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جایگاه سیزدهمى براى ذوب آهن جالب نیستتکمیل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه اردستانى تا مهر 98 خداحافظى اعتراضى پژمان بازغى از «کودك شو»شاکى درجه یک اسپانسرها هستیم اما مجبوریم ورزشاستانفرهنگ جهان نما

متالشى شدن 129 باند سرقت در اصفهان
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آشکار شدن ریل 
ماشین دودى در شهر رى 

با بهترین برنامه هاى نوروز 98  
تلویزیون آشنا شوید

رهاسازى آب
 در زاینــــده رود
 از 26 اسفندماه  
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عرضه میوه شب عید
 20 درصد

 زیر قیمت بازار 
معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى استان 
اصفهان گفت: سیب و پرتقال ویژه نوروز، 10 تا 

20 درصد زیر قیمت بازار عرضه مى شود.
خدابخــش توکلــى افزود:هنوز قیمــت نهایى

 میوه هاى تنظیم بازار شب عید مشخص نشده 
اما به زودى نرخ آن تعیین و اعالم مى شود. وى 
به زمان توزیع و عرضه این میوه ها اشاره کرد و 
یادآور شــد: کار توزیع این میوه ها طبق معمول 
سال هاى گذشته، از 25 اسفند در نقاط مختلف 

استان آغاز مى شود و ...
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«سرو زرین» جام جم از اصفهان به دست ستاره ها رسید«سرو زرین» جام جم از اصفهان به دست ستاره ها رسید
پنجمین جشنواره برگزیدگان رسانه ملى چگونه هنر نصف جهان را نمایندگى کردپنجمین جشنواره برگزیدگان رسانه ملى چگونه هنر نصف جهان را نمایندگى کرد
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عملکرد پلیس استان در سال 97 تشریح شد 

مهران مدیرى و
 محمدرضا گلزار با لباس زندان 

حمله شیر به دل شیر!
مصاف افشین قطبى و امیر قلعه نویى از هر نظر جالب توجه است و از سوى 
دیگر نیاز سپاهان به پیروزى در این دیدار انگیزه هاى موفقیت را در هر دو 
سوى میدان به اوج خواهد رســاند. اولین رویارویى قطبى و قلعه نویى به 
جام ملت هاى آسیا در تابستان 86 باز مى گردد که پیروزى تیم کره جنوبى 

بر ایران حکم پایان کار قلعه نویى در تیم ملى را صادر کرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون تعاون روستایى اصفهان اعالم کرد؛

آغاز فروش
 گوشت 41هزار تومانى 

در مناطق
 کمتر برخوردار 

روزانه 2000 بازرسى از اصناف اصفهان انجام مى شود
معاون «صمت» اصفهان خبرداد؛
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اشتباهات داورىاشتباهات داورى
  1818 امتیاز از ما گرفت امتیاز از ما گرفت

باغ بانوان تیران افتتاح شد
 در مراسمى با حضور استاندار و مسئوالن استانى و شهرستانى؛

در صفحه 8 بخوانید
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یرىومهرانمدیرىومهران مدیرى و هر
لباسزندان محمدرضا گلزار با لباس زندان با گلزار نمحمدرضا سز ب ب ر ز زندانر ا ل ا گلزا ضا د

سپاهان- فوالد خوزستان فردا در فوالد آره نا
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عادل فردوســى پور پس از گرفتن دو تندیس جشنواره 
جام جم در ســخنانى هــر چه در مدت حواشــى پیش 
آمده بــراى برنامه «نــود» حرف نزده بــود، حرف زد.
 تهیه کننده و مجرى برنامه ورزشى «نود» در سخنانى که 
چندین بار در آن تأکید کرد سخت ترین سال کارى اش 
را سپرى کرده است، همچنین گفت که گرفتن دو جایزه 
از کارشناسان رســانه و نیز مردم، پاسخى بوده است به 
همه ســختى هایى که به او و گروه همکارانش تحمیل 
شد. او که در حین صحبت هایش منقلب شده بود، گفت: 
«براى سختى هایى که امسال کشیدم منقلب شدم ولى 
این جایزه که لطف مردم و سازمان بود، مثل یک اکسیر 

اســت و تمام غم هایم را کنارمى گذارم.» فردوسى پور 
گفت: «در این 22 سال، در رســانه صادقانه و پاك کار 

کردم.»
کارگردان تلویزیونى مراسم اختتامیه جشنواره جام جم، از 
میانه  صحبت هاى فردوسى پور که به نوعى غافلگیرکننده 
بود، به طور متمرکز، تصویر چهره  مدیر جوان شــبکه 3 
ســیما را که برنامه «نود» در آن تولید و پخش مى شود 
پخش کرد. على فروغى دســت کم به اســتناد تصویرى 
ممتد که از تلویزیون پخش شد، به رغم تشویق چندباره 
فردوسى پور توسط حاضران در سالن، به کل از دست زدن 

براى او خوددارى کرد.

آیت ا... مکارم شــیرازى در درس خارج فقه اظهار کرد: 
ما امیدواریم با حضور جناب آقاى رئیســى، تحولى در 
دادگسترى پیدا شــود؛ باالخره مردم از دستگاه قضائى 
راضى نیســتند و مشــکل دارند؛ باید مشکالت موجود 
حل شود. ایشان با اشاره به اینکه مشکالت از چند ناحیه 
سرچشمه مى گیرد، ابراز کرد: یکى از مشکالت، طوالنى 
شدن وقت رسیدگى به پرونده هاست که بنده تا 20 سال 

هم سراغ دارم که یک پرونده در جریان بوده است.
این مرجع تقلید یادآور شد: بنده در دوران ریاست سابق 
قوه قضائیه عرض کردم هزاران نفر از این جوانان بابت 
مهریه در زندان هستند؛ در حالى که هیچ کدام نباید باشند 

اما مسئوالن قوه قضائیه نیامدند مسئله را حل کنند؛ االن 
هم عرض مــى کنم افرادى که بابــت مهریه در زندان 

هستند بى گناهند.
وى با بیان اینکه یکى از مشکالت بزرگ جامعه این است 
که وقتى جرم ها کالن شد باخبر مى شوند، گفت: اخیراً 
یکى از مجرما ن 242 حساب بانکى براى پسر هشت ساله 
باز کرده است و بانکى ها باخبر نشده اند! حراست بانکى 
که در آن این تعداد حساب باز شــده کجا بوده؟ آیت ا... 
مکارم افزود: زنى اموال زیادى برداشته و فرار کرده است 
که وقتى کالن مى شــود به فکر مى افتند که به دادگاه 

بکشند و حق مردم را بگیرند.

چه کسى براى بغض «عادل» 
دست نزد؟

مردم از دستگاه قضا 
راضى نیستند

همچنان تالش مى کنیم!
«فدریکا موگرینى»، مسئول سیاست    تسنیم|
خارجى اتحادیه اروپا روز ســه شنبه در نشست شوراى 
امنیت ســازمان ملل با اشــاره به این موضوع که لغو 
تحریم ها بخش اساسى توافق هسته اى ایران است، 
گفت: همچنان براى حفظ منافع اقتصادى ایران ناشى از 

لغو تحریم ها تالش مى کنیم.

مهاجر فرست ترین
 استان کشور 

  خانه ملت| نماینده مردم اهر در مجلس دهم 
بیان کرد: آذربایجان شرقى مهاجر فرست ترین استان 
کشــور اســت. یعنى جوانان بیکار، دانشگاه ها توسعه 
نیافتاده، کمبود سالن هاى ورزشى، عدم تجهیزات کافى 
براى بیمارستان ها، مشکالت آب، کشاورزى،  مدارس 
و آموزش و پرورش و وضعیت راه ها نامناسب و ادارات 
به وظایف قانونى خود عمل نمى کنند، به همین دلیل 
استان آذربایجان شــرقى مهاجر فرست ترین استان 

کشور شده است.

فرزند استاندار در دادگاه
  ایرنا | امیر حسین آزاد، فرزند على محمد آزاد، 
استاندار سابق استان هاى سیستان و بلوچستان، همدان 
و ایالم در دولت محمود احمدى نژاد متهم اول پرونده 
فساد مالى در مؤسسات مالى البرز ایرانیان و ولى عصر 
است. او به همراه سه نفر دیگر دیروز پاى میز محاکمه 
رفتند. این پرونده 353 جلد دارد. کل ســپرده گذاران 
این دو مؤسسه 91 هزار نفر هستند که 6036 نفر آنان 

شکایت کرده اند.

سوزوکى هم رفت
  عصر ایران| پس از خروج شــرکت رنو از بازار 
ایران اینک از ایران خودرو خبر مى رسد که سوزوکى نیز 
به همکارى خود با بزرگ ترین خودروساز ایران پایان داد. 
سوزوکى که با ارائه نسخه گرند ویتارا سالیان زیادى در 
ایران فعالیت داشت پس از برجام نیز سطح روابط خود را 
افزایش داد و در همین راستا تعدادى سوزوکى ویتارا نسل 
جدید نیز توسط ایران خودرو تولید و روانه بازار شد. اما 
اینک از ایران خودرو خبر مى رسد که با فشار تحریم این 
شرکت نیز پس از رنو اقدام به قطع همکارى با خودروساز 
ایرانى کرده و به دلیل نبود قطعات دیگر امکان تولید این 

خودرو در ایران وجود ندارد.

