجه  مطالبه  و  دادرسی  هزینه  از  اعسار  خواسته 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه اول اتاق ۱۲۱ ارجاع و به کاسه 96۰۰99 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان ۱396/3/3۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول 

ایین دادرسی دادگاههای  قانون  به تجویز ماده ۷3  بودن خواندگان و درخواست خواهان و  المکان 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی 

می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد    

م. الف 4۱3۲ منشی دادگاه حقوقی شعبه 3۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰35۲4۰۱۰۷9 شماره پرونده : 95۰998۰35۲4۰۰86۰ شماره بایگانی شعبه 

:95۱۰45 خواهان /شاکی علی حیدری ورزنه دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  شرکت مهندسی 

نیک اندیش اصفهان و محسن فکور و مجتبی آشوری     به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ) 

موضوع مواد ۱46و۱4۷ قانون اجرای احکام مدنی (    تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲4 دادگاه عمومی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی – حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر – مجتمع 

قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کاسه 95۰998۰35۲4۰۰86۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

ان ۱396/4/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده محسن 

فکور  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان 

پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گردد  م. الف 395۲ 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –محمد رضا پیشقدم 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰68۲53۰۱3۲۲ شماره پرونده : 95۰99868۲53۰۰3۰3 شماره بایگانی شعبه 

:95۰393 خواهان /شاکی مرتضی احمدی به طرفیت خوانده/ متهم  قدرت اله شیری     به خواسته 

مطالبه وجه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  

باال خ شهید  باغ  به شعبه 3۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان –خ چهار 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه اول  اتاق ۱۲۱ ارجاع و به کاسه 95۰393 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/4/۱۱ ساعت 9/3۰ صبح تعیین شده است  به علت مجهول 

المکان بودن خوانده آقای مجید خدا دوست و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

به دادگاه مراجعه  ان  از مفاد  و اطاع  اگهی  از نشر  تا خواندگان پس  اگهی می شود  االنتشار  کثیر 

را دریافت و در وقت مقرر فوق  اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  و ضمن 

رسیدگی حاضر گردد    

م. الف 4۱39 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3۱  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰35۲4۰۱۱۷9 شماره پرونده : 96۰998۰35۲4۰۰۰46 شماره بایگانی شعبه 

:96۰۰48 خواهان /شاکی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ) به مدیریت آقای محمد حسن 

بانک سینا  و مدیریت شعب  / متهم سپیده لطیف کار  به طرفیت خوانده  دادخواستی     ) قائدیها 

اصفهان و اکبر سیاتی و مدیریت شعب بانک قوامین اصفهان و مدیریت شعب بانک اقتصاد نوین 

اصفهان و مدیریت شعب بانک پاسارگاد اصفهان    به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

وجه بابت و مطالبه خسارت تاخیر  تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان 

و اقع در اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید خرازی – حد فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر – مجتمع قضائی 

امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کاسه 96۰998۰35۲4۰۰۰46  ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 

۱396/4/۲5 ساعت ۱۱:۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی و 

اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی حاضر گرددم. الف 395۰ 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم 

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰3538۰۰65۱ شماره پرونده : 95۰998۰358۱۰۱۱36 شماره بایگانی شعبه 

تاریخ  منزل  در  آدرس  فاقد  نشانی  زارعی  مسعود   -۱ حقیقی  شونده  اباغ  96۰۱۲3  مشخصات   :

حضور : 96/3/۲۰ شنبه ساعت 8 محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 3۱۰  تاریخ حضور 96/3/۲۰ ساعت حضور 8 در 

خصوص شکایت مسعود محمدی آشیانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید . م الف 4۱۰۱ 

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰3538۰۰66۱ شماره پرونده : 94۰998۰358۱۰۰۲68 شماره بایگانی شعبه 

: مجید علیزاده فرزند رحیم نشانی  اصفهان مجهول  اباغ شونده حقیقی  : 94۰8۷4  مشخصات 

المکان و متواری تاریخ حضور : 96/3/۲۰ شنبه ساعت 8 محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ 

تاریخ حضور    3۱۰ اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان  دادگستری کل  نیکبخت  ساختمان  شهید 

96/3/۲۰ ساعت حضور 8 در خصوص شکایت اسماعیل متغییر و نادر اسکندری و محمد مردیها و 

محمود کاظمی علیه  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید . م الف 4۱۰۰

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰35۰۱۰۱3۲۷ شماره پرونده : 95۰998۰35۰۱۰۰848 شماره بایگانی شعبه : 

95۰99۷  مشخصات اباغ شونده حقیقی : سعیده شاه میرزایی ۲- مرتضی پاکزاد 3- سعیده شاه 

میرزائی 4- حسن دهقانی نشانی  اصفهان مجهول المکان  تاریخ حضور : 96/3/3۱ شنبه ساعت 

8:3۰ محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

طبقه 3 اتاق شماره 333  تاریخ حضور 96/3/3۱ ساعت حضور 8:3۰ در خصوص دعوی رمضانعلی  

حاضر شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  شبادرانی  سر   عسگری 

 شوید .

م الف 4۱۱۷   دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 96۱۰۱۰۰3۷۰۰۰۰5۷۱ شماره پرونده : 95۰998۰36۰۲۰۰۷6۰ شماره بایگانی شعبه : 

96۰۰۰3  مشخصات اباغ شونده حقیقی : حمید تنباکوشناس  تاریخ حضور : 96/3/3۱ چهارشنبه 

ساعت 9:۰۰ محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455  تاریخ حضور 96/3/3۱ ساعت حضور 9 در خصوص شکایت عثمان 

نقیب اله و حفیظ اله ترکمند و عبدالحی امان اله علیه  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

این شعبه حاضر شوید .

م الف 4۱44   دفتر شعبه دوم  دادگاه کیفری یک  استان اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : 95-۱۰۱۱ شماره دادنامه : 95۰99۷6۷936۰۱۷6۷ مورخ 95/9/۲9 مرجع رسیدگی : 

شعبه ششم شورای حل اختاف  خواهان : بانک مهر اقتصاد  با وکالت سمیه ثمین فر به نشانی 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی بانک ملت  کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک  

خواندگان ۱- محمد حسین خلیلیان فر  نشانی خ مطهری پل شیری صائب بن بست جواهری پاک 

۲۰   ۲- سادات اخروی   3- محمد صالح زاد هوش هر دو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  

نماید رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی سمیه ثمین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد 

به طرفیت محمد حسین خلیلیان فر – سادات اخروی – محمد صالح زاد هوش به خواسته مطالبه 

مبلغ ۱5۷45464۷ ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۲8۲3۰۲ مورخ 94/۷/۱۷ به عهده بانک 

انصار  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

است و خوانده ردیف اول نیز دفاعی از خود بعمل نیاورده  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر میرسد که به استناد مواد 3۱3و3۱4 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تضامنی مبلغ ۱5۷45464۷ریال بابت اصل خواسته 

44363۷۰ ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف 94/۷/۱۷ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای 

صادره در خصوص ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف 4۰8۱ دفتر شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : 95-986 شماره دادنامه : 96۰۲۱9 مورخ 96/۲/۲۰ مرجع رسیدگی : شعبه 39 شورای 

حل اختاف  خواهان : فراز یوسفی  به نشانی اصفهان خ سجاد خ قائم مقام کوچه 54  خوانده رضا 

علی محمدی  مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک  به تاریخ 96/۱/۱9 شعبه 39 شورای حل 

اختاف اصفهان با ماحظه اوراق پرونده کاسه با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی فراز یوسفی به طرفیت رضا 

علی محمدی به خواسته مطالبه مبلغ ۱35۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۲6۱/۲3۲4۷4  

به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و  ذمه خوانده  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  علیه که ظهور  بانک محال  توسط  پرداخت  عدم  و گواهی 

اباغ وقت  آگهی  اینکه خوانده علی رغم  به  نظر  و  دارد  را  در مطالبه وچه چک  استحقاق خواهان  

رسیدگی در حضور نداشته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک و موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 

مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 

مستندا به مواد 3۱3و3۱4 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان )۱35۰۰۰۰۰۰ ریال ( بابت اصل 

خواسته 4۷95۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

9۱/8/۱۱ تا  زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 4۰8۲ قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده : 95-984 شماره دادنامه : 96۰۲۱9 مورخ 96/۲/۲۰ مرجع رسیدگی : شعبه 39 شورای 

حل اختاف  خواهان : فراز یوسفی  به نشانی اصفهان خ سجاد خ قائم مقام کوچه 54  خوانده اکبر 

عابدی دربکوشکی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک  به تاریخ 95/۱/۱9 شعبه 39 شورای 

حل اختاف اصفهان با ماحظه اوراق پرونده کاسه 984/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی فراز یوسفی به 

طرفیت اکبر عابدی دربکوشکی  به خواسته مطالبه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره 

۰4۷345  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

انتظار  به  با توجه  اینکه خوانده  به  را دارد و نظر  خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وچه چک 

کافی درجلسه  رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک و موثر قانونی در خصوص 

دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 

تشخیص داده و مستندا به مواد 3۱3و3۱4 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 

۷6۰۰۰۰) هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک موصوف 83/۱۰/۲۰ تا  زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 4۰83 قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۱۲۲8 شماره دادنامه : 96۰99۷6۷94۱۰۰۱96 مورخ 96/۲/4 مرجع رسیدگی : شعبه 

یازده شورای حل اختاف  خواهان : علیرضا مشهدی زمانی رهنان خ شریف شرقی جنب بانک سپه 

تشک آردین خواب  خوانده اردشیر فوالدی دهقی  مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی علیرضا مشهدی زمانی به طرفیت اردشیر فوالدی دهقی  

به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه چک به شماره ۷46۰۲5 به عهده بانک صادرات به انضمام 

مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 

و ۱36۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

موصوف 95/۷/3۰ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 م الف 4۰5۰ قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۱368 شماره دادنامه : ۰۰۱۲6-96۰ مورخ 96/۱/3۱ مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای 

حل اختاف  خواهان : سهراب سعیدی نشانی اصفهان خ کشاورزی بن بست آبان پ ۱8۷  خوانده 

مهدی محمدیان مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی 

شورای حل اختاف در خصوص دعوی سهراب سعیدی به طرفیت مهدی محمدیان به خواسته مطالبه 

مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه چک به شماره ۱4۷59۱99 به عهده پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و قانون آئین دادرسی 

