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بازى هاى ملى در نقش جهان؟ تأثیر مواد غذایى بر درمان افسردگىدستگیرى جاعالن ویزاهاى تقلبى قبل از توزیعبازگشت بازیگر مشهور براى همیشه به تهرانعموى خاشقجى، داماد پرى  زنگنه است! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با شماره هاى بین المللى ناآشنا تماس نگیرید

کدام آجیل براى کدام بیمارى

فقط زمان انتخابات به زاینده رود آب دادند
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 به یاد صعود تاریخى 
ذوب آهن به فینال آسیا

خرید 300 اتوبوس جدید
براى شهــر

ابرها در مرکز ایران
 بارور مى شوند
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پخش فصل جدید 
«خندوانه»
 با اجــراى
 «برد پیت»!

4

شاید مقایسه بین انواع مغزها چندان درست نباشد، چراکه تقریباً تمام 
آنها داراى ارزش غذایى مشابهى هستند و همگى مى توانند در حجم 

مساوى، مقادیر تقریباً برابرى از منیزیم، سلنیوم، چربى هاى غیراشباع، 
منگنز،  روى،  آهن و پروتئین را به بدن برسانند.

طرفداران میلیونى رامبد جوان که صفحه مجازى او را 
در اینستاگرام دنبال مى کنند، ظرف دو سه روز گذشته 
در یکى از پســت هاى این مجرى- بازیگر ایرانى، 
با تصویــرى تمام قد از «برد پیت» رو به رو شــدند.  
«من، سه ماه آینده.» عبارتى بود که رامبد جوان در 
توضیح عکسى از این هنرپیشه مطرح آمریکایى 

در صفحه اینستاگرام خود به کاربرد.

7

سفر سرباز هخامنشى به اصفهان قطعى شد
سردیس معروفى که پس از نزدیک به یک قرن به ایران بازگردانده شد، در اولین سفر استانى به خراسان 

مى رود تا در سفرهاى بعدى به اصفهان هم برسد

2

خطاب حسن کامران به رئی س مجلس در جلسه دیروز طرح سئوال از وزیر نیرو: 

«صبح جمعه با شما» 
دوباره سر پا مى شود؟

غایب بزرگ در آزادى
محمد ایرانپوریان، مدافع راست تیم فوتبال

 سپاهان به دلیل آسیب دیدگى نمى تواند در 
مقابل استقالل بازى کند.هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر در شرایطى

 برگزار خواهد شد که یکى از حساس ترین
 مسابقات این هفته میان دو تیم استقالل

 و سپاهان در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد.
35

شود؟دوباره سر پا مى شود؟ م پا س دوباره سر پا مى شود؟دوباره
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لزوم دریافت
 مالیـات و عوارض از
 افراد تحمیل شده

 به اصفهـان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان مطرح کرد؛

وقتى رامبد جوان تصمیم مى گیرد الغر شود 

چیزى را مفت چیزى را مفت 
به کسى نمــــــى دهم!
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واکنش سعید آذرى به ادامه ماجراى انتقال تبریزىواکنش سعید آذرى به ادامه ماجراى انتقال تبریزى
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رئیس مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها گفت: 
طرح بارورسازى ابرها در بخش مرکزى کشور از نیمه دوم 

آبان آغاز مى شود. 
فرید گلکار اظهار کــرد: در حال حاضــر در حال تجهیز 
هواپیماى بارورســازى براى انجام پروژه هستیم. رئیس 
مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها افزود: براى 
انجام پروژه در مناطق مرتفع اســتان و جاهایى که امکان 
افزایش بارش فراهم باشد برنامه ریزى کردیم و در مرحله 

بعد بقیه مناطق کشور را در دستور کار خود قرار مى دهیم.
وى در رابطه بــا تأمین اعتبــارات براى اجــراى پروژه 
بارورســازى ابرها هم اذعان کرد: در ایــن زمینه اقدامات 

خوبى صورت گرفته و عالوه بر این با توجه به نیاز شــدید 
کشور و کمبود امکانات در این زمینه، نیروى هوافضاى سپاه 
نیز با در اختیار قراردادن امکانات خود نظیر هواپیما و پهباد 
مى تواند کمک قابل توجهى بــراى اجراى این پروژه به ما 
بکند و الحق و االنصاف همکارى بسیارخوبى با ما داشته اند.
رئیس مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها با بیان 
اینکه هواپیماى بارورسازى ابرها باید از یکسرى امکانات 
ویژه برخوردار باشد، افزود: این امکانات از تجهیزات پرتابى و 
تزریق مواد بارورى گرفته تا سنسورهایى که کار اندازه گیرى 
بعضى از پارامترهاى هواشناختى را برعهده دارند، را شامل 

مى شوند.

شرکت ارتباطات سیار اعالم کرد: در صورت مشاهده تماس 
از سوى شماره هاى بین المللى ناآشنا و نامتعارف از کشورهاى 
مختلف، از برقرارى تماس با آنها جداً خوددارى کنید. به ویژه 
در صورتى که ســیمکارت هاى دائمى دارید، تماس با این 

شماره ها مى تواند هزینه زیادى را به شما تحمیل کند. 
همچنین از آنجا که در حال حاضر مسافران زیادى از ایران 
به عراق رفته اند، ممکن اســت در صورت مشاهده  تماس 
از دست رفته، آشنایان شخص مســافر تصور کنند شماره  
ناآشنایى که با آنها تماس گرفته، توسط مسافر آنهاست اما با 
توجه به سوءاستفاده مهاجمان از این موضوع توصیه مى شود 
تا زمان اطمینان از شماره شخص مورد نظر خود، با شماره  از 

دست رفته تماس نگیرید.
در سالیان اخیر، مهاجمان از شماره  هاى ویژه یا پرمیوم که 
براى ارائه ســرویس خاصى ایجاد شده اند و هزینه  تماس 
با آنها بیشــتر از حالت معمولى اســت به صورت رندوم به 
شماره  هاى سراســر دنیا تماس هایى را برقرار و بالفاصله 
قطع مى  کنند تا یک تماس از دست رفته در گوشى قربانى 
مشاهده شود. در صورتى که قربانى به برقرارى تماس مجدد 
با مهاجم اقدام کند، یک پیام ضبط شده با طرح موضوعات 
جذاب مانند برنده شــدن مشــترى در التارى براى وى 
پخش شــده و بدون اینکه فرد متوجه باشد درگیر قبوض 

باال مى شود.

ابرها در مرکز ایران
 بارور مى شوند

با شماره هاى بین المللى 
ناآشنا تماس نگیرید

قرار نبود بکشندش!
  باشگاه خبرنگاران جوان | یک منبع سعودى 
ادعا کرد طرح ربودن «جمال خاشـقجى»، روزنامه نگار 
منتقد عربسـتانى در اسـتانبول، براى راضى کردن او به 
بازگشـت به عربسـتان بود و قرار بود در صورتـى که او 
بازگشـت به عربسـتان را نپذیرد، آزاد شـود. طرح اولیه، 
ربودن جمال خاشقجى، روزنامه نگار منتقد عربستانى و 

پنهان کردن او براى مدتى در استانبول بود.

شنبه، جلسه رأى اعتماد
  آنـا | جلسـه رسـیدگى بـه صالحیـت چهـار وزیـر 
پیشـنهادى دولت شـنبه آینده در دو نوبت صبح و عصر 
برگـزار خواهد شـد. مدت بررسـى صالحیت هـر وزیر 
پیشنهادى یک و نیم ساعت است و مجلس در مجموع 
سه ساعت صبح و سه ساعت بعدازظهر را به جلسه رأى 
اعتماد به وزراى پیشـنهادى اختصاص مى دهد. رئیس 
جمهورى صبح دیروز، محمد اسالمى را به عنوان وزیر 
پیشنهادى راه و شهرسـازى، فرهاد دژپسند را به عنوان 
وزیر اقتصاد و امور دارایى، محمد شـریعتمدارى را وزیر 
پیشنهادى تعاون، کار و رفاه اجتماعى و رضا رحمانى را 
به عنوان وزیر پیشنهادى صمت به مجلس معرفى کرد.

فقط 100میلیارد بدهى داریم!
  میزان | الهیار ترکمن، معاون توسـعه و پشـتیبانى 
آموزش و پرورش با تکذیب بدهى 123 میلیاردى آموزش 
و پرورش به بیمه آتیه سازان حافظ گفت: بدهى وزارت 
آموزش و پرورش به این شرکت کمتر از صد میلیارد است 

و بدهى 123 میلیاردى صحت ندارد.

صادرات یا غارت؟!
  جمـاران | عـزت ا... ضرغامـى، رئیـس پیشـین 
صداوسـیما گفته: برخى اوقات کشـور را غارت مى کنند، 
این اسـمش صادرات نیسـت! صـادرات در مقطع نرمال 
کشـور اسـت که همه چیز هسـت. من ایـن را در آبادان 
دیدم که عراقى هـا مى آیند این طرف بـا دالرى که قبًال 
سه و نیم بوده اما االن باال رفته، کلى جنس بار مى کنند و 
مى روند. شما بروید مشـهد هم وضع همین است. قدرت 
خرید برادران عراقـى با کاهش ارزش پـول ما خیلى باال 

رفته است.

دو هفته تا دو نرخى شدن
  تسنیم | عضو کمیسیون انرژى مجلس از احتمال 
فعال شدن سامانه هوشمند کارت سوخت تا دو هفته آینده 
خبر داد. جالل میرزایى درباره جزئیات این موضوع گفت: 
بر این اسـاس احتماًال 60 تا 80 لیتر بنزین سهمیه اى با 
قیمت فعلى یعنى 1000 تومان در اختیار مصرف کنندگان 
قرار مى گیـرد و نرخ دوم بـا قیمت آزاد عرضه مى شـود. 
درباره  نـرخ دوم گمانه زنى هـاى مختلفى وجـود دارد و 

مسئوالن ذیربط به جمع بندى نهایى نرسیدند.

افشاگرى آقاى معاون
  ایلنـا | معاون اول رئیس جمهور دیـروز در رابطه با 
گران تر شدن قیمت بنزین تصریح کرد: برخى مى گویند 
بنزین در افغانستان 70 سنت است و باید در ایران هم 70 
سنت شود اما به نظر شما در شرایط کنونى کشور مى توان 
ایـن کار را انجـام داد؟جهانگیرى در بخـش دیگرى از 
سـخنانش اظهار کرد:  من دسـتم قلم و کاغذى نیست 
که کسى را برکنار کند و این در حالى است که من تا این 
لحظه اجازه برکنارى منشـى خودم را نداشته ام، پس از 

من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.

من را به کار نگیرید
  باشـگاه خبرنـگاران جـوان | وزیـر مسـتعفى 
صنعت خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ جایى 
دیگر من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط مهیا نباشد نمى توان 
کار کرد. محمد شریعتمدارى دیروز در روز ملى صادرات با 
بیان اینکه در این لحظه، هیچ سمتى در دولت ندارم، گفت: 

معاون اول رئیس جمهور، مرا به این جلسه دعوت کرد.

خبرخوان
5 بر 1

  باشگاه خبرنگاران جوان | میرباقرى، 
معاون صدا وســیما با ذکر این نکته که بینندگان 
شبکه هاى ســیما دو برابر بیشــتر از مخاطبان 
شبکه هاى فارسى زبان خارجى هستند، اضافه کرد: 
با احتساب مدت زمانى که افراد بیننده برنامه هاى 
ما هستند؛ به عدد 5 بر یک مى رسیم. یعنى تعداد 
بینندگان تلویزیون جمهورى اسالمى از نظر تعداد 
و مدت زمان مشاهده پنج برابر بیشتر از شبکه هاى 

خارجى است.

10 کامیون کتاب قاچاق 
کشف شد

  صبــا | کارگروه صیانت از حقوق ناشــران و 
پدیدآورندگان اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان 
تهران با مساعدت و همکارى پلیس امنیت و دستور 
قضائى، یک انبار کتاب قاچاق را در پایتخت کشف 
کرد. این انبار از کتاب هاى قاچاق روز پنج شنبه 26 
مهر97، در محدوده خیابان انقالب کشــف شده 
است. بر اساس این گزارش، کتاب هاى ضبط شده 
از این انبار که در حجمى حدود ده کامیون (خاور) 
است، با دســتور قضائى «توقیف» و انبار مذکور 
تخلیه و پلمــب و صاحبان انبار دســتگیر و روانه 

بازداشتگاه شدند.

کشف نخستین دندان 
نئاندرتال 

  چمــدان | یک دنــدان متعلق بــه کودك 
نئاندرتال براى نخستین بار در پناهگاه صخره اى 
باوه یوان در اســتان کرمانشاه کشــف شد. این 
نخستین بار است که بقایاى یک انسان نئاندرتال به 
صورت قطعى در کشور ایران کشف مى شود. دندان 
کشف شده یک دندان شــیرى متعلق به کودکى 
شش ساله است که به همراه دست افزارهاى سنگى 
مربوط به دوره پارینه سنگى میانى در کاوش هاى 
علمى به دست آمده اســت. این دندان بر اساس 
آزمایش هاى سن سنجى مطلق رادیو کربن 14، 

داراى سنى مابین 42 تا 45 هزار سال است. 

سرقت باترى و کامپیوتر 
زیر 7 ثانیه!

  میزان | رئیس 158 کیانشهر در استان تهران 
از دستیگرى دو سارقى خبر داد که پس از پنج سال 
تحمل حبس در زندان دوباره دســت به ســرقت 
باتــرى و کامپیوتر خودور هاى ســمند مى زدند. 
سرهنگ ســیدامین موســوى پور اظهار کرد: در 
بازبینى تصاویر ضبط شده توســط دوربین هاى 
مداربسته مشخص شد خودروى پژو یشمى رنگى 
با دو سرنشین از ســاعت یک بامداد تا 4 صبح با 
گشــتزنى در خیابان هاى محله پس از شناسایى 
خودرو هاى ســمند در زمانى کمتر از هفت ثانیه 
اقدام به باز کردن کاپوت و سرقت باترى و کامپیوتر 

خودرو ها مى کنند.

15 شهردار هم مى روند
  خبرآنالیــن |سخنگوى وزارت کشور گفت: 
با توجه به بررســى هاى به عمل آمــده تعداد 14 
استاندار، 11 معاون استاندار، پنج فرماندار، 12 نفر 
از مدیران ستاد وزارت کشــور، 12 نفر از ستاد 31 
استاندارى کشور و 15 شهردار بازنشسته هستند که 

باید صندلى هاى محل خدمت خود را ترك کنند.

زعفران
کیلویى 12میلیون تومان

  مهــر |  نایب رئیس شــوراى ملى زعفران با 
اشاره به اینکه قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل 
شــش میلیون و حداکثر 12 میلیون تومان است، 
گفت: هرکیلوگرم این محصول در بورس 20 تا 22 

میلیون تومان عرضه مى شود.

موضوع آب اصفهان دیروز وزیر نیرو را به مجلس کشاند. 
رضا اردکانیان براى پاسخگویى به سئوال حسن کامران، 
نماینده اصفهان در خصوص علت جارى نشــدن حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاینده رود و به غارت 
رفتن حقابه این کشاورزان به مجلس احضار شده بود. اما 
نتیجه این پرسش و پاسخ براى آقاى وزیر یک کارت زرد 
به ارمغان آورد. نمایندگان پس از استماع سئوال نماینده 
اصفهان و توضیحات وزیر نیــرو با 114 رأى موافق، 96 
رأى مخالــف و دو رأى ممتنع از مجمــوع 228 نماینده 
حاضر، پاســخ وزیر را قانع کننده ندانستند. پس از اعالم 
آراء، پزشکیان که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت که 
پس از بررسى آراء در هیئت رئیسه مشخص شد براى قانع 
کننده بودن توضیحات وزیر نیاز به نصف به عالوه یک 
رأى نمایندگان وجود داشــته که بنابراین نمایندگان از 

پاسخ وزیر قانع نشدند.
خدا به دادمان رسد وگرنه...

آنطور که خبرگزارى «ایســنا» از مجلس گزارش کرده، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با تأکید 
بر اینکه حقابه حق الناس است گفت که دولت نمى تواند 
حقابه را بفروشــد و آب شــرب را نباید به بخش صنعت 

اختصاص داد.
حسن کامران در جلســه علنى صبح دیروز (یک شنبه) 
مجلس شوراى اسالمى و در جریان طرح سئوال خود از 
وزیر نیرو اظهار کرد: قوانین مجاز ندانسته که وزارت نیرو 
حقابه را بفروشد. مصوبات شــوراى عالى آب و شوراى 
هماهنگى هم بر این موضوع تأکید دارند ولى متأسفانه 

اینها تبدیل به گفتار درمانى شده است.
وى اضافه کرد: وقتى آب نیست براى همه نیست اما وقتى 
هست باید به تناسب تقسیم شود. امسال در اردیبهشت ماه 
خدا به داد ما رسید550 میلیون مترمکعب آب اضافه شد 

وگرنه مدیریت ما کارساز نیست.
این نماینده مجلس شوراى اســالمى اضافه کرد: حقابه 
حق الناس است حکومت هم نمى تواند آن را بفروشد حتى 
قانون مى گوید حق نداریم آب شرب را به صنعت بدهیم 
و اگر اضطرار بود قیمت آب معلوم است و باید به نرخ روز 

محاسبه شود.
کامران ادامــه داد: ما طرفدار همــه خصوصاً محرومین 
هستیم. نمى شود خوزســتان در کنار دریا باشد ولى آب 
شرب نداشته باشــد. حقابه از زمان صفویه، قاجار و رژیم 
ستم شاهى بوده و شیخ بهایى آن را به درستى به گونه اى 

تقسیم کرده که دعوایى بر سر آن نباشد.
وى بــا بیان اینکــه دولت هاى نهــم به بعد آبــى را به 
حقابه داران نــداده، اظهار کرد: خروجــى آن در منطقه، 
بیمارى هاى سالک و ام اس بوده است. این مردم نجیب، 

شهید داده هســتند و حتى در تجمعاتشــان یک شعار 
ناهنجار نداده اند وقتى هم که در برخى مناطق اصفهان 

شعار ناهنجارى داده شد با آنها برخورد شد.
کامران با انتقاد از عدم حضور وزیر نیرو در جمع معترضان 
یادآور شد: اگر یک شعار ناهنجار دادند من شما را مفتى 
به مکه مى فرستم البته اگر نوبتتان باشد اما مشهد نوبت 

نمى خواهد شما را به مشهد مى فرستم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه آب حقابه داران به فوالد، ذوب آهن و صنایع نظامى 
داده شــده، اظهار کرد: همچنین 40 هزار پروانه چاه به 
میزان 5 میلیون مترمکعب دادند، همچنین 14 هزار چاه 
غیرمجاز هم وجود دارد. اصرار من اجراى قانون است و 
مصوبه شوراى آب هم مى گوید رودخانه مال حقابه داران 
است این از زمان قدیم بوده و تأکید ما اجراى قانون است.