اختالس میلیاردى جدید
رئیس سابق بانک کشــاورزى شعبه    ایسنا|
مرکزى بیرجند که از سال 1391 به مدت حدود شش 
سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام 
اختالس و برداشت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ سه 
میلیارد و 800 میلیون تومان بازداشــت شد. این متهم 
تاکنون دو میلیارد و یکصد میلیون تومان از مبلغ اختالس 

شده را تسویه کرده است.

براى بازگشت برق دعا کنید
«نیکــوالس مــادورو»، رئیس    عصر ایران|
جمهور ونزوئال از شهروندان خود خواست دعا کنند تا 
برق به کشور بازگردد. رئیس جمهور ونزوئال، روز دوشنبه، 
«دونالد ترامــپ»، همتاى آمریکایى خود را شــخصًا 
مسئول حمله ســایبرى به سیستم برق رسانى ونزوئال 
دانست. شایان ذکر است، از تاریخ هفتم مارس برق 20 

استان از مجموع 23 استان ونزوئال قطع شده بود.

کانادا، مأمن اختالسگران
حجت االسالم و المسلمین منتظرى،   تابناك |
دادستان کل کشــور در جمع خبرنگاران در خصوص 
اینکه آیا امکان دارد شیخ االسالمى به کشور بازگردد 
یا نه گفت: کانادا مأمن اختالسگران شده و ما از دستگاه 
قضائى و پلیس کانادا مى خواهیم که نگذارند که چهره 
کشورشان آنقدر زشت نشــان داده شود که به مرکزى 

براى تجمع اختالس گران بدل شده است.

خبرخوان
بازداشت سردسته 
قاچاقچیان کتاب

یکى از قاچاقچیان کتاب که از    ایسنا|
او به عنوان «سردسته قاچاقچیان کتاب» یاد 
مى شود بعد از شش ماه متوارى بودن دستگیر 
شد. این متهم  روز دوشنبه، 20 اسفند ماه توسط 
وزارت اطالعات در محــدوده مهرآباد جنوبى 
دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. گفته 
مى شود از 19 انبار کتاب قاچاق کشف شده در 
تهران، حــدود ده انبار به این فــرد تعلق دارد. 
یکى از پسران این فرد به اتهام قاچاق کتاب با 
قید وثیقه 80 میلیون تومانى آزاد اســت و پسر 

دیگرش هم متوارى است.

آلبوم چاوشى 
در آستانه انتشار

دهمیــن آلبــوم محســن   ایران آرت|
چاوشى در بهار سال 98 منتشــر خواهد شد. 
سید هادى حسینى، تهیه کننده آلبوم «قمارباز» 
به «خراسان» گفت: سعى مان بر این است که 
آلبوم را بهار سال آینده منتشر کنیم. او با اشاره 
به اینکه آلبوم جدید چاوشى شــامل ده تا 12 
قطعه اســت، افزود: «قمارباز»، «باز آمدم» و 
«اى قوم به حج رفته» با اشــعارى از موالنا از 

قطعات آلبوم «قمارباز» هستند.

پایان «ماه عسل» 
 صبا| احســان علیخانــى در اختتامیه 
پنجمین جشنواره جام جم اعالم کرد که برنامه 
«ماه عسل» امسال پخش نمى شود. علیخانى 
که به تازگى برنامه «عصر جدید» را روى آنتن 
برده قصد دارد پخش این برنامه را ادامه دهد.  
به گفته وى، «ماه عســل» پس از 12 ســال 
دیگر پرونده اش بسته اســت و این تصمیمى 
است که وى با همراهى مدیران سازمان گرفته 

است.

برخورد با فروشندگان 
خزنده ها

فرمانده یــگان حفاظت محیط   میزان|
زیســت درباره فروش مار هاى آبى، ســمندر 
لرستانى و الك پشت ها که در مغازه ها در زمان 
عید عرضه مى شود گفت: فروش این سه حیوان 
در هر مقدار و در هر جا جرم است. جریمه فردى 
که یک سمندر را به فروش مى رساند 300 هزار 
تومان است. الك پشت 200 هزار و جریمه مار 

آبى صد هزار تومان است.

حقوق بازنشستگان
 واریز شد

 میزان| مدیرعامل صندوق بازنشستگى 
کشورى گفت: حقوق اســفندماه بازنشستگان 
این صندوق در آخرین ســاعت هاى سه شنبه 
شب به حساب این عزیزان واریز شد. جمشید 
تقــى زاده گفت: بــا وجود همه مشــکالت 
اقتصــادى و کمبــود منابــع دولــت، حقوق 
بازنشســتگان در تمام 12 ماه امسال زودتر از 
موعد و بین بیســت و چهارم تا بیست و ششم 

هرماه پرداخت شد.

بازداشت آجیل دزدان
 رویداد24| رئیس پلیس آگاهى استان 
البرز اعالم کــرد: مأموران در یــک عملیات 
غافلگیرانه متهمانى را در خانه اجاره اى دستگیر 
و در بازرسى از آنجا مقدار زیادى آجیل، برنج، 
شــکالت، انواع دســتگاه هاى پزشکى و دارو 
کشــف کردند. متهمان به جرم خود مبنى بر 
20 فقره سرقت از مغازه هاى خشکبار فروشى و 
داروخانه ها در کرج، تهران و شهر هاى شمالى 
اعتراف کردند. ارزش اموال سرقتى بیش از 40 

 میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون فضاى مجازى دادستانى کل کشور ضمن هشدار به 
مردم از شــگرد جدید کالهبرداران از طریق ارسال پیامکى 
با این متن «لطفًا همشو به حساب شــماره فالن واریز کن 

ممنون» خبر داد.
جواد جاویدنیا بیان کرد: به تازگى شگرد جدید کالهبردارى از 
طریق سامانه هاى پیامکى مشاهده شده است به این صورت 
که کالهبردار یکسرى پیامک با متن «لطفاً همشو به حساب 
شماره فالن واریز کن ممنون» براى یک بازه اى از شماره ها 
به صورت اتفاقى ارســال مى کند. این یک پیامک فریبنده، 
توأم با موضوع روانشناســى اســت که براى افراد مختلفى 

ارسال مى شود.
وى گفت: ممکن است فردى قصد داشــته باشد پولى را از 
حسابش براى فرد دیگرى واریز کند، براى معامله اى یا پول 
امانتى یا مثًال اقوام و دوستانى که در مغازه اى کارت مى کشند 

و منتظر شماره حسابى از صاحب مغازه هستند تا پول را واریز 
کنند و چون منتظر هستند بعضاً بعد از دریافت پیامک ناشناس، 
مبلغ را واریز مى کنند و متضرر مى شوند چون تحقیق نمى کنند 
و با آن شماره تماس نمى گیرند تا مطمئن شوند از اینکه این 
شماره حساب متعلق به همان شخص مورد نظر هست که باید 

وجه به حسابش واریز کنند یا خیر.
معاون فضاى مجازى دادستانى کل کشــور افزود: موردى 
داشته ایم که فردى در مغازه برادرش مبلغ دو میلیون و 500 
هزار تومان کارت مى کشد و قرار بوده این مبلغ را به حساب 
برادرش واریز کند که از یک شماره ناشناس براى این شخص 
پیامک مى آید که «لطفاً همه مبلغ را به این حساب واریز کن 
ممنون» و این فرد فکر مى کند که شاید شماره تماس متعلق 
به یکى از بســتگان برادرش هست و این موضوع را تحقیق 

نمى کند و مبلغ را واریز مى کند.

معاون ســیما در پاســخ به این ســئوال کــه تکلیف 
اپلیکیشــن ها و رفتارهاى غیراصولى اسپانســرها با 
تلویزیون چه زمانى روشن خواهد شــد، تصریح کرد: 
ما تا وقتى بحــث ارزش افزوده داریــم و منابع مالى 
سازمان صداوســیما از جاى دیگر تأمین مى شود این 
گرفتارى ها را داریم. چرا که حــوزه اى به نام خدمات 
ارزش افــزوده(VAS) وجــود دارد کــه چنــد صد 
میلیارد منابع ســازمان صداوســیما را تأمین مى کند. 
آن حوزه هم براى پیشــروى باید با یکسرى بخش ها 
ارتباط برقــرار  کند و یکــى از عمده تریــن پل هاى 
ارتباطى، اپلیکیشن ها هســتند. ما ناچار به پخش آنها 
هســتیم مگر اینکه تکلیف منابع مالى مان را روشــن 
کنیم، تا این فرایند روشن نشود این گرفتارى ها وجود 

دارد.

وى با اشــاره به اینکه ما خودمان شــاکى درجه یک 
این اسپانسرها هســتیم، خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
حمایت هایى که دولــت باید از نظــر بودجه اى انجام 
دهد بسیار ضعیف اســت و به نیمى از بودجه ما پاسخ 
نمى دهــد پس مــا مجبوریــم نیمــى از بودجه خود 
را از منابــع غیر دولتى به دســت بیاوریم. بــه نظر ما 
دولــت و مجلس باید در یک جلســه بنشــینند و با ما 
تصمیم گیرى کنند و اگر این اتفاق نیافتد بحث مداخله

 اسپانسرها بیشــتر خواهد شد. ما خودمان شاکى درجه 
یک در بحث اسپانسرها هستیم. متأسفانه مداخله  برخى 
اسپانسرها باعث مى شوند به کار ما لطمه بخورد. ما به 
صورت جدى در حال مقاومت هســتیم و اگر مقاومت 
نبود این مداخالت از ســوى اسپانسرها بیشتر  صورت 

مى گرفت.