بابت اصل خواسته و 63۰۰۰۰ ریال  مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۲/4/۱4 تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 4۰4۲ قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 95۱36۷ شماره دادنامه : ۰۰۱۲5-96۰ مورخ 96/۱/3۱ مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای 

حل اختاف  خواهان : سهراب سعیدی نشانی اصفهان خ کشاورزی بن بست آبان پ ۱8۷  خوانده 

محمد صالحی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی 

شورای حل اختاف در خصوص دعوی سهراب سعیدی به طرفیت محمد صالحی به خواسته مطالبه 

مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰ ریال  وجه چک به شماره ۱8۷5۷3 به عهده بانک شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر میرسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۱3۰۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

موصوف 94/۱۱/۲5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 4۰4۱ قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 

معضل جدید برای بازیکنان سرباز
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بردیا عباس زادهگروه گردشگری

ــر  ــژه نیاس ــان و به وی ــهر کاش ــا ش ــران ب ــام گالب ای ن
ــر ســاله حــدود دو  ــن شــده اســت. ه و قمصــر عجی
ــت ماه  ــی اردیبهش ــای میان ــگر در روزه ــون گردش میلی
ــا در میــان گلزارهــای گل  ــد ت ــا می گذارن ــه کاشــان پ ب
ــری بنشــینند.  ــه تماشــای مراســم گالبگی ــدی ب محم
ــر  ــی دارد و ب ــهرتی جهان ــان ش ــری کاش ــن گالبگی آیی
ایــن اســاس هــر ســاله گردشــگرانی از گوشــه و کنــار 
ــی  ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ــری ب ــل گالبگی ــان در فص جه

ســفر می کننــد.
    گل محمدی

ــدی از گلســتان های کاشــان  ــای محم برداشــت گل ه
از اواســط اردیبهشــت ماه آغــاز شــده و تــا پایــان 
مناطــق  بعضــی  در  البتــه  دارد.  ادامــه  خردادمــاه 
ــو برداشــت  ــد جوشــقان و کام سردســیر کاشــان مانن
گل محمــدی حــدود تیرمــاه انجــام می شــود. بــر 
ســطح ســفالینه های بــه  دســت آمــده از حفاری هــای 
ســیلک، نقش هایــی از گل وجــود دارد کــه نشــان 
می دهــد ســاکنان ایــن منطقــه از هــزاران ســال قبــل و 
بــا گل آشــنا بوده انــد. گالب نیــز در دوره هــای تاریخــی 
ــه  ــی ک ــه نوع ــته و ب ــود داش ــان وج ــف در کاش مختل
برگــزاری عیــد گالب، یکــی از آداب و رســوم در کاشــان 

قدیــم بــوده اســت. گرچــه کاشــان رتبــه ســوم کشــت 
ــاص داده،  ــود اختص ــه خ ــور ب ــدی را در کش گل محم
امــا گالب کاشــان بــه انــدازه ای در دنیــا معــروف اســت 
ــه اســتفاده می شــود. ــه از آن در شست وشــوی کعب ک

    گالبگیری
اســت کــه  شــکل  ایــن  بــه  فرآینــد گالبگیــری 
ــدی  ــای گل محم ــر از گلبرگ ه ــزرگ را پ ــای ب دیگ ه
ــد و گالب  ــزم می گذارن ــل هی ــد و روی ت و آب می کنن
را بــا تقطیــر بــه دســت می آورنــد. پیــش از ایــن 
بــرای مراســم گالبگیــری دیــگ مخصــوص و گل هــای 
و ضمــن  رودخانه هــا می بردنــد  را کنــار  محمــدی 
خوانــدن ادعیــه مذهبــی مراســم را انجــام می دادنــد. 
ــا 7  ــن 5 ت ــنتی بی ــکل س ــه ش ــری ب ــد گالبگی فرآین
ــل از آن  ــد و گالب حاص ــول می انجام ــه ط ــاعت ب س
بســیار خوش عطرتــر از گالب هــای صنعتــی اســت.

    قمصر
ــان  ــوب کاش ــری از جن ــه 30 کیلومت ــر در فاصل قمص
ــم  ــور در مراس ــرای حض ــان ب ــن زم ــرار دارد. بهتری ق
ــی  ــت، یعن ــه روز اس ــاعات اولی ــر س ــری قمص گالبگی
زمانــی کــه هنــوز آفتــاب کامــال گــرم نشــده؛ گل هایــی 
کــه در ســاعات پیــش از طلــوع چیــده شــده اند 
ــه  ــا ب ــری از آن ه ــا گالب بهت ــتند و طبیعت ــر هس تازه ت
ــت ــاغ گل اس ــر از ب ــه پ ــهر ک ــد. در ش ــت می آی  دس

ــگران  ــرای گردش ــری ب ــم گالبگی ــدن مراس ــکان دی ام
مهماندوســت  مردمــی  قمصــر،  مــردم   مهیاســت. 
و خونگــرم و بــا حوصلــه هســتند و بــه گونــه ای فرآینــد 
ــرار  ــی از تک ــه گوی ــد ک ــح می دهن ــه گالب را توضی تهی
ــد  ــذت بیشــتری می برن ــن توضیحــات خودشــان ل ای
مراســم گالبگیــری  دیــدن  از  غیــر  مخاطــب.   تــا 
و طبیعــت زیبــای قمصــر بازدیــد از امامــزاده پیــر داوود 
ــد  ــت و گنب ــه اس ــه دوره آل بوی ــق ب ــی متعل ــه بنای ک
مخروطــی و فیروزه ای رنــگ جالبــی دارد خالــی از 

لطــف نیســت.

    نیاسر
ــروف و در 30  ــران« مع ــن باغ شــهر ای ــه »که نیاســر ب
ــگاه اول  ــی کاشــان واقــع اســت. در ن ــری غرب کیلومت
ــی  ــه  خاص ــت و جاذب ــدود اس ــر مح ــه قمص ــی ب گوی
بــرای گردشــگر نــدارد؛ امــا کافــی اســت کمــی از شــهر 
ــا  ــا ب ــد ت ــه ارتفاعــات مجــاور بروی ــه بگیریــد و ب فاصل
ــروف  ــار مع ــژه آبش ــی به وی ــای طبیع ــدن زیبایی ه دی
ــا  ــا اینج ــه ت ــفری ک ــه س ــوید ک ــه ش ــر، متوج نیاس
ــم  ــدن نیاســر بخــش مهمــی را ک ــدون دی داشــتید، ب

داشــته اســت.

سفر به دیار گل و گالب

 بایدها و نبایدهای تبلیغ دین 

در فضای مجازی
 ســیدمهدی یــار احمدیــان، مبّلــغ 
بین المللــی و اســتاد حــوزه گفــت: 
درســت اســت کــه مــا آموزه هــای 
مجــازی  فضــای  در  را  دینــی 
ــه  ــزار ب ــن اب منتشــر کــرده و از ای
نفــع دیــن اســتفاده می کنیــم 
ــته در  ــا ناخواس ــته ی ــی خواس ول
حــال ترویــج نوعــی فردگرایــی هســتیم. ســیدمهدی یاراحمدیان 
بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی بــرای تبلیــغ آموزه هــای دینــی 
ــار  ــد، اظه ــد هــم یــک فرصــت باشــد و هــم یــک تهدی می توان
کــرد: مــورد بعــدی کــه می تــوان از آن بــه عنــوان یــک چالــش 
از  بعضــی  یــاد کــرد، همان طــور کــه  در فضــای مجــازی 
ــن اســت کــه فضــای  ــد، ای ــه آن اذعــان کرده ان روان شناســان ب
مجــازی، افــراد را بــا تناقــض هویتــی روبــره و می کنــد؛ بــه ایــن 
معنــا کــه فــرد تشــخیص نمی دهــد فــالن تصویــر، یــک تصویــر 
ــاد  ــوارد زی ــن م ــق ای ــه مصادی ــاختگی ک ــا س ــت ی ــی اس واقع
اســت و نمی تــوان فهمیــد مطلبــی کــه در فضــای مجــازی 
ــا  ــق دارد ی ــع تطاب ــم واق ــا عال ــود، ب ــته می ش ــا نوش ــش ی پخ
خیــر. ایــن اســتاد حــوزه افــزود: افــراد بــرای ورود بــه ایــن فضــا 

حتما باید آموزش های الزم را ببینند. فارس

 جمع آوری ۱۰۹ میلیارد ریال »زکات« 

در استان یزد
ــداد اســتان  ــه ام ــی کمیت ــاون توســعه مشــارکت های مردم مع
یــزد از جمــع آوری ۱0۹ میلیــارد ریــال زکات مســتحب و واجب از 
ســطح ایــن اســتان خبــر داد. غالمرضــا مشــعلچی با بیــان اینکه 
پرداخــت زکات نقــش مؤثــری در اقتصــاد مقاومتــی دارد، اظهــار 
ــتحب  ــال زکات مس ــارد ری ــته ۱0۹ میلی ــال گذش ــی س ــرد: ط  ک
ــع مشــکل  ــت رف ــه در جه ــع آوری شــد ک ــزد جم و واجــب در ی
محرومــان و تکمیــل پروژه هــای عام المنفعــه در روســتاها 
هزینــه شــده اســت. وی بــا بیــان اینکه از 7۶۸ روســتای ســطح 
اســتان، ۱77 روســتا مشــمول پرداخــت زکات هســتند، افــزود: 
بیــش از 53 درصــد زکات جمــع آوری شــده بــه احــداث و تکمیل 
ــکالت  ــع مش ــه رف ــز ب ــد نی ــه و ۴7 درص ــای عام المنفع پروژه ه
محرومــان و نیازمنــدان اختصــاص یافــت. معــاون توســعه 
ــدی  ــد ۱5 درص ــه رش ــاره ب ــا اش ــزد ب ــی ی ــارکت های مردم مش
زکات جمع آوری شــده در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــده  ــال از زکات جمع آوری ش ــارد ری ــرد: 5۶ میلی ــح ک ۹۴ تصری
ــامل  ــه ش ــای عام المنفع ــل پروژه ه ــداث و تکمی ــه اح در زمین
مســجد، حســینیه، خانــه عالــم و حــوزه علمیــه و 53 میلیــارد 
ریــال نیــز بــرای تأمیــن جهیزیــه )7 درصــد(، کمــک معیشــت 
)3۱ درصــد(، درمــان )3 درصــد( و مســکن نیازمنــدان )۶ 