نماینده اصفهان در ادامه فیلمــى از تجمعات اعتراضى 
کشاورزان شــرق اصفهان را به نمایش گذاشت که در 
آن تصاویرى از برخورد خشونت آمیز با تجمع کنندگان 

نیز وجود داشت.
در همین رابطه مسعود پزشکیان که اداره جلسه را بر عهده 
داشت خطاب به کامران گفت: مى گویند فیلم مربوط به 
سال 92 اســت. در این باره توضیح دهید. کامران در این 
باره گفت: همین حاال هم چشــم اینها را کور کرده اند. 
پیرمردى کــه در فیلم مى گویــد دروغ مى گویید و فکر 
قبرتان باشید همین امســال این را گفته، مرد باشید و به 
منطقه بیایید اینها را ببینید. اینها با نظام هســتند و علیه 
نظام شعار نمى دهند. چه کسى باال سر شما (پزشکیان) 

این حرف ها را مى زند.
نماینده مردم اصفهان خطاب به پزشــکیان گفت:  من از 

شما دعوت مى کنم همین هفته با وزیر به منطقه بیایید. 
مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در 
زاینده رود هم جارى مى شود، ولى فقط یکسال آب زاینده 
رود را باز کردند و آن هم سیاسى و براى انتخابات ریاست 
جمهورى بود. دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب نداد 
غیر از آبى که براى انتخابات جارى کرد. آن وقت مى گوید 

فیلم قدیمى است.
تصمیم گیرى ها پیچیده است

خبرگزارى «خانه ملت» که متعلق به مجلس شــوراى 
اسالمى اســت، پاســخ رضا اردکانیان به سئوال حسن 
کامران دســتجردى را منتشــر کرد. به گــزارش این 
خبرگزارى، اردکانیان در مورد مشکالت حقابه کشاورزان 
شــرق اصفهان و رودخانه زاینده رود گفت: در 50 سال 
گذشــته هر ده ســال آمار میانگین بارش در دوره هاى 
مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلى لیتر 
به کمتر از 200 میلى لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به 
نوعى است که هر ده سال با 0/4 درجه افزایش دما و در 

مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: عالوه بر تغییرات اقلیمى 
با توجه به رشد جمعیت، توســعه شهرنشینى و افزایش 
سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال هاى 62 
و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف ساالنه 
به 100 میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت 
فشار سنگین به مخازن زیرزمینى نیز روبه رو هستیم که 
موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسرى 
مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسرى 

مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده ایم.
وى افزود: وضعیت حاکم بارشــى بر کشور سبب شده با 

محدودیت در تأمین آب به میزان ســابق مواجه شویم، 
حقابه ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته 

که براى تأمین آنها راهکارهایى مد نظر داریم.
اردکانیان به وضعیت آبى زاینده رود اشاره کرد و گفت: در 
سال آبى 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال 
اخیر رسیده است، حجم آب ورودى طى 47 سال اخیر نیز 
در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع 
متأثر از بارش  هاى کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در 

بخش هاى مختلف است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر ده ســال 
سهم آب شرب از ســد زاینده رود افزایش یافته و مطابق 
آن سهم کشــاورزى کاهش داشته اســت، هر چند که 
امنیت مواد غذایى به عنــوان یکى از موضوعات مهم در 
بخش کشاورزى فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش 
صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق 
بازچرخانى و استفاده از پســاب هاى تصفیه شده میزان 

مصرف جبران شده است.
وى با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش 
یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده اى را براى تأمین 
حقابه ها آغاز کرده و در سال هاى اخیر براى تعیین تکلیف 
حقابه طبــق قوانین مدنى نحوه ملى شــدن آب، قانون 
توزیع عادالنه و... اقداماتى در دســتور قرار گرفته است 
و با وجود تغییرات اقلیمــى و تغییرات در حوزه مصرف و 
سرمایه گذارى هاى دولت در طرح هاى تأمین آب، همه 
مجریان و مکانیزم هایى نظیر شــوراى عالى آب را براى 

سیاستگذارى دقیق در حوزه حقابه ها به کار گرفته ایم.
اردکانیان یادآور شــد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر 
طرح هاى مربوط به حقابه ها هستند اما با تصمیم گیرى و 

پیچیدگى مواجهیم. 
وى با اشاره به اجراى قانون و مصوبات سال 92 شوراى 
عالى آب گفــت: تصمیمات این شــورا باید به تصویب 
هیئت وزیران یا کمیســیون مربوطه براى دستگاه هاى 
ذیربط برســد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شوراى 
عالى آب و ضــرورت تأمین حقابه هــا منتظر تصویب 
هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شوراى هماهنگى 
در حوزه زاینده رود جلســات متعددى در هفت ماه اخیر 

تشکیل داده است.
وزیر نیرو یادآور شــد: 12 آبان ماه جلسه اى در شوراى 
هماهنگى خواهیم داشــت که نتایج آن را اطالع رسانى 
خواهیم کرد. عالوه بــر این تاکنــون اقداماتى از قبیل 
استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوضه آبریز زاینده رود براى 
کنترل برداشت ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت 
گروه هاى کشت و بازرسى، ســاماندهى حریم و بستر، 
نصب کنتورهاى هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد 

چاه هایى براى تضمین حقابه ها انجام شده است.

خطاب حسن کامران به رئیس مجلس  در جلسه دیروز طرح سئوال از وزیر نیرو: 

فقط زمان انتخابات به زاینده رود آب دادند
سهیل سنایى

سفر نقش برجسته ســرباز هخامنشــى به اصفهان 
قطعى شد. 

چند سالی است که مسئوالن میراثی کشور به تکاپوي 
بازگرداندن آثار تاریخی خارج شــده از ایران افتاده و 
طی این مدت، موفق به بازپســگیري تعدادي از آنها 
شده اند. تازه ترین مورد، بازگشت سردیس هخامنشی 
به کشور است. این سردیس 80 سال پیش به صورت 
غیرقانونی از کشور خارج و پس از کانادا، به آمریکا برده 
شد و آبان سال گذشته در یک حراجی در نیویورك دیده 
شده بود. پس از یکســال پیگیرى هاى حقوقى ایران، 
دادگاه عالى نیویورك امسال رأى به بازگشت این اثر 
به کشور مبدأ داد و این ســرباز هخامنشى به مقامات 

ایرانى در نیویورك تحویل شــد. این نقش برجســته 
سرباز هخامنشى سرانجام در سفر رئیس جمهورى به 
این شهر به خانه اش بازگشت و سفر 90 ساله  عجیبش 

به دور دنیا، پایان یافت. 
حاال قرار است ســفرهاى استانى  نقش برجسته سرباز 
هخامنشــى به برخى موزه هاى مهم کشــور با پایان 

نمایش 12 روزه آن در موزه ملى ایران در تهران آغاز 
 شــود. على اصغر مونســان، معاون رئیس جمهورى 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى با بیان اینکه این نقش برجسته قرار است در 
برخى موزه هاى مهم کشور به نمایش درآید، گفته است: 
در اولین سفر این اثر تاریخى و ارزشمند، قرار است سرباز 
هخامنشى در موزه بزرگ خراسان به نمایش درآید و 
بعد از خراسان این اثر تاریخى و ارزشمند به موزه بزرگ 

زاهدان منتقل مى شود.
او با بیان اینکه سرباز هخامنشــى حتمًا در شهرهاى 
بزرگى چون تبریز و اصفهان نیز نمایش داده مى شود 
اما هنوز شــهرهاى دیگر به صورت مشخص، تعیین 
نشده اند، اظهار کرد: مدت زمان نمایش این اثر در هر 
کدام از شهرها نیز براساس زمان مشخص شده توسط 

موزه هاى شهرها مشخص مى شود.
بعد از اظهار نظر معــاون رئیس جمهور در مورد انتقال 
نهایى این اثر تاریخى به کاخ شورا در تخت جمشید و 

نصب آن در مکان اصلى خود، برخى صحبت ها مبنى بر 
بهتر بودن شرایط در صورت نگهداشتن این اثر در موزه 
ملى ایران مطرح شد اما محمدحسن طالبیان، معاون 
میراث فرهنگى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى موافق ماندن این اثر در تهران نیست.
او در این باره مى گوید: اگر اثر در تخت جمشید و در جاى 
اصلى خود بنشیند، پیامى فراتر از این موضوعات براى 
جهانیان دارد. این یک اثر و یک قطعه از اصل بناست که 
کنده شده و به خارج از کشور منتقل شده بود. بنابراین 
وقتى سرجاى خود برگردد، از یک سو اصالت آن حفظ 
مى شود و از سوى دیگر دنیا متوجه مى شود که قطعات 

چنین مکان مهمى از کشور خارج شده اند.
وى ادامه مى دهد: برخى موزه داران دوست دارند این 
اثر در موزه ملى ایران باقى بماند، آن یک نگاه محترم 
از ســوى دیگران اســت. اما اگر بعد از برگزارى این 
نمایشگاه ها آن اثر، سرجاى خود بنشیند، پیام آن براى 

قطعات بعدى و بازگشت سریع تر آنها به کشور است.

سفر سرباز هخامنشى 
به اصفهان قطعى شد

محیا حمزه 

پرى زنگنه درباره شایعاتى که پیرامون نسبت خانوادگى 
او با خاندان «خاشقجى» ها در عربستان سعودى مطرح 

شده است، توضیحاتى ارائه کرد.
پریرخ شــاه یالنى مشــهور به پرى زنگنــه، خواننده و 
پژوهشگر سرشــناس ایرانِى حوزه موســیقى محلى و 
فولکلوریک ایران در گفتگو با «مهــر»، درباره حرف و 
حدیث هایى که پیرامون نسبت خانوادگى وى با خاندان 
عربستانِى خاشــقجى - که اخیراً یک نفر از آنها به نام 

«جمال خاشــقجى»، روزنامه نگار منتقد رژیم سعودى 
به طرز مشکوکى در کنسولگرى این کشور در استانبول 
ترکیه به قتل رســیده اســت - و اینکه گفته شده است 
وى (زنگنه) همســر «عدنان خاشقجى» دالل اسلحه و 
عموى جمال خاشقجى بوده است، گفت: این ادعا کامًال 
بى اساس است و همســر بنده یک ایرانى به نام حسین 

زنگنه است.
وى هر گونه ارتباط خود با این خاندان سعودى را رد کرد 

و در عین حال تأیید کرد که حدود پنج دهه قبل، یکى از 
دخترانش، با عدنان خاشــقجى عموى جمال خاشقجى 
ازدواج کرده اســت و حاصل ازدواج شــاه پرى زنگنه و 
عدنان خاشقجى هم دو فرزند بوده که هم اکنون نیز در 

قید حیات هستند.
یادآورى مى شــود، عدنان خاشــقجى، دالل اسلحه و 
میلیاردر سعودى سال گذشته در سن 82 سالگى در لندن 

درگذشت.

عموى خاشقجى، داماد پرى  زنگنه است!
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تحصیل 400 دانش آموز 
فریدنى در مدارس تخریبى 

مدیر آموزش و پرورش فریدن گفت: 400 دانش آموز این 
شهرستان به سبب کمبود فضاهاى آموزشى، به ناچار در 

مدارس تخریبى درس مى خوانند.
نیازعلى عالیى گفت:20 مدرســه شهرســتان فریدن 
فرسوده است که از این تعداد، پنج مدرسه و نیز یک خوابگاه 

دانش آموزى تخریبى است. 

تعداد تئاترهاى اجرا شده 
در اصفهان 2 برابر شد

مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى استان اصفهان گفت: تعداد 
تئاترهاى اجرا شده در استان، ناشى از حمایت این حوزه از 

رشد دو برابرى برخوردار بوده است.
جواد ایزد دوست افزود: از ابتداى امسال تاکنون بیش از 
20نمایش با حمایت این نهاد در استان به روى صحنه رفته 
است، در حالى که در مدت مشابه سال گذشته، این تعداد 
به ده نمایش هم نرسید.وى گفت: خانه تئاتر حوزه هنرى 
استان از هنر نمایش به صورت جدى حمایت خواهد کرد 

و نمایش هاى مذهبى و ارزشى نیز در اولویت قرار دارد.

برگزارى«نت تلنت 2018» 
در آبان ماه

رویداد «نت تلنت 2018»با هدف شناســایى و معرفى 
استعدادهاى مجازى، آبان ماه امسال در اصفهان برگزار 

مى شود.
ســومین رویداد نت تلنــت، براى شناســایى و معرفى 
اســتعدادهاى مجازى به همت جهاد دانشگاهى واحد 

اصفهان آبان ماه امسال در اصفهان برگزار مى شود.
در این رویداد که تجربه محور است، قرار است سخنرانان 
تجربه هاى شکست و پیروزى خود را با شرکت کنندگان به 
اشتراك بگذارند، همچنین در این رویداد موارد آموزشى در 
خصوص کسب و کارهاى اینترنتى نیز مطرح خواهد شد.

آغاز برداشت خرمالو از باغ هاى 
شهرستان نطنز

برداشــت خرمالو از 180هکتار از باغ هاى شهرســتان 
نطنز آغاز شد. مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان نطنز 
متوسط برداشــت خرمالو را، یک تن در هر هکتار اعالم 
کرد و گفت: پیش بینى مى شود امسال 180تن خرمالو از

باغ هاى نطنز برداشت شود. 
عبدالرضا مهدى بــادى افزود: این شهرســتان یکى از 
قطب هاى مهم تولید محصول خرمالو در اســتان است 
و روســتاهاى برز، هنجن، ولوجرد و یارنــد در منطقه 
کوهستانى کرکس نطنز از مناطق عمده کشت خرمالو 

در این شهرستان هستند.

برپایى 8 موکب 
با بودجه امامزادگان استان 

هشت موکب از بودجه امامزادگان استان اصفهان در 
کشور عراق براى پذیرایى از زائران در اربعین حسینى 

برپا مى شود.
حجت االسالم و المســلمین ولى ا... روان، معاون 
فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: در راســتاى برگزارى هرچه 
باشکوه تر همایش پیاده روى اربعین حسینى، تعداد 
هشــت موکب از بودجه امامزادگان شــمال استان 
اصفهان در کشور عراق براى پذیرایى از زائران امام 

حسین(ع) برپا مى شود.

اصفهان تا سه شنبه
بارانى است

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
در برخى مناطق استان بارش شــدید باران پیش بینى
مى شــود که این ناپایدارى جوى تا روز سه شنبه ادامه 

خواهد داشت. 
حجت ا... على عسگریان با پیش بینى کاهش یک یا 2 
درجه اى دما براى اکثر مناطق اســتان اصفهان، افزود: 

ناپایدارى جوى تا دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

خبر

شــهردار اصفهان به انعقاد تفاهمنامه اى براى خرید 300 
دستگاه اتوبوس جدید اشاره کرد و گفت: 50 درصد هزینه 
این اتوبوس ها از سوى دولت، 30 درصد از محل تسهیالت 
بانکى و 20 درصد را نیز شهردارى پرداخت خواهد کرد که با 
استفاده از این ظرفیت مى توان طى دو سال آینده کل ناوگان 

اتوبوسرانى را نوسازى کرد.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: رفع مشکالت حوزه حمل و 
نقل و به ویژه اتوبوسرانى در دستور کار قرار دارد که در این 
راستا، تاکنون دو خط جدید 72 و 56 در مناطق محروم شهر 
راه اندازى شد. وى ادامه داد: امسال با افزایش شدید قیمت ها 
مواجه شدیم تا جایى که براى خرید اجناس براى اتوبوس ها 

با چهار برابر قیمت مواجه هستیم. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه تعداد اتوبوس هاى فرسوده زیاد است، افزود: شهر توان 
تحمل بیش از این را ندارد و ما سعى کرده ایم طى یکسال 
اخیر کمى از سنگینى آلودگى ها را کم کنیم. نوروزى درباره 
خصوصى سازى ناوگان اتوبوسرانى نیز گفت: هدف از این 
طرح، ارائه خدمات بهتر به شهروندان است اما در گذشته 
واگذارى 600 دستگاه اتوبوس بدون واگذارى  راننده امرى 
اشتباه بوده چرا که وقتى اتوبوس واگذار مى شود باید تبعات 
آن نیز به بخش خصوصى واگذار شود و شهردارى اصفهان 
با کنترل دقیق و منظم، درصدد رفع مشکالت و نارضایتى 

مردم از خدمات اتوبوسرانى است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود 34 هزار نفر 
هنرمند صنایع دســتى در اســتان اصفهان گواهینامه و 
شناسنامه فعالیت و کار دارند که برآورد فعاالن این حوزه 

در استان اصفهان بالغ بر 50 هزار نفر است.
فریدون اللهیارى اظهارکرد: میــراث فرهنگى حوزه اى 
است که تمامى افراد عالقه مند به فرهنگ و هویت ایران 
در آن مسئولند و هنگامى که صحبت از کار پیش مى آید، 
گزارش یک سازمان مطرح نیست بلکه گزارش یک نگاه 
و رویکرد در حفظ مواریث ارزشمند کشور است. وى افزود: 
استان اصفهان صاحب 22 هزار اثر واجد ارزش فرهنگى و 

تاریخى است که حفاظت و نگهدارى این مجموعه عظیم 
فرهنگى کارى بسیار دشوار اســت که نیازمند یک عزم 
جدى و ملى است و با وجود 1288 کارگاه مرمت در استان 

اصفهان، بازهم پاسخگوى این گنجینه بزرگ نیست.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفــت: بیــش از 350 پروژه توســط 
دستگاه هاى مختلف استان اصفهان انجام شده و همچنین 
400 طرح در پروژه میراث فرهنگى وجود داشته که توسط 
بخش هاى خصوصى انجام شده است که این اقدام نشان 
از آن دارد که در اصفهان حوزه صنایع دستى، گردشگرى 
و میراث فرهنگى به عنوان محور توسعه قرار گرفته است. 

فعالیت 50 هزار هنرمند 
صنایع دستى در استان

خرید 300 اتوبوس جدید
براى شهر

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ویزاهاى تقلبى قبل از آنکه 
به دست متقاضیان زیارت اربعین برسد، توسط نیروهاى امنیتى استان 

کشف و جاعالن آن دستگیر شدند.
غالمعلى زاهدى اظهار کرد: تاکنون حدود 125 هزار اصفهانى براى 
زیارت اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و این افراد پس از ثبت 
نام مى توانند به هر دو صورت زمینى و هوایى به کشور عراق عزیمت 
کنند. وى با بیان اینکه هزینه ویزاى هوایــى تفاوتى با ویزاى زمینى 
ندارد، افزود: اعتبار ویزاهاى صادره دو ماه و مخصوص اربعین است، 
بنابراین باید متقاضیان تا آن زمان از مرز عبور کنند و امکان عبور بعد 

از آن وجود ندارد. 

بذرکارى و کپه کارى بیــش از 1000 هکتار از اراضى 
ییالقى منابع طبیعى استان اصفهان آغاز شد.

مدیــر اداره مراتــع و آبخیزدارى اســتان با اشــاره به 
اینکه با آغاز فصل پاییز، این میــزان از اراضى ییالقى 
شهرستان هاى فریدونشهر و سمیرم و به منظور چراى 
دام بذرکارى و کپه کارى مى شود، گفت: اجراى این طرح 

تا اواسط آبان به اتمام مى رسد.
ابراهیم مسائلى اعتبار کاشت علوفه سازگار با مراتع را، 
بیش از ده میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى بیان کــرد و افزود: این بــذرکارى به منظور حفظ، 
توسعه واحیاى عرصه هاى منابع طبیعى و ارتقاى کیفى 

و کّمى پوشش گیاهى این مناطق است. 
وى با اشــاره به اینکه حدود 2 میلیــون هکتار از مراتع 
ییالقى در مناطق کوهســتانى و غربى استان هستند، 
افزود: این اســتان 4/4 میلیون هکتار اراضى قشالقى 
دارد کــه درفصل هــاى پاییز و زمســتان آمــاده چرا

 مى شود.

چندین سال اســت که زاینده رود با چالش هاى آبى 
مواجه شده و تأمین آب چند شهر و روستا را به مخاطره 
مى اندازد. این شــرایط تا جایى پیــش رفته که طبق 
گفته هاى  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
کل آورد در سد زاینده رود امســال تنها 545 میلیون 
مترمکعب بود که این عدد نسبت به سال هاى گذشته 
بسیار پایین تر است و عمًال یک رکورد را در این بخش 

پشت سر گذاشتیم.
افت بارندگى هاى کشــور و به تبع آن کاهش ذخیره 
آب سد زاینده رود به عنوان منبع مهم تأمین کننده آب 
شرب شــهرهاى اصفهان، یزد، کاشان و روستاهاى 
مسیر، نگرانى هاى متعددى را براى نحوه تأمین آب 
شرب این مناطق در فصل تابستان به وجود آورد و با 
وجود تمهیدات جدى وزارت نیرو براى جبران کسرى 
آب مورد نیاز منطقه و کاهش تنش آبى در شهرهاى 
یادشــده از طریق روش هاى مختلف همچون لزوم 
استفاده از پساب تصفیه شــده در بخش صنایع آب بر 
منطقه، مدیریت شبکه و اصالح الگوى مصرف، سد 

زاینده رود همچنان حال و روز خوشى ندارد.
حجم نرمال مخزن این ســد درحدود یک میلیارد و 
239 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ذخیره 
آب این سازه به 318 میلیون مترمکعب کاهش یافته 
که در مقایسه با سال گذشــته، کاهش 15 درصدى 
داشته است. این میزان ذخیره سازه در حالى است که 
نیاز شرب ساالنه شهرهاى یاد شده از سد زاینده رود 

درحدود 400 میلیون مترمکعب است.
از میزان ذخیره فعلى ســازه نیز حــدود 130 میلیون 
مترمکعب آن مربوط به حداقل حجم بهره بردارى از 
سد است که این میزان از آب نیز باید به منظور ارائه آب 
با کیفیت و حفظ پایدارى سازه در سد داخل باقى بماند 

و بقیه آن به سمت پایین دست رها شود.
از طرفى ورودى به این سد در سال آبى جارى نیز به 
498 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با 
سال گذشته افت 56 درصدى داشته و فاصله زیادى 
با یک میلیارد و 126 میلیون مترمکعب ورودى سال 

گذشته خود دارد.