از اعتراض ها و تحریم ها و غر زدن ها و دستکارى ها و 
اشک ها و لبخندها و بغض ها در حاشیه و متن جشنواره 
تلویزیونى امسال جام جم که بگذریم، این جشنواره یک 

خاطره سازى هم براى ما اصفهانى ها به همراه آورد.
اگر مشــترى تلویزیون و پخش زنده این مراســم در 
بعد از ظهر سه شنبه بوده یا ســرى به خبرگزارى زده و 
تصاویر اختتامیه پنجمین جشــن اصحاب رسانه ملى را 
دیده باشید، حتمًا چشمتان به تندیس زیبایى که دست 
برگزیدگان این جشن بود هم افتاده است. همین تندیس 
است که ارتباط اصفهان با جشــنواره امسال جام جم را 

پررنگ کرده است.

«گچ» ریخت، «سرو» به دنیا آمد
ماجرا از یک نقل قول شروع شــد؛ یا بهتر بگوییم یک 
انتقاد ملیح(!) از جانب یک بازیگر قدیمى و طناز سینما و 

تلویزیون در جشنواره سال گذشته فیلم فجر.
یکى از مهمترین بخش هاى ســى و ششــمین دوره 
جشنواره فیلم فجر به پاسداشت سال ها فعالیت هنرى 
اکبر عبدى در سینما اختصاص داشت. در آن شب وقتى 
عبدى به رســم برگزارى همه این پاسداشت ها پشت 
تریبون آمد تا چند کلمه اى سخن بگوید، چیزى گفت که 
یک سر آن به اصفهان و جشنواره امسال جام جم کشیده 
شد. او گفت: «نخستین بارى که سیمرغ گرفتم بردم خانه، 
گچ سیمرغ لحظاتى بعد روى تلویزیون ریخت اما االن 

این سیمرغ ها با آن موقع تفاوت دارد»! 
منظور عبدى از «تفاوت» این اســت که سیمرغ هاى 
امروزى دیگر در ایران تولید نمى شــود که گچ آن روى 
تلویزیون مــردم بریــزد(!) بلکه چون دســت خارجى 
باالى ســرش آمده، کیفیتش هم باالتر رفته است. اما

 کیفى تر شــدن نماد این پرنده ایرانى، باعث نشــد تا 
موضوع خارجى بودن تندیس ها در جشنواره فیلم فجر 

امسال خبرساز نشود.
هنوز دو هفته اى به آغاز جشنواره فیلم فجر باقى مانده 
بود که مدیر این جشنواره در گفتگو با رسانه ها گفت که 
چون «امکان تولید سیمرغ هاى جشنواره با کیفیت مد 
نظر ما در کشور وجود ندارد. ساخت سیمرغ ها را به یک 
کارگاه کریستال سازى در دبى ســفارش دادیم. قیمت 
ساخت هر سیمرغ حدود 900 درهم امارات معادل حدود 

سه میلیون تومان است.» این اظهارات موجى از واکنش 
را به همراه آورد. طرفداران استفاده از محصوالت ساخت 
وطن معتقد بودند وقتى در ایــران هنرمندان باتجربه و 
مبرزى وجود دارند که جهان مسحور هنر دستشان است، 
چرا باید ســفارش ســاخت تندیس مهمترین جشنواره 
فرهنگى-هنرى کشــور را به خارجى هایى ســپرد که 
کارشــان به گرد پاى خالقان هنر در ایران نمى رســد. 
یکى از این وطن دوستان، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى کشور بود که اظهاراتش مبنى 
بر تأسف برانگیز خواندن این تصمیم،  نشان داد کار به 
سطوح عالى مدیریت کشور هم کشیده شده است. اما به 
هر شکلى بود امسال نیز سیمرغ هاى خارجى در جشنواره 
فجر بــه خودنمایى پرداختند تا فرصت مناســبى براى 
اصحاب صداوسیما مهیا شود که عرق میهن پرستى شان 
را در مقابل اصحاب سینما به منصه ظهور برسانند! به هر 

حال کیست که نداند تلویزیون و سینما در ایران دو رقیب 
قدرتمند براى یکدیگر به حســاب مى آیند و هیچکدام 
هم به سیاست هاى اعمال شــده توسط دیگرى وقعى

 نمى گذارد، ســهل است، حســابى براى همدیگر هم 
مى زنند؛ حاال چه در عرصه نمایش و تیزر و ممیزى و چه 

در عرصه تندیس سازى! 
همین موجب شد تا اوایل اسفند امسال مسعود احمدى 
افزادى، دبیر پنجمین دوره جشنواره تلویزیونى جام جم 
که چند سالى هم مدیرکل صداوســیما مرکز اصفهان 
بــود، در یک برنامه پــر طرفدار تلویزیــون اعالم کند 
تندیس این جشنواره تلویزیونى با عنوان «سرو زرین» 
برخالف تندیس هاى آن جشنواره سینمایى تحت عنوان 
«ســیمرغ بلوریــن»، با کمتریــن هزینــه و بهترین 
کیفیت توسط هنرمندان صنایع دستى اصفهان طراحى 

مى شود.

به امید سالمت تنه این «سرو»
در مقایسه زیبایى شــناختى میان تندیس هاى امسال 
جشــواره فیلم فجر و جشــنواره جام جام، هر دو واجد 
ویژگى هاى منحصر به فردى هستند. اما از حق نگذشته، 
«ســرو زرین» اگر هم در حد شــیک و امروزى بودن 
«سیمرغ بلورین» نیســت ولى بخاطر خلق نمادهاى 
هنر ایرانى به دســت هنرمندان اصفهانى بیشتر به دل
 مى نشــیند. البتــه باید صبر کــرد و دید آیا کســى از 
برگزیدگان این تندیس مثل عادل فردوســى پور و رضا 
رشید پور و گلزار و علیخانى یا دیگران، از پشت تریبون 
دوره هاى آینده جشنواره جام جم، به شکسته شدن تنه 
این سرو روى تلویزیون خانه شان اشاره خواهند کرد تا 
سروها نیز مثل سیمرغ ها بار کشتى شده و از آن سوى

 آب ها وارد کشورمان شود یا اطمینان به جادوى دست 
هنر ایرانى- اصفهانى همچنان پابرجا خواهد ماند.

 پنجمین جشنواره برگزیدگان رسانه ملى چگونه هنر نصف جهان را نمایندگى کرد

«سرو زرین» جام جم از اصفهان به دست ستاره ها رسید 
سهیل سنایى

لطفاً همشو واریز کن، ممنون! شاکى درجه یک اسپانسرها هستیم اما مجبوریم

عملیات عمرانى شــهردارى شــهر رى، این بار به کشــف ریل ماشــین 
دودى دوره قاجارهــا منجــر شــد. ماشــین دودى نخســتین قطــار 
بیــن شــهرى بود کــه بــه وســیله اولین خــط آهــن ایــران ، تهران 
را بــه شــهر رى متصــل کــرد و در ســال1261 هجــرى شمســى، 
تــال» از  امتیــاز آن را مهندســى فرانســوى بــه نــام «میوبوا
ناصرالدیــن شــاه قاجــار دریافت کــرد. ایــن لوکوموتیو نزد مــردم به

 ماشــین دودى معروف شد. ماشــین دودى دو ایســتگاه داشت. یکى در 
خیابان دروازه خراســان و دیگرى در حرم حضرت شاه عبدالعظیم(ع) بود. 
از نکات جالب این اســت که این بخش از حمل و نقــل تهران در آن زمان 
توســط بخــش خصوصــى اداره مى شــده و دولــت دخالتــى در امور 
آن نداشــته اســت. ماشــین دودى تا اواســط پهلوى دوم یعنــى اوایل 
دهه 40 شمســى دوام آورد و با توجه به افزایش وســایل نقلیه و خطرات و 
حوادثى که با استفاده از ماشین دودى به وجود مى آمد براى همیشه به تاریخ

پیوست.
در حــال حاضــر از تعداد  شــش ماشــین دودى وارد شــده بــه ایران،
تنها ســه ماشــین دودى بر جــاى مانده اســت. یکــى از این ماشــین 

دودى هــا، ماشــین دودى شــماره یک اســت کــه در ایســتگاه مترو 
شــاه عبدالعظیم قــرار دارد دیگرى شــماره 4 که در پــارك کوثر میدان 
قیام قــرار گرفتــه و دیگــرى که وضعیــت مناســبى نــدارد در پارك 
ملت واقــع شــده و از دیگــر ماشــین دودى هــا اطالعاتى در دســت 
نیســت. در خصــوص ایســتگاه هــاى ماشــین دودى نیز ایســتگاه 
ماشین دودى پارك کوثر میدان قیام حدوداً 25 سال پیش مرمت و به خانه 
فرهنگ تغییر کاربرى داد ولى ایستگاه ماشین دودى شهر رى سال هاست  

تخریب شده.
با گذشــت این همه ســال ریــل ماشــین دودى دوره قاجار بــه دنبال 
انجــام عملیــات عمرانى شــهردارى نمایان شــد. این کشــف تاریخى 
در پیاده رو خیابانــى در مجاورت امامزاده عبدا... شــهر رى انجام شــده 
و پایه هــاى ریل ماشــین دودى دوره قاجار به مســاحت حــدود 40 متر 
نمایان شــده اســت. محســن شیخ االســالمى، معاون میراث فرهنگى 
اســتان تهران گفته در نخســتین قدم، این مســیر و ریل هاى مشخص 
شــده باید مرمت شــوند و ماشــین دودى به صــورت نمادیــن در کنار 
همان پایه قرار گیرد، چون ریل به دســت آمده با آن ماشــین هویت پیدا 

مى کند. 