ــه شــده اســت. ایســنا درصــد( در ســال ۹5 هزین

اخبار کوتاه

مدرسه نظامیه اصفهان
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آیدین بهاریگروه گردشگری

ســابقه مــدارس در ایــران بــه 
ــا  ــردد ام ــش بازمی گ ــا پی قرن ه
ــد  ــدرن را بای ــدارس م ــه م ریش
دانســت؛  نظامیــه  مــدارس  در 
ســاختار  بــا  کــه  مدارســی 
ــاخته  ــران س ــم آن روزگار ای ــهرهای مه ــی ش ــجم در تمام منس
ــه  شــد و بــزرگان بســیاری را تربیــت کــرد. ایــن مــدارس آنگون
ــی  ــک طوس ــه نظام المل ــتور خواج ــه دس ــود ب ــه می ش ــه گفت ک
وزیــر دانــا و باکفایــت الــب ارســالن و ملکشــاه ســلجوقی 
ســاخته شــد. یکــی از مهم تریــن و مشــهورترین ایــن مــدارس 
»مدرســه نظامیــه اصفهــان« بــود کــه شــهرتی جهانــی داشــت. 
ــت.  ــت نیس ــی در دس ــه اطالع ــن مدرس ــیس ای ــخ تأس از تاری
ــن  ــاب محاس ــاره، کت ــن ب ــی در ای ــند تاریخ ــن س قدیمی تری
اصفهــان مافروخــی اســت کــه تألیــف آن بیــن ســال های ۴۶5 
ــه  ــورت گرفت ــاه، ص ــاهی ملکش ــی دوره پادش ــا ۴۸5 ق یعن ت
و نخســتین مــدرس آن، ابوبکــر محمدبــن ثابــت خجنــدی 
)-۴۸3 ق( ســال ها تولیــت و مدرســی آن نظامیــه را بــر عهــده 

ــت.  ــته اس داش
ــهر  ــن ش ــاز ای ــت ممت ــه موقعی ــه ب ــا توج ــان ب ــه اصفه نظامی
ــه  ــک ب ــام المل ــه نظ ــر خواج ــه واف ــلجوقی و عالق در دوره س
ــتادان  ــان، از اس ــع آن ــه وض ــیدگی ب ــا و رس ــمندان و فقه دانش
دانشــمند و نــام آوری کــه بیشــترآنان از خجندیــان بودنــد 
ــر  ــه عــالوه ب ــن مدرســان -ک ــوده اســت. وجــود ای برخــوردار ب
 نظامیــه اصفهــان در نظامیــه بغــداد نیــز مراتــب مدرســی 
ــل  ــی زود تبدی ــان را خیل ــه اصفه ــته اند - نظامی ــارت داش و نظ
ــرد.  ــی دوره ســلجوقی ک ــم علمی مذهب ــز مه ــی از مراک ــه یک ب

ــا دیگــر تشــکیالت  ــه بزرگــی متناســب ب ایــن نظامیــه، کتابخان
گســترده خــود داشــته کــه کتاب هــای نفیــس آن توجــه 

ــود.  ــرده ب ــوف ک ــود معط ــه خ ــتان را ب علم دوس
عمــاد کاتــب اصفهانــی )-5۹7 ق( در خریــدة القصــر و جمــال 
الدیــن قفظــی )-۶۴۸ ق( در تاریــخ الحکمــا، بــه وجــود کتابــدار 
ــاره  ــه اش ــن کتابخان ــرد ای ــس و منحصربه ف ــای نفی و کتاب ه
کرده انــد. بــا روی کار آمــدن صفویــان و انتخــاب شــهر اصفهــان 
 بــه پایتختــی، بــار دیگــر ســاخت و ســاز مــدارس رونــق یافــت 
و مــدارس بســیاری در گوشــه و کنــار شــهر ســاخته شــد. ایــن 
رونــد ادامــه داشــت تــا در عصــر قاجــار اولیــن مدرســه بــا شــکل 
جدیــد، بــه درخواســت ظل الســلطان از پــدرش ناصرالدیــن 
ــی خــان  ــرزا عل ــت می ــا مدیری ــر شــد و ب ــان دائ شــاه در اصفه
ســرتیپ معــروف بــه »ناظم العلــوم« از تحصیلکــردگان مدرســه 
»ســن ســیرو« فرانســه و چنــد نفــر دیگــر از دانش آموختــگان 
کــرد.  کار  بــه  آغــاز  هشت بهشــت  عمــارت  در  دارالفنــون 
ــدد و  ــدارس متع ــن مدرســه زمینه ســاز تأســیس م ســاخت ای

مدرن تــری در ســال های بعــد شــد.

گشت وگذار

ورود  آمــار  اصفهانــی،  مســئوالن  گفته هــای  مطابــق 
گردشــگران خارجــی در فروردیــن امســال بــه اصفهــان بــا 
ــد ۸00  ــگر و رش ــزار گردش ــابقه ۸5 ه ــورد بی س ــت رک ثب
ــت.  ــته اس ــته را شکس ــال گذش ــورد ۴0 س ــدی، رک درص
ــد  ــگر نیازمن ــداد گردش ــن تع ــور ای ــع حض ــور قط ــه ط ب

ــعه  ــه توس ــف از جمل ــاخت های مختل زیرس
ــای  ــق برنامه ریزی ه ــت. مطاب ــرودگاه اس ف
صورت گرفتــه، ایــران در افــق چشــم انداز 
ــوان قطــب گردشــگری حــالل  ــه عن ۱۴0۴ ب
در جهــان، ســاالنه بایــد ۲0 میلیــون گردشــگر 
خارجــی را جــذب کنــد. از ســوی دیگــر بایــد 
در ســال ۲0۲5 از محــل ورود گردشــگران 

خارجــی ســاالنه 30 میلیــارد دالر درآمــد کســب کنــد. 
ــون  ــا ۱۲ میلی ــن ۱0 ت ــد بی ــزی، بای ــن برنامه ری ــر ای ــا ب بن
نفــر گردشــگر شــیعه کشــورهای اســالمی بــه ایــران ســفر 
ــد و ســایر گردشــگران از کشــورها هــدف گردشــگری  کنن

ــود.  ــد ب خواهن

ــه ایــن آمارهــا نیازمنــد تکمیــل  بــه طــور قطــع رســیدن ب
زیرســاخت های زیــادی در حــوزه حمــل و نقــل و به ویــژه 
ــرای  ــی ب ــوان محل ــه عن ــور ب ــای کش ــعه فرودگاه ه توس
ــون از  ــه تاکن ــاس آنچ ــر اس ــت. ب ــگری اس ــد گردش رش
پــروژه شــرکت وینســی بــرای توســعه فــرودگاه اصفهــان 
ــه اول  ــت در مرحل ــرار اس ــده، ق ــر ش منتش
ترمینــال جدیــد و مدرنــی بــا مســاحت 
ــت ۲  ــا ظرفی ــع ب ــر مرب ــزار مت ــا ۲5 ه ۲۱ ت
میلیــون مســافر در ســال و در مرحلــه بعــد 
ــزار  ــاحت 35 ه ــا مس ــری ب ــال دیگ ترمین
ــر آن  ــزون ب ــود. اف ــاخته ش ــع س ــر مرب مت
۱0 پارکینــگ هواپیمایــی جدیــد بــه ظرفیــت 
فعلــی فــرودگاه اصفهــان در بــازه زمانــی دو تــا دو و نیــم 
ســال افــزوده خواهــد شــد. بــه اعتقــاد کارشناســان، 
محســوب  طالیــی  دروازه  اصفهــان  بــرای  فــرودگاه 
ــق  ــه رون ــوان ب ــعه آن می ت ــا توس ــه ب ــرا ک ــود؛ چ می ش

ــا ــود. ایمن ــدوار ب ــگری امی ــاد و گردش اقتص

ــی  ــر قرآن ــای برت ــی پایان نامه ه ــنواره مل ــانزدهمین جش ش
دانشــجویان بــه اهتمــام اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی 
بخــش  در فضــای  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــرآن  ــی ق دانشــگاهی بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین الملل
ــه  ــزه و تشــویق دانشــجویان ب ــا هــدف ایجــاد انگی ــم ب کری

 نقش آفرینــی در حــوزه تحقیقــات دینــی 
و قرآنی برگزار می شود. 

رشــید جعفرپــور، مدیــر کل اداره فعالیت هــای 
علــوم، تحقیقــات  وزارت  قرآنــی  و   دینــی 
و فنــاوری، دربــاره ایــن دوره از جشــنواره 
ســال  بهمن مــاه  اواخــر  از  کــرد:  اظهــار 
گذشــته، فراخــوان و پوســتر شــانزدهمین 

جشــنواره پایان نامه هــای برتــر قرآنــی بــه معاونت هــای 
فرهنگــی دانشــگاه ها ارســال شــد و آن هــا نیــز ایــن مطلــب 
ــد و  ــالع دادن ــث اط ــرآن و حدی ــارف، ق ــای مع ــه گروه ه را ب
ــته ای  ــا میان رش ــی ی ــای قرآن ــز پژوهش ه ــا نی ــن گروه ه ای
قــرآن را کــه داشــته اند، بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال 

ــاله  ــا رس ــد ی ــه ارش ــدود ۱۸0 پایان نام ــون ح ــد و تاکن کردن
ــا  ــت م ــه دس ــارف ب ــی و مع ــات قرآن ــا موضوع ــری ب دکت

ــت.  ــیده اس رس
ــار  ــداد آث ــه تع ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــزود: پیش بین وی اف
پایان نامــه برســد. در میــان  از 500  بــه بیــش  ارســالی 
دانشــگاه های سراســر کشــور از دانشــگاه های 
بیشــترین  آزاد،  دانشــگاه  و  قرآنــی  علــوم 
تعــداد آثــار دریافتــی را داشــته ایم. اخیــرا نیــز 
اطالعیــه برگــزاری ایــن جشــنواره بــه رؤســای 
ــت.  ــده اس ــال ش ــات ارس ــکده های الهی دانش
وی گفــت: داوری آثــار ارســالی جشــنواره 
ایــن داوری هــا در  آغــاز شــده و  امســال 
چنــد مرحلــه خواهــد بــود و دهــه اول مــاه مبــارک رمضــان 
ــدان  ــی می شــود. عالقه من ــه صــورت جــدی نهای داوری هــا ب
ــان اردیبهشــت ماه ۹۶  ــا پای ــن جشــنواره ت ــه شــرکت در ای ب
ــا رســاله دکتــری خــود را  ــد پایان نامــه ارشــد ی فرصــت دارن

ــا ــد. ایکن ــال کنن ــنواره ارس ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ب

ارسال ۱۸۰ اثر به جشنواره پایان نامه های برتر قرآنیگردشگری اصفهان در تنگنای توسعه فرودگاه

حتما بخوانید!
گردشگری اصفهان در تنگنای ...