با حضورسورنا ستارى مرکز رشد و خالقیت دانشکده فنى 
گلپایگان افتتاح شد.

براى ســاخت و راه اندازى این مرکز به مساحت 1200 
مترمربع، بیش از 27میلیارد ریال هزینه شــده که براى 
ســاخت این مرکز، خیران شهرستان بیش از 15میلیارد 

ریال هزینه کرده اند. 
معاون علمى و فناورى رئیس جمهــورى همچنین در 
نشست با استادان و دانشجویان شهرستان گلپایگان با 
اشاره به اینکه دانشگاه ها باید بتوانند بخش قابل توجهى 
از درآمدشان را از فروش فناورى شرکت هاى دانش بنیان 
کسب کنند، افزود: دانشــگاه ها باید از محل کارآفرینى 
درآمدزایى داشته باشند و در صورت کمبود اعتبار، ما آماده 

سرمایه گذارى هستیم.
سورنا ستارى گفت: در حوزه هاى زیرساختى مراکز رشد و 
تجهیز پژوهش  سراها، 70درصد اعتبار را معاونت علمى 
و فناورى و 30درصد بقیه را آموزش  و پرورش و خیران 

تأمین مى کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان 
گفت: این استان نیازمند تأسیس 20 مرکز کانون پرورش فکرى براى 

اجراى برنامه ها در نقاط دور دست و شهرستان هاست.
مهدى قربانى افزود: به دلیل کمبود مراکز کانون، کودکان و نوجوانان 
ســاکن برخى مناطق شهرســتانى از برنامه هاى این نهاد بى بهره 

هستند.
وى شمار مراکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان در استان 
اصفهان را 61 مرکــز عنوان کرد و گفت : بــراى افزایش مراکز، نیاز 
به اختصاص اعتبــار و یا مکان اســت تا این نهاد بــراى تجهیز آن 

اقدام کند. 

براى نخستین بار در صنعت برق کشور، محوطه سازى پست 
هاتف اصفهان با صرفه جویى 750میلیون تومانى با سیمان 
غلتکى اجرا شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان 
با بیان اینکه حجم کارقابل اجرا در پست 400به63 کیلوولت 
هاتف 17هزار مترمربع بوده کــه تاکنون 13هزار مترمربع 
روسازى شــده، گفت: برآورد هزینه کل روسازى درحدود 
550میلیون تومان بوده که نسبت به هزینه اجراى روسازى 
با آسفالت که بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تومان است، 
750میلیون تومان صرفه جویى شده است.موسى رضایى 
افزود: این طرح با هدف صرفه جویى در هزینه ها، استفاده 
از تکنولوژى جایگزین آسفالت و اجراى اقتصادمقاومتى اجرا 
شده است. وى مزایاى اســتفاده از این نوع بتن را، افزایش 
مقاومت خمشی و استحکام ســازه اي، دوام بیشتر در برابر 
شرایط آب و هوایی گرم، دوســتدار محیط زیست به دلیل 
استفاده نکردن از قیر، عمر مفید تا سه برابر روسازي آسفالت 
سنتی، کاهش ضخامت الیه هاي روسازي، هزینه اجراي 

کمتر و سرعت اجراي یکسان بیان کرد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: جمعیت شهرنشین در کالنشهرها در حال افزایش 
اســت که باید عوارض و مالیات از افرادى که خواهان 

شهرنشینى هستند، دریافت کنیم.
نعمت ا... اکبرى اظهارکرد: براساس آمارهاى ثبت شده، 
هر ساله بر جمعیت شهرنشین اضافه مى شود و اگر در 
گذشته 70 درصد جمعیت روستانشین بود و 30 درصد 
جمعیت شهرنشینى بوده اســت اما امروز این معادله بر 

هم خورده است. 
وى ادامــه داد: اگر بیــش از حد جمعیت شهرنشــین 
افزایش یابد، به یقین عوارض ســنگینى مثل آلودگى 
هوا و بــار ترافیکــى و خیلى از مســائل دیگر تحمیل 

مى شود.
وى گفت:امروزه در کشــور هلند جلــوى روند رو به 
افزایش شهرنشــینى را نمى گیرند اما به ازاى هر یک 
نفرى که خواهان شهرنشینى اســت و بار اضافه مثًال 
به مترو، استفاده از فضاى ســبز یا بار ترافیکى اضافه

 مى کند، بایــد هزینه اى در قالــب مالیات و عوارض 
پرداخت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
با بیان اینکه یکى از ضعف هاى اساســى که بر ما وارد 
اســت، نداشــتن آمار و اطالعات دقیق و عدم اتصال 
شبکه اى آمارهاى دســتگاه هاى مختلف به یکدیگر 
اســت، افزود: به عنوان مثال شاید هر یک نفر، هزاران 
بار کپى ملى و کپى شناسنامه خود را به جاهاى مختلف 
ارائه کرده و وارد سیســتم شــده اســت اما چون این 
دستگاه هاى اطالعات گیرى و آمار به یکدیگر وصل 

نیســت، هیچ وقت نتوانســتیم یک آمار مشخص از 
وضعیت تحصیلى، شــغلى،  زندگى، سالمتى و فردى 

فرد داشته باشیم.

***
وى با بیان اینکه هم اکنون آمــار دقیقى از بیکارى و 
تورم در شهرســتان ها نداریم و این یک ضعف اصلى 

اســت،  ادامه داد: به دنبال این هســتیم کــه از انجام 
سرشمارى ها هر پنج ســال یکبار خوددارى کنیم که 
به رغم هزینه هاى گزافى کــه به دنبال دارد، آمارهاى 

ما به روز نیست به طورى که براى آخرین سرشمارى، 
نزدیک به 130 میلیارد تومان هزینه شده است.

وى با بیــان اینکه اگر چــه ما در حوزه تولیــد داده ها 
خوب عمل کرده ایم اما نتوانســته ایم به خوبى ذخیره 
کنیم، گفــت: یکى از مشــکالت پیش روى مــا، آمار 
نداشتن نقشه هاى کاداستر اســت که یکى از مدعیان 
این نقشه ها، شــهردارى و متولى اصلى این امر سازمان 
ثبت اسناد و امالك است که هنوز به نتیجه نرسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
با بیان اینکه تهیه نقشه هاى کاداستر در استان اصفهان 
15 میلیارد تومان هزینه مى خواهد، ادامه داد: تدوین این 
نقشه ها امرى ضرورى است و هر زمینى که خارج از این 

نقشه ها باشد، مالکیت مشخصى ندارد.
وى با تأکید بر اینکه فقــط داده هاى مرکز آمار قابلیت 
اســتناد دارد، افزود: در بســیارى از موارد، مسئوالن 
کالنشهرها آمارهاى اشتباه و بدون سند ارائه مى کنند 
که باید در دبیرخانه کالنشهرها در خصوص آمارگیرى 

تصمیم گیرى نهایى اتفاق بیافتد.
اکبرى تصریح کــرد: یکــى از چالش هایــى که در 
سرشمارى داشــتیم اینکه 55 درصد از کدهاى  پستى  

شهر اصفهان اشکال دارد.
وى افزود: به منظور رسیدن به یک شهر هوشمند الزم 

است که به یک آمار دقیق دست یابیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان گفت: شــاید نتوانیم به یک مدیریت یکپارچه 
دســت یابیم اما مى توان به مدیریت گرایش شهرى 

دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان مطرح کرد؛

لزوم دریافت مالیات و عوارض از افراد تحمیل شده به اصفهان

وضعیت زاینده رود قرمز شده است  استفاده از بتن غلتکى 
براى محوطه سازى پست برق

 افتتاح مرکز رشد و خالقیت 
دانشکده فنى گلپایگان

آغاز کپه کارى در 
اراضى ییالقى استان 

اصفهان نیازمند تأسیس
 20 کانون پرورش فکرى است

دستگیرى جاعالن ویزاهاى تقلبى
 قبل از توزیع

مدیرکل شرکت پشتیبانى امور دام اســتان اصفهان از فراهم 
شدن شرایط انتقال ریلى نهاده هاى دام و طیور از مبادى کشور 
به اســتان اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام در راستاى بهینه 

سازى حمل و نقل و رفاه حال تولیدکنندگان انجام شد.
على اکبر نجفى اظهارکرد: به منظور تسریع در تأمین نهاده هاى 
دامى از بندر امام خمینى (ره) به انبارهاى استان، شرایط نقل و 

انتقال ریلى فراهم شد.
وى بیان کرد: در دو ماه بالغ بر 16هزار و 600 ُتن انواع نهاده هاى 
دامى (ذرت، کنجاله سویا و جو) مورد نیاز بخش دام و طیور در 

استان توزیع شده است.
مدیرکل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان همچنین در 
توضیح بیشــتر در مورد نحوه بهره بردارى از حمل و نقل ریلى 
دراستان اصفهان، گفت: یک سکوى موقت براى تخلیه و ذخیره 
سازى نهاده هاى دامى در انبارهاى مرکزى پشتیبانى امور دام 

فراهم شده است.
نجفى افزود: تــا پایان این هفته، اولین محموله براى اســتان 
اصفهــان از بنــدر بارگیرى و در ســکوى مورد نظــر تخلیه

 مى شود.

انتقال ریلى نهاده ها به استان اصفهان

 مأموران انتظامى، پنج مزاحم دانش آموزان دختر را در مسیر 
مدارس شهرستان سمیرم دستگیر کردند.

فرمانــده انتظامى گفــت: در پى گــزارش اداره آموزش و 
پرورش و مدیران مدارس دخترانه مبنى بر مزاحمت تعدادى 
موتورســوار براى دانش آموزان، مأموران انتظامى مســیر 
دانش آموزان را تحت نظر گرفته و مزاحمان را شناســایى 

کردند. 
ســهراب قرقانــى اظهــار کــرد: پــس از هماهنگى با 
مســئول قضائــى، پنج نفــر از مخــالن نظــم و امنیت

و مزاحمــان نوامیــس شناســایى و در هنــگام مزاحمت 
براى مــدارس، دســتگیر و موتورســیکلت آنهــا توقیف 

شد. 

دستگیرى عامالن مزاحمت براى دانش آموزان دختر  

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: در حال حاضر اورژانس 
اجتماعى در 15 شهر استان اصفهان فعالیت دارد.

مجتبى ناجى اظهار کرد: این اورژانس با هدف مداخلــه به موقع و بهنگام براى 
کنترل و ساماندهى امور آسیب دیدگان اجتماعى فعالیت دارد.

وى با بیان اینکه جامعه هدف اورژانس اجتماعى آســیب دیدگان اجتماعى و به 
ویژه آزاردیدگان در زمینه خشونت هاى کودك آزارى، همسر آزارى، خودکشى، 
اختالالت روانى و اجتماعى و... هستند، اضافه کرد: نیروهاى اورژانس اجتماعى 
بهزیستى استان در قالب یک تیم مددکار و روانشناس به شکل ثابت و سیار در این 

زمینه و براى ساماندهى امور افراد آسیب دیده مداخله مى کنند.
وى با اشاره به اینکه تاکنون زیرساخت هاى فعالیت اورژانس اجتماعى در 15 شهر 
استان اصفهان فراهم شده است، تصریح کرد: در همه شهرهاى باالى 50 هزار 
نفر این سطح از مداخله است و در شهرهاى کوچک تر هم به وسیله مرکز استان یا 
شهرستان هاى مجاور براى موارد گزارش شده در قالب اعزام یک تیم تخصصى 

مددکارى و روانشناسى مداخالت انجام مى شود.

اورژانس اجتماعى 
در 15 شهر استان  فعال است
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«جت لى»، بازیگر و متخصص هنرهاى رزمى اخیراً در مصاحبه اى 
با یک وبســایت چینى از دالیل خود براى عدم حضور در پروژه 
«ماتریکس» و دست رد زدن به پیشنهاد «واچوفسکى» ها پرده 

برداشت.
این فوق ستاره ووشو و اســتاد هنرهاى رزمى در اوایل هزاره دوم 
میالدى فرصت آن را داشــت که در پروژه «ماتریکس» ساخته 
برادران واچوفســکى و یکى از بزرگ ترین ســه گانه هاى تاریخ 
سینما حضور داشته باشــد. در حقیقت به لى شخصیت «سراف» 
در «ماتریکس: بارگذارى مجدد» (2003) پیشــنهاد شــده بود، 
شــخصیتى که در ابتدا در قالب یک زن نوشته شده و به «میشل 
یئو»، بازیگر رزمى کار مالزیایى پیشنهاد شده بود. بعد از آنکه یئو به 
دلیل تداخل زمانى از حضور در فیلم سر باز زد دست اندرکاران فیلم 
با تغییر جنسیت کاراکتر، این نقش را اول از همه به جت لى پیشنهاد 
دادند، ولى لى نیز از حضور در این فیلم انصراف داد. حاال سال ها 

بعد از آن ماجرا لى از دالیل خود براى آن تصمیم گفته است.
جت لى اخیراً در مصاحبه اى گفته اســت دلیــل حضور نیافتن او 
در آن پروژه، دقیقًا همان هشــدار و احتیاط تکنولوژیکى بود که 
داستان «ماتریکس» حول آن مى گشــت. او گفت: این تصمیم 
براى من یک جدال تجارى بود. آمریکایى ها از من درخواســت 
کرده بودند براى 9 ماه در کنار تیم تولید حضور داشــته باشم در 
حالى که فیلمبردارى ســکانس هاى مربوط به من تنها سه ماه به 
طول مى انجامید. آنها مى خواستند در آن شش ماه اضافه حرکات 
رزمى من را ضبط و به آرشیو دیجیتالى خود اضافه کنند؛ آرشیوى 
که مالکیت قانونى آن بعد از اتمام فیلمبردارى به آنان تعلق داشت.

جت لى که نمى خواســت مالکیت حقوقى این حرکات رزمى در 
اختیار تهیه کننده هاى هالیوودى قرار گیــرد و احتماًال در آینده با 
تکنیک هاى دیجیتالــى روى بازیگران و شــخصیت هاى دیگر 

بارگذارى شود از حضور در پروژه «ماتریکس» انصراف داد.

او اضافه کرد: با خودم فکر کردم که من تمام عمرم زحمت کشیدم 
و تمرین کردم اما در نهایت ما بازیگران رزمى پیر مى شــویم، در 
حالى که مالکیت معنوى این حرکات براى ابد در اختیار آنان قرار 

مى گرفت، من نمى توانستم آن کار را انجام دهم.
شــخصیت «ســراف» نقش محافظ و نگهبان «اوراکل» (زنى 
با قدرت پیش بینى آینده) را بر عهده داشــت. بازى در این نقش 
سرانجام به «کالین چو»، بازیگر تایوانى هنرهاى رزمى رسید که 

در دو قسمت آخر «ماتریکس» هم آن نقش را ایفا کرد.
جت لى در ســال هاى اخیر کم کار و خارج از حوزه توجهات بوده 
است. آخرین نقش او بازى با بزرگان فیلم هاى اکشن در قسمتى از 

مجموعه «بى مصرف ها» بود.
قرار اســت این بازیگر هنرهاى رزمى ســال 2020 با «موالن»، 
الیــو اکشــن کمپانــى «دیزنــى» دوبــاره روى پرده هــاى

 نقره اى بیاید.

افشاى یک راز پس از 15سال؛

چرا «جت لى» حاضر به بازى
 در «ماتریکس» نشد

طرفداران میلیونى رامبد جــوان که صفحه مجازى 
او را در اینستاگرام دنبال مى کنند، ظرف دو سه روز 
گذشته در یکى از پســت هاى این مجرى- بازیگر 
ایرانى، با تصویرى تمام قد از «بــرد پیت» رو به رو 

شدند. 
«من، سه ماه آینده.» عبارتى بود که رامبد جوان در 
توضیح عکسى از این هنرپیشه مطرح آمریکایى در 
صفحه اینستاگرام خود به کاربرد. اما چه شد که تصویر 
«برد پیت» از اینستاگرام مجرى برنامه «خندوانه» 

سر در آورد؟! 
جوان که به گفته خودش در زمستان سال گذشته 

در «اوج چاقى» قرار داشــته و پس از آن با 
مراقبت و رژیم، 10کیلو از وزنش را کم کرده، 
مدعى اســت در آینده نزدیک مانند بازیگر 
خوشــتیپ و معروف هالییود مى شــود.  او 
تأکید کرده که با رژیم غذایى خاصى که در 

پیش گرفته است ظرف سه ماه آینده 10 
کیلوى دیگر از وزن خود را 

کم خواهد کرد و از نظر 
جسمانى کامًال شبیه 
برد پیت خواهد شد: 
«قد 188 سیکس 
پک و چشــا آبى 
و موها زیتونى و 
مجعد و پرپشت 

و...»
 این ماجرا و اینکه 

رامبد طرفدارانش را در جریان 
تصمیمى کــه گرفته، قرار داد 
از پستى شــروع شد که وى 
در آن، تصویــرى از خودش 
در پشــت صحنه «قانون 
مورفــى» بــه اشــتراك 
گذاشت؛ جدیدترین فیلمى 
که ایــن بازیگر ســینما 

وتلویزیون، کارگردانى کرده و به تازگى پروانه نمایش 
گرفته اســت. او در این عکس که مربوط به ســال 
گذشته اســت بســیار چاق به نظر مى آید که اکثر 
فالوورهایش نیز در کامنت هاى خود به آن اشــاره 
کرده اند و بدین ترتیب مجرى «خندوانه» مجبور به 
توضیح دادن درباره این مسئله شد؛ مخصوصًا براى 
آن گروه از دنبال کنندگان صفحه هاى مجازى که 
از نظر وى «به شدت عجول هستند و اولین نکته اى 

که به ذهنشون میاد رو به بیرون پرتاب مى کنند».
رامبد جوان به فالوورهاى «عجول» خود متذکر شده 
که آن عکس متعلق به گذشته است و نه زمان حال و 
علت آن هم چیزى نیست جز «غذاهاى سوپر 
لذیذ گیالن قشــنگمون». اشاره جوان 
به سکانس هایى از «قانون مورفى» 
اســت که در گیــالن تصویربردارى

 شده است.
کارگردان و مجــرى برنامه «خندوانه» 
گفته در این تصویر 96 کیلو داشته و پس از 
آنکه الغرتر شده، 50 قسمت از برنامه 
«خندوانه» را تولید کرده است. 
او به زعم خودش در زمان 
پخش «خندوانه» به این 
شدت چاق نبوده و به مرور 
وزن خود را کاهش داده و 

به 86 کیلو رسانده است. 
حاال باید دیــد رامبد جوان 
قادر خواهد بود در سه ماهى 
که قول داده بــه رژیم غذایى 
خود پایبند باشــد و ظــرف همین 
مدت اندك «برد پیت» شــود یا 
دوباره براى ساخت فیلم «قانون 
مورفى2» که زمزمه ســاختش 
از همین حاال شــنیده مى شود، 
هوس ســفر به «گیــالن» و 
خوردن «غذاهاى سوپر لذیذ» 

آنجا کار دستش خواهد داد!

وقتى رامبد جوان تصمیم مى گیرد الغر شود 
پخش فصل جدید «خندوانه» با اجراى 

«برد پیت»!

ستاره اسکندرى، بازیگر سینما و تلویزیون عنوان کرد: نگرانى هایى که من به عنوان یک بازیگر در حال حاضر نسبت به سینماى موجود 
دارم این است که تمام معیارها تغییر کرده و سینما رسالت اصلى خود که ارتقاى فرهنگ است را به گونه اى از دست داده و چون معیار 

اقتصادى اولویت اصلى سینما شده مدت هاى مدیدى است که سینما راه خود را گم کرده است.
اسکندرى به تغییر معیار فیلم هاى حال حاضر سینما اشاره کرد و گفت: اگر سینماى حال حاضر را با سینماى اواخر دهه 60مقایسه 
کنیم، متوجه تغییر معیار فیلم ها و عدم اندیشه مندى در سینما خواهیم بود. سیاستگذارى ها به گونه اى است که فروش باال معیار خوبى 
یا بدى فیلم و بازیگران است و این به نظر من اسفناك است. اینکه ما به ساده ترین چیزها براى خنداندن مردم بسنده کرده ایم و متوجه 

تغییر ذائقه مردم نیستیم دردناك است.
بازیگر «ناخواسته» در ادامه افزود: من مانند یک آدم ناامیدم که کنار دریا ایستاده و شاهد غرق شدن کشتى بزرگ فرهنگى 
است. من از خود اهالى سینما و کسانى که در این حوزه فعالیت مى کنند مى خواهم بپرسم رسالت اصلى سینما 
به کجا رفت؟ وقتى فقط به فروش بسنده مى کنیم و علیه خیلى از مسائل کودتا مى کنیم خودمان 

باید در ابتدا پاسخگو باشیم.
وى به ورود پول هاى مشکوك به سینما اشاره کرد و ادامه داد: مگر مى شود پول کثیف به این 
سینما وارد کنید و بخواهید رسالت این ســینما سرجاى خودش بماند؟ من از رئیس سازمان 
سینمایى درخواســت دارم تا متر غلط اقتصاد را از سینما بردارد، فروش نشان دهنده خوب 

بودن یک فیلم نیست و سینما را از رسالت اصلى خود دور کرده است.