آشکار شدن ریل ماشین دودى در شهر رى 
محیا حمزه
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برگزارى رزمایش هیبریدى 
پدافند غیرعامل 

اولین رزمایش هیبریدى پدافند غیر عامل با هدف 
آمادگى بــراى مواقع بحرانــى در اصفهان برگزار

 شد.
محســن گودرزى، جانشین ارشــد نظامى ارتش 
منطقه اصفهان با اشــاره به اینکه این رزمایش در

 زمینه هــاى مختلف هیبریدى از جمله زیســتى، 
میکروبى و عملیاتى برگزار شــد ، افــزود: پدافند 
غیرعامل، بحــران را به امنیت تبدیــل مى کند و 
این مقوله مهم، امــروز در صنایع مختلفى همچون 

ساختمان سازى و آب کاربرد دارد.

اجراى طرح استقبال ایمن از 
بهار در کاشان 

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى کاشان از اجراى 
طرح «اســتقبال ایمن از بهار» در کاشان خبر داد 
و گفت: بازدید از اماکن اســکان مسافران نوروزى، 
احصاى معایب و رفع آن توســط صاحبان آنها، در 

دستورکار است.
مسعود چایچى اظهارکرد: محورهاى مدنظر در این 
طرح، خانه تکانى ایمن، چهارشــنبه سورى ایمن، 

سفر ایمن و ایمنى در طبیعت است.

پارکینگ هاى اصفهان 10 درصد 
نیاز شهر را برطرف مى کنند

امیراحمــد زندآور، رئیس کمیســیون حمل ونقل و 
فناورى اطالعات شوراى اســالمى شهر اصفهان 
گفــت: 140 پارکینگ عمومى در ســطح شــهر 
اصفهان، تنها 10 درصد نیاز شــهر را تأمین مى کند 
که براى رفتن به سمت توسعه، باید این رقم افزایش 

پیدا کند.

آمادگى 730 نقطه براى 
اسکان مسافران نوروزى

محمود جمالــى، فرماندار نایین گفــت: 12 واحد 
بومگــردى و 730 نقطــه براى اســکان و اقامت 

گردشگران و مسافران نوروزى فراهم شده است.

کشف 6 تن شکر احتکار شده 
حدود 6 تن شکر احتکار شده از انبار سه واحد صنفى 

در اصفهان کشف و توقیف شد.
جواد محمدى فشــارکى،  مدیر بازرســى ونظارت 
اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: در بازرســى 
کارشناسان اصناف از انبار سه واحد صنفى متخلف، 
این مقدار شــکر احتکار شده کشــف و جمع آورى

 شد.

ممنوعیت حمل دام 
بدون مجوز در سمیرم 

اردشــیر ترزبان،  رئیس شــبکه دامپزشکى سمیرم 
گفت: دام هاى ورودى و خروجى به این شهرستان 
باید مجوز بگیرند و حمل دام بــدون مجوز ممنوع 

است.

ورود سامانه بارشى از 
بعد از ظهر امروز به استان 

کارشــناس پیش بینــى وضعیــت هواى اســتان 
اصفهان گفت: ســامانه اى بارشــى از بعد از ظهر 
پنج شــنبه (امروز) وارد استان مى شــود و فعالیت 
خود را در مناطق غربى و جنوبى استان آغاز خواهد 

کرد.
حجت ا... على عسگریان افزود: این سامانه، فعالیت 
خود را از بعدازظهر پنج شنبه (امروز) در مناطق غربى 
و جنوبى اســتان آغاز مى کند و از روز جمعه (فردا) 
نیز شــاهد ادامه فعالیت سامانه بارشــى در استان 
خواهیم بود که وزش باد شدید، بارش برف و باران 

سایر نقاط را در بر خواهد گرفت.

خبر

معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى استان اصفهان 
گفت: ســیب و پرتقال ویژه نوروز، 10 تا 20 درصد زیر 

قیمت بازار عرضه مى شود.
خدابخش توکلى افزود:هنوز قیمــت نهایى میوه هاى 
تنظیم بازار شب عید مشخص نشــده اما به زودى نرخ 
آن تعیین و اعالم مى شود. وى به زمان توزیع و عرضه 
این میوه ها اشــاره کرد و یــادآور شــد: کار توزیع این
 میوه ها طبق معمول سال هاى گذشته، از 25 اسفند در 
نقاط مختلف استان آغاز مى شــود و تا پایان تعطیالت 

نوروزى ادامه دارد.
به گفته توکلى، فرایند توزیع میوه شب عید در 183 غرفه 

و 14 فروشگاه کوثر در اصفهان و شهرستان هاى استان 
انجام مى شود. معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى 
استان اصفهان  از تأمین و ذخیره سازى بیش از 5000 تن 
میوه مورد نیاز شب عید در هشت انبار سردخانه اى استان 
خبر داد و گفت: حدود 3000 تن پرتقال و 2000 تن سیب 

درختى پیش بینى شده که به تدریج توزیع خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه قیمت میوه  هاى شب عید بر اساس 
نظر کمیته تنظیم بازار اســتان و با هماهنگى کارگروه 
تنظیم بازار کشــور تعیین خواهد شد، بیان کرد: سهمیه 
میوه ایام عید منطبــق با نیاز مردم اســت و در صورت 

تقاضاى بیشتر، امکان تهیه و عرضه میوه وجود دارد.

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانى 
سال، بازرسى هاى مشترك این سازمان افزایش یافته 
و به طور متوسط روزانه 2000 مورد نظارت و بازرسى از 

اصناف استان انجام مى شود.
حمیدرضا خشــنود افزود: از این تعداد بازرسى، به طور 
میانگین روزانــه200 مورد، معــادل10 درصد تخلف 

گزارش مى شود.
وى گفت: پرونده تخلف هــاى صنفى پس از تنظیم، به 
تعزیرات حکومتى ارسال و در صورت استمرار تخلف، با 
همکارى مراجع دیگر اقدام به ُپلمب این واحدها مى شود.

به گفته وى، بازرسان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
به همراه بازرســان اصناف به صورت مستمر در قالب

تیم هاى بازرسى در سطح بازار حضور دارند.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه طرح بازرسى از اصناف در 
دو مرحله اجرا مى شود، اظهارکرد: مرحله اول قبل از عید 

نوروز و مرحله دوم بعد از عید اجرا مى شود.
خشنود گفت: در کنار این نظارت ها، برنامه ریزى الزم 
از طریق ســتاد تنظیم بازار استان صورت گرفته است و 
نگرانى خاصى براى تأمین کاالهاى اساسى مردم از قبیل 

گوشت، مرغ و برنج وجود ندارد.

روزانه 2000 بازرسى از 
اصناف اصفهان انجام مى شود

عرضه میوه شب عید
 20 درصد زیر قیمت بازار 

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اســالمى گفت: در تمام حوضه 
آبریز زاینده رود صدور مجوز ویالســازى ممنوع 
اســت و از هرگونه سوء اســتفاده در این حوضه 
جلوگیرى مى شود.حشــمت ا... فالحت پیشــه 
با بیان اینکــه در خصوص زاینــده رود و تاالب

 بین المللى گاوخونى با وزارت نیرو هنوز به تصمیم 
جدى نرسیده ایم، اظهار کرد: در نتیجه چند جلسه 
هماهنگى که برگزار شده است، قرار بر این شد که 
از هرگونه سوءاستفاده، واگذارى حقابه هاى رانتى 
و تحمیلى، ویالسازى و تخلفات پروژه هاى اراضى 

در حوضه آبریز زاینده رود جلوگیرى شود.  
وى با تأکید بر اینکه در تمام حوضه آبریز زاینده 
رود صــدور مجــوز و اقدامات رانتــى همچون 
ویالســازى که بعضًا در گذشــته معمول بوده، 
ممنوعیت دارد، افزود: در خصوص سایر موارد نیز 
به گونه اى عمل مى شود که حداقل حقوق همه 

ذینفعان در نظر گرفته شود. 

مســئول زیباسازى شــهردارى آران و بیدگل از 
برگزارى جشــنواره رنگ آمیزى تخم مرغ سفره 
هفت ســین با عنوان «تخم مرغ هاى رنگى» در 

این شهرستان خبر داد.
ابوالفضل کمصدا افزود: افتتاحیه این جشــنواره، 
جمعه 24 اسفند(فردا) ساعت 10 صبح با حضور 
مسئوالن شــهرى، هنرمندان و اعضاى شوراى 
شهر در پارك شهید ســلمانى برگزار خواهد شد. 
وى هــدف از برگزارى این جشــنواره را، ترویج 
ســنت هاى بومى و ایرانى براى ایجاد شــور و 
نشــاط در جامعه از طریق مشــارکت هنرمندان 
رشــته هاى تجســمى، خلق آثار هنرى مردمى 
و بهبود فضاهاى شــهرى عنوان کــرد و گفت: 
جشــنواره تخم مرغ هاى رنگــى در دو بخش 
هنرمندان و کارآموزان نقاشى تا 26 اسفند ادامه 

خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى خمینى 
شــهر گفت: باید بومگردى ترویج داده شود و آداب و 
فرهنگ خمینى شهر را به نسل هاى آینده معرفى کنیم 
و برگزارى تورهاى خمینى شهرگردى نیز راهى براى 

ارتباط با اقشار مختلف جامعه است.