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹5۱۴۲۹ شماره دادنامه : ۹۶0۲77مورخ ۹۶/۲/۲ مرجع رسیدگی : شعبه هشتم  شورای 

حل اختالف  خواهان : اکبر رحمانیان فرزند عباس  نشانی اصفهان خ سید رضی بن بست مرادی پ 

۱۲5  خوانده کیوان مرادی فرزند پرویز  مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای قاضی 

فرزند  مرادی  به طرفیت کیوان  عباس  فرزند  رحمانیان  اکبر  دعوی  در خصوص  اختالف  شورای حل 

پرویز به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون  ریال  وجه چک به شماره ۲7۴۹37 مورخ ۹۴/۱۱/۶  

به عهده بانک رفاه  کار گران  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر 

مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱0و3۱3 

قانون تجارت و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۱۹0000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

به مبلغ ۱۲0000 ریال  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹۴/۱۱/۶ تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۴0۶۱ قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹5۱۲۹۱ شماره دادنامه : ۹50۹۹7۶7۹۶30 مورخ  ۹5/۱۲/۱۸ مرجع رسیدگی : شعبه 

33  شورای حل اختالف  خواهان : بهمن حسینی کینکی   نشانی اصفهان اتوبان چمران خ شاهد بن 

بست حافظ پالک ۱۹۸  خوانده عباس سطوت بنشانی : مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می  نماید رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی بهمن حسینی کینکی به طرفیت عباس 

سطوت به خواسته مطالبه مبلغ ۱0700000ریال  وجه چک به شماره ۲۸۸۱50 مورخ ۹۴/۶/30  به عهده 

به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و  با توجه  انضمام مطلق خسارات قانونی  به  بانک ملی  

گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱0و3۱3 قانون 

تجارت و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۱0700000ریال بابت اصل خواسته و ۱۱۸7500 ریال بابت هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف ۹۴/۶/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 

واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۴۱07 قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۶5۸/۹5 شماره دادنامه : 7۲۹ مورخ  ۹5/۹/۲۸ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۶  شورای حل 

اختالف  خواهان :محمد جانثاری الدانی نشانی اصفهان خ کهندژ دو پله نبش کوچه ۶0 چوب فروشی 

جالل خوانده عزت هللا خود سیانی  بنشانی : مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید رای 

قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی مهدی جانثاری الدانی  به طرفیت عزت هللا خود سیانی 

به خواسته مطالبه مبلغ ۹۴00000 ریال   وجه چک به شماره ۹۸و۹5و7۲5۹۴ مورخ 7/30- ۸/۱7-

۹0/۹/30   به عهده پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر 

مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱0و3۱3 

قانون تجارت و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۶۲00000 بابت اصل خواسته و ۴۱0000 ریال بابت هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک موصوف ۹0/۸/۱7و ۹0/7/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . و 

نسبت به یک فقره از چکها به شماره 7۲5۹50 مورخ ۹0/۹/30 به مبلغ 3۲00000 ریال دعوی خود را نشر 

نمودند که مستندا به بند ب ماده ۱07 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر نمایند . 

م الف ۴۱30 قاضی شعبه ۱۶ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹۸5/۹5 شماره دادنامه : ۹۶0۲۲ مورخ  ۹۶/۲/3 مرجع رسیدگی : شعبه 3۹  شورای 

حل اختالف  خواهان :فراز یوسفی  نشانی خ سجاد خ قائم مقام کوچه 5۴ پ ۱3۲  خوانده سید 

محمد راستکردار  بنشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه وجه دو فقره چک   به تاریخ ۹۶/۱/۱۹ شعبه 

3۹ شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه ۹۸5/۹5 با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی فراز 

یوسفی به طرفیت سید  محمد راستکرداربه خواسته مطالبه مبلغ 50000000 ریال   موضوع دو فقره چک 

به شماره های ۱۸۲۲7۶ مورخ ۹3/۱۲/۱0 و ۱۸۲۲77  مورخ ۹۴/۲/۲۶   بانضمام مطلق خسارات قانونی 

با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وچه چک را 

دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم اعالم از طریق آگهی  در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

دلیل موجه و مدرک و موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 

ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 3۱3و3۱۴ قانون تجارت 

و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه  

میلیون ریال ( بابت اصل خواسته و ۱۹۸0000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید تا  زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف ۴07۹ قاضی شعبه 3۹ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
: ۹۶0۹۹7۶7۹5300۲0۹ مورخ  ۹5/۱۲/۱5 مرجع رسیدگی  دادنامه  : 73۹/۹5 شماره  پرونده  کالسه 

اله احمدی فرزند سید مصطفی نشانی  : شعبه ۲3  شورای حل اختالف  خواهان :آقای سید روح 

اصفهان خ کاوه ثمن آباد ک آزادی بن بست سلمان پ ۱5   خوانده آقای اردوان بهار لو ف امام قلی 

بنشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک  گردشکار : پس از ا رجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 

سید روح هللا احمدی به طرفیت آقای اردوان بهار لو به خواسته مطالبه مبلغ ۴۶000000 ریال   موضوع 

دو فقره چک به شماره های ۲73337 و ۲7333۸  عهده بانک صادرات شعبه مسجد سید  با عنایت 

به محتویات پرونده و بقای اصول اسناد و مدارک  در ید خواهان و داللت بر استقرار دین و اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وچه آن  دارد و نیز عدم حضورر خوانده در جلسه رسیدگی 

و اینکه مشا الیه هیچگونه دلیل یا مدک موث قانونی مبنی ب برائت ذمه  خویش ابراز و اقامه ننموده 

شورا دعوی مطوحه را واد و ثابت  دانسته و مستندا به مواد 3۱0و3۱3 قانون تجارت تبصره الحاقی به 

ماده ۲ قانون صدو چک و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ ۴۶000000ریال ( بابت اصل خواسته و ۲0۸0000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 

و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسیدچکها به شرح ذیل  لغایت  زمان وصول بر اساس 

آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 

. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. تاخیر 

تادیه چک ش ۲73337 به مبلغ ۲3000000 یال مورخه ۹5/3/۲۶  تاخیر تادیه چک ش ۲7333۸ به 

مبلغ ۲3000000 یال مورخه ۹5/3/۲۶ 

م الف 3۹۶7 قاضی شعبه ۲3 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹3۱/۹5 شماره دادنامه : ۹۶0۹۹7۶7۹۴۸00۱05 مورخ  ۹۶/۱/30 مرجع رسیدگی : شعبه 

۱۸  شورای حل اختالف  خواهان :آقای حمید عبدالحسینی با وکالت محمد حاجی حسینلو  نشانی 

اصفهان سپاهانشهر بلوار غدیر مجتمع هما پوشاک دنا   خوانده آقای محمد رضا بو جاریان  بنشانی : 

مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته   گردشکار : پس از ا رجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 

حمید عبدالحسینی با وکالت محمد حاجی حسینلو  به طرفیت آقای محمد ضا بوجاریان به خواسته 

مطالبه مبلغ ۱00000000 ریال   موضوع یک سفته به شماره 0۱۱7۱30)سری رم ( با عنایت به محتویات 

پرونده و بقای اصول اسناد و مدارک  در ید خواهان و داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان  در مطالبه وچه آن  دارد و نیز عدم حضورر خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشا 

الیه هیچگونه دلیل یا مدک موث قانونی مبنی ب برائت ذمه  خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی 

مطوحه را واد و ثابت  دانسته و مستندا به مواد 3۱0و3۱3 قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون 

صدو چک و ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ یکصد میلیون ریال )۱00000000 ریال ( بابت اصل خواسته و ۲7۱0000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تقدیم دادخواست 

۹5/۹/۱۶ لغایت  زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف ۴0۶۸ قاضی شعبه ۱۸ حوزه قضایی شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۶37/۹5 شماره دادنامه : ۹70 مورخ  ۹5/۹/7 مرجع رسیدگی : شعبه ۲۴  شورای 

حل اختالف  خواهان : محمد رمضانی   نشانی خ شهیدان کوچه روبروی امامزاده عبدهللا کوچه شهید 

حبیبی پ ۲۲۲  خوانده سعید قربانی  بنشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه  مبلغ ۲7000000 یال 

وجه یک فقره چک به شماره ۹۱3۸۱۶ مورخ ۹5/۶/۱3 و قرار تامین خواسته و خسارات وارده  به تاریخ 

۹5/۹/7 شعبه ۲۴ شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کنند زیر تشکیل ، پرونده کالسه مفتوح 

است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید . رای شورای :در خصوص دعوی محمد رمضانی به طرفیت سعید قربانی به خواسته مطالبه 

بانضمام  هزینه  به شماره  ۹۱3۸۱۶ مورخ ۹5/۶/۱3  ریال   موضوع یک فقره چک   ۲7000000 مبلغ 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان که داللت  بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وچه 

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور  اینکه خوانده طبق  اینکه خوانده دارد و  چک را دارد و نظر به 

لذا شورا  نیاورده  برائت ذمه خویشبعمل  بر  و دفاع موجهی مبنی  و مدرک  دلیل  و هیچگونه  نداشته 

دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸و5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت   میلیون ریال ( بابت اصل خواسته 

تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنج  و  چهار صد  میلیون  یک  و 

رسید)۹5/۶/۱3( تا  زمان اجرای حکم بر اساس  آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

م الف ۴0۲3 قاضی شعبه ۲۴ شورای حل اختالف اصفهان – حسین گازری

دادنامه
کالسه پرونده : ۹5-۸3۱-۲0 شماره دادنامه : ۹50۹۹7۶7۹500۱7۱۹ مورخ ۹5/۱۲/۲5 مرجع رسیدگی 

: شعبه بیستم شورای حل اختالف  خواهان : محمد خداپرست  به نشانی اصفهان خ معراج خ میثم 