ستاره اسکندرى: 

کنار دریا ایستاده ام و شاهد غرق شدن 
کشتى فرهنگم

علیرضا جاویدنیا درباره  بازگشــت برنامه «صبح 
جمعه با شما» به رادیو پس از درگذشت سرپرست 
نویســندگان این برنامه طنز، تأکیــد کرد که این 
برنامه ادامه دارد ولى قطعًا ما بــدون وجود آقاى 

صادق عبداللهى یک ستون کم خواهیم داشت.
کارگــردان برنامه  «صبح جمعه با شــما» درباره  
پخش مجدد این مجموعه در رادیو ایران در نبود 
صادق عبداللهــى اظهار کرد: صــادق عبدالهى 
مسئول و سرپرست نویســندگان این برنامه بود و 
کاراکترهایى که خلق کــرد در برنامه خواهد ماند. 
این برنامه ادامه دارد ولى قطعاً ما بدون وجود ایشان 
یک ستون کم خواهیم داشت و شکى در آن نیست.
او گفت: صــادق عبداللهــى کاراکترهاى زیادى 
خلق کرد؛ از نقش هایى که آقاى تورج نصر بازى 
کرد گرفته تا منوچهر آذرى و دوستان دیگر که با 
تیپ هاى مختلف آمدند، همه تیپ هایى بوده است 

که او خلق کرده است.
جاویدنیــا در پایان گفت: برنامــه «صبح جمعه با 

شــما» 100 درصد ادامه خواهد داشت و امیدوارم 
اخالق و رفتار و کردارمــان مثل صادق عبداللهى 

باشد.
به گزارش «ایسنا»، برنامه «صبح جمعه با شما» با 
کارگردانى علیرضا جاویدنیا و تهیه کنندگى ساجد 

قدوسیان این روزها روى آنتن مى رود.
صــادق عبداللهى بامداد سه شــنبه (24 مهر ماه) 
درگذشــت. این طنزپرداز و نویسنده پیشکسوت 
رادیو مدت ها نویسنده برنامه هاى طنز رادیویى بود 
که مى توان از جمله آن به «صبح جمعه با شما»، 
«جمعه ایرانى» و «رادیو جمعه» اشــاره کرد. او 
همچنین بخش صبحگاهى روزهاى سه شــنبه 

رادیو پیام را با اجراى منوچهر والى زاده مى نوشت.
عبداللهى از 35 ســال پیش در برنامه هاى «طنز 
صبح جمعه رادیو»، «هوشــیار و بیدار»، «جنگ 
هفتم»، «بعد از خبر»، «جنگ شــب» و «جدى 
نگیرید» تلویزیون به عنوان نویسنده، کارگردان 

و تهیه کننده حضور داشته است.

 

 
 

 

ستاره اسکندرى، بازیگر سینما و تلویزیون عنوان
دارم این است که تمام معیارها تغییر کرده و سی
اقتصادى اولویت اصلىسینما شده مدت هاى
اسکندرى به تغییر معیار فیلم هاى حال حاضر
کنیم، متوجه تغییر معیار فیلم ها و عدم اندیشه م
یا بدى فیلمو بازیگران است و این به نظرمن اس

تغییر ذائقه مردم نیستیم دردناك است.
بازیگر «ناخواسته» در ادامه افزود: من
است. من از خود اهالى
به کجا رفت؟
باید در ابتد
وى به ور
و سینما
سینما
بودن

کنار دریا ایست
کش

فیلم ســینمایى «مارمــوز» بــه کارگردانى کمال 
تبریزى و تهیه کنندگى جــواد نوروزبیگى به زودى 

در سینماهاى کشور اکران خواهد شد.

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم سینمایى «مارموز» 
در ارتباط با زمان اکران این فیلم سینمایى در گفتگو 
با «صبا»، عنوان کرد: طبق گفته آقاى ســرتیپى که 
پخش کننده فیلم هستند به احتمال زیاد فیلم در اول 

آذر ماه در سینماهاى کشور اکران خواهد شد.

گفتنى است؛ «مارموز» به کارگردانى کمال تبریزى 
که براى اولیــن بار در جشــنواره جهانــى فجر به 
نمایش در آمد، فیلمى اســت که بى  شباهت به فیلم 
«مارمولک»؛ دیگر ساخته جنجالى این 
کارگردان نیســت. با توجه به مضمون 
ملتهب و سیاسى این فیلم از همین حاال 
مى توان پیش بینى کرد که فیلم جدید 
تبریزى در زمان اکران قرار است سر و 

صداى زیادى به پا کند.
حامد بهداد، ویشــکا آســایش، آزاده 
صمــدى، رضا ناجى و مانــى حقیقى و 
محمد بحرانى، عیسى یوسفى پور، همراه 
با گروه موســیقى «بُمرانى» و سیاوش 
چراغى پــور، مرتضى زارع، بهــزاد قدیانلو و فرهان 

معین زاده بازیگران «مارموز» هستند.
این فیلم بــا مضمونى کمدى و سیاســى، روایتگر 
داستان زندگى شخصى به نام «قدرت» با بازى حامد 

بهداد است که سوداى رسیدن به قدرت را دارد...

اکران «مارموز» از اول آذرماه

رضا فیاضــى، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون در 
خصوص فعالیت هاى خود در عرصــه بازیگرى طى 

سال جارى گفت: واقعیت امر 
پیشنهاداتى بوده و در برخى 
آثار نیــز حضــور کوتاهى 
داشــته ام اما هیچکــدام از 
کارها به نحوى نبوده که مرا 

راضى کند.
وى در همین راستا ادامه داد: 
هیچکدام از کارهایى که طى 
ســال هاى گذشته پیشنهاد 
شده مرا وسوســه نکرده و 
در کل اصًال نقش هایى که 

پیشنهاد مى شــود را نمى توانم نقش بنامم که بشود در 
مورد آنها جدى حرف زد.

بازیگــر فیلــم «نرگس مســت» دربــاره مجموعه 
فعالیت هاى خود پس از عزیمت به کیش اضافه کرد: من 
به قصد و هدفى و در جهت 
آمــوزش و تربیــت جوانان 
آمده بودم و مى خواستم یک 
تماشاخانه خصوصى در این 
شهر افتتاح کنم اما متأسفانه 
شــرایط مالى اجــازه نداد و 

نتوانستم به هدفم برسم.
وى درباره احتمال بازگشت 
خود به تهــران و بازیگرى 
اضافه کرد: به احتمال فراوان 
تا آذر ماه امثال به شهر تهران 
باز مى گــردم و مى خواهم بار دیگر بــه صورت کامًال 

جدى به حرفه خودم یعنى بازیگرى بپردازم.

بازگشت بازیگر مشهور براى همیشه به تهران

 به گفته خودش در زمستان سال گذشته 
چاقى» قرار داشــته و پس از آن با 
0رژیم، 10کیلو از وزنش را کم کرده، 
ــت در آینده نزدیک مانند بازیگر 
پ و معروف هالییود مى شــود.  او 
ه که با رژیم غذایى خاصى که در 

0ه است ظرف سه ماه آینده 10
گر از وزن خود را

د کرد و از نظر 
کامًال شبیه 
خواهد شد: 
 سیکس 
ــا آبى
ونى و

رپشت 

 و اینکه 
دارانش را در جریان 
 کــه گرفته، قرار داد 
شــروع شد که وى 
ویــرى از خودش
ت صحنه «قانون
» بــه اشــتراك 
جدیدترین فیلمى 
ســینما   بازیگر

علت آن هم چیزى نیست جز«
لذیذ گیالن قشــنگمون
به سکانس هایى از «ق
اســت که در گیــالن

 شده است.
کارگردان و مجــرى برنا
6گفته در این تصویر 96 کیلو

آنکه الغرتر شده، 50 قس
«خندوانه» را تو
او به زعم خ
پخش «خن
شدت چاق
وزن خود را
6به 86 کیلو رس
حاال باید دیــ
قادر خواهد بو
که قول داده بــ
خود پایبند باشــد و
مدت اندك «برد پ

دوباره براى ساخت
مورفى2» که زمز
از همین حاال شــ
هوس ســفر به

خوردن «غذاهاى
آنجا کار دستش خو

کیانوش عیارى، کارگردان فیلم جنجالى «کاناپه» در 
واکنش به توقیف این فیلم در گفتگو با «صبا» اذعان 

کرد: باید دید که چه چیزى به 
طور ناگهانى باعث عصبانیت 
مسئوالن شــده است؟ فیلم 
«کاناپه» مدتــى در خواب 
زمستانى بود، چه مسئله اى 
باعــث به هــم ریختن این 
خواب زمستانى شده است؟

وى در ادامــه افــزود: فکر 
مى کنم اگــر پیگیــر عدم 
توقیف فیلــم «کاناپه» در 
شــرایط فعلى ایران باشیم، 
مى شود بار دیگر درباره آن 
تصمیم گیرى کرد. باتوجه 
به اینکه در سینما تبدیل زن 
به مرد و مرد به زن، متعارف 

شده است و شاید بُعد فانتزى هم داشته باشد ولى چرا 
این مسئله شامل فیلم «کاناپه» نمى شود؟

عیارى به پیگیرى رفع توقیف این فیلم اشــاره کرد و 
گفت: تمام توجه ام به این اســت که در اولین فرصت 
پیگیر رفــع توقیــف فیلم 
«کاناپه» باشــم که با نگاه 
دیگر و منطبق با شرایط حال 
حاضر مملکت به این فیلم و 
مسئله اى که به هیچ عنوان 
اتفاق غیرشرعى نیست نگاه 
شــود و اگر امکان گشایش 
باشد که اتفاق بسیار خوبى 
است. بحث خود فیلم است 
نه عنصر بــى حجاب بودن، 
که مطلقًا کار غیر شرعى هم 

رخ نداده است.
گفتنــى اســت؛ «کاناپه» 
فیلمــى بــه کارگردانــى، 
نویســندگى و تهیه کنندگى 

کیانوش عیارى محصول سال 1395 است.

واکنش عیارى به توقیف «کاناپه»

مرضیه غفاریان

«صبح جمعه با شما» 
دوباره سر پا مى شود؟

ورب هی و
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سجاد شــهباززاده، زننده گل دوم سپاهان 
برابر نســاجى مازندران در هفته نهم لیگ 
برتر بود، گلى که به زیبایى و با ســر وارد 
دروازه نساجى شد. شهباززاده که در لیگ 
هجدهم تاکنون سه گل براى سپاهان به 
ثمر رسانده، دوباره به روز هاى اوج خودش 
بازگشته اســت. بازیکنى که دو فصل اخیر 
ناکام بــوده و فصل گذشــته در نیم فصل 
در فهرســت خروج اســتقالل قرار گرفت. 
شهباززاده که در یکى دو سال اول حضورش 
در اســتقالل عملکرد خیلى خوبى داشت، 
توسط امیر قلعه نویى به استقالل پیوسته بود 
و اکنون بار دیگر تحت هدایت این مربى 
در اصفهان و تیم سپاهان احیا شده است. 

ایام صعود خاطره انگیز تیم فوتبال ذوب آهن به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را پشت سر گذاشتیم. بیست و هشت 
مهرماه 1389 بود که شاگردان ابراهیم زاده موفق شدند 
در آسیا تاریخ ساز شوند. در ورزشگاه ملک  فهد هواداران 
الهالل حضورى پر تعداد داشتند و مى خواستند جشن 
صعود به فینال را به پا کنند اما نمى دانستند که در پایان 
شــاهد به فنا رفتن تیم محبوبشان خواهند بود. البته در 
آن سال ها هنوز هم خبرى از کشور ثالث براى مصاف 
تیم هاى ایرانى و عربستانى نبود. الهالل با لقب هایى 
همچون زعیم(رئیس) و یا ماه باشگاه هاى عرب حسابى 
رؤیاى فینال داشت اما این ذوب آهن بود که باعث ماه 

گرفتگى در جده شد!
...یک شب رؤیایى نه تنها براى ذوب آهن نه تنها براى 
اصفهان بلکه براى فوتبال ایران بود. حتى قبل از سوت 
پایان بازى، صعود ذوب مســجل شــده بود و الهالل 
مى دانست هیچ شانسى براى کامبک ندارد. هواداران   
نیمکت الهالل کالفه شده بودند و باور نمى کردند که 

باید با آرزوى فینال در این سال خداحافظى کنند.
از آن دیــدار خالى از  مرور گــزارش  کوتاهى 

لطف نیست:
برگشــت از مرحله  در دومیــن دیــدار دور 

نیمه نهایى مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه هاى 
آســیا تیم فوتبــال ذوب آهن ایــران در ورزشــگاه 
ملک فهد شــهر ریاض به مصاف الهالل عربســتان 

رفت.
شاگردان منصور ابراهیم زاده که با برترى یک بر صفر 
در دیدار رفت مقابــل نماینده قدرتمند عربســتان در 
آستانه راهیابى به دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا قرار 
داشتند، در دیدار برگشت نیز نمایشى قابل قبول داشته 
و پیروزى یک بر صفر را از آن خــود کردند تا با برترى 
2 بر صفر در مجموع دو بازى رفت و برگشــت حریف 
ســئونگنام ایلهواچونما کره جنوبى در دیدار نهایى این 

پیکارها شوند.
ذوب آهن در مصاف با الهالل عربســتان حسابگرانه و 
منطقى بازى کرد و با مهار حمالت احساســى و بدون 
پشــتوانه این تیم در دقیقه 55 توسط «ایگور کاسترو» 

ضربه کارى را بر پیکر تیم میزبان وارد آورد.
در ادامه مسابقه الهالل عربستان روى به بازى احساسى 
و عصبى آورد که حاصل آن اخراج «لى یونگ پى یو» 
در دقیقه 71 بود. این مدافع کره اى متأثر از جو بازى با 
حرکتى زشــت روى محمدرضا خلعتبرى خطا کرد که 

حاصل آن اخراج او از زمین مسابقه بود.
نماینده شایسته فوتبال ایران که با از پیش رو برداشتن 

حریفانى چــون الوحده امــارات، االتحاد عربســتان، 
بنیادکار ازبکســتان، مس کرمان و پوهانگ اســتیلرز 
کره جنوبى به مصاف الهالل عربستان در مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آمده بود، دقایق پایانى مســابقه 
را اداره کرد و بــا پیروزى یک بر صفــر از زمین خارج 

شد.
بدین ترتیب تیــم فوتبال ذوب آهن ایــران با پیروزى 
2 بر صفر در مجموع دو بازى رفت و برگشــت مقابل 
الهالل عربســتان به دیدار نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کرد تا در روز شنبه 13 نوامبر 2010 (22 آبان ماه 
1389) در ورزشگاه المپیک شهر توکیو مقابل سئونگنام 

ایلهواچونما کره جنوبى صف آرایى کند.
قضاوت دیدار تیم هاى الهالل عربســتان و ذوب آهن 
ایران برعهده «روشن ایرماتوف“ از ازبکستان بود . این 
داور ازبک در این بازى به «احمد محمد الفریدى“ و تیاگو 
از تیم الهالل کارت زرد نشــان داد و لى یونگ پى یو، 
مدافع کره اى این تیم را در دقیقه 71 از زمین اخراج کرد.
یــادش بخیــر، امیدواریــم ذوب آهن کــه آن روزها 
تبدیل به طوفان ســبز ایران شــده بود دوباره برخیزد 
و تاریخ ســازى کند. البتــه اگر در لیگ برتــر داوران 
عزیز با اشتباهات سریالى و مرگبارشــان این اجازه را 

بدهند!

 به یاد صعود تاریخى ذوب آهن به فینال آسیا

ماه گرفتگى در ریاض!

مرتضى رمضانى راد

محمد ایرانپوریان، مدافع راست تیم فوتبال سپاهان به دلیل آسیب دیدگى 
نمى تواند در مقابل استقالل بازى کند.

هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر در شرایطى برگزار خواهد شد که یکى 
از حساس ترین مسابقات این هفته میان دو تیم استقالل و سپاهان در 

ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد.
امیر قلعه نویى در مقابل نســاجى مازندران تیمش را با غیبت 

محمد ایرانپوریان، آرایش داد و حســن جعفرى این فرصت 
را پیدا کرد تا براى اولین مرتبه در لیگ هجدهم به صورت 

فیکس بازى کند.
حاال خبر مى رسد که ایرانپوریان در مقابل استقالل هم 
نمى تواند بازى کند و همچنان حسن جعفرى جایگزین 
این بازیکن در خط راست خط دفاعى خواهد بود. این 
بازیکن در تمرینات با ضربه اى شدید به پایش روبه 
رو شده، که هنوز محل آسیب متورم است و روز آینده 

براى ادامه درمان به تهران سفر مى کند.
البته جعفرى هم از بازیکنان با تجربه لیگ به شمار 
مى رود و حاال با غیبت ایران پوریان این شانس را دارد 

که توانایى هاى خود را در دیدار پراهمیت برابر استقالل 
نشان دهد.

سجاد شــهباززاده، زننده گل دوم سپاهان
برابر نســاجى مازندران در هفته نهم لیگ
برتر بود، گلى که به زیبایى و با ســر وارد
لیگ دروازه نساجى شد. شهباززاده که در
هجدهم تاکنون سه گل براى سپاهان به
ثمر رسانده، دوباره به روز هاى اوج خودش
بازگشته اســت. بازیکنى که دو فصل اخیر
ناکام بــوده و فصل گذشــته در نیم فصل
در فهرســت خروج اســتقالل قرار گرفت.
شهباززاده که در یکى دو سال اول حضورش
اســتقالل عملکرد خیلى خوبى داشت، در
توسط امیر قلعه نویى به استقالل پیوسته بود
و اکنون بار دیگر تحت هدایت این مربى
در اصفهان و تیم سپاهان احیا شده است. 