محمدهادى موسوى افزود: براى معرفى ظرفیت هاى 
شهرستان خمینى شهر به مسافران نوروزى، کتابچه اى 
تهیه و تدوین شد که در تیراژ بسیار به چاپ مى رسد تا در 
ایام نوروز در اختیار مسافران و بازدیدکنندگان نوروزى 

از مراکز تاریخى و فرهنگى و تفریحى قرار گیرد.
وى خاطرنشــان کرد: یکــى از فعالیت هــاى انجام 
شده در راســتاى معرفى آثار تاریخى و مراکز مختلف 
خمینى شــهر، ایجــاد تورهاى گردشــگرى رایگان 
ویژه دانشــجویان بوده کــه با توجه بــه وجود هفت 
دانشــگاه در شهرســتان، ظرفیت خوبى براى معرفى 
خمینى شــهر اســت و در گام اول این طرح، 55 نفر

 از دانشجویان دانشگاه پیام نور از مکان هاى تاریخى 
بازدید کردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
از اجراى بیش از 40 برنامه میدانى آموزشى در فضاهاى 

عمومى سطح شهر و مدارس خبر داد.
على دهنوى اضافه کرد: برنامه هاى آموزش میدانى این 
سازمان، با محوریت موضوع مدیریت پسماند در دو بخش 
و از 20 اسفند ماه اجرایى شده که بخش اول آن، اجراى 
تئاتر در مدارس سطح شهر همراه با بازى هایى با موضوع 
تفکیک پسماند است که در سال 98 نیز ادامه پیدا مى کند.
 وى خاطرنشــان کرد: بخش دوم هم اجــراى تئاتر و 
برنامه هاى شــاد و عمومى است که به صورت مدون از 
دوم تا سیزدهم فروردین ماه، هر روز در دو سانس صبح و 
بعدازظهر شامل نمایش هاى خیابانى و تهیه گزارش هاى 

مردمى با شهروندان خواهد بود.

2 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در ردیف پژوهشگران یک درصد برتر ایران قرار گرفتند.

پایگاه استنادى علوم جهان اسالم«آرش کریمى پور»، 
استادیار دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با 2233 
استناد و «مسعود افرند» هم با  1780 استناد را، در حوزه 
فنى و مهندسى در فهرست یک درصد پژوهشگران برتر 

اعالم کرده است.

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان گفت: 
ثبت نام مرحلــه دوم اعزام نــوروزى به عتبات 
عالیــات، بــه دلیل تکمیــل نشــدن ظرفیت 

کاروان ها، همچنان ادامه دارد.
غالمعلــى زاهدى بــا بیــان اینکه بــا ایجاد 
ظرفیت هاى فوق العاده، ثبت نام و اعزام کسانى 
که موفق به نام نویســى نشــده بودند، فراهم 
شده است، ادامه داد: شــهروندان با مراجعه به 
دفاتر تحت پوشــش ســازمان حج و زیارت در 
ســامانه یــا  اصفهــان  اســتان  ســطح 

 atabatorg.haj.ir ثبت نام کنند.
وى افزود: قرعه کشى نیز میان متقاضیان سفر 
عتبات عالیات انجام شده و بر اساس اولویت ها، 
از  24 اســفند 97  تا هشــتم اردیبهشت 98 در 
قالب 80 کاروان به صورت زمینى وهوایى اعزام 

خواهند شد.
وى اضافه کرد: همچنین براى اعزام 30 کاروان 
هوایى به عتبات عالیات،  هفته اى ســه پرواز در 

نظر گرفته شده است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
از اجراى طرح فروش هرکیلو گوشت 41 هزار تومانى 

در مناطق کمتر برخوردار اصفهان خبر داد.
عبدالرضــا آقاجانى افزود: این طرح زیر نظر ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در مناطق کمتر برخوردار 

اصفهان اجرا مى شود.
نایــب رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان بــا بیــان اینکه توزیــع گوشــت موردنظر 
از روز چهارشــنبه(دیروز)و در قصابى هــا انجــام
 شــد، گفت: در حــال حاضــر 19 فروشــگاه اقدام
 به فروش گوشت 41 هزار تومانى با هدف تنظیم بازار 

مى کنند.
آقاجانى با اشاره به قیمت گوشت در بازار اصفهان بیان 

کرد: هر کیلو  گوشت گوســفندى درجه یک 98 هزار
تومان، گوشــت گاو 84 هزار تومان، گوشــت گوساله 
88 هزار تومان و گوشــت شــتر باکوهــان 80 هزار 
تومــان و بــدون کوهــان90 هــزار تومــان

است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: امنیت مردم در 
چهارشنبه سورى خط قرمز پلیس بوده و هرکسى این 
امنیت را مخدوش کند، تا پایان تعطیالت بازداشت شده 
و اگر از وسیله نقلیه استفاده کند، آن را تا پایان تعطیالت 

توقیف خواهیم کرد.
مهــدى معصوم بیگى با بیــان اینکه پلیــس اولویت 
عملکرد خود را مقابله با ســرقت قــرار داده، افزود: در 
سال جارى 129 باند سرقت را شناسایى و با آنها برخورد

 کردیم کــه در این حوزه، بیشــترین آمــار مربوط به 
ســارقان منزل با 28 درصد بود، سرقت داخل خودرو با 

18 درصد، سرقت از اماکن با 13 درصد، سرقت احشام با 
11 درصد و سرقت به عنف با 9 درصد، در مراتب بعدى 

قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه 20 طرح سراسرى مقابله با سرقت، 
به صورت همزمان اجرا شد که بر مهار سرقت و کشف 
و اســترداد اموال مردم تأثیر قابل توجهى داشته است، 
تصریح کرد: کنترل و دســتگیرى سارقان در سال 97 
افزایش 33 درصدى را نسبت به سال گذشته داشته که 
ارزش اموال مکشوفه در این حوزه، 73 درصد بیشتر از 

سال 96 بوده است.

***
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به اینکه 
قاچاق کاال و ارز اولویت دیگر انتظامى استان بوده که 
3700 پرونده در این خصوص، تشکیل و 4000 نفر در 
ارتباط با آن دستگیر شــده اند که انهدام این باندها 57 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، ادامه 
داد: 118 میلیارد تومان ارزش اموال کشف شده از این 
قاچاقچیان بوده است که براى مقابله با قاچاق و احتکار 
اموال، عمده انبارهاى استان شناسایى و شناسنامه دار 

شده اند.

معصوم بیگى با بیان اینکه در حوزه جعل و کالهبردارى 
49 باند شناسایى شده که این آمار، افزایش 61 درصدى 
را نشان مى دهد، خاطر نشــان کرد: در سال گذشته از 
دو میلیون متــر مربع زمین خوارى جلوگیرى شــد که 
عمده این پرونده ها در سه شهرستان لنجان، مبارکه و 

خمینى شهر ثبت شده است.
***

وى افزود: در حوزه راهنمایــى و رانندگى نیز با کاهش 
جانباختگان ناشى از تصادف مواجه شده ایم که آمار آن 
به 353 نفر مى رسد و با تمرکز بر آموزش و فرهنگسازى 
در میان مردم، تلفات ناشى از تصادفات موتورسیکلت 
ســواران 12/8 درصــد کاهــش یافتــه، درحالى که
 در ابتداى سال، این آمار در اســتان از میانگین کشور 

باالتر بود.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
جانباختگان عابر پیاده در استان 17درصد افزایش داشته 
است، گفت: با استفاده از پل عابر پیاده، احترام به چراغ 
راهنمایى، عبور از خط کشــى و رعایت حقوق عابران 

توسط رانندگان مى توان این آمار را کاهش داد.
***

وى همچنین اظهار کرد: در حوزه پلیس راه، تصادفات 
فوتى 7 درصد افزایش داشته و 650 نفر نیز در جاده ها 

جان خود را ازدست داده اند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
بیشترین تصادف در جاده ها بین ساعت 14 تا 18 بوده و 
عمده علل آن نیز به دلیل عدم توجه به جلو با 47 درصد 
و عدم توانایى کنترل وســیله نقلیه با 21 درصد است، 
افزود: پرحادثه ترین محورهاى استان، آزادراه کاشان و 
در مرتبه هاى بعدى، میمــه - دلیجان و نطنز - بادرود 
بوده اســت که در این زمینه طرح «محــور ایمن» با 
همکارى استاندارى و فرماندارى هاى مرتبط در محور 
کاشان برگزار خواهد شد که طى آن، 20 ایستگاه در ایام 
نوروز براى استراحت بین راهى در این محور ایجاد شده 

و به دنبال دائمى کردن آن هستیم.