تهران خیابان  دیبا  کوچه وحدت کوی ۶ متری سعدی پ 37۹ خواندگان ۱- شرکت استیل سازی 

ستاری خیابان مخبری پایین تر از چای گلستان طبقه ۲ پالک ۱۸۲   ۲- بهروز احمدی تهران خ لواسان 

دیباجی شمال خ ارغوان پالک ۸7   3- رشید باال دستیان   مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  

نماید رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی محمد خدا پرست  به طرفیت ۱- شرکت استیل 

سازی دیبا ۲- بهروز احمدی 3- رشید باالدستیان  به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون  ریال وجه 

یک فقره چک به شمار۹۴۲۸/07۴3۱7مورخ ۹5/3/3 به عهده بانک  اقتصاد نوین  به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه  با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول متندات دعوی  اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا  حاضر نشده و د قبال دعوی و مستندات 

ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 

خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استاناد 5۱5و5۱۹و5۲۲و قانون آئین 

دادرسی مدنی و مواد 3۱5-3۱0-30۹-307و۲۴۹  قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی  خواندگان 

به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال  بابت اصل خواسته پنج میلیون و یکصد هزار ریال  به عنوان 

خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول ایصال 

آن طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

م الف ۴073 دفتر شعبه ۲0 شورای حل اختالف اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

آگهی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  آراء صادره  برابر  رسمی  فاقد سند 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 

نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

۱-رای شماره ۱3۹5۶030۲0۱۶0005۲0 مورخ ۱3۹5/۱۲/۲۸ مالکیت خانم فاطمه دادخواه عسکرانی  

فرزند غالمرضا  در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت ۱00۶.۶3 متر مربع پالک شماره ۲۴۹۲ فرعی  از 

یک   اصلی و اقع درتیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از حسن شیرازی تهرانی فرزند حسین 

۲-رای شماره ۱3۹5۶030۲0۱۶0005۲۱ مورخ ۱3۹5/۱۲/۲۸ مالکیت آقای محمود مختاری فرزند   عبد 

اله در۸/5 سهم مشاع از 3۱ سهم  ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت ششدانگ 3۴۴۸/5۸ متر 

مربع پالک شماره۲333/۲ فرعی از ۲اصلی و اقع دررضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان که نامبرده 

مالک مشاعی می باشد.

فرزند  سلطانی    رامین  آقای  مالکیت   ۱3۹۶/0۱/۱5 مورخ   ۱3۹5۶030۲0۱۶000005 شماره  3-رای 

منوچهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ اربابی  به مساحت ششدانگ  ۶۱۸30.3۱ متر 

مربع پالک 3۶ اصلی و اقع درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری موروثی از میرزا 

حسن سلطانی 

فرزند  سلطانی    سمیرا  آقای  مالکیت   ۱3۹۶/0۱/۱7 مورخ   ۱3۹5۶030۲0۱۶00000۸ شماره  ۴-رای 

منوچهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ اربابی  به مساحت ششدانگ  ۶۱۸30.3۱ متر 

مربع پالک 3۶ اصلی و اقع درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری موروثی از میرزا 

حسن سلطانی 

5-رای شماره ۱3۹5۶030۲0۱۶0000۱3 مورخ ۱3۹۶/0۱/۲۴ مالکیت آقای رامین سلطانی فرزند منوچهر 

در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ آسیابی به مساحت ششدانگ  ۴3۱۶۲.۶7 متر مربع 

پالک 3۶ اصلی و اقع درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری موروثی از میرزا حسن 

سلطانی 

۶-رای شماره ۱3۹5۶030۲0۱۶0000۱۴ مورخ ۱3۹۶/0۱/۲۴ مالکیت خانم سمیرا سلطانی فرزند منوچهر 

در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ آسیابی به مساحت ششدانگ  ۴3۱۶۲.۶7 متر مربع 

از میرزا  اصفهان خریداری موروثی  ثبت  دوازده  افجان بخش  اقع درروستای  و  اصلی  پالک 3۶   

حسن سلطانی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون   مهدی شبان-  م الف 50

تاریخ نشر ۱3۹۶/0۲/۱7      نوبت دوم ۱3۹۶/03/0۱

آگهی ابالغ 
نظر باینکه در پرونده کالسه ۹۴0۹۹۸035۲۴0۱30۹ در شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی اصفهان آقای محمد 

حسین محمد زاده سرپیری به طرفیت آقایان علیرضا شریفانی و محمد اسماعیل قاسمی گشنیزگانی  

نسبت به دادنامه شماره ۹50۹۹7035۲۴0۲000 صادره از شعبه  ۲۴ دادگاه حقوقی اصفهان تجدید نظر 

خواهی نموده است و این دادخواست در فرجه قانونی می باشد و رای صادره نسبت به آقای محمد 

اسماعیل قاسمی گیشنیزگانی غیابی و آدرس وی مجهول المکان اعالم گردیده شده است لذا مراتب 

جهت اطالع و اقدام قانونی مشارالیه نشر تا در فرجه قانونی پس از مطالعه پرونده نسبت به تبادل 

لوایح اقدام نماید . م الف 3۹53 دفترشعبه۲۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغیه 
 : بایگانی  شماره   ۹50۹۹۸035۱3003۲۹  : پرونده  شماره   ۹5۱0۱0035۱30۹۴5۲  : ابالغنامه  شماره 

۹5037۶ مشخصات ابالغ شونده حقیقی : حسن قادری فرزند عبدالکریم نشانی : اصفهان خ پروین 

خ آذر بهرام علوم پزشکی بن بست قائم پالک ۱۶ در خصوص تجدید نظر خواهی آقای سجاد احمدی 

بطرفیت شما  نسبت به دادنامه شماره ۱3۱۹ صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود . مقتضی است حسب ماده 3۴۶ قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به 

این دادگاه تحویل دهید واال پرونده باهمین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد .

م الف ۴۱۴5 منشی فریبا شریعتی بهروزی  
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»پيامبر گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم«:

ِاّنَ ُحرَمَة ِعرض الُمؤِمِن َكُحرَمِة دِمِه و ماِلِه.

حرمِت حيثيت و آبروي مؤمن همانند حرمِت جان و 

مال اوست.

)لئالي االخبار، ج ۵، ص ۲۲6(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

بارانی

بارانی

بارانی

بارانی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

14   ْC

10   ْC

1۲   ْC

19   ْC

۲7  ْC

۲4   ْC

۲8   ْC
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پژوهشگر مسائل منطقه

ــن و  ــی از پیچیـده تریـ ــوریه، یک ــا در سـ  نبـردهـ
ــر  ــخ معاص ــا در تاری ــا نه تنه ــنگین ترین نبرده س

ــت. ــخ اس ــول تاری ــه در ط بلک
ــتی  ــد صهیونیس ــت ض ــه حکوم ــورش هایی ک ش
ســوریه را آمــاج حملــه خویــش قــرار داد، ســرآغاز 
یکــی از حســاس ترین نبردهــا در غــرب آســیا 

شــد.
معــدود مردمــی کــه در ابتــدا بــا تهییــج بــه 
ــه آزادی  ــیدن ب ــت رس ــه نی ــون ب ــالح انقالبی اصط
و امنیــت شــروع بــه نبــرد بــا تنهــا کشــور حامــی 
مقاومــت در برابــر اســرائیل کردنــد، اینــک تنهــا در 
ــای  ــار روزه ــت در انتظ ــط امنی ــط و فق آرزوی فق

ــد. ــر می برن ــه س ــده ب آین
ــن  ــکا و متحدی ــی آمری ــه غیرقانون ــس از حمل پ
ــه کشــور عــراق در ســال 2003 و اشــغال  ــی ب غرب
ایــن کشــور ،گروه هــای بــه اصطــالح جهــادی کــه 
ــد  ــکا بودن ــا آمری ــرد ب ــال نب ــتان در ح  در افغانس
بــه عــراق عزیمــت کردنــد تــا بــه زعــم خودشــان 

ــا نیروهــای صلیبــی بپردازنــد. بــه نبــرد ب
ــب  ــط ابومصع ــه توس ــاد ک ــد جه ــک توحی گروه
زرقــاوی در ســال 1992 در افغانســتان پایه گــذاری 
 شــده بــود،  بــا مهاجــرت تروریســت ها قــوام 
ــات  ــه عملی ــروع ب ــت و ش ــادی یاف ــدرت زی و ق
ــت  ــغالگر و دول ــای اش ــیعیان و نیروه ــه ش علی
ــام  ــروه ادغ ــن گ ــال 2004 ای ــرد. در س ــزی ک مرک
 خــودش را بــا القاعــده در عــراق اعــالم کــرد 
 و نماینــده ایــن گــروه تروریســتی در کشــور عــراق 
و امیــر القاعــده در بین النهریــن نامیــده شــد. 
ایــن گــروه  درگیری هــای  و  تحــرکات  عمــده 
ــتقر  ــزی مس ــت مرک ــیعیان و دول ــا ش ــورد ب برخ
پــس از ســقوط صــدام و اشــغالگران عــراق بــود. 