باید با آرزوى فینال در این سال خداحافظى کنند.
دیــدار خالى از  مرور گــزارش  کوتاهى  از آن

لطف نیست:
برگشــت از مرحله  در دومیــن دیــدار دور 

خیزش سجاد

روزنامه «فرهیختگان» در گفتگویى با امیر قلعه نویى 
دیدگاه هاى وى نسبت به مســائل مختلف از جمله 
عادل فردوسى پور را جویا شد که البته با حمالت شدید 
سرمربى سپاهان مواجه شد. ابتدا بخشى از این مصاحبه 
را بخوانید تا در ادامه پاسخ یکى از سایت ها به بخشى از 

حمالت گازانبرى قلعه نویى را هم مرور کنیم.  
اعضاى تیم نســاجى به داورى به 
خصوص پنالتى آخر بازى با سپاهان 
اعتراض داشتند. آیا داورى خوب 

بود؟
شک نکنید پنالتى ما درست بود. یک کارشناس داورى 
مى گفت که خطا بیرون اتفاق افتاده اما دوســتان در 
نساجى مى گویند اصًال خطایى نبوده. این در حالى است 
که مهاجم ما دو متر داخل محوطه بود. جالب اینکه در 
دقیقه 60 روى یک خطاى هند داور براى ما یک پنالتى 
دیگر را هم نگرفت که اگر آن پنالتى را مى گرفت، دیگر 
کار به اتفاقات آخر بازى نمى کشید. از سوى دیگر روى 
گل اولى که خوردیم روى خالد شفیعى خطا شد اما داور 
از این صحنه به راحتى عبور کرد. با این حال در مجموع 

داور شجاعى در میدان بود و عملکرد خوبى داشت.
«کى روش استنلى» هم خودش را 
به عنوان یک مدعى جدى آقاى گلى 

مطرح کرد.
ما چنین بحثى روى کى روش استنلى نداریم اما بحث 
من با آقایانى است که اجازه ندادند این بازیکن شش 
هفته بازى کند. حاال این آقایان جرأت معذرت خواهى 
دارند؟ البته چون با قلعه نویى دشــمنى داشتند اجازه 
ندادند شــش هفته بازى کند و او را محروم کردند در 
غیر این صورت اگر مربى او فرد دیگرى بود یا در تیم 
دیگرى بود که قلعه نویى مسئولیتش را نداشت، تا این 
اندازه در برنامه شان براى اینکه کى روش بازى نکند، 

انرژى نمى گذاشتند.
منظورتان برنامه 90 است؟

همین آقایان که شش هفته انرژى گذاشتند تا کى روش 
استنلى بازى نکند، حاال بیایند و بگویند اشتباه کردیم 
و از کى روش دفاع کنند. اصًال این قانون که نمى توان 
از برخى کشورها بازیکن جذب کرد، اشتباه است چون 
مربى مى خواهد براســاس افــکارش بازیکن بگیرد. 
حاال قیمت این بازیکن شده دو میلیون دالر. یا همین 
شهباززاده طى دو سال و نیم گذشته کجا بازى کرده؟ 
اما براســاس افکار یک مربى جذب تیمش مى شود و 
امروز جزو بهترین هاست و جمعه هم یک گل زد و یک 
پنالتى گرفت. مگر مى شود یک مجرى براى فوتبال 

این مملکت تصمیم بگیرد؟!
البته این برنامه هم مدتى است که 
تحت فشــار مدیران شبکه3 قرار 

گرفته!
من به این مسائل کارى ندارم اما مگر مى شود این آقاى 
مجرى براى تیم ملى تصمیم بگیرد یا مربى تیم ملى را 

جا به جا کند یا براى باشگاه ها تصمیم گیرى کند! این 
بدبختى فوتبال ماست که یک آدم در همه کار دخالت 
مى کند و مى خواهد حــرف اول و آخر را بزند. از باال تا 
پایین بدبختى فوتبال ماست که یک مجرى تلویزیونى 

بخواهد در همه کار فوتبال این مملکت دخالت کند.
پس از این گفتگوى ســرمربى ســپاهان، ســایت 
«خبر آنالین» در مطلبى به صحبت هاى وى در مورد 
کى روش استنلى پاســخ داد که بدون کم و کاست با 

هم مى خوانیم:
«  امیر قلعه نویى منطق نقطه اى خاص خودش را دارد 
و بى توجه به اینکه کالم منتقدش چیست فقط دفاع 

سنتى خود را انجام مى دهد. امیر قلعه نویى انتقادهایى 
جدى به عادل فردوسى پور دارد و این اصًال بحث 
امروز و دیروز نیست که در این دعواى دو سویه 
دو طرف در این یک دهه بارها براى هم خط و 
نشان کشیده اند و هر کدام بر اساس معیارهاى 
حرفه اى شــان نکاتى گفته اند. در دل آخرین 

مصاحبه انتقادى قلعه نویى از مجرى 90 اما 
نکته اى قابل تأمل وجود دارد. قلعه نویى از 
فردوسى پور پرسیده آیا به خاطر کى روش 

استنلى از مردم عذرخواهى مى کند؟
کى روش استنلى، مهاجمى برزیلى است 
که قلعه نویى بازى اش را پســندید و سال 
قبل به ذوب آهن آورد. گل هاى حساسى 
براى تیمش زد و حاال در سپاهان هم یارى 
کلیدى است. در همان بدو حضور این برزیلى 
در ایران فردوســى پور انتقاداتى درباره این 
بازیکن داشت که اشــاره امروز قلعه نویى به 

آنهاست اما ماجرا چه بوده؟
سازمان لیگ براى جذب بازیکنان خارجى 
آیین نامه مشخصى ابالغ کرده است. اینکه 
تیم ها حق ندارند از دســته دوم لیگ هاى 
خارجى بازیکن بگیرند. درباره فوتبال برزیل 
البته تا دسته دوم هم آزاد است اما کى روش 
استنلى از تیمى دسته سومى به ذوب آهن 
آمده بود که از نظر قوانین اجرایى لیگ برتر با 

قانون در تضاد بود.
یعنى حتى اگر او کیفیت «کریس رونالدو» 
را هم پیدا مى کرد همچنــان در زمان عقد 
قرارداد بــا ذوب آهن تمــام ضوابط داخلى 
جذب بازیکن خارجى در پرونده اش لحاظ 

نشده بود و از نظر آیین نامه اى مشکل 
وجود داشت.

ولى قلعه نویى همچنــان با منطق 
خــاص خــودش پیش مــى رود 
درحالى که رســانه بایــد چنین 
پرسشــگرى هایى را داشــته 

باشد.»

پاسخى به حمالت گازانبرى!

غایب بزرگ در آزادى

نه مى خوره 
نه مى زنه!

بازى هاى ملى در نقش جهان؟

فعالً بعید است!

 به عقیده یکى از ســایت ها، یکى از نمایندگان اهواز در مجلس 
شوراى اسالمى باعث شد قرارداد سروش رفیعى با فوالد خوزستان 

به صورت دالرى بسته شود.
ســروش رفیعى براى اینکه نیــم فصــل اول را در تیم دیگرى 
بگذراند، با پیشــنهادهاى خوبى مواجه شد اما در نهایت به فوالد 
خوزستان پیوست. در همان ابتدا گفته مى شد رفیعى به علت اینکه

فوالدى ها پیگیر شکایتشان نباشند به این تیم رفته اما ظاهراً عالوه 
بر این مسئله، تالش یک نماینده مجلس هم در این انتقال دخیل 
بوده. ظاهراً یکى از نماینــدگان اهواز در مجلس 
شوراى اســالمى که در ســال هاى اخیر خود را 

خیلى ورزشى و به خصوص عالقه مند به فوتبال نشان مى دهد، 
تالش کرد سروش رفیعى به فوالد خوزستان برود. همین نماینده 
مجلس هــم بــه باشــگاه درخواســت داد قــرارداد رفیعى به 
صورت دالرى بســته شــود که ایــن اتفاق حاال دردســرهاى 
زیادى بــراى فوالدى ها بــه دنبال داشــته چــون زمانى که 
قرارداد ســروش رفیعى با فوالد خوزســتان بــه صورت دالرى 
بســته شــده بود، نرخ دالر 4000 تومــان هم نبــود اما حاال 
نزدیک بــه 14 هــزار تومان اســت. همین مســئل ه هم باعث 
شــد فوالدى ها بــه دنبــال راه حلى بــراى کاهش ایــن مبلغ

 باشند.

طرح انجام بازى هاى دوستانه تیم ملى در شهرستان ها 
کلید خورده و حتى «کارلوس کــى روش» هم از آن 
اســتقبال مى کند. تیم ملى ماه بعد میزبان ترینیداد 
و توباگو و ونزوئالســت و گفته شده این مسابقات در 
ورزشگاه آزادى برگزار مى شود. حال مشخص نیست 
همین دو بازى را مى خواهند به شهرستان ها ببرند یا 
این نقشــه بعد از جام ملت ها اجرا مى شود. اگر بحث 
برگزارى همین دو بازى در آبان ماه باشــد که از حاال 

باید ساز و کار و مقدماتش را فراهم کنند.
در واقع برگزارى بازى در شهرستان غیر از اینکه نیاز 

به ورزشگاهى آبرومند و زیبا و استاندارد دارد مسائل 
دیگرى مثل هتل 5 ستاره را هم مى طلبد که البته در 
شهرهاى بزرگ و توریســتى مثل اصفهان، مشهد، 
شــیراز و تبریز به وفور یافت مى شــود. جدا از زمین 
تمرین،  مسائل رفت و آمد و... یک نکته دیگر نیز در این 
رخداد باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه تیم هاى 
حریف هم حاضر مى شــوند در شهرستان بازى کنند 
یا خیر. گفتنى اســت با توجه به اینکه زمین ورزشگاه 
نقش جهان با وجود ترمیم صورت گرفته هنوز کامًال 
استاندارد نیست گزینه ورزشگاه امام رضا(ع) بهترین 

گزینه به حساب مى آید.

مرتضى تبریزى، بازیکن تیم فوتبال استقالل اوایل 
این فصل در توافقى بین دو باشگاه استقالل و ذوب 
آهن اصفهان، از این تیــم اصفهانى راهى تهران 
شــد تا فوتبالش را در جمع آبى پوشــان پایتخت 

ادامه بدهد.
باشگاه اســتقالل مبلغ انتقال تبریزى را در قالب 
چند چک با تاریخ هاى مختلــف براى ذوب آهن 
صادر کرد و تاکنون بخش عمده اى از این مبلغ به 
حساب ذوبى ها واریز شده است. هرچند که تجربه 
اســتقالل در واریز پول باشــگاه گسترش فوالد 
براى انتقال داریوش شــجاعیان کار دو باشگاه را 
به شــکایت و حضور در کمیته تعیین وضعیت هم

 کشاند.
سعید آذرى، مدیرعامل ذوب آهن در این خصوص 
گفت: باشگاه استقالل قسمت اعظمى از تعهدش را 
انجام داده است. فقط یک قسمت دیگر از تعهد باقى 
مانده است که ما خیالمان از بابت استقالل راحت 
است. وى افزود: همه ســعید آذرى را مى شناسند. 

من آدمى نیستم که چیزى را ُمفت به کسى بدهم.
مدیرعامل ذوب آهن درباره تاریخ مهلت استقالل 
براى پرداخت بخش آخر مبلغ مورد  نظر تأکید کرد: 

تاریخ این بخش نزدیک است.

چیزى را مفت 
به کسى نمى دهم!

سعید نظرى

 نماینده رشت در لیگ برتر روزهاى خوبى را سپرى 
نمى کند و حتى شرایط وجود تغییرات در کادر فنى 

هم خیلى به نفع آنها پیش نرفته است.
 لیگ هجدهم در حالى براى ســپیدرود رشــت 
آغاز شــد که این تیم اصًال شــرایط خوبى از نظر 
مدیریتى نداشت و بازى ها را با نتایج ضعیف آغاز 
کرد. سپیدرودى ها لیگ را با خداداد عزیزى شروع 
کردند و این روزها على کریمــى را روى نیمکت 

خود مى بینند.
على کریمى که هدایت تیم قعر جدولى سپیدرود را 
بر عهده گرفت در اولین تصمیم خود تالش کرد تا 
وضعیت دفاعى این تیم را سامان بخشد. سپیدرود 
بدون على کریمى در لیگ برتــر در پنج بازى 14 
گل خورده بود که آمار بسیار بد براى این تیم بود. 
با آمدن کریمى به این تیم، سپیدرودى ها در چهار 
بازى با هدایت او فقط دو گل خوردند. دو گلى که 
هر دوى آنها در دقایق پایانى مقابل دو تیم تهرانى 
پرسپولیس و پیکان بود. دو کلین شیتى که سپیدرود 
با حضور کریمى در لیگ برتر و در دو بازى خانگى 
خود داشته، نشان مى دهد که شرایط این تیم از نظر 

دفاعى بهتر از قبل شده است.
با وجود اینکه وضعیت دفاعى سپیدرود بهتر شده 
اما این تیم از نظر گلزنى از روزى که على کریمى 
هدایت آن را بــر عهده گرفته، ناکام بوده اســت. 
شــاگردان کریمى در چهار بازى که او هدایت این 
تیم را در لیگ برتر بر عهده داشته است، هنوز موفق 
نشده اند گلى را به ثمر برسانند. على کریمى که با 
کسب 3 امتیاز همراه با سپیدرود قعرنشین جدول 
رده بندى است اگر نتواند براى بحث گلزنى این تیم 
چاره اى بیاندیشد، تیم او  100 درصد به دسته یک 

سقوط مى کند.

على رضایى

لطفاً دالرى ببندید!

محمد ایرانپوریان، مدافع راست تیم فوتبال سپاهان به دلیل آسیب دیدگى 
نمى تواند در مقابل استقالل بازى کند.

هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر در شرایطى برگزار خواهد شد که یکى 
ردرردرررردر در در از حساس ترین مسابقات این هفته میان دو تیم استقالل و سپاهان

ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد.
امیر قلعه نویى در مقابل نســاجى مازندران تیمش را با غیبت 
محمد ایرانپوریان، آرایش داد و حســن جعفرى این فرصت
به صورت را پیدا کرد تا براى اولین مرتبه در لیگ هجدهم

فیکس بازى کند.
حاال خبر مى رسد که ایرانپوریان در مقابل استقالل هم 
نمى تواند بازى کند و همچنان حسن جعفرى جایگزین 
این بازیکن در خط راست خط دفاعى خواهد بود. این 
بازیکن در تمرینات با ضربه اى شدید به پایش روبه 
رو شده، که هنوز محل آسیب متورم است و روز آینده 

براىادامه درمانبه تهران سفر مى کند.
البته جعفرى هم از بازیکنان با تجربه لیگ به شمار 
مى رود و حاال با غیبت ایران پوریان این شانس را دارد 

که توانایى هاى خود را در دیدار پراهمیت برابر استقالل 
نشان دهد.

غایب بزرگ در آزادى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد 
مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  
و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009001754 مورخ 1397/07/26 آقاى مهرداد زمان زاده فرزند سیف اله در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 232/85   مترمربع مجزى شده ازپالکهاى 711و710فرعى از یک-اصلى بخش8 انتقالى 

با واسطه  از مالک رسمى کریمعلى کوسجى
2- رأى شماره 139760302009001292 مورخ 1397/05/28 آقاى ابراهیم جبار آقا بیشه  فرزند حیدر در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 194/50  مترمربع مجزى شده ازپالك 16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
3- رأى شماره 139760302009001474 مورخ 1397/06/27 آقاى خلیل سلیمانى  فرزنداسماعیل در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/36مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى ایرانپور
4- رأى شماره 139760302009001475 مورخ 1397/06/27  خانم زهرا ایرانپور مبارکه  فرزند امیرقلى  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 165/36  متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى ایرانپور مبارکه  
5 - رأى شماره 139760302009001296 مورخ 1397/05/28  خانم صدیقه اکبرى بیشه  فرزند احمد  در ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 335 متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کریم باقریان سرارودى
6- رأى شماره 139760302009001277 مورخ 1397/05/27  آقاى حمید ضیایى  فرزند حسین على درنیم دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 493 متر مربع مجزى شده از پالك 763فرعى از 19- اصلى بخش8  و با 

واسطه از مالک رسمى ابوالقاسم واحدى قهنویه 
7- رأى شماره 139760302009001291 مورخ 1397/05/28  خانم سهیال نجفى چالشترى فرزند محمد  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60/162متر مربع مجزى شده از پالك 593فرعى از 19- اصلى بخش8  

بموجب قباله عادى  از مالک رسمى فاطمه ایرانپور مبارکه
8- رأى شماره 139760302009001482 مورخ 1397/06/27  آقاى رضا سلیمانى  فرزند على اکبر   در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 170/65  متر مربع مجزى شده از پالك 96 فرعى از چهار- اصلى بخش8  و با واسطه از 

مالک رسمى على درویش شیخ آبادى
9- رأى شــماره 139760302009001491 مورخ 1397/06/27  خانم زهرا شفیع زاده  فرزند  یداله  درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 239/55  متر مربع مجزى شده از پالك 15 - اصلى بخش9  انتقالى با 

واسطه  از مالک رسمى مصطفى باقرى
10- رأى شماره 139760302009001484 مورخ 1397/06/27  خانم مریم شفیع زاده  خولنجانى فرزند اسد اله  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 239/55  متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9  

با واسطه  از مالک رسمى مصطفى باقرى
11- رأى شماره 139760302009001495 مورخ 1397/06/27  آقاى یوسف خلیلى    فرزند  رمضان   در ششدانگ 
یکباب خانه   به مساحت 307/22  متر مربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کریم مردانى لنجى 
12- رأى شماره 139760302009001489 مورخ 1397/06/27 خانم جهان رحیمى کلیسانى   فرزند  حسینقلى   
درسه دانگ مشاع از   ششدانگ یکبابخانه   به  مساحت 346/20   مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور خولنجانى
13- رأى شــماره 139760302009001490 مــورخ 1397/06/27  آقاى محمد علیجانــى خولنجانى فرزند 
عبدالرحمن در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 346/20  مترمربع مجزى شده از پالك  

15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور خولنجانى
14-رأى شماره 139760302009001478 مورخ 1397/06/27 آقاى مرتضى کرمى فخرآبادى  فرزند اسماعیل 
در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 325/65  مترمربع مجزى شده از پالك 546 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى مرادى
15- رأى شــماره 139760302009000531 مورخ 1397/02/31  خانم اختر دهقانى مبارکه فرزند اسفندیار در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 178/40  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى محمدآقابابائى
16- رأى شماره 139760302009001480 مورخ 1397/06/27  آقاى جعفرقلى جعفرزاده مبارکه فرزند عزیزاله در 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 167/55  مترمربع مجزى شده از پالك 34فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابوالقاسم و جعفرقلى جعفرزاده 
 17- رأى شماره 139760302009001479 مورخ 1397/06/27  آقاى ابوالقاسم جعفرزاده  فرزند عزیزاله  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 167/55  مترمربع مجزى شده از پالك 34 فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابوالقاسم و جعفرقلى جعفرزاده 
18- رأى شماره 139760302009001486 مورخ 1397/06/27  آقاى ابوالقاسم حاجى محمدى  فرزند ابراهیم 
در   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 201مترمربع مجزى شده از پالك 361فرعى از19- اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى صادق صفائى قهنویه
19- رأى شماره 139760302009001753 مورخ 1397/07/26 آقاى مهدى باقرى   فرزندحسن در   ششدانگ 
یکباب خانه به  مساحت 160/80مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین ایرانپور
20- رأى شماره 139760302009001077 مورخ 1397/04/30  آقاى کریمداد دهناد  فرزند خماس در ششدانگ 
یکباب خانه   به  مساحت 218/48  مترمربع مجزى شــده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى وبا واسطه از مالک 

رسمى فتح اله باقرى
21- رأى شماره 139760302009001492 مورخ 1397/06/27  آقاى مسیب هیبتیان  فرزند حسینقلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 153/50 مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى احمدپور مبارکه
22-رأى شماره 139760302009001493 مورخ 1397/06/27  خانم مریم کبیرى بارچانى  فرزند ناصرقلى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 153/50 مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عوضعلى احمدپور مبارکه
101,23- رأى شماره 139760302009001262 مورخ 1397/05/27  خانم معصومه ملکى وینچه   فرزند عباس 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 257/20متر مربع مجزى شده از پالك 51- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى یداله باقرى بداغ آبادى 
101,24-رأى شــماره 139760302009001288 مورخ 1397/05/27 آقاى ســعید صادقى فرزند  ابراهیم  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202/65  مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
101,25-رأى شماره 139760302009001061 مورخ 1397/04/30 آقاى حمزه على باقرى بداغ آبادى فرزند  
نصراله   در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248/20 مترمربع مجزى شده از پالك51- اصلى بخش9انتقالى 
بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باقرى بداغ آبادى تاریخ انتشار نوبت اول :   1397/07/30 تاریخ انتشار نوبت 
دوم :   1397/08/15م الف:297768 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 7/700

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و 
عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 

.بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007001526 مورخ 97/06/05 رضا نورى علویجه فرزند کریم نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 57,59  مترمربع پالك شماره 138 فرعى از 53 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت 

اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139760302007001687 مورخ 97/06/22 معصومه یادگارى فرزند اصغر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 149,95 مترمربع پالك شماره 1054 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید عبداله موسوى قهدریجانى فرزند سید اسداله.
3 - راى شماره 139760302007001812 مورخ 97/07/08 خدابس عزیزى فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمدابراهیم.
4 - راى شــماره 139760302007001814 مورخ 97/07/08 مسلم عشورى مهرنجانى فرزند صمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,29 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم کیانى فرزند اسداله.
5 - راى شماره 139760302007001815 مورخ 97/07/08 اکبر اصغرزاده مرغملکى فرزند امیر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 231,95 مترمربع پالك شماره 447 اصلى واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباس کیانى اشترجانى فرزند علیرضا.
6 - راى شــماره 139760302007001816 مورخ 97/07/08 ام البنین عابدى فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 1273 مترمربع پالك شماره 419 اصلى واقع در درچه فردوس بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى رحیمى فرزند اصغر.
7 – راى شماره 139760302007001819 مورخ 97/07/08 کیامرث فرزانه وشاره فرزند یداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 91,35 مترمربع پالك شماره 44 فرعى از 24  اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى فرزند مرادعلى.
8 - راى شماره 139760302007001820 مورخ 97/07/08 رحمان مرادى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 37,75 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عباسعلى اکبرى فرزند شکراله.
9 - راى شماره 139760302007001822 مورخ 97/07/08 مجتبى هدایت فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 274,77 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى هدایت فرزند محمدعلى.
10 - راى شماره 139760302007001826 مورخ 97/07/10 حسن شفیعى فالورجانى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه و مغازه متصله به مساحت 264,14 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى فرزند محمد.
11 - راى شماره 139760302007001827 مورخ 97/07/10 حسن شفیعى فالورجانى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب تراشکارى و انبار متصله به مساحت 230,55 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان کلیشادى فرزند محمد.
12 - راى شماره 139760302007001829 مورخ 97/07/10 هاجر عشورى مهرنجانى فرزند مظاهر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,58 مترمربع پالك شماره 453 اصلى واقع در کاویان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس عشورى فرزند احمد.
13 - راى شماره 139760302007001830 مورخ 97/07/10 عباسعلى اسدالهى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 362,61 مترمربع پالك شماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى اسداله اسدالهى نجفى فرزند کرمعلى.
14 – راى شماره 139760302007001831 مورخ 97/07/10 عباسقلى اسماعیل زاده قهدریجانى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,50 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حاجى کاظمى قهدریجانى فرزند حسن.
15- راى شماره 139760302007001886 مورخ 97/07/15 رضا پالیزبان فرزند على نسبت به 184,55 سهم مشاع 
از 281,72 سهم ششدانگ دوباب خانه به مساحت 281,72 مترمربع پالك شماره 1471 فرعى از 385 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن مرادى.
16- راى شماره 139760302007001892 مورخ 97/07/15 عباسعلى معینى قهدریجانى فرزند حسنعلى نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278,61 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى هادیان فرزند ذوالفقار.