عملکرد پلیس استان در سال 97 تشریح شد 

متالشى شدن 129 بــاند سرقت در اصفهان
ویالسازى در حوضه آبریز 

زاینده رود ممنوع است

برپایى جشنواره
 تخم مرغ هاى رنگى در آران

اجراى تئاترهاى بهارانهآغاز فروش گوشت 41هزار تومانى در مناطق کمتر برخوردار برگزارى تورهاى گردشگرى دانشجویى در خمینى شهر 
 با موضوع مدیریت پسماند

2 عضو هیئت علمى دانشگاه 
نجف آباد پژوهشگر برتر  شدند

ثبت نام نوروزى 
اعزام زائران

 به عتبات ادامه دارد
شــهردار اصفهان از تکمیــل تقاطع غیرهمســطح 
بزرگراه شــهید اردســتانى در مهر 98 خبر داد و گفت: 
روند پیشــرفت این پروژه تاکنون رضایت بخش بوده 

است.
قدرت ا... نــوروزى با بیــان اینکه بــراى رفع برخى 
موانع غیرقابل پیش بینــى از جمله لولــه بتنى آب و 
لولــه انتقال گاز کــه از زیر تقاطع بزرگراه اردســتانى 
عبور مى کند، تدابیــرى در حال انجام اســت، افزود:  
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شــهید اردستانى مهرماه 

98 مورد بهره بــردارى و در اختیار شــهروندان قرار
 مى گیرد.

وى اضافه کرد: در مجموع وضعیت پروژه هاى عمرانى 
شهر بســیار خوب و مطلوب است و مســائل قبلى از 
جمله پرداخــت معوقات، پرداخت بدهــى  حقوق ها تا 
حد زیادى مرتفع شده و روند فعالیت ها رضایت بخش 

است.
نوروزى با اشاره به پروژه میدان امام على(ع) نیز گفت: 
ما مى خواســتیم تحریم هاى مردمــى را در این پروژه 

بشکنیم که خوشــبختانه تا حدود زیادى موفق عمل 
کردیم و اکنون پــروژه از حالت مردگى خارج شــده 
و روح جدیــدى در ایــن میــدان دمیــده شــده 

است.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: در حال حاضر شــاهد
 برگــزارى نمایشــگاه ها و فعالیــت دستفروشــان

 در میــدان امــام علــى(ع) هســتیم، بــه طــورى 
کــه اکنــون ســرزندگى در آن اتفــاق افتــاده

 است.

تکمیل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه اردستانى تا مهر 98 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى گفت: مقدار آبى که براى 
محیط زیست پیش بینى شــده درحدود 20 میلیون مترمکعب است که از 26 
اسفندماه تا 15 فروردین ماه رهاسازى مى شود و همچنین از 20 فروردین تا 20 
خرداد حقابه کشاورزان تأمین مى شود. حیدرعلى عابدى اظهار کرد: تخصیص 
سهمیه تاالب بین المللى گاوخونى، منابع آب زیرزمینى حوضه آبریز را تأمین و 
خسارت هاى ناشى از آن را جبران مى کند. وى ادامه داد: با این حال باید هرچه 
زودتر در جلسه اى بین مسئوالن وزارت نیرو، سازمان جهاد کشاورزى و اعضاى 

صنف کشاورزان، این مطالب از نظر کارشناسى مورد بررسى قرار گیرد.
وى با اشاره به نگرانى کشاورزان براى تأمین آب مورد نیاز کشت بهاره، اظهار 
کرد: در نتیجه رایزنى هایى که با مسئوالن آب منطقه اى داشتم به من اعالم 
شد مجموع آبى که براى محیط زیست پیش بینى شده و از 26 اسفندماه تا 15 

فروردین ماه رهاسازى مى شود، در حدود 20 میلیون مترمکعب است.
عابدى با بیان اینکه قرار نیست به حقابه کشاورزان لطمه زده شود، تصریح کرد: 

به گفته مســئوالن مربوطه، از 20 فروردین تا 20 خردادماه سال 1398 حقابه 
کشاورزان تأمین مى شود و بر اســاس برآوردها نیز، با آب شدن برف ها مقدار 

مورد نیازى که در شوراى عالى توزیع عادالنه آب مصوب شده، تأمین مى شود.
وى با بیان اینکه نمایندگان اصفهان همواره به کسانى که به قانون توجه ندارند، 
معترض هستند، خاطرنشان کرد: اگر ما به قانون و به نظام جمهورى اسالمى 
احترام مى گذاریم، باید بدانیم که بر اساس اصل 45 قانون اساسى، دسته اى از 
رودخانه هاى عمومى حقابه کشاورزان نیست و برخى نباید در مقابل انتقال آب به 
آن موضع گیرى کنند. وى با اشاره به اینکه انتقال آب براى مصارفى غیر از شرب 
کارشناسى نیست، تصریح کرد: در تمام مجامع علمى، انتقال آب براى شرب را 
مجاز مى دانند و رودخانه اى که در اختیار و از اموال دولت است، عده اى نباید با 

جاروجنجال جلوى تصمیمات دولت براى انتقال آب را بگیرند.

رهاسازى آب در زاینده رود از 26 اسفندماه  
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چیزى تا عید نوروز و ایام تعطیــالت بهارى باقى نمانده 
اســت. بى  اغراق مى توان تعطیالت نوروزى را یکى از 
بهترین و جذاب ترین روزهاى صدا و ســیما و تلویزیون 
ملى دانست. در هر کانالى کلى برنامه مفرح و لذت بخش، 
سرگرم کننده و فیلم هاى سینمایى و سریال هاى متفاوت 
تدارك دیده شده است تا شروعى شــادانه بر سال 98 را 
به مخاطبان هدیه کند. در اینجــا نگاهى انداخته ایم به 
مهمترین سریال ها و برنامه هاى ســرگرم کننده صدا و 

سیما در ایام نوروز 98.
«ن.خ»- محصول شبکه یک

کارگردان: سعید آقاخانى
بازیگران: على صادقى، حمیدرضا آذرنگ، سعید آقاخانى، 

هومن حاجى عبداللهى و... 
فیلمنامه سریال توسط امیر وفایى به نگارش درآمده است 
اما طرح اولیه سریال متعلق به خشــایار الوند و محسن 
تنابنده اســت که در ابتدا «اسقاطى» نام داشت. زنده یاد 
الوند حدود چند قسمت از این ســریال را هم نوشته بود 
که محور آن یک هواپیما بود اما در قصه اى که بازنویسى 
شد نقش این هواپیما کمتر شــده است. سریال «ن.خ» 
حاال داســتان «نورالدین معتمد» و «امین»، کشاورزان 
شهرى است که در اثر بروز مشکالت اقتصادى شریک 
تجارى شان فوت کرده و دچار مشکالت متعدد مى شوند.
«بر سر دو راهى»- محصول شبکه 2 سیما

کارگردان: بهرنگ توفیقى
بازیگران: مهراوه شریفى نیا، مجید مشیرى، میترا حجار، 
حمید گودرزى، افسانه چهره آزاد، شهین تسلیمى، بهنوش 

بختیارى و...
بهرنگ توفیقى براى «بر سر دو راهى» سراغ بازیگرانى 
رفته که مخاطب طى یکى دو ســال اخیــر کمتر آنها را 
دیده است، مثل مهراوه شــریفى نیا و یا میترا حجار که 
نوروز امسال حضور کوتاهى در «دیوار به دیوار» داشت 
و یا بهنوش بختیارى که این بار با نقشــى جدى در برابر 

مخاطب ظاهر مى شود.
«زوج یا فرد»- محصول شبکه 3

کارگردان ها: محمدحسین لطیفى و علیرضا نجف زاده
بازیگــران: مرجانه گلچیــن، هدایت هاشــمى، مهران 
غفوریان، یوسف تیمورى، مهران رجبى، شهین تسلیمى، 
سپند امیرســلیمانى و... شاید سیاســى ترین سوژه طنز 
ســریال هاى امســال به «زوج یا فرد» اختصاص داشته 
باشد. این ســریال به ماجرایى مى پردازد که طى یکسال 
گذشته سوژه بســیارى از رســانه ها بود. بازنشسته ها و 
مدیران بازنشســته اى که باید بروند اما نمى روند! «حوزه 
استحفاظى» و «مر قانون» نام هاى قبلى این مجموعه بود.

«عطسه»- پخش از شبکه 5 سیما

کارگردان: مهران مدیرى
بازیگران: مهران مدیرى، ســیامک انصارى، سید جواد 
رضویان، مهران غفوریان، ســحر ولدبیگى، نیما فالح، 
عارف لرستانى، سپند امیرســلیمانى، على اوجى، شراره 
ارمغانى، فالمک جنیدى، محمدرضا هدایتى و ســاعد 
هدایتى. مجموعه «عطسه» توسط مهران مدیرى براى 
شبکه نمایش خانگى تهیه شــده بود. سریالى که مانند 
«ساعت خوش»، اپیزودیک است و هر بخش موضوعى 
خاص خود را دارد. شبکه 5 سیما «عطسه» را به عنوان 

سریال نوروزى خود پخش خواهد کرد.