ــی  ــای افراط ــکیل گروه ه ــأ تش ــه و سرمنش ریش
ــود  ــث ب ــک خبی ــن گروه ــراق، ای ــوریه و ع در س
و  تکفیری هــا  یکــی کــردن ظرفیــت  بــا  کــه 
 بعثی هــای مســتقر در مناطــق مــرزی ســوریه 
و عــراق مشــکالت امنیتــی و زمینــه جــان باختــن 
ــادی  بی گناهــان بســیاری را طــی ســال های متم

در عــراق تحــت عنــوان جهــاد ایجــاد کــرد.
توســط   2006 ســال  در  زرقــاوی  ابومصعــب 
ــه درک  ــداد ب ــمال بغ ــی در ش ــای آمریکای نیروه

واصــل شــد.
در ســال 2006 بــا تشــکیل شــورای مجاهدیــن 
ــت  ــر »دول ــروه دیگ ــد گ ــتن چن ــراق و پیوس در ع
اســالمی عــراق« تشــکیل شــد. نبردهــای پی درپــی 
ــی آن  ــری فرمانده ــوب مص ــه ابوای ــروه ک ــن گ ای
ــا  ــت ت ــش داش ــه کاه ــت، رو ب ــت داش را در دس
اینکــه ابوایــوب مصــری در ســال 2010 طــی یــک 
عملیــات مشــترک نیروهــای آمریکایــی و ارتــش 

ــه درک واصــل شــد.  عــراق ب
پــس از ابوایــوب مصــری، فرمانــده ای بــرای ایــن 
گــروه تعییــن نشــد؛ ولــی در خفــا ابوبکــر بغــدادی 

رهبــری ایــن گــروه را بــه عهــده گرفــت.
ــی در ســوریه از ســال 2010  ــگ داخل ــاز جن ــا آغ ب
بســیاری از ایــن نیروهــا بــه جمــع نیروهــای 
برانــداز در انقــالب ســوریه پیوســتند تــا بــه مقابلــه 
بــا دولــت و مــردم ســوریه بپردازنــد و زیــر نقشــه 

ــد. ــش کنن ــای نق ــرائیلی ایف آمریکایی اس
ایــن گــروه رســما  در فروردین مــاه ســال 92 
عــراق  اســالمی  »دولــت  بــه  را  خــود   اســم 
نیروهایــی  از  بســیاری  داد.  تغییــر  شــام«  و 
ــر پرچــم گروهــک تروریســتی  ــه در ســوریه زی ک
ــروه  ــن گ ــه ای ــد، ب ــرد بودن »النصــره« در حــال نب
اعــالم وفــاداری کردنــد و النصــره بســیاری از 
ــراق  ــن ســرزمین ســوریه و ع ــه در بی ــی ک مناطق
تحــت کنتــرل داشــت، از دســت داد و داعــش بــه 
ــا بیشــترین حــد  بزرگ تریــن گــروه تروریســتی ب

ــل شــد. ــرو تبدی قلم
ــترش  ــه گس ــروع ب ــرعت ش ــه س ــروه ب ــن گ ای
ــه  ــه« را ب ــرد و »رق ــود ک ــر خ ــت نظ ــق تح مناط
ــه  ــت ب ــرار داد و دس ــش ق ــت خوی ــوان پایتخ عن
تحرکاتــی در عــراق زد و »رمــادی« و »فلوجــه« را 
ــه  ــه نقــاط تکفیری پــرور مشــهور هســتند، ب کــه ب

تصــرف خــود درآورد. 
ــک  ــی ی ــروه ط ــن گ ــال 93 ای ــاه س در خردادم
حملــه از پیــش هماهنگ شــده بــا سیاســتمداران 

خائــن عراقــی و هماهنگــی بــا آمریــکا بــه موصــل 
در شــمال عــراق حملــه کــرد و ایــن شــهر کــه پس 
از بغــداد پرجمعیت تریــن شــهر ایــن کشــور اســت 
ــه  ــروع ب ــرف و ش ــاعت تص ــد س ــرض چن را در ع

ــرد. ــن شــهر ک ــی در ای پاک ســازی مذهب
ــث  ــتمدارن باع ــت سیاس ــگ و خیان ــرایط جن ش
ــا دروازه هــای شــهر بغــداد برســد  شــد داعــش ت
 کــه بــا کمــک جمهــوری اســالمی، مرجعیــت عراق 
ــد  ــکیل ش ــه تش ــه بالفاصل ــی ک ــیج مردم و بس
بــرای  زمینــه  اندک انــدک  و  تثبیــت  شــرایط 
بازپســگیری مناطــق اشغال شــده آغــاز شــد.

جبهــه  کــه  ســوریه  در  »القاعــده«  شــاخه 
»النصــره« نــام داشــت، در پــی اختالفــات فــراوان 
ــرانجام  ــش س ــا داع ــنگین ب ــای س و درگیری ه
ــه دامــان »ایمــن الظواهــری« ســرکرده  دســت ب
القاعــده شــد و بــا حکــم الظواهــری داعــش بایــد 
تنهــا بــه عــراق اکتفــا می کــرد؛ ولــی تمــرد ابوبکــر 
البغــدادی فصــل جدیــدی از انشــقاق را بیــن 

تکفیری هــا رقــم زد.
ــه  ــز ب ــروه متمرک ــک گ ــا ی ــری ب ــراق درگی در ع
اســم داعــش وجــود دارد؛ هرچنــد برخــی عشــایر 
محلــی بــا داعــش همــکاری دارنــد، ولــی همگــی 
زیــر پرچــم داعــش در حــال نبــرد بــا دولــت 
مرکــزی هســتند. برخــالف عــراق، در ســوریه 
ــادی  گروه هــای معــارض و تروریســتی بســیار زی
ــده  ــن کشــور پراکن ــه در سرتاســر ای وجــود دارد ک
هســتند. بیــش از 100 گــروه معــارض مســّلح 
بــا کادر و تشــکیالت و اســلحه های ســبک و 
ــم  ــه رق ــده اند ک ــاهده ش ــوریه مش ــنگین در س س

حیــرت آوری محســوب می شــود.
تعــدادی از ایــن گروه هــا ناچــار بــرای تامیــن 
امنیــت روســتا یــا شــهر یــا عشــیره خود و حســب 
ــرده و  ــکاری ک ــف هم ــای مختل ــا گروه ه ــه ب زمان
ــه  ــدام ب ــول اق ــت پ ــا دریاف ــر ب ــای دیگ گروه ه
ــای  ــا گروه ه ــد؛ ام ــرد می کنن ــرای نب ــزدوری ب م
بزرگ تــری کــه غالبــا در رســانه های جمعــی 
ــورهای  ــت کش ــت حمای ــوند تح ــرده می ش ــام ب ن
خاصــی از قبیــل ترکیــه، اردن، عربســتان ســعودی 
ــان  ــوق جنگجوی ــتند و حق ــکا هس ــر و آمری و قط
 و تامیــن ســالح ها بــر عهــده ایشــان اســت 
و گروه هــای تروریســتی، تابعــی از سیاســت های 

منطقــه ای ایــن کشــورها هســتند.
از بزرگ تریــن گروه هــای تروریســتی می تــوان 
ــش  ــام«، »جی ــق الش ــام«، »فلی ــرار ش ــه »اح ب
االســالم«، »جبهــه النصــره«، »ارتــش آزاد« و 

ــرد. ــام ب ــک« ن ــش دموکراتی »ارت
قــدرت نیروهــای تکفیــری چنــد ملیتــی کــه 
ــه  ــش از هم ــراق اردن و بی ــای ع ــق مزره از طری
ترکیــه بــه ســوریه ســرازیر می شــدند باعــث 
شــد دولــت مرکــزی ســوریه در وضعیــت ســخت 
ــه  ــی ک ــرد. نیروهای ــرار بگی ــرد ق ــی از نب و بغرنج
ــا  ــا ب ــب اروپ ــا قل ــتان ت ــن و ازبکس ــرق چی از ش
ــی  ــزام شــدند و حت ــه ســوریه اع ــاد ب ــزه جه انگی
ــه ســوریه  ــاد ب ــرای جه ــواده ب ــا خان ــواردی ب در م
ــا شــروع بســیج مردمــی  ــی ب منتقــل شــدند، ول
و تحویــل ســالح بــه مــردم از ســوی ارتــش ایــن 
ــا  ــدم ب ــط مق ــه خ ــم ب ــوریه ه ــردم س ــور م کش
ــا  ــتند ت ــتند و توانس ــلح پیوس ــای مس تکفیری ه
حــد زیــادی تروریســت ها را از مناطــق مهــم و 

ــد. ــب برانن ــه عق ــی ب ــریان های حیات ش
کمک هــای مستشــاری ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی، بزرگ تریــن عامــل در حفــظ دولــت 
ــرایطی  ــن ش ــم در بحرانی تری ــود، آن ه ــوریه ب س
ــن متحــدان ســوریه گمــان  ــی نزدیک تری ــه حت ک
نمی کردنــد ایــن کشــور از تروریســم جــان ســالم 

بــه در ببــرد.
حمایــت رســمی حــزب هللا لبنــان از دولــت ســوریه 
ــه  ــور ک ــن کش ــای ای ــمی در نبرده ــور رس و حض
درواقــع پاســخی بــود بــه حمایت هــای ایــن 
کشــور از حــزب هللا در هنگامــه نبــرد بــا رژیــم 
صهیونیســتی، نقطــه مهمــی در تاریــخ نبــرد ایــن 
ــردن  ــن ک ــا ایم ــه ب ــود ک ــوب می ش ــور محس کش
مناطــق مــرزی ســوریه بــا لبنــان، خطــر را از شــهر 

ــد. ــادی دور کردن ــا حــد زی دمشــق ت
ــیه  ــور روس ــوریه حض ــا در س ــف نبرده ــه عط نقط
بــه عنــوان یــک قــدرت سیاســی نظامــی تأثیرگذار 
و  بــود. گســترش  از شــهریورماه ســال 1394 

ــی  مدرن ســازی پایگاه هــای هوایــی در نقــاط غرب
ســوریه ماننــد طرطــوس و الذقیــه زمینــه ای 
ــد آورد  ــی روســیه پدی ــاوگان هوای ــرای حضــور ن ب
ــه  ــاران عقب ــا و بمب ــی روس ه ــتیبانی هوای و پش
ــن  ــف تامی ــورهای مختل ــه از کش ــت ها ک تروریس
ــت  ــه مقاوم ــتر جبه ــدرت بیش ــث ق ــد باع می ش
شــد. جغرافیــای نظامــی نبــرد در ســوریه بــه نــه 
چهــار گوشــه ایــن کشــور، بلکــه تمــام نقــاط ایــن 
ــا مناطــق آرام، نقــاط حاشــیه  کشــور اســت و تنه
ــه«  ــتان های »الذقی ــی اس ــه یعن ــای مدیتران دری
و »طرطــوس« در غــرب ایــن کشــور هســتند.