17 - راى شماره 139760302007001893 مورخ 97/07/15 زهرا زارع الرگانى فرزند حسنعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و کارگاه شیرینى پزى به مساحت 59,50 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 23 اصلى 

واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود  مالک رسمى است.
18 - راى شماره 139760302007001894 مورخ 97/07/15 سید مصطفى رهنمائى فرزند سید على نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و کارگاه شیرینى پزى به مساحت 59,50 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 

23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود  مالک رسمى است.
19 - راى شماره 139760302007001895 مورخ 97/07/16 محمدرضا نوروزى باغکمه فرزند نعمت اله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199,06 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اله نوروزى فرزند رمضانعلى.
20 - راى شماره 139760302007001896 مورخ 97/07/16 اعظم فرهنگ سهلوانى فرزند یوسف نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199,06 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اله نوروزى فرزند رمضانعلى.
21 - راى شماره 139760302007001897 مورخ 97/07/16 صفراقایى قهدریجانى فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319,96 مترمربع پالك شماره 422 فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شــماره 139760302007001898 مورخ 97/07/16 محمد صادقى قهدریجانى فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,06 مترمربع پالك شماره 396 اصلى واقع در فران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان شفیعى قهدریجانى.
23 - راى شماره 139760302007001899 مورخ 97/07/16 حامد امیدى فرزند ملک شاد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 153,51 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدجواد رجائى فرزند محمدعلى.
24 - راى شماره 139760302007001900 مورخ 97/07/16 رضا نوروزى باغکمه فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 291,19 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
25 - راى شــماره 139760302007001901 مورخ 97/07/16 مهرى مدحى فرزند امیراله نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 125,72 مترمربع پالك شــماره 31 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى فرزند مرادعلى.
26  - راى شــماره 139760302007001833 مورخ 97/07/10 حســین نوروزى باغکمه فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,38 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى باغکمه فرزند جعفر.
27  - راى شماره 139760302007001818 مورخ 97/07/08 صغرى نوروزى باغکمه فرزند نعمت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,81 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى نوروزى باغکمه فرزند على.
28  - راى شماره 139760302007001890 مورخ 97/07/15 رحمت اله مختارى فرزند على نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,87 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى رضائى کلیشادى فرزند رضا قلى.
29 - راى شماره 139760302007001628مورخ 1397/06/15قاى /خانم حجت اله امان الهى   فرزند مالگرد  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت  95,41 متر مربع پالك شماره  فرعى از15 اصلى واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه  علیرضا رستگار   
30- راى شماره 139660302007003959-96/11/14 آقاى / خانم نعمت اله آرازش فرزند مهدى  نسبت به 745 
سهم مشاع از 1295 سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى نیمکه کاره به مساحت 669,45 متر مربع پالك شماره 

فرعى از 497 اصلى واقع در پاوا (پیربکران) بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى
31- راى شماره 139660302007003958-96/11/14 آقاى / خانم  بیگم وجوب  فرزند سید محمد على نسبت 
به 106 سهم مشاع از 1295 سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجارى نیمکه کاره به مساحت 669,45 متر مربع 

پالك شماره فرعى از 497 اصلى واقع در پاوا (پیربکران) بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالکریم قاسمى  
32- راى شماره 139760302007001625مورخ 1397/06/15قاى /خانم  سید رمضان عباسى پور  فرزند سید 
حاجى   نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 174,5  متر مربع پالك شــماره  فرعى از   15  اصلى واقع در 

فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه قنبرعلى کیانى  
33- راى شماره 139760302007001795مورخ 1397/07/05قاى /خانم نور محمد ارزانى   فرزند محمد زکى  
نسبت به 1319,63سهم مشاع از 7914سهم  شش دانگ  دامدارى و زمین مزروعى  به مساحت  7914 متر مربع 

پالك شماره  فرعى از 434   اصلى واقع درکارویه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسین رفیع زاده 
34- راى شماره139560302007004121مورخ 1395/08/24قاى /خانم فاطمه شیرعلى کلیشادى  فرزندشعبان 
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت  165,65 متر مربع پالك شماره  فرعى از 32 اصلى واقع در آغچه بدى 

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضان محمدى 
35- راى شــماره 139760302007001627مورخ 1397/06/15قاى /خانم قربانعلى احمدى کافشانى  فرزند 
شعبانعلى  نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 193,59  متر مربع پالك شــماره  فرعى از15اصلى واقع 

درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین قاسمى
36- راى شماره 139760302007001966مورخ 1397/07/23قاى /خانم مریم توکلى گارماسه  فرزندابراهیم  
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت 177,45  متر مربع پالك شماره  فرعى از 408 اصلى واقع درگارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقى توکلى      
37- راى شماره 139760302007001968مورخ 1397/07/23قاى /خانم شهردارى فالورجان فرزند    نسبت 
به شش دانگ یکباب کتابخانه  به مساحت 1098,97 متر مربع پالك شماره  فرعى از 15  اصلى واقع در فالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کلیه مالکین پالك 15 اصلى 
38- راى شماره 139760302007001991مورخ 1397/07/24قاى /خانم   حسن توکلى گارماسه   فرزند مصطفى    
نسبت به شش دانگ یکبابخانه  نیمه تمام به مساحت 290,45  متر مربع پالك شماره  فرعى از 408 اصلى واقع در 

گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   قاسم توکلى    
39- راى شــماره 139760302007002034مورخ 1397/07/25قاى /خانم محسن صادقى  فرزند رمضانعلى   
نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت  191,61 متر مربع پالك شــماره  فرعى از  19 اصلى واقع در کلیشاد  
بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد جعفرى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دو شنبه مـورخ 1397/07/30تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه مورخ 1397/08/15م الف: 274010 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان فالورجان/7/702
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 970621 
ج/6 له آقاى اکبر سلطانى و علیه آقاى جواد رســول زاده مبنى بر مطالبه مبلغ 390/243/399 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/8/28 ســاعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- انبار سیتى سنتر نزد حافظ اموال آقاى حسین نجف لوئى مراجعه و از اموال بازدید 
و با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: احتراماً بازگشت به 
ابالغ شماره 131/9889/00 مورخ 97/4/3 منضم به نامه شــماره 139700900041 دادورز محترم شعبه ششم 
اجراى احکام مدنى اصفهان (موضوع پرونده کالسه 970621) درخصوص ارزیابى اموال منقول که توسط مامور 
اجراى احکام شعبه ششم اجراى احکام مدنى در مورخ 97/4/2 صورت جلسه گردیده به استحضار مى رساند اینجانب 
کارشناس منتخب پس از اطالع از قرار کارشناسى و دستورات آن مقام محترم با راهنمایى خوانده پرونده (جواد رسول 
زاده) از محل دپوى اموال موردنظر بازدید و پس از انجام معاینات الزم، بررسى هاى مورد نیاز گزارش ذیل را جهت 
هرگونه اقدام و دستور مقتضى تهیه و تنظیم که ایفاد مى گردد: اموال منقول صدراالشاره که شامل قوطى آهنى سه 
مترى 52 شاخه، نبشى پانچ شده 70 عدد، نوار الستیک درزگیر 20 توپ، پروفیل T شکل 200 عدد، آلوکوتا طرح 
چوب 25 * 6 صد شاخه، قوطى 4 * 8 دویست عدد، آلوکوتا سفید رنگ 300 شاخه، پالستیک ابزارى 3000 عدد، 
پروفیل مثبت 150 عدد، رول بلت نمره 10 پانصد عدد، پروفیل استارتر 25 عدد، پلیت سوراخ شده 60 عدد بوده و بنا بر 
اظهارات خوانده جهت زیرسازى و اجراى نوعى نماى کمپوزیت (آکوتال) قسمتى از ساختمانهاى جنبى سیتى سنتر 
اصفهان به سایت موردنظر واقع در جاده شیراز ضلع جنوبى سیتى سنتر حمل گردیده لیکن به عللى هنوز چنین امرى 
به وقوع نپیوسته و نماى یاد شده اجرا نشده و مصالح مذکور به صورت خام در محل دپو موجود مى باشد. علیهذا با توجه 
به توضیحات فوق و لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر باالخص اینکه قسمتى از مصالح فوق الذکر وارداتى و ارز بر مى 
باشد، ارزش اموال منقول یاد شده (12 قلم) براساس نرخ دالر دولتى زمان ارسال گزارش (براى اقالم وارداتى) جمعًا 
300 میلیون (سیصد میلیون ) ریال معادل 30 میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 254414 مدیر و دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/313
مزایده

شماره آگهى: 139703902004000272 تاریخ آگهى: 1397/07/23 شماره پرونده: 139604002004000398 
آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9601486 ششــدانگ عرصه و اعیان ساختمان پالك 13900/3320 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان کاوه- کوچه 22 بهمن- بعد از خیابان اشراق- اولین پالك 
مسکونى- سمت چپ با کدپستى 8149746576 که سند مالکیت آن در صفحه 188 دفتر 160 امالك به شماره 
ثبتى 32508 و با شــماره چاپى 412558 د/93 ثبت و صادر شده است ملکى زرافشان فروزنده قلعه تکى با حدود: 
شماًال: دیوار بدیوار بطول 10/30 به باقیمانده سیزده هزار و نهصد اصلى شرقاً: در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول 
0/14 متر به باقیمانده سیزده هزار و نهصد اصلى دوم دیوار بدیوار بطول 16/4 متر به خانه باقیمانده سیزده هزار و 
نهصد اصلى جنوباً: در دو قسمت اول درب و دیوار بطول 8/17 متر به خیابان 22 بهمن دوم درب و دیوار بطول 3/62 
متر به خیابان 22 بهمن غرباً: دیواریست بطول 22/11 به زمین باقیمانده سیزده هزار و نهصد اصلى. که طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق عبارت است از یکباب منزل مسکونى که داراى 200/8 مترمربع عرصه و حدود 199 
مترمربع اعیانى، بخشى یک طبقه و بخشى دیگر دو طبقه با سیستم باربر دیوار آجرى و ستون در بخش میانى، سقف 
از نوع طاق ضربى، نماى بیرونى سنگ، آجر زره و سرامیک، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى، دربهاى داخلى 
چوبى، کف ها موزائیک، بدنه گچ و رنگ، بدنه آشپزخانه و سرویس ها از کاشى، کف سرویس ها سرامیک، کابینت 
فلزى، سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخارى، کف حیاط موزائیک و بدنه سرامیک طرح تراورتنو آجر زبره و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. بخشى از اعیانى ذکر شــده مربوط به یک واحد تجارى به مساحت ابرازى 28 
مترمربع بوده که امکان بازدید از فضاى داخل آن میسر نگردید. و طبق سند رهنى شماره 84799- 1395/05/21 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1397/08/21 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 5/100/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1397/07/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى 
ا ست ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 272014 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/688
مزایده

شماره آگهى: 139703902004000269 تاریخ آگهى: 1397/07/23 شماره پرونده: 139404002004000460 
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: (9401118) ششدانگ یک دستگاه آپارتمان (طبقه ششم) پالك 
15187/4059 (پالك اصلى پانزده هزار و یکصد و هشتاد و هفت- پالك فرعى چهار هزار و پنجاه و نه) واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/85 مترمربع، با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء 
چیزى از آن به آدرس: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجد الغفور، کوچه 39 مجتمع مروارید طبقه ششم واحد 62 
پارکینگ با شماره 12 بمساحت 11/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول، انبارى با شماره 23 بمساحت 12/49 مترمربع 
واقع در زیرزمین دوم، مشترکات و مشاعات با قدرالحصه از مشاعات و مشترکات حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمانهاست. که سند مالکیت آن به شماره ثبت 61014 و شماره چاپى سند 131772 در صفحه 9 دفتر 350 
و به ماره ثبت 85220 و شماره چاپى سند 131773 صفحه 204 دفتر 428 امالك بترتیب بنام آقاى عبدالحسین 
حاجتى فرزند محمد (مالک چهار دانگ) و خانم اشرف کامیابى فرزند باقر (مالک دو دانگ) ثبت و صادر شده است 
و طبق نامه 4616122- 94/9/16 اداره ثبت منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماًال: اول 
دیواریست اشتراکى با آپارتمان پالك 4058 فرعى بطول 2/46 متر دوم در دو قسمت که قسمت دوم غربى است 
پنجره و دیوارى است به داکت مشاعى بطولهاى 0/80 و 0/41 سوم درب و دیواریست به راهرو و راه پله و آسانسور 
مشاعى بطول 2/45 متر، چهارم در چهار قسمت که قسمت اول و سوم شرقى است دیواریست اشتراکى با آپارتمان 

پالك 4060 فرعى بطول هاى 0/10 و 1/63 متر و 0/35 و 0/10 متر شرقاً: اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالى 
است پنجره و دیواریست به نورگیر است به نورگیر مشاعى بطول هاى 1/70 متر و 1/60 متر دوم در سه قسمت که 
قسمت دوم شمالى است دیواریست اشتراکى با آپارتمان پالك 4060 فرعى بطول هاى 0/08 و 0/45 و 0/57 متر 
سوم پنجره و دیواریست به داکت مشاعى بطول 1/49 متر چهارم در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى است دیوارى 
اشتراکى با آپارتمان مذکور بطول هاى 0/89 و 0/37 و 1/32 و 0/02 متر پنجم در سه قسمت که قسمت اول جنوبى 
و سوم شمالى است پنجره و دیواریست به داکت مشاعى بطول هاى 0/60 و 0/90 و 0/60 ششم در سه قسمت که 
قسمت اول و سوم شمالى است دیواریست اشتراکى با آپارتمان مذکور بطول هاى 0/40 و 1/40 و 0/40 و 0/09 متر 
هفتم دیواریست به فضاى حیاط مشاعى بطول 3/21 متر جنوباً: در پنج قسمت که قسمت دوم شرقى و چهارم غربى 
است پنجره و دیواریست به بام طبقه زیرزمین اول بطول هاى 1/58 و 0/10 و 2/82 و 0/10 و 5/31 متر غرباً: اول 
دیواریست به حیاط مشاعى بطول 1/32 متر دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالى است دیواریست اشتراکى با 
آپارتمان پالك 4058 فرعى بطول هاى 0/13 و 0/45 متر سوم پنجره و دیواریست به داکت مشاعى بطول 2/73 
متر چهارم دیواریست اشتراکى با آپارتمان مذکور بطول 6/24 متر حقوق له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
حدود انبارى قطعه 23: شماالً: دیوارست به تحتانى خیابان ب طول 2/21 متر شرقاً: دیواریست اشتراکى با انبارى قطعه 
24 بطول 5/70 متر جنوباً: درب و دیواریست به فضاى مشاعى پارکینگ بطول 2/21 متر غرباً: دیواریست اشتراکى 
با انبارى قطعه 22 بطول 5/60 متر حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست حدود پارکینگ قطعه 
12: شماًال: خط مفروض مستقیمى است به پارکینگ قطعه 11 بطول 5 متر شرقاً: خط مفروض مستقیمى است به 
فضاى مشاعى پارکینگ بطول 2/30 متر جنوباً: خط مفروض مستقیمى است به فضاى مشاعى پارکینگ بطول 5 
متر غرباً: خط مفروض مستقیمى است به فضاى مشاعى پارکینگ بطول 2/30 متر حقوق ارتفاقى له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى، آپارتمان فوق در ضلع جنوب یک مجموعه 44 واحدى در 
هفت سقف واقع گردیده که داراى 108/85 مترمربع مساحت مفید کاربرى مسکونى مى باشد، مشخصات آپارتمان 
عبارتست از داراى دو باب اتاق خواب، سالن، آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى، کف کامل سرامیک، آشپزخانه اوپن 
با کابینت هاى (ام، دى، اف) و پوشش دیوارها سفیدکارى و رنگ روغنى مى باشد. سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور، 
سیستم سرمایشى کولر آبى، قدمت مجموعه حدود ده سال، از مجموعه مشاعات داراى دو دستگاه آسانسور، البى و 
اتاق سرایدارى، داراى انشعابات آب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى 
شماره 87974- 1392/11/01 بابت بدهى آقاى مسعود حاجتى در رهن تعاونى اعتبارى ثامن االئمه اصفهان واقع 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/8/20 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/300/000/000 ریال (دو 
میلیارد و سیصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 272338 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/690
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023014873- 97/7/24 نظر باینکه اقاى مجید پاکروان لنبانى فرزند نعمت اله اعالم نموده 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك 2984/7 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در صفحه 143 دفتر 
15 فرعى ذیل شماره ثبت 78610 ثبت و سند چاپى المثنى 086509 ثبت و صادر و تسلیم گردیده باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 7971- مورخ 97/07/07 دفترخانه 4 اصفهان رسما گواهى شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا از تمامت ششدانگ پالك فوق بموجب سند 98696 
مورخ 91/10/11 دفتر 94 مقدار 16/48 حبه مشاع به شهردارى اصفهان انتقال شده و سه دانگ مشاع دیگر این 
پالك بنام مجید پاکروان لنبانى است. م الف: 272963 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان  /7/691

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976795700704 شماره پرونده: 9709986795700237 شماره بایگانى شعبه: 970237 
خواهان: عبدالحمید کالنى فرزند عباس به نشانى شهر اصفهان- خیابان کمال- ك 20 (شیخ اسداله)- مسکونى اول 
دست راست- کدپستى: 8155896941 خوانده: حمید ملک پور فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى عبدالحمید کالنى به طرفیت آقاى 
حمید ملک پور به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه چک به شماره 443876 مورخ 95/11/30 به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 220/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/11/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 270649 

شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/692
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976796100740 شماره پرونده: 9709986796100206 شماره بایگانى شعبه: 970206 
خواهان: مسعود شاهین پور فرزند شاهین به نشانى شهر اصفهان- خیابان بیست و دو بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر 
ساختمان کاسپین- کدپستى 8197763585 خواندگان: 1- زهرا کالهدوزان 2- على کریمى همگى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى 
آقاى مسعود شاهین پور به طرفیت 1- خانم زهرا کالهدوزان 2- آقاى على کریمى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و بیست میلیون ریال موضوع دو طغرى سفته به شماره 391949- 0649921 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسى و اینکه هیچ گونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شوراى دعوى خواهان را محرز و ثابت 
تیشخص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 
و بیست و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/3/21 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان اســت صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از مهلت واخواهى 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 270843 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/693
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961156 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على شاددل نشانى: 
اصفهان- خ فردوسى- جنب هتل زهره- ساختمان عالى طبقه 4 واحد 13 وکیل: سعید عکاف نشانى: اصفهان- خ 
فردوسى- جنب هتل زهره- ساختمان عالى طبقه 4 واحد 13 خوانده: 1- اعظم شریف زارع نشانى: اصفهان- خ 
گلزار- جنب مسجد سیف ا... خان بن بست کیوان پالك 57، 2- حمید آذربایجانى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا (رأى 
اصالحى): پیرو دادنامه شماره 9709976794400219- 97/2/19 صادره از شعبه 14، نظر به اینکه در دادنامه صادره 
آدرس خوانده ردیف اول سهواً پالك منزل ثبت نشده و از قلم افتاده است لذا شورا با استناد به مواد 32 قانون شوراها 
و 309 قانون آئین دادرسى مدنى آدرس صحیح و کامل خوانده ردیف اول خانم اعظم شریف زارع بشرح زیر اعالم 
مى گردد: اصفهان- خیابان گلزار- جنب مسجد سیف ا... خان بن بست کیوان پالك 57 ضمناً ابالغ رأى اصلى به 
همراه ابالغ رأى اصالحى انجام گردد و ابالغ رأى اصلى بدون رأى اصالحى ممنوع مى باشــد رأى صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. مرجع رسیدگى: شعبه 
14 شوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 9709976794400219- 97/2/19 خواهان: على شاددل با وکالت 
سعید عکاف اصفهان- خ فردوسى- جنب هتل زهره- ساختمان عالى طبقه 4 واحد 3 خوانده/ خواندگان: 1- اعظم 
شریف زارع آدرس: اصفهان- خ گلزار- جنب مسجد سیف ا... خان بن بست کیوان پالك 57، 2- حمید آذربایجانى 
آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک بانک صادرات جمعاً به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به 
تاریخ 97/2/3 شعبه 14 شوراى حل اختالف به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل است، پرونده کالسه 961156 مفتوح 
و تحت نظر مى باشد. با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى على شاددل با وکالت سعید عکاف به طرفیت 1- اعظم شریف 
زارع 2- حمید آذربایجانى بخواسته مطالبه مبلغ R 110/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به شماره 849239 مورخ 
96/8/30 و 211093 مورخ 96/8/25 به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه اولى بعنوان صادرکننده و ثانوى به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست، شورا با بررسى 
اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى نداشته اند، دعوى را ثابت 
تشخیص و به استناد مواد، 198، 522، 515، 519 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313، 310 قانون تجارت و رأى 
وحدت رویه شماره 536- 1369/7/10 هیات عمومى دیوان عالى کشور حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به 
پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسى (1/515/000 ریال) یک میلیون 
و پانصد و پانزده هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک/ سفته 8/30 /96، 96/8/25 در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 270620 ترنج مهرگان- قاضى 

شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/694
ابالغ رأى

شماره رأى اصالحى: 9709976793600793 شــماره پرونده: 9509986793601527 شماره بایگانى شعبه: 
951540 خواهان: سید رحمان تیمورى فرزند حیدر با وکالت حسین شکل آبادى فرزند محمود به نشانى اصفهان خ 
پروین ك اردیبهشت پ 323 خواندگان: 1- بهروز مجیدى 2- مهدى حیدرى 3- عباسعلى فاتحى 4- بهنام محمدى 
همگى به نشانى خواسته: مطالبه وجه بابت کارکرد طبق قرارداد گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: پیرو دادنامه هاى 9609976793601048 مورخ 96/6/19 
و دادنامه اصالحى 9709976793600141 مورخ 97/2/5 نظر به اینکه بعلت سهو قلم نام خانوادگى خوانده ردیف 
سوم به اشتباه صدرى قید گردیده لذا مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسى مدنى نام خانوادگى خوانده ردیف سوم را 
حیدرى اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. ابالغ رأى اصالحى بدون رأى اصلى و تصحیحى 
قبلى ممنوع مى باشد. کالسه پرونده: 951540 شماره دادنامه: 9709976793600141- 97/2/5 مرجع رسیدگى: 
شعبه 6 شوراى حل اختالف خواهان: سید رحمان تیمورى با وکالت حسین شکل آبادى- اص- حصه شرقى- خ 
شریعتى- کوچه مسجد منزل غالم خواندگان: 1- بهروز محمدى 2- عباسعلى فاتحى 3- مهدى صدرى 4- بهنام 
محمدى همگى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا (رأى اصالحى): پیرو دادنامه: 9609976793601048 مورخه 96/6/19 
نظر به اینکه بعلت سهو قلم مبلغ محکوم به اشتباهاً 8021535 ریال قید گردیده لذا مستنداً به ماده 309 ق.آ.د.م مبلغ 
محکوم به را بدین صورت اصالح و خواندگان را به نحو تساوى محکوم به پرداخت 80215350 ریال در حق خواهان 
محکوم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رأى اصالحى ممنوع 
مى باشد. شماره دادنامه: 9609976793601048- 96/6/19 رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان سید 
رحمان تیمورى به طرفیت 1- بهروز محمدى 2- عباسعلى فاتحى 3- مهدى صدرى 4- بهنام محمدى به خواسته 
مطالبه مبلغ 83980/000 ریال وجه کارکرد طبق قرارداد به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، ضمن 
بررسى اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/3/31 شعبه 6 شوراى حل 
اختالف و رویت قرارداد مورخه 95/6/2 فى مابین طرفین دعوى و همچنین رسیدهاى ارائه شده از طرف خواهان که 

نشانگر وزن مواد بازیافتى تفکیک شده و خرد شده توسط خواهان مى باشد و با عنایت به اظهارات شهود خواهان طى 
جلسه مورخه 95/6/2 و الیحه تقدیمى وکیل خواهان که شماره 9610096793600690- 96/5/16 ثبت گردیده و 
با توجه به عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
به استناد ماده 10 ق. م و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م (با احتساب وزن مواد بازیافتى و هزینه خرد کردن آنها) 
خواندگان را به تساوى محکوم به پرداخت مبلغ 8/021/535 ریال بابت اصل خواسته و 293/950 تومان بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ (95/10/20) تاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. نسبت به مازاد خواسته 
حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270571 نجفى- قاضى شعبه 6 حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/695
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420350200156 شماره پرونده: 9609980350200407 شماره بایگانى شعبه: 960486 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابى 9709970350200555 محکوم علیه خسرو حیدرى 
فرزند ناصر  به پرداخت مبلغ 1/757/500/000 ریال وجه سفته ها و وجه چک هاى 062333 و 232595 و 062343 
و مبلغ 60/927/840 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (1/100/000/000 ریال وجه سفته 
ها (تاریخ 96/5/1) و چک 232595- 95/2/10 از تاریخ سررسید چک 062333 از تاریخ 94/9/30، چک 062343 
از تاریخ 96/3/13 در حق محکوم له محمدباقر هاشمى فرزند رضا نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ امام خمینى شهرك مهدیه بوستان 9 پالك 51 و پرداخت حق االجرا به مبلغ 90/921392 ریال در حق 
صندوق دولت محکوم است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 270586 امیرى- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /7/696
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420351200179 شماره پرونده: 9409980351200968 شماره بایگانى شعبه: 941086 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351200594 محکوم علیهما 
1- محبوبه میرصانع فرزند سید رضا 2- سید حسن میرصانع فرزند سید رضا نشانى: اصفهان- خیابان چهارباغ پایین- 
خیابان جامى- کوچه شیخ ابومسعود- کوى ابونعیم- پالك 15- طبقه دوم کدپستى 8137666971 محکومند به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 194/306/652 ریال بابت اصل خواسته و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
92/2/3 تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى و بالسویه جمعاً به پرداخت مبلغ 12/166/560 
ریال در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى نشــانى: اصفهان- پــل آذر- ابتداى خیابان 
توحید- پالك 3 و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. مشخصات وکیل محکوم له: افسانه حبیبى دهکردى 
فرزند عبدالرحیم نشانى: اصفهان- خیابان هشت بهشت غربى بین ملک و نشاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه 
زیرزمین. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 4- تامین خواسته رأى دادگاه: دعوى بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم افسانه حبیبى به طرفیت خانم 
محبوبه میرصانع و آقاى سید حسن میرصانع بخواسته مطالبه مبلغ 245/885/835 ریال وجه چک شماره 140522 
مورخ 90/5/1 بر عهده بانک ملى با توجه به آن که قرارداد استنادى خواهان فاقد درج مبلغ به عنوان وجه التزام تاخیر 
مى باشد لذا خواهان به میزان کل اقساط پرداخت نشده که حال شده مستحق مطالبه بوده و با توجه به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلى که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوى 
داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 194/306/652 ریال بابت اصل خواسته و هم 
چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/2/3 تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى و بالسویه 
جمعآً به پرداخت مبلغ 12/166/560 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و خواسته خواهان را مازاد بر آن را  
وارد ندانسته و حکم بر بى حقى خواهان نسبت به آن صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120. 

م الف: 270601 زمانى- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/697
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامه: 9710106793404171 شــماره پرونده: 9709986793400352 شــماره بایگانى شعبه: 
970373 آگهى مربوط به تجدیدنظر ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى- تجدیدنظر خواه آقاى حمید 
عبدالحســینى دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده اکبر حرى نسبت به دادنامه شماره 
9709976793401053 در پرونده کالسه 970373 شعبه چهارم تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد 
کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 
تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270856 شعبه 4  خانواده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /7/698
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795300225 شماره پرونده: 9609986795300130 شماره بایگانى شعبه: 960132 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976795301275 محکوم علیه 
سید اسداله حسینى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 26/000/0000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  
1396/02/24 تا زمان وصول در حق خواهان علیرضا صالحى فرزند ناصر نشانى: اصفهان- میدان مرکزى میدان 
میوه تره بار تاالر 14 غرفه 17 نصر صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 270623 شعبه 23 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/699
احضار متهم

شماره نامه :9710113641701098 شــماره پرونده :9709983641700859 شماره بایگانى شعبه :970968 
شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) بسمه تعالى آگهى احضار متهم محمد 
رضا منصورى فرزند ناصر - بدین وسیله به جناب عالى ابالغ مى گردد که براساس شکایت روژان منصورى فرزند 
محمدرضا علیه شمامبنى بر ترك انفاق که پس از ارجاع درشــعبه اول دادیارى دادسراى عمومى وانقالب لنجان 
به کالسه 970968ثبت وتحت رسیدگى است بنابه لحاظ مجهول المکان بودن شمابه استناد ماده 115قانون آئین 
دادرسى درامورکیفرى مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشارآگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده 
ودفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهى با حق به همراه داشتن وکیل در این شعبه حاضر شوید،ضمن اعالم 
آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطورمطلع شوید درصورت عدم حضوربه موقع اقدام قانونى به عمل خواهدآمد. 

م الف:271522 نرجس بهمن پور - دادیار شعبه اول دادیارى سراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان/7/704 
اخطار اجرایى

شماره 93/97 به موجب راى شماره 93/97 تاریخ 97/03/19 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.فاطمه خوشحالیى 2.حامد رنجبر  به نشانى هردو مجهول المکان محکوم 
است به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ صد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد 
و یازده هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 96/12/26 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد. محکوم له: محمد افشارى با وکالت جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد خ امام مجتمع نخل 
طبقه 2 واحد 2 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 271341/م الف-شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/711
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210017491- 97/7/24 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 46 فرعى از 2190 
اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 38914 در صفحه 391 دفتر 142 بنام سید حسن تسلیمى تحت سند 
دفترچه اى بشماره 200533 ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 9343 مورخه 1397/07/07 به گواهى دفترخانه 284 خمینى شهر 
رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود  را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 272956 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /7/689



سالمت 07073347 سال پانزدهمدوشنبه  30 مهر  ماه   1397

ابالغ وقت رسیدگى
شماره :431/97 شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان آگهى ابالغ وقت رســیدگى وابالغ دادخواست 
وضمائم- خانم گلناز محمدى دادخواستى به انتقال سند پراید ریال بطرفیت آقاى /خانم  ورثه مرحوم قاسم 
صادقى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم وبه کالسه 431/97درشعبه هشتم  حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده وبه علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا وبنابه 
تقاضاى خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار نشر واز نامبرده دعوت مى شود درروزشنبه مورخ 97/9/10ساعت2:30 عصردرجلسه شورا حاضر 
ودر همین خالل با مراجعه به دفترشورا نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادریافت درغیر این صورت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى وشوراغیابا رسیدگى واتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:271530 دبیر شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/ 7/705 
ابالغ وقت رسیدگى

شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) شــماره  ابالغنامه:9710103640305454 
شماره پرونده :9709983640300350 شــماره بایگانى شــعبه : 970382 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و 
دادخواست وضمائم به آقاى /خانم ابراهیم ابراهیمى  فرزند تیمورخواهان خانم سیمااحمدى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى ابراهیم ابراهیمى به خواســته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پروند ه کالسه 9709983640300350 شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان لنجان (زرین 
شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/10/29ساعت09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــارآگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــارآگهى به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم  نشانى کامل خود،نسخه ثانى دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى واستماع شهادت  شهود در دادگاه حاضر گردد. همچنین ظرف  7روز پس از روئیت آگهى 
داورخودرابه شعبه معرفى ونظر ایشان را نیز ارائه نمایید. استان اصفهان –شهرستان زرین شهر-خیابان آیت 
اله کاشانى-ساختمان دادگسترى م الف:271628 محســن مختارى دریس - منشى دادگاه حقوقى شعبه 

3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/7/706 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه :139785602015002022 سازمان ثبت اسنادوامالك کشور حوزه ثبت ملک زرین شهر لنجان 
نظر به اینکه آقاى ایرج کاویانى باغبادرانى فرزند محمد ابراهیم با وکالت آقاى رسول افتخارى فرزندمرتضى 
به موجب وکالت نامه شماره 17202مورخ1395/08/23دفترخانه 414اصفهان به استناد2برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده،مدعى است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
محصورپالك 2077فرعى از131-اصلى واقع در باغبهادران بخش 9ثبت اصفهان که درصفحه269دفتر10-

امالك باغبهادران ذیل شــماره 1507بــه نام آقاى ایرج کاویانــى با غبادرانــى فرزندمحمدابراهیم ثبت 
وسندمالکیت به شماره چاپى 325719سرى الف سال80صادر وتسلیم گردیده وموردمعامله اى واقع نشده،به 
علت سهل انگارى در زمان جابجائى مفقودشده است ؛لذا چون نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثنى 
نموده ،طبق ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود سندمالکیت نزدخود مى باشدازتاریخ انتشاراین آگهى تا 10روزپس ازآن به 
این اداره مراجعه واعتراض خودراکتبا با مدارك مثبت تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضى نرسد 
و یادرصورت اعتراض،اصل سند یا سند معامله ارائه نشــود،اداره ثبت المثناى سند مالکیت را طبق مقرارت 
صادروبه متقاضى تسلیم خواهد کرد/. رونوشت به ریاســت محترم ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره )در 
استانهاى قم ،اصفهان وچهارمحال وبختیارى م الف:272071 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک زرین شهر(لنجان) از طرف مصطفى شمسى/ 7/707 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره :551/97 شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان آگهى ابالغ وقت رســیدگى وابالغ دادخواست 
وضمائم- آقاى فرهاد کیانى دادخواستى به مبلغ ،2،400،000تومان بطرفیت آقاى مرتضى کرمى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم وبه کالسه 551/97درشــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده وبه علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا وبنابه تقاضاى خواهان 
وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار نشر 
واز نامبرده دعوت مى شود درروزدوشنبه مورخ 97/9/5ساعت8:30در جلسه شورا حاضر ودر همین خالل با 
مراجعه به دفترشورا نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادریافت درغیر این صورت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
وشوراغیابا رســیدگى واتخاذتصمیم خواهد نمود. م  الف: 271435 دبیر شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان/ 7/708 
مزایده (نوبت اول)

970180  واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پررونده اجرایى کالسه 970180 جلسه  مزادیه 
اى در روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در 
حق محکوم له و به جهت فروش میزان شــش دانگ یک باب منزل مسکونى فاقد سابقه ثبتى یک طبقه با 
اسکلت دیوارهاى آجر و سیمان و سقف آهن به مساحت عرصه 155 متر مربع و مسافت اعیان 100 متر مربع 
داراى انشعابات آب، برق و گاز در شهر زاینده رود محله باباشیخعلى- خیابان گلبهار 12 و 14- کوچه شمیم 
4- که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 750,000,000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک 
مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند.  مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف 

مدت 20 روز پرداخت نمایند. م.الف 272064 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 7/709 
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 450/97 دادنامه 798-97/07/17 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: مهدى خیرخواه نشانى: نجف آباد روبرو 
پلیس راه آتش نشانى ســنگبرى  وکیل خواهان: مجید محمدى  نشانى: جوزدان خ امام خمینى جنب بانک 
تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک خوانده: ســعید پیرهادى تواندشتى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 409029-93/05/25 جمعا به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مهدى خیرخواه با وکالت مجید محمدى به طرفیت سعید پیرهادى تواندشتى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 

آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/800/000 
ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1393/05/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 271342/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/  7/712
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 449/97 دادنامه 792-97/07/17 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: مهدى خیرخواه نشانى: امیرآباد- خ 
بهشتى پ 18 کدپستى 8583131273 وکیل خواهان: مجید محمدى  نشانى: جوزدان خ امام پ 43 خوانده: 
هادى نقیبى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 93/12/25-928918 
جمعا به مبلغ پانزده میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مهدى خیرخواه با وکالت مجید محمدى به 
طرفیت هادى نقیبى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/400/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1393/12/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 271348/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 7/713
ابالغ رأى

 راى شــورا- خواهان: مهدى محمدى فرزند نصراله- نجف آباد جوزدان خ امام کوى عدل پ 13 کدپستى: 
8585117935 با وکالت مجید محمدى خوانده: بختیار سردار قوچه بیکلو فرزند محمدعلى– مجهول المکان 
تاریخ 97/07/14 شماره پرونده 621/97 جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل 
است شورا با بررسى محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص 
دعوى مهدى محمدى بطرفیت خوانده بختیار سردار قوچه بیگلو بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال از 
وجه یک فقره چک به شماره 798328 مورخه 96/04/30 عهده بانک کشاورزى و مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
و هزینه هاى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه 
بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و نظریه مشورتى شورا خوانده را به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 
560/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک 96/04/30 لغایت اجراى حکم درحق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 271354/م الف 

کاظمى- قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/7/714
ابالغ رأى

 راى شــورا- خواهان: مهدى محمدى فرزند نصراله- نجف آباد جوزدان خ امام کوى عدل پ 13 کدپستى: 
8585117935 با وکالت مجید محمدى خوانده: نعمت اله نوذرى صالــح بابرى فرزند نبى اهللا – مجهول 
المکان تاریخ 97/07/14 شماره پرونده 620/97 جلســه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد تشکیل است شــورا با بررســى محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
شــورا درخصوص دعوى مهدى محمدى بطرفیت خوانده نعمت اهللا نوذرى صالح بابرى بخواسته مطالبه 
مبلــغ 70/000/000 ریال از وجه یــک فقره چک به شــماره 653109 مورخــه 96/04/15 عهده بانک 
کشاورزى و مطالبه خســارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده رونوشت چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک  محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى ازطریق 
نشرآگهى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 
قانون تجارت و نظریه مشورتى شــورا  خوانده را به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســید چک 96/04/15 لغایت اجــراى حکم درحق 
خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 271361/م الف کاظمى- قاضى شوراى حل اختالف 

گلدشت/7/715
 حصر وراثت

اصالحیه- آقا/خانم غالمرضا محمدى قهدریجانى بشناســنامه شــماره  217  به شرح دادخواست کالسه 
97/135  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان مظاهر محمدى 
قهدریجانى  بشناسنامه شــماره 127  در تاریخ 20/ 1397/05  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- غالمرضا محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 217 نســبت فرزند 2- علیرضا محمدى 
شماره شناسنامه 346 نســبت فرزند 3- اسداله محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 318 نسبت فرزند 
4- مجید محمدى شــماره شناســنامه 2694 نســبت فرزند 5- ســمیه محمدى قهدریجانى شــماره
 شناســنامه 271 نســبت فرزند 6- منور محمدى قهدریجانى شــماره شناســنامه 135 نســبت همسر،
 پس از تشــریفات قانونى درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهى مى نماید تا هرکســى هــر اعتراضى

 دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 268837  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 
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اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان در اجراى ماده 2 قانــون حفظ و حمایت از منابع طبیعــى و ذخائر جنگلى 
کشــور 1371/07/12 و تبصره یک مــاده 3 آئین نامــه اجرائى مصــوب 71/12/16 هیأت وزیــران بر اســاس تفویض اختیار

 شماره 704/100/90- 72/04/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملى شده حوزه استحفاظى خود را به شرح ذیل: 

آگهى تشخیص منابع ملى و مستثنیات قانونى

نام رقبهردیف
مشخصات ثبتى

شهرستان
کالسه مساحت به هکتارحدود اربعه

پرونده پالك 
اصلى

پالك 
جمع کلمنابع ملىمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشفرعى

1
مزرعه 
فیمار 

طالخونچه
مبارکه378

از A تا B محدود 
است به اجراى 
مقررات ماده 
2 پالك 31 

اصلى موسوم به 
صرار طالخونچه 

موضوع 
صورتجلسه 

مورخ 
1368/04/14 و 
از B تا C محدود 
است رودخانه 
شور و از C تا 

D محدود است 
به اجراى مقررات 
ماده 2 پالك 53 
اصلى موسوم به 

مراتع و مزرعه کى 
(بهمن آباد) موضوع 

آگهى شماره
 -40568 

1372/12/24

از D تا E محدود 
است به پالك 

مزرعه میان فاقد 
اجراى مقررات 
و E تا F محدود 
است به اجراى 

مقررات پالك 44 
اصلى موسوم به 
مزرعه حیدرآباد 
موضوع آگهى 

شماره 7962- 
1370/03/30 و 
از F تا G محدود 
است به رودخانه 

شور

 H تا G از
محدود است به 
اجراى مقررات 
پالك 49 اصلى 

موسوم به 
مرتع و مزرعه 
فلفلى موضوع 
آگهى شماره 
 -31124

1381/08/28

 A تا H از
محدود است 

به اجراى 
مقررات پالك 

48 اصلى 
موسوم به 

خاراب موضوع 
آگهى شماره 
 -21967

1369/09/21

180/07172/5741182/645868 -52 -42

2
مرتع و 
مزرعه 
خلیل آباد

26933
آران و 
بیدگل

 B تا A از نقطه
محدود است 

به اراضى پالك 
303 فرعى از 
2876 اصلى 
موسوم به 
چهارطاقى

در دو قسمت 
 C تا B از نقطه
محدود است 

به اراضى 303 
فرعى از 2876 
اصلى موسوم 
به قسمتى از 
چهارطاقى و 

 D تا C از نقطه
محدود است 
به اراضى فاقد 
اجراى قانون

از نقطه D تا 
E محدود 
است به 
اراضى 

پالك 2670 
اصلى فاقد 

اجراى 
قانون 

موسوم به 
مزرعه عالى 

آباد

از نقطه E تا 
A محدود 
است به 

اراضى پالك 
2692 اصلى 
فاقد اجراى 

قانون موسوم 
به حامدآباد

50/889763/4299114/319697 -55 -307

 م الف: 274063
محمدحسین شاملى- مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

به استثناى مستثنیات تبصره 3، پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملى شدن جنگل ها که به وسیله جنگلدار و کارشناس 
ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهى قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعى شهرستان مربوطه 
و اداره کل موجود است جزء منابع ملى شده موضوع ماده 1 قانون ملى شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم 
رسانیده مى شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملى این رقبات معترض مى باشند به استناد بند 4 بخشنامه 95/1/22126 
مورخ 1395/09/01 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزدارى کشور (در خصوص رأى وحدت رویه شماره 750- 1395/05/05 
صادره از هیأت عمومى دیوان عالى کشور) اعتراض خود را کتباً همراه با مدارك و مستندات قانونى به دبیرخانه کمیسیون 

ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگى قرار گیرد. 

مغزها، خشکبار یا آجیل، یکى از اجزاى جدا نشدنى، گران 
و البته دوست داشتنى ما ایرانى هاست. 

شاید مقایسه بین انواع مغزها چندان درست نباشد، چراکه 
تقریبًا تمام آنها داراى ارزش غذایى مشــابهى هستند و 
همگى مى توانند در حجم مساوى، مقادیر تقریبًا برابرى 
از منیزیم، ســلنیوم، چربى هاى غیراشباع، منگنز،  روى،  
آهن و پروتئین را به بدن برسانند. با این حال، کم و زیاد 
شدن برخى از این ترکیب ها مى تواند باعث خاص شدن 

یکى از آنها  شود.

بادام زمینى براى کم خون ها
آهن و فوالت فراوان موجود در بادام زمینى، باعث شده 
این مغز مغذى به یکى از بهترین خوراکى ها براى افراد 
کم خون تبدیل شود. بادام زمینى، حجم مناسبى از منیزیم 
و ویتامین B6 را در خود جاى داده و از این رو مى تواند به 
جذب بهتر آهن در بدن افراد مختلف، مخصوصاً مبتالیان 

به کم خونى کمک کند.

گــردو، بادام زمینى و پســته؛ کاهنده 
کلسترول خون

تمام مغزها حاوى حجم باالیى از اســیدهاى غیراشباع 
هستند. بنابراین مى توانند نقش برجسته اى در کاهش 
چربى بد خون (LDL) و افزایــش چربى خوب خون 
(HDL) داشته باشند. از طرف دیگر، تحقیقات نشان 
مى دهند مصــرف منظم و روزانه مغزهــاى خام و تازه 
مى تواند در حدود 9 تا 20 درصد سطح کلسترول خون را 
کاهش دهد. بین مغزهاى مختلف، گردو، بادام زمینى و 
پسته حاوى اسیدهاى چرب غیراشباع بیشترى هستند و 

مى توانند تأثیر برجسته ترى در کاهش سطح کلسترول 
خون داشته باشند. 

گردو براى بیماران قلبى و مغزى
بین مغزهاى مختلف، گردو تنها مغزى است که مصرف 
آن را معادل با مصرف ماهى براى دریافت اســیدهاى 
چرب امگا3 دانسته اند. تقریباً هر دو تا سه گردوى درسته، 

 به اندازه 200 گرم گوشت ماهى امگا3 دارد. 
از این رو، انعطاف عروق ناشى از مصرف گردو مى تواند 
به گردش خون بهتر و حفظ سالمت قلب و عروق منجر 
شود. ضمن اینکه امگا3 موجود در گردو که تنها در این 
مغز مغذى وجود دارد، مى تواند از ابتال به زوال عقل هم 

پیشگیرى کند.

بادام هندى براى آقایان
آنچه بادام هندى را از سایر مغزها متمایز مى کند، سلنیوم 
فراوان موجود در آن است. محققان دریافته اند مصرف 
روزانه ده بادام هندى خام مى تواند حدود 55 میکروگرم 
سلنیوم به بدن برساند و خطر ابتال به سرطان پروستات 
را تاحدود قابل قبولى کاهش دهد. بد نیست بدانید مردان 
بالغ به دریافت روزانه 200 میکروگرم ســلنیوم در طول 

روز نیاز دارند.

بادام براى افرادى که قصد کاهش وزن 
دارند

تمام مغزها و دانه ها به دلیل چربــى فراوانى که دارند، 
حجم باالیى از کالرى را به بدن مى رسانند اما حذف این 
خوراکى هاى مغذى، حتى براى رژیمى ها هم ممنوع است 

و این افراد مى توانند بــراى بهره بردن از خواص فراوان 
مغزها، مقدار محدودى از آنهــا را در برنامه میان وعده 
خود داشته باشند. بین مغزهاى مختلف، بادام با تنها 160 
کیلوکالرى (حدود 28 گرم)، تقریبًا کمترین کالرى را به 
بدن مى رســاند. بادام هندى و پسته، در رتبه هاى دوم و 
سوم کم کالرى هاى مغزها قرار دارند. فقط حواستان باشد 
اگر مى خواهید کالرى دریافتى از مغزها را کاهش دهید، 

حتماً انواع خام آنها را انتخاب کنید. 

پسته مناســب براى فشــار، چربى و
 قند خون

لوتییــن، بتاکاروتــن و ویتامین E فــراوان موجود در 
پســته باعث شــده اند این مغز خوش طعم به یکى از 
بزرگ ترین دوستداران قلب تبدیل شــود. زمانى که ما 
دو وعده پســته خام (هر وعده حدود پنج عدد) در طول 
روز مصرف مى کنیم، فشارخون خود را پایین مى آوریم و 
سطح کلسترول خونمان را هم تاحد قابل قبولى کاهش 
مى دهیم. ضمن اینکه ترکیبات موجود در پسته با تنظیم 
ترشح انسولین در بدن، باعث حفظ تعادل قندخون هم 

مى شوند.

تخمه کدو براى مردان
تخمه کدو هم از اجزاى پرطرفدار است که حجم باالیى 
از روى را در خود جاى داده اســت. از این رو، مصرف آن 
مى تواند از ابتال به سرطان پروســتات پیشگیرى کند. 
به عالوه، چربى ها و آنتى اکسیدان هاى فراوان موجود در 
تخمه کدو هم مى تواند کمک بزرگى به درمان بزرگى 

خوش خیم پروستات کند.

کدام آجیل 
براى 

کدام بیمارى
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مى توانند تأثیر برجسته ترى در کاهش سطح کلسترول 
باشند. خونداشته

و این افراد مى توانند بــراى بهره بردن از خواص فراوان 
میانوعده برنامه در را آنهــا از محدودى مقدار مغزها،

ل 

ى

اگرچه افسردگى یکى از اختالالت روانى و البته 
بسیار شایع اســت اما متخصصان تغذیه اعتقاد 
دارند که با رعایت برخى رژیم هاى غذایى خاص، 
بسیار مؤثرتر از داروهاى ضد افسردگى مى توان 

جلوى بروز عالیم این اختالل را گرفت.
در اینجا چند گزینه غذایى کــه مصرف آنها با 
افزایش سطح خلق و خو و پیشــگیرى از بروز 
افسردگى مرتبط هستند، بیشتر معرفى شده اند:

 زغال اخته
داراى خواص آنتى اکســیدانى قوى است که 
باعث کاهش استرس در بدن مى شود. استرس 
یکى از ویژگى هاى اصلى بیمارى افســردگى 
است. خواص آنتى اکسیدانى این میوه همچنین 
از رشد سلول هاى جدید حمایت مى کند و راهى 

براى درمان افسردگى است.
 موز

غنى از «تریپتوفان» اســت که توســط مغز به 
HTP-5 تبدیل و پــس از آن HTP-5 به 
انتقال دهنده هاى مثبت از جمله ســروتونین و 
مالتونین تبدیل مى شــود. عالوه بر این، موز 
غنى از پتاســیم و منیزیم است و مصرف روزانه 
دو عدد از آن به رفع عالیم افســردگى کمک 

زیادى مى کند.
 بادام

منیزیم موجود در بادام، یک راه معجزه آسا براى 
درمان میگرن و افسردگى است. مصرف کافى 
منیزیم با کاهش عالیم میگرن، تحریک پذیرى 
و افسردگى ارتباط مستقیم دارد. ثابت شده که 
زنان و مردان بین سنین 19 تا 30 سال، روزانه 
به 310 تا 400 میلى گرم منیزیم نیاز دارند. این 
میزان با افزایش سن بیشتر مى شود به طورى 
که مردان باالى 31 سال روزانه 420 میلى گرم 
و زنان باالى 31 ســال روزانه 320 میلى گرم 

منیزیم باید دریافت کنند.
 شکالت

شــکالت تیره یا به طور خاص کاکائو، سطح 
سروتونین و دوپامین را در مغز افزایش مى دهد و 
منجر به کاهش سطح کورتیزول یا انتقال دهنده 

عصبى استرس در مغز مى شود. 

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص خورشت گوشت و لوبیا اظهار کرد: این 
خورشت به علت داشتن پروتئین فراوان، نقشى مؤثر در 
تقویت عمومى، افزایش انرژى و عضالنى شــدن بدن 
دارد بنابراین براى ورزشکاران به ویژه بدنسازان بسیار 

مفید است.
وى درباره خواص دیگر خورشت گوشت و لوبیا بیان کرد: 

این خورشت به علت وجود آهن، اسید فولیک و ویتامین 
B12 تعداد گلبول هاى قرمز خون را افزایش مى دهد، 
بنابراین کم خونى را رفع مى کند. این محقق و پژوهشگر 
طب سنتى افزود: خورشت گوشت و لوبیا به علت داشتن 
کلسیم، فسفر، منیزیم، سلنیوم و ویتامین D استخوان ها 
و دندان ها را محکم و از بروز پوکى استخوان و آرتروز در 

افراد جلوگیرى مى کند.
عظمایى تأکید کرد: فیبر موجود در خورشت گوشت و لوبیا 
به بهبود عملکرد روده ها، هضم بهتر غذا و رفع یبوست 
کمک مى کند و مصرف این خورشت تأثیرى چشمگیر 
در شادابى و طراوت پوست و مو دارد. وى تصریح کرد: 
 A ، C خورشت گوشت و لوبیا به علت وجود ویتامین هاى
و E خاصیت آنتى اکسیدانى دارد و سیستم ایمنى بدن را 
تقویت کرده و بدن را در برابر بیمارى هاى مختلف به ویژه 

انواع سرطان ها محافظت مى کند.

«هایپرگلیسمى» به وضعیت باال بودن سطح گلوکز یا قند 
خون اشاره دارد که شــاخص تعیین کننده بیمارى دیابت 
است. باال بودن قند خون یک تغییر متابولیکى نگران کننده 
است و الزم است بیمار به سرعت تحت درمان قرار گیرد. 
درصورتى که براى مدت زمان طوالنى براى کاهش قند 
خون اقدامى نشود، ممکن است به اعصاب و اندام هاى بدن 

آسیب جدى وارد شود.
از جمله عالیم و نشــانه هاى مهم باال بــودن قند خون 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
از دست دادن آب بدن 

احساس خشکى در دهان و تشــنگى بیش از حد معمول 
مى تواند نشانه از دست دادن آب بدن ناشى از باال بودن قند 
خون باشد. همچنین به دلیل وجود قند مازاد در خون، بدن 
تالش مى کند از طریق ادرار، مقدار اضافى از مواد قندى را 
دفع کند که عارضه جانبى آن از دست رفتن مقدار زیادى 

از آب بدن است.
کاهش ناگهانى وزن 

گلوکز موجود در خون با کمک انسولین به انرژى تبدیل 
مى شود. در صورتى که بدن میزان کافى انسولین ترشح 
نکند، گلوکز در خون باقى مى مانــد. در نتیجه، به منظور 
تأمین انرژى، بدن مجبور به سوزاندن چربى و ماهیچه ها 
مى شود. بنابراین، زمانى که بدون هیچ دلیلى مقدار قابل 
توجهى از وزن بدن کاهش پیدا کند، الزم است سطح قند 

خون اندازه گیرى شود.
احساس خستگى و درد 

احساس خســتگى فاکتور پیچیده اى است که مى تواند 
نشان دهنده باال و پایین بودن ســطح قند خون باشد. در 
برخى مواقع احســاس خســتگى مداوم با درد در شکم، 
بى حسى و گزگز شدن انگشت ها همراه است. همچنین 
پوست با عالیم خشکى، ترکیدگى و احساس خارش دچار 

حساسیت مى شود.
تارى دید 

تارى دید مى تواند یکى از نشانه هاى «رتینوپاتى» دیابتى 
باشــد. این عارضه با ورم عروق خونى در شبکیه شناخته 
مى شود که از باال بودن ســطح قند خون ناشى مى شود. 
امکان ابتال به این عارضه در تمامى مبتالیان به دیابت نوع 
یک و 2 وجود دارد و به همین دلیل حداقل یک بار در سال 

مراجعه به چشم پزشک به این بیماران توصیه مى شود.

 تأثیر مواد غذایى 
بر درمان افسردگى

با این خورشت بدن خود را عضالنى کنید

 4 نشانه باال بودن قند خون
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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

جواد نصرى- شهردار فالورجان

مدیــر روابــط عمومــى و آمــوزش همگانى 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
تصویر بــردارى فیلم هاى کوتــاه «کابوس» و  
«قطره هــاى زندگى» بــه تهیــه کنندگى و 
نویسندگى وکارگردانى «ستایش ساسانى نژاد» 

به پایان رسید و در مرحله تدوین است.
اکبر بنى طبا با اشــاره بــه تولید فیلــم  کوتاه 
«قطــره هــاى زندگى»  عنــوان کــرد: فیلم 
«قطر ه هاى زندگى» با هنرمندى« هوشــنگ 
حریر چیــان» در دســت تولید اســت و دراین 
فیلم،حریرچیان در نقــش  پیرمردى که روایتگر 
کار خیر و نیک است و رساندن منفعت به دیگران 
در سرلوحه کارهاى خود قرارداده است و مردم را 
با  روایت داستان هاى کوتاه و شنیدنى، دعوت به 

مصرف صحیح آب مى کند.
وى افزود: داســتان فیلم به گونه اى است که با 
نقش آفرینــى هنر مندان صاحب نــام و مطرح 
کشــور، مخاطبین را بــه  مصــرف بهینه آب 
راهنمایى مى کند واسراف نکردن آب را آموزش

 مى دهد.
بنى طبا اظهارکرد: زمان ایــن فیلم 10 دقیقه و 
لوکیشــن آن بازارچه منار دردشــت  که یکى از
 محله هاى قدیمى اصفهان است مى باشد و بنظر 
مى رسد با انتخاب این لوکیشن مى توان ارتباط 

خوبى با بینندگان برقرار کرد.
وى با اشــاره به هدف از تولید ایــن فیلم عنوان 
کرد:  هدف از ســاخت این فیلم کوتاه توجه ویژه 
به فرهنگ اســتفاده صحیح از منابــع طبیعى 

مى باشــد و درســت مصرف کردن از منابع  به 
خصوص آب که  هم اکنون کشور به واسطه وقوع 
خشکســالى هاى پیاپى با محدودیت شدید آبى 

مواجه است، ضرورى بنظر مى رسد.
وى به محتواى فیلم پرداخت و تصریح کرد: این 
فیلم بر مبناى داستانى ا ست که در آن شخصیتى 
با دیدن کابوسى وحشــتناك به اشتباه خود  که 
مصرف بى رویه منابع به ویژه آب مى باشد، پى 
مى برد وسعى در رفع نحوه اشتباه  در زندگى خود 

مى کند.
بنى طبا به لوکیشن فیلم پرداخت و تصریح کرد: 
این فیلم در کویر ورزنه کــه یکى از قطب هاى 
گردشگرى کشور محسوب مى شود فیلمبردارى 

شد.

براى اولین بار در کشــور و پس از 
ارزیابــى ارزیابان بنیــاد مدیریت 
کیفیت اروپا EFQM، شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با کسب امتیاز 
باالتــر از 600 برندة ســطح زرین 

GOLD این جایزه جهانى شد.
در پــى کســب ایــن موفقیــت، 
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: رشد، 
پویایى و حرکت در مسیر سرآمدى، 
الزمۀ حضور موفق ســازمان ها در 
فضاى رقابتى و پرتالطم کسب وکار 
امروزى است و شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان پیشتاز صنعت فوالد کشور 
و در جهت خلق ارزش مشترك براى 
همۀ ذینفعان سازمان، همواره خود 
را متعهد به حرکت در مســیر تعالى 

مى داند.
عظیمیــان افتخارآفرینــى فوالد 
مبارکه و کسب نتایج موفقیت آمیز 
داخلى و بین المللى ازجمله موفقیت 
اخیر در ارزیابى جایزة جهانى بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا EFQM به 
عنوان یک نهاد معتبــر بین المللى 
در حوزه مدیریــت را مهر تأییدى 

بر تعهد کارکنان فــوالد مبارکه و 
حرکت این شرکت در مسیر تعالى 
دانســت و گفت: ضمن تبریک به 
همــۀ همــکاران، باید بــه خاطر 
داشته باشیم که همدلى و افزایش 
مشــارکت تمامى کارکنان، نقش 
بى بدیلى در شــتاب بخشــیدن به 
مسیر رشد و تعالى سازمان در شرایط 

خطیر کنونى خواهد داشت.

دستیابى فوالد مبارکه به جایزه  
جهانى بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 

تولید فیلم  باموضوع مدیریت 
مصرف آب توسط آبفا