«دورهمى»- محصول شبکه نسیم

مجرى: مهران مدیرى
مهران مدیرى هم دو شب در هفته با اجراى «دورهمى» 
مهمان نــوروزى خانه هاى ایرانى اســت. یکى دیگر از 
تاك شوهاى پربیننده که مى توان آن را از اولین برنامه هاى 
اینچنینى صدا و سیما با ساختارى متفاوت دانست. مدیرى 
همیشه نشان داده چیز جدیدى براى ارائه دارد. باید منتظر 

سورپرایز نوروزى او باشیم.
«کاله قرمزى 98»- محصول شبکه 2 سیما

کارگردان: ایرج طهماسب
مجموعه عروســکى «کاله قرمزى» یــک برنامه طنز 
با حضور ایرج طهماســب در نقش «آقــاى مجرى» و 
کاراکترهایى عروســکى با نام هــاى «کاله قرمزى»، 
«پسرخاله»، «فامیل دور»، «پسرعمه زا»، «بچه فامیل»، 

«دیبى»، «جیگر»، «آقاى همساده» و «عزیزم ببخشید» 
است. مجموعه عروسکى «کاله قرمزى» سال هاست که 
جزو محبوب ترین برنامه هاى نوروزى صدا و سیماست. 
امســال هم قرار بود مطابق سال هاى گذشته از شبکه 2 
پخش شود. هرچند زمزمه هایى مبنى بر نرسیدن مجموعه 
به نوروز شنیده مى شود اما مسئوالن سیما اظهار کرده اند 
که مشغول انجام مذاکرات الزم هستند تا پخش «کاله 

قرمزى»  با مشکل مواجه نشود.
«بالش ها»- پخش از شبکه 2 سیما

کارگردان: احمد درویشعلى پور
بازیگران: داریوش فرضیایى، ارژنــگ امیرفضلى، امیر 
نورى، رامبد شکرآبى، حدیث فوالدوند، امیرمحمد متقیان، 
ملیکا شریفى نیا، ترنم کرمانیان، دینا غالمى، محمدرضا 

درویشعلى.
مجموعه «بالش ها» ســریالى اســت با شرکت «عمو 
پورنگ» در ژانر کودك و نوجوان که در ایام نوروز از شبکه 
2 سیما پخش مى شود. مؤسســه فرهنگى «هنر اول» 
در ســاخت این مجموعه همکارى کرده اســت. محمد 
درویشعلى پور، نویسنده و احمد درویشعلى پور، کارگردان 
و مسلم آقاجان زاده هم تهیه کننده این مجموعه هستند.

«خندوانه»- محصول شبکه نسیم

مجرى: رامبد جوان
برنامه «خندوانه» نیازى بــه معرفى ندارد. یکى از بهترین 
تاك شــو هاى تلویزیون ایران که با اجــراى رامبد جوان 
سرگرمى و خنده را شب هاى زیادى به خانه ها آورده و در ایام 

نوروز هم با پنج شب اجرا در هفته کار خود را ادامه مى دهد.
«عصر جدید»- محصول شبکه 3 سیما

مجرى: احسان علیخانى
برنامه استعدادیابى احســان علیخانى که به تازگى آغاز 
به کار کرده، در مدت زمان کوتاهى توانسته طرفداران 
زیاد و پروپا قرص خود را پیدا کند. «عصر جدید»  در ایام 
نوروز هم پخش خود را ادامه خواهد داد. الزم به ذکر است 
بعضى از استعدادهاى برنامه در قسمت هایى که تا کنون 
پخش شــده اند، مهمان برنامه ســال تحویل علیخانى 

خواهند بود.

با بهترین برنامه هاى نوروز 98 
تلویزیون آشنا شوید پنجمین جشــنواره تلویزیونى جام جم در اختتامیه هم پر از حاشیه و جنجال 

شــد. در این میان اعتراضات زیادى به تقســیم جوایزى صورت گرفت که 
هیئت داورى این جشنواره مسئول انتخاب برندگان آن بود. انتخاب هایى که 
معترضان زیادى مثل «عمو پورنگ» داشــت که حتى ترجیح داد در مراسم 

اختتامیه شرکت نکند. 
پژمان بازغى هم از دیگر معترضان است که با دلخورى از نحوه تقسیم جوایز در 
اینستاگرام نوشت: «"کودك شو" و من جایزه اصلى را از مردم گرفتم؛ بالغ بر 
400 برنامه هر روز با شما بودیم؛ در سه سالى که گذشت تالش کردم میزبان 
خوبى باشم و سعى کردیم که برنامه اى بى حاشــیه و سالم بسازیم. خارج از 
شــرایط معمول و فعلى هر روز من را به ادامه مسیرى که انگار هرگز از سوى 
مدیران دیده نمى شد امیدوار کردید. ممنونم که حس مردمى بودن را به من 
دادید. من به تک تک عوامل برنامه "کودك شو" افتخار مى کنم؛ من به تمام 
مردمى که ستاره هاى برنامه بودند افتخار مى کنم و 
شرمنده ام که بهترین برنامه تلویزیون از نگاه مردم 
بهترین مجرى را نداشت. در ادامه مسیرم دلیلى 
براى ماندن نمى بینــم؛ اطمینان دارم "کودك 
شو" بدون من هم حیاتش را ادامه خواهد داد.  
به تهیه کنندگان برنامه تبریک مى گویم و آرزو 

مى کنم به راهشان ادامه دهند.»

خداحافظى اعتراضى
 پژمان بازغى از «کودك شو»

پوســتر تازه  فیلم ســینمایى«رحمان1400» با تصویر محمدرضا گلزار و 
مهران مدیرى منتشر شد.

فیلم کمدى «رحمان1400»  به کارگردانــى منوچهر هادى از گزینه هاى 
اصلى اکران نوروز سینماست. در این فیلم محمدرضا گلزار، سعید آقاخانى، 
یکتا ناصر، بهرام افشــارى و ســاره بیات با حضور مهران مدیرى به ایفاى 
نقش مى پردازند. «رحمان 1400» اوایل مرداد در تهران کلید خورد و اوایل 
مهر پس از گرفتن سکانس هایى در کرج و اطراف تهران، فیلمبردارى این 

پروژه به پایان رسید.

مهران مدیرى و محمدرضا گلزار 
با لباس زندان 

«مورگان فریمن» بــه گروه پر از ســتاره دنباله فیلم «محافــظ مزدور» به 
کارگردانى «پاتریک هیوز» اضافه شد.

مورگان فریمن، بازیگر برنده جایزه اسکار براى فیلم «عزیز میلیون دالرى» 
قرارداد بازى در دنباله فیلم «محافظ مزدور» را به تهیه کنندگى «الینس گیت» 

و «میلنیوم فیلمز» امضا کرد.
«رایان رینولدز»، «ساموئل ال. جکسون» و «سلما هایک» بازیگران قسمت 
قبلى نیز به نقش هاى پیشــین خود در این فیلم برمى گردند. پاتریک هیوز، 
کارگردان قسمت قبل هم با فیلمنامه اى از «تام اوکانر» به عنوان کارگردان 

به این فیلم برخواهد گشت.
قرار است فیلمبردارى این فیلم از ماه جارى آغاز شود. در این قسمت از فیلم 
«محافظ مزدور» شخصیت «مایکل برایس» با بازى رینولدز به «داریوس» با 
بازى جکسون و همسرش «سونیا» با بازى هایک براى رفتن به یک مأموریت 
در ساحل آمالفى ملحق مى شود. نســخه اصلى این فیلم سال 2017 به رقم 
فروش 80 میلیون دالر در بازار آمریکاى شمالى و بیش از 180 میلیون دالر در 
دنیا دست یافت. آخرین بارى که مورگان فریمن روى پرده بزرگ دیده شده 
است به فیلم «فندق شــکن و چهار قلمرو» محصول «دیزنى» برمى گردد. 
این بازیگر سرشناس جهان همچنین آگوست امسال با فیلم «سقوط فرشته» 

محصول «الینس گیت» به سینماها مى آید.

«مورگان فریمن» به 
«محافظ مزدور» پیوست

پیمان قانع، طراح دکور برنامه «دورهمى» درباره طراحى و ساخت دکور این برنامه 
که قرار است نوروز 98 روى آنتن شبکه نسیم برود، بیان کرد: از روز چهارشنبه 22 
اسفند کارمان را براى ساخت دکور شروع کردیم. وى ادامه داد: من چند بار پیش از 
این طراحى هایى براى دکور این برنامه انجام داده ام اما از آنجایى که خودم را راضى 
نمى کرد، به نتیجه نرسید و با آقاى مدیرى گفتگوهاى بیشترى در این زمینه داشتیم. 
قانع توضیح داد: ما بیشتر روى طراحى کار کردیم چون مى خواستیم دکور امسال 
به نسبت سرى هاى قبل بهتر شود و اکنون به طرحى رسیدم که به نظر خودم خوب 

شده است.
این طراح دکور اضافه کرد: ما چند بار براى طراحى دکور اتود زدیم و در نهایت به 
صحنه اى رســیدیم که در آن قاب هایى از تصاویر مردم ایران را در جایى شبیه به 
قصر و موزه مى بینیم. وى عنوان کرد: یکى از مشــکالت ما این بود که دو ستون 
مزاحم در سالن لوکیشــن وجود دارد که کمى ما را درگیر کرده بود و به تازگى این 
مشکل هم حل شده است. قانع در پایان درباره اینکه ساخت این دکور چند روز زمان 
مى برد، گفت: من در تلویزیون به اورژانس معروف هســتم! ولى طى قرارى که با 
آقاى مدیرى و مصطفى احمدى تهیه کننده داریم 26 و 27 اسفند ساخت دکور تمام 
مى شود، 28 اسفند هم نورپردازى مى کنیم تا وارد ضبط برنامه شویم. هرچند آقاى 
مدیرى درگیر تصویربردارى سریال «هیوال» است و باید با آفیش سریال به صحنه 

«دورهمى» بیاید.