تحــوالت نظامــی و میدانــی بــر اســاس اســتان ها 
ــل در  ــه تفصی ــن کشــور ب و مراکــز حســاس در ای

ــی خواهــد آمــد. پ
بــرای ســهولت کار مخاطبــان عزیــز ایــن تحــوالت 
بــر روی نقشــه کشــور ســوریه عالمتگذاری شــده و 
تقدیــم شــما می شــود. دربــاره عــراق نیــز اطالعات 
میدانــی تقدیــم شــما خواهــد شــد؛ ولــی حجــم 
اخبــار و تحــوالت بــه شــدت ســوریه نخواهــد 
ــد  ــق آنچــه در نقشــه مالحظــه می کنی ــود. مطاب ب
گروه هــای مختلفــی در ســوریه کنتــرل جغرافیــای 
ســوریه را در اختیــار دارنــد. دولــت ســوریه نزدیــک 
بــه 40 درصــد ایــن کشــور را در اختیــار دارد، ولــی 
ــر 70 درصــد جمعیــت  ــغ ب از لحــاظ جمعیتــی بال
ســوریه در مناطــق تحــت حاکمیــت دولــت قــرار 
ــه در  ــوب شــرقی ک ــق شــرقی و جن ــد. مناط دارن
 اختیــار داعــش قــرار دارنــد، عمــده مناطــق بیابانی 
و غیــر قابــل ســکونت اســت کــه ارزش نظامــی و 

اجتماعــی چندانــی ندارنــد.
ــوریه  ــف س ــاط مختل ــی در نق ــای نظام درگیری ه
تابعــی از رفتــار کشــورهای همســایه ســوریه اســت 
ــه  ــدام ب ــت های روز اق ــه سیاس ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــت ها  ــتیبانی از تروریس ــع پش ــا قط ــتیبانی ی پش

می کننــد.
ــداد  ــاس اع ــر اس ــوریه را ب ــوالت س ــه تح در ادام
ــم: ــی می گیری ــه پ ــر روی نقش ــده ب مشخص ش

ــد  ــرد در چن ــاس ترین نب ــنگین ترین و حس 1- س
ــه  ــود ک ــب ب ــح شــهر حل ــرد فت ســال گذشــته نب
دی مــاه ســال 95 بــا پیــروزی مقاومــت بــه پایــان 

رســید.
ــهر  ــن ش ــادی بزرگ تری ــاظ اقتص ــه لح ــب ب حل
ســوریه اســت و یکــی از بزرگ تریــن مناطــق 
صنعتــی در غــرب آســیا، شــهرک صنعتــی شــیخ 

ــرار دارد. ــهر ق ــن ش ــرقی ای ــیه ش ــار در حاش نج
ــون  ــپاه و فاطمی ــا س ــده )عمدت ــای عمل کنن نیروه
ــی(،  ــدگان عراق ــکل از رزمن ــا متش ــت نجب و حرک
ابتــدا در ســال 94 بــا شکســتن محاصــره 3 
الزهــرا  و  ُنُبــل  شیعه نشــین  شــهر  دو  ســاله 
ــد،  ــرار دارن ــب ق ــهر حل ــرب ش ــمال غ ــه در ش ک
ــه  ــان غائل ــرای پای ــی را ب ــروع خوب ــتند ش توانس
حلــب داشــته باشــند. هرچنــد پــس از پایــان ایــن 
ــه  ــه ای مواج ــا وقف ــب ب ــات حل ــات، عملی عملی
شــد، ولــی بــا شــروع حرکــت نیروهــای گارد 
ــا  ــب، تکفیری ه ــمال حل ــوری از ش ــت جمه ریاس
ــا راه  ــدادی از آن ه ــد و تع ــر کردن ــاس خط احس
ــیرهای  ــد. مس ــش گرفتن ــهر را در پی ــروج از ش خ
شــکارهای  شــاهد  حلــب  شــمال  مواصالتــی 
ــود  ــا ب ــین های تکفیری ه ــداد ادوات و ماش پرتع
ــل  ــا تکمی ــد. ب ــهر بودن ــرار از ش ــال ف ــه در ح ک
ــب از شــمال، تروریســت های  محاصــره شــهر حل
النصــره و ســایر گروه هــای متحــد تکفیــری 
 بــا انجــام عملیات هــای ســنگین و پرتلفــات 
و انتحــاری در محــور راموســه و منــازل مســکونی 
1070 واحــدی در جنــوب غــرب شــهر حلــب موفــق 
شــدند بــا شکســت محاصــره تعــدادی از عناصــر 
مهــم تکفیری هــا را کــه در محاصــره قــرار داشــتند، 
از شــهر خــارج کننــد؛ ولــی محاصــره شــهر دوبــاره 
برقــرار شــد. نیروهــای مقاومــت بــه آرامــی شــهر 
را از کنتــرل شورشــیان خــارج کردنــد و حلــب بــه 

آغــوش ســوریه بازگشــت. 
فتــح حلــب، یکــی از ماندگارتریــن لحظــات بــرای 
نیروهــای مقاومــت بــود کــه بــا وجــود توطئه هــای 
همه جانبــه کشــورهای حامــی تکفیری هــا مجبــور 
بــه قبــول آن شــدند. بــا آزادی شــهر حلــب 
حجمــی از نیروهــای مقاومــت از ایــن مناطــق رهــا 
شــدند و بــه ســمت مناطــق دیگــر از جملــه مناطق 

شــرقی شــهر حلــب رفتنــد.
ــب  ــن شــهر حل ــا مشــاهده از دســت رفت ــه ب ترکی
کــه از یــک مــاه پیــش تقریبــا قطعــی شــده بــود 
ــده  ــا وع ــری را ب ــای تکفی ــادی از نیروه ــداد زی تع
حقــوق جــذب کــرد کــه از مناطــق شــمال شــرقی 
ــی وارد ســوریه شــدند  ــه صــورت غیرقانون ــب ب حل
و تــا شــهر البــاب پیشــروی کردنــد. دلیــل ورود بــه 
ســوریه جلوگیــری از اتصــال دو منطقــه کردنشــین 
 کــه بــا رنــگ زرد در نقشــه مشــخص شــده اند 
و جلوگیــری از اتصــال ایــن مناطــق بــرای تشــکیل 
کشــور کردنشــین بــود کــه بــا انجــام ایــن کار 
ــه در مناطــق  احتمــال انجــام حــرکات جدایی طلبان

ــز وجــود داشــت. ــه نی کردنشــین ترکی
پیشــروی ارتــش ســوریه تــا نزدیکــی البــاب 
ــه عمــق خــاک ســوریه  ــوذ ب ــب، نف در شــرق حل
ــک  ــری این ــق درگی ــن مناط ــرد. در ای ــلب ک را س
ــرار نیســت. ــز برق ــی صلحــی نی ــدارد؛ ول وجــود ن
ارتــش هم اینــک در حاشــیه رود فــرات در حالــت 

ــرار دارد. ــی ق علمیات

ــر روی  2- شــهر »طبقــه« و »ســد طبقــه« کــه ب
ــزرگ  ــدهای ب ــی از س ــرار دارد و یک ــرات ق رود ف

کشــور ســوریه اســت.
ــار  ــش در اختی ــدی پی ــا چن ــد ت ــهر و س ــن ش ای
دموکراتیــک  ارتــش  نیروهــای  بــود.  داعــش 
ــی ســد  ــه ســمت جنوب ــرن ب ــی ُب ــا هل ســوریه ب
ــه تصــرف نقــاط تحــت تســلط داعــش  شــروع ب
ــهر  ــته ش ــنبه گذش ــت چهارش ــا درنهای ــد ت کردن
و ســد طبقــه بــه صــورت کامــل بــه تصــرف 
ــد. ــا SDF درآم ــک ی ــش دموکراتی ــای ارت نیروه

ــی  ــوریه در اوج قدرت نمای ــک س ــش دموکراتی ارت
داعــش در مناطــق بیــن ســوریه و عــراق متشــکل 
از  تعــدادی  و  تجزیه طلــب  نیروهــای کــرد  از 
تروریســت ها کــه بــه زعــم آمریــکا میانــه رو 
خوانــده می شــوند، در شــمال شــرق ســوریه 
تاســیس شــد. هــدف از تاســیس ایــن گــروه در 
قــدم اول مقابلــه بــا تحــرکات داعــش در شــمال 
شــرق ســوریه اســت. ایــن گــروه از حمایــت 
کامــل هوایــی ارتــش آمریــکا برخــوردار اســت و بــا 
وجــود بمباران هــای ســنگین آمریــکا و متحدیــن 
فرامنطقــه ای کار ســختی مقابــل داعــش ندارنــد.

3- محــور دیگــری کــه نیروهــای SDF  در 
حــال نبــرد بــا داعــش هســتند، مناطــق شــمالی 
پایتخــت  »رقــه«،  شــهر  شــرقی  شــمال  و 
خودخوانــده داعــش اســت. شــهر »رقــه« از ســه 
طــرف محاصــره شــده  و راه هــای مواصالتــی هــم 
تحــت اشــراف نیروهــای SDF اســت کــه اجــازه 
رســاندن تــدارکات را بســیار ســخت می کنــد. 
وقفــه در عملیــات احتمــاال مهلتــی بــرای خــروج 
نیروهــای داعــش بــه شــهر »دیــر الــزور« در 

ــت. ــوریه اس ــرق س ــه ش ــی الی منته
ــبتا آرام در  ــهرهای نس ــی از ش ــاه«، یک 4- »حم
ــاه  ــی، دو م ــی یک ــه ط ــود ک ــوریه ب ــات س مناقش
ــت ها از  ــه تروریس ــوم غافلگیران ــا هج ــته ب گذش
ــهر  ــه ش ــهر ب ــن ش ــمال ای ــیه ای ش ــق حاش مناط
ــت ها  ــد. تروریس ــدی ش ــه ای ج ــاه وارد معرک حم
ــه  ــد ک ــش آمدن ــز پی ــهر نی ــری ش ــا 4 کیلومت ت
بــا مقاومــت جانانــه مــردم شــهر »ُقمحانــه« 
ــه  ــد و تپ ــوذ کنن ــهر نف ــل ش ــه داخ ــتند ب نتوانس
– کــه  علیه الســالم  زین العابدیــن  اســتراتژیک 
ــام  ــن ن ــه ای ــه خاطــر حضــور سیدالســاجدین ب ب
ــه  ــر حمل ــم در براب ــدی محک ــده- س ــر ش مفتخ
ــوریه  ــش س ــه ارت ــد حمل ــا ض ــود. ب ــا ب تکفیری ه
ــا  ــق غالب ــه مناط ــاه ک ــهر حم ــمالی ش ــق ش مناط
تکفیری پــرور هســتند، زیــر آتــش ارتــش ســوریه 
ــر تصــرف  ــالوه ب ــش ســوریه ع ــت و ارت ــرار گرف ق
مناطــق از دســت رفتــه، مناطــق بیشــتری را از 
تکفیری هــا تصــرف کــرد تــا حاشــیه امنیــت شــهر 

ــود. ــته ش ــش از گذش ــاه بی حم
اســت  از جملــه شــهرهایی  »دیرالــزور«،   -5
کــه بــه دلیــل وضعیــت جغرافیایــی و دوری 
از مناطــق تحــت حمایــت دولــت در وضعیــت 

ــای  ــرد. نیروه ــر می ب ــه س ــی ب ــخت و بغرنج س
داعــش دور تــا دور ایــن شــهر را محاصــره کردنــد 
ــره  ــت محاص ــز تح ــهر را نی ــمت هایی از ش و قس
ــه  ــت جانان ــش مقاوم ــای ارت ــی نیروه ــد؛ ول دارن
ــد. ــن شــهر انجــام می دهن ــد ســاله ای را از ای چن

ــورت  ــه ص ــی ب ــواد غذای ــلحه و م ــدارکات، اس ت
هوایــی از طریــق فــرودگاه دیرالــزور بــه ایــن 
ــالت  ــد. حم ــع آن می رس ــای مداف ــهر و نیروه ش
ســنگین و انتحــاری گســترده داعــش حتــی 
ــی  ــت خلل ــش نتوانس ــوت و اوج داع ــان ق  در زم
ــده  ــه جــود آورد. فرمان ــن مــردم ب در مقاومــت ای
نیروهــای مدافــع، عصــام زهرالدیــن، از نیروهــای 

نخبــه ارتــش ســوریه اســت.
6- شــهر و اســتان »حمــص«، یکــی از مناطقــی 
بســیار  درگیری هــا  ابتــدای  در  کــه  اســت 
ــع و  ــدک مواض ــت ان ــا تثبی ــود و ب ــه ب ــورد توج م
دیگــر  مناطــق  بــه  تکفیری هــا  عقب نشــینی 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــیار بیش ــبی بس ــش نس از آرام
ــق  ــی مناط ــد؛ ول ــوردار ش ــری برخ ــق درگی مناط
شــمالی ایــن شــهر تحــت کنترل مســلحین اســت 
ــا انجــام  ــد. ب ــرار دارن ــت آتش بــس ق کــه در حال
مصالحــه بیــن تروریســت ها و ارتــش ســوریه بــا 
وســاطت شــیوخ محلــی، تروریســت هایی کــه 
ــدن  ــه مان ــل ب ــد و تمای ــام نداده ان ــی انج جنایت
ــه  ــا مراجع ــد ب ــد، می توانن ــق دارن ــن مناط در ای
بــه هیئت هــای مشخص شــده وضعیــت خــود 
ــه  ــل ب ــه تمای ــت هایی ک ــد و تروریس ــراز کنن را اب
نیــز  دارنــد  را  تعیین شــده  مناطــق  از  خــروج 
می تواننــد خــود را بــا خانواده هــا و افــراد بــه 
محــالت تعیین شــده در اســتان »ادلــب« )شــمال 
غــرب ســوریه - همســایه حلــب( یــا »جرابلــس« 

ــانند.  ــب برس ــمال حل در ش
ــه الوعــر  ــن کاروان تروریســت ها کــه از محل آخری
در شــمال حمــص خــارج شــدند، پنجشنبه شــب 
بــا حــدود بیــش از 450 فرد شــامل 26 تروریســت 
ــبک  ــالح س ــا س ــد ب ــت ها می توانن ــود. تروریس ب

شــهر را تــرک کننــد.
ــل  ــدی قب ــه چن ــرا« ک ــا »پالمی ــر« ی 7- »تدُم
ــری  ــا بی تدبی ــه و ب ــه غافلگیران ــک حمل ــی ی ط
نیروهــای حاضــر در شــهر توســط داعــش تصــرف 
 شــده بــود بــا ضــد حملــه نیروهــای ارتش ســوریه 
و نیروهــای فاطمیــون و پشــتیبانی هوایی روســیه 

دوبــاره بــه دســت نیروهــای مقاومــت افتاد.
ــه  ــوریه ب ــیه در س ــور روس ــس از حض ــش پ داع
 واســطه بمبــاران هدفمنــد بســیاری از قــدرت 
ــن  ــت؛ از همی ــت داده اس ــود را از دس ــوان خ و ت
ــای مقطعــی و  ــرا، جــزو پیروزیه رو تصــرف پالمی

ــر اســت. ــدک داعــش طــی دوســال اخی ان
ــود  ــطه نب ــه واس ــهر تدمرب ــن ش ــت رفت ــا از دس ب
ــق  ــا مناط ــا ت ــاص، نیروه ــی خ ــای زمین عارضه ه
ــا  ــه ب ــدند ک ــینی ش ــه عقب نش ــور ب ــادی مجب زی
مقاومــت نیروهــای ارتــش و فاطمیــون در فرودگاه 
ــد؛  ــف ش ــه راه متوق ــش در میان ــاس«، داع »تی
پــس از تثبیــت و آرایــش دوبــاره و حملــه نیروهــا، 
ــش  ــک ارت ــم این ــت. ه ــی یاف ــر رهای ــهر تدم ش
ــمالی  ــق ش ــروی در مناط ــال پیش ــوریه در ح س
ــا حاشــیه امنیــت بیشــتری  شــهر تدمــر اســت ت
بــرای شــهر تدمــر ایجــاد و مناطــق تحــت تصــرف 

داعــش را پاک ســازی کننــد.
8- شــهر »دمشــق«، پیچیده تریــن حالــت را 

ــوریه دارد. ــور س ــهرهای کش ــن ش بی
ــرل  ــت کنت ــق تح ــهر دمش ــیه ای ش ــالت حاش مح
نیروهــای تکفیــری اســت کــه در وحشــی گری 

بی همتــا هســتند؛ یعنــی گروهــک »جیش االســالم« 
کــه تحــت حمایــت عربســتان ســعودی قــرار دارد. 
غوطه شــرقی دمشــق بــه واســطه تراکــم جمعیتی 
ســاختمانی، یکــی از ســخت ترین مناطــق نبــرد در 
ــای  ــر تونل ه ــطه حف ــه واس ــه ب ــت ک ــوریه اس س
ــرد را  ــق کار نب ــرقی« دمش ــه ش ــدد در »غوط متع
ــت. ــرده اس ــاتر ک ــخت تر و طاقت فرس ــیار س بس

ــای اردن  ــه مرزه ــق ب ــی دمش ــطه نزدیک ــه واس ب
ــا  ــوی تکفیری ه ــی از س ــه ناگهان ــرات حمل و خط
لــزوم  تکفیری هــا،  حامــی  کشــورهای  و 

دارد. قــرار  اولویــت  در  پاک ســازی ها 
هــم  حمــص  هماننــد  شــرقی«  »غوطــه  در 
مصالحه هــای وطنــی انجــام شــده و بعضــی 
مناطــق از تروریســت ها خالــی و مــردم عــادی 
ــاره نبــرد در  ــه زندگــی خویــش بازگشــته اند. درب ب
غوطــه شــرقی دمشــق بــه تفصیــل گزارشــی ارائــه 

ــد. ــد ش خواه
ــن اردن  ــرز بی ــوریه در م ــوب س ــرای جن 9- صح
و ســوریه، جــزو مناطقــی اســت کــه در چنــد 
واســطه  بــه  آزاد ســوریه  ارتــش  روز گذشــته 
عقب نشــینی داعــش بــرای دفــاع از شــهر رقــه در 

حــال پیشــروی در آن اســت. بایــد منتظــر بــود و 
دیــد ایــن پیشــروی بــه کجــا ختــم خواهــد شــد.
و  سیاســت ها  درگیــر  ســوریه  جنــوب   -10
ــم  ــا رژی ــات خاصــی اســت. همســایگی ب اقتضائ
صهیونیســتی و قانــون نانوشــته نبــود امــکان 
حمایــت هوایــی از نیروهــای ارتــش و منطقــه 
از  اســرائیل  حمایــت  و  جنــوب  کوهســتانی 
ــع  ــی مواض ــاران پیاپ ــطه بمب ــه واس ــا ب تکفیری ه
ارتــش ســوریه و درمــان تروریســت های مجــروح  
اســت.  داده  ترتیــب  را  پیچیــده ای  معادلــه 
ــش  ــت آت ــر در حال ــال حاض ــه در ح ــن منطق ای
ــر  ــر آن منتظ ــد ه ــرار دارد و بای ــتر ق ــر خاکس زی

باشــیم. آن  شــدن  شــعله ور تر 
»درعــا«، یکــی از مذهبی تریــن شــهرهای ســوریه 
کــه تفکــرات اخوانــی در آن گســترش زیــادی دارد 
ــن  و از اولیــن شــهرهایی اســت کــه ناآرامــی از ای
شــهر بــه کل ســوریه اشــاعه یافــت. نزدیکــی 
ایــن مناطــق بــه پایتخــت اهمیــت راهبــردی ایــن 

ــد.  ــان می کن ــوریه را نمای ــه از س منطق
در گزارش هــای بعــدی بــه بافــت جمعیتــی ایــن 

مناطــق خواهیــم پرداخــت.

گزارش جامع کیمیای وطن از نبرد در سوریه

نبردهای نیابتی یا جنگ جهانی سوم

ابومصعب الزرقاوی
پایه گذار گروهک تروریستی توحید جهاد

ایمن الظواهری
سرکرده القاعده بعد از اسامه بن الدن

،،
 40 بــه  نزدیــک  ســوریه  دولــت 
اختیــار  در  را  کشــور  ایــن  درصــد 
دارد، ولــی از لحــاظ جمعیتــی بالــغ 
بــر 70 درصــد جمعیــت ســوریه در 
دولــت  حاکمیــت  تحــت  مناطــق 

قــرار دارنــد.

  کردها در شمال با رنگ زرد
  داعش در شرق و جنوب با رنگ خاکستری

  دولت سوریه و مقاومت در غرب با رنگ قرمز
  گروه »فتح الشام« که تجمعی از تروریست هاست با رنگ سبز

تصاویــر لــو رفتــه از ســناتور آمریکایــی، جــان مــک کیــن، در حــال دیــدار مخفیانــه در یــک خانــه 
امــن مربــوط بــه شورشــیان در »ادلــب« ســوریه ، آوریــل 2013. در ایــن تصویــر  ســرکرده گــروه 
تروریســتی »القاعــده«، ابراهیــم البــدری، موســوم بــه ابوبکــر البغــدادی کــه در حــال حاضــر 

ســرکرده گــروه تروریســتی دولــت اســامی عــراق و شــام )داعــش( اســت، دیــده می شــود.

پژوهشگر مسائل منطقه
علیرضا صدرگروه بین الملل