اولین گام براى ساخت فصل جدید 
برنامه محبوب سیما 

«دواین جانسون»، بازیگر پرکار و ثروتمند سینماى جهان همواره با آثار پرفروش 
به سینماى هالیوود راه یافته اما ســال 2019 با فیلم «مبارزه با خانواده من» سال 
خوبى براى وى نبوده و پس از یک ماه تنها موفق به فروش18/7 میلیون دالر در 

هالیوود شده است.
یک کشتى کچ کار سابق، تصمیم مى گیرد تا به همراه خانواده اش سفرى را براى 
اجرا به سراسر کشور آغاز کنند اما این در حالى است که فرزندانش رؤیاى حضور 
در مسابقات کشتى کچ را دارند. این فیلم در مورد یک ورزشکار رشته کشتى کچ 
است که به همراه خانواده خود در حاشیه شهرى بزرگ در آمریکا زندگى مى کند. 
وى براى رویارویى فرزندانش با جامعه آنها را آموزش مى دهد. اثر در سبک کمدى 

خانوادگى ساخته شده و احتمال فروش باالیى را براى آن مى توان متصور شد.
عالوه بر دواین جانسون، «لنا هیدى»، «استیفن مرچنت»، «فلورنس پاگ»، «نیک 
فراست»، «کیم ماتوال»، «هانا راى» و «جک الودن» از جمله بازیگرانى هستند که 

در فیلم سینمایى «مبارزه با خانواده من» به ایفاى نقش پرداخته اند.
دواین جانســون، بازیگر مطــرح و ثروتمند 
ســینماى هالیوود که ایــن روزها فیلم 
سینمایى «جومانجى 2» را روى پرده 
دارد در نقش اصلى ایــن فیلم به نام 

«دیویس» بازى کرده است.

شروع ناامید کننده سال 2019 
براى «دواین جانسون»

این شب ها شــاهد حضور المیرا دهقانى در سریال «لحظه 
گرگ و میش» به کارگردانى همایون اسعدیان هستیم. ورود 
المیرا دهقانى به عرصه بازیگــرى به صورت کامًال اتفاقى 
رخ داد؛ او سال اول دانشگاه با یک آگهى آموزش بازیگرى 
مواجه مى شود و مسیر زندگى اش تغییر مى کند. آنطور که 
خودش مى گوید خوشبختانه استادى که الفباى بازیگرى 
را به او آموزش داده (سیامک کمالى سروستانى) به قدرى

 کالس هایش جدى و جذاب بوده که دهقانى را شــیفته 
بازیگرى کرد. او از سال 88 دو سال تمام زیر نظر سیامک 
کمالى سروستانى تمرین هاى فشرده بدن و بیان انجام مى 
داد. تقریبًا روزى هفت الى هشت ساعت. سرانجام در سال 
90 بعد از دو سال تمرین براى اولین بار روى صحنه رفت و در 
تئاتر «زمین آبى است مثل پرتقال» به کارگردانى سیامک 

کمالى سروستانى به ایفاى نقش پرداخت.
پس از آن در تئاترهــاى مختلفى در تهران و شــیراز کار 
کرد. عالقه شــدید دهقانى به بازیگرى باعث شــد که در 
اوقات فراغت هم نمایش هاى تــک نفره و پرفورمنس در 
کافه ها و پالتوهاى خصوصى اجرا کند. در اواخر سال 1392 
با اجراى تئاتر «پرتره ناتمام از کالغ سفید» به کارگردانى 
سپیده کریمى در فستیوال بین الملل دانشکده هنر موفق به 
کسب بورسیه بازیگرى از دانشکده موسیقى و تئاتر تالین از 
کشور استونى شد و یک دوره بازیگرى «از تمرین تا اجرا» 
را در تالین سپرى کرد که تجربه منحصر به فردى بود. یکى 
از داوران این فستیوال او را براى ایفاى نقش به شهرام شاه 

حسینى معرفى کرد که اولین تجربه حضور این بازیگر مقابل 
دوربین در سریال «همه چیز آنجاست » را رقم زد.

در ادامه سریال هاى «هشــت و نیم دقیقه» شاه حسینى و 
«سایه بان» برادران محمودى را بازى کرد. در سال 1395 
تجربه بازى در فیلم کوتاه «قوچ ها» بــه کارگردانى پیام 
رضایى تقدیرنامه بازیگرى از کشــور شــیلى را براى او به 

همراه داشت.
شخصیت واقعى  شما شبیه به کدام 
مقطع سنى «یاســمن» در سریال 

«لحظه گرگ و میش» است؟
شخصیت واقعى من تفاوت هاى زیادى با «یاسمن» دارد؛ 
همانطور که هیچ دو نفرى هم در کره زمین شبیه هم نیستند، 
این تفاوت ها هم از بســترى که هر شخص در آن بزرگ 
مى شود، نشأت مى گیرد. به عالوه سیر و سلوك درونى و 
ذهنى خود آدم اســت اما اگر بخواهم یکى از مقاطع سنى 

«یاسمن» را انتخاب کنم، جوانى «یاسمن» به من نزدیک 
تر اســت اما قدرت تحمل و انتخاب در ســن هاى باالتر 

«یاسمن» شاخصه هاى خود من هم است.
به چه دلیل بازى در نقش «یاسمن» 

را پذیرفتید؟
با توجه به ســابقه تئاترى که داشــتم، عالقه بسیارى به 
نقش هاى چالشى دارم. فکر مى کنم براى رسیدن به عمق 
شخصیت باید تالش کرد و سختى کشید و دلیل من براى 

بازى در این نقش این بود که براى خودم چالش داشت.
از سختى کار در سریال «لحظه گرگ 

و میش» بفرمایید.
بازى در سه دوره زمانى مختلف براى بازیگر آسان نیست و 
این موضوع سخت ترین بخش و مهمترین درگیرى ذهنى 
بازیگر در طول فیلمبردارى است. البته فیلمبردارى بیشتر 
از یکســال زمان برد و تقریباً هر روز آفیش بودم و دورى از 

خانواده مرا تحت فشار قرار مى داد.
مونــا انــورى زاده، فیلمنامه نویس 
«لحظه گرگ و میــش» حس هاى 
«یاسمن» را خیلى زنانه نوشته است. 

نظرتان را در این باره بفرمایید.
در فیلمنامه هایــى که قهرمان زن دارد، زنــان قهرمان با 
خصوصیات کلیشه اى مردانه نمایش داده مى شوند اما در این 
سریال کاراکتر «یاسمن» با قدرت  کامًال زنانه دیده مى شود 

و این موضوع براى من خیلى جذاب بود.

بازیگر «لحظه گرگ و میش» چگونه به عرصه بازیگرى پاگذاشت؟

 «یاسمن»، قهرمانى زنانه با شخصیتى قدرتمند

ویدیوکلیپ قطعه اى قدیمى و منتشر نشــده اى از مهرداد کاظمى، خواننده 
پیشکسوت موسیقى به تازگى در اختیار عالقه مندان هنر قرار گرفته است.

مهرداد کاظمى، خواننده شناخته شــده دهه هاى 60 و 70 شمسى بود که با 
اجراى آهنگ «اى ساربان» همراه با گروه کر و ارکستر سمفونیک تهران نامش 
بیش از گذشته بر سر زبان ها افتاد. کاظمى از معدود خوانندگانى بود که در اولین 
سال هاى پس از انقالب در ایران همراه با هنرمندانى چون محمد گلریز، رشید 
وطن دوست، اسفندیار قره باغى، محمدرضا شجریان و شهرام ناظرى اجرایش 
در صدا و سیماى جمهورى اسالمى پخش مى شد و در واقع مى توان گفت با 

حضور این خواننده پخش موسیقى پاپ و شاد در تلویزیون آغاز شد.
او در سال 91 بر اثر سانحه تصادف دچار عارضه مغزى شده و براى معالجه راهى 
آمریکا شد، حال و پس از مدت ها دورى از فعالیت هنرى، کاظمى قطعه قدیمى 
از خود را که تاکنون پخش نشده است از آمریکا براى برنامه «حاال خورشید» 
رضا رشیدپور ضبط و ارسال کرد. این قطعه «پرنده غزل ساز» نام دارد و ترانه، 

آهنگسازى و خوانندگى آن برعهده کاظمى است.

انتشار قطعه پخش نشده
 خواننده معروف دهه 60

گ امیرفضلى، امیر 
 میرمحمد متقیان، 
غالمى، محمدرضا 

ت با شرکت «عمو 
 ایام نوروز از شبکه 

دواین جانســون، بازیگر مطــرح و ثروتمند 
ســینماى هالیوود که ایــن روزها فیلم 
2سینمایى «جومانجى 2» را روى پرده 
دارد در نقش اصلى ایــن فیلم به نام

«دیویس» بازى کرده است.

 آسان نیست و 
درگیرى ذهنى 
مبردارى بیشتر 
دورى از بودم و

نامه نویس 
 حسهاى

وشته است. 
مایید.

ـان قهرمان با 
شوند اما در این

ه دیده مى شود 

مردمى که ستاره هاى برنامه بودند افتخار م
شرمنده ام که بهترین برنامه تلویزیون از ن
نداشت. در ادامه مسی بهترین مجرى را
براى ماندن نمى بینــم؛ اطمینان دارم
شو" بدون من هم حیاتش را ادامه خو
به تهیه کنندگان برنامه تبریک مى گو

مى کنم به راهشان ادامه دهند.»
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مصاف افشین قطبى و امیر قلعه نویى از هر نظر جالب توجه 
است و از سوى دیگر نیاز ســپاهان به پیروزى در این دیدار 
انگیزه هاى موفقیت را در هر دو سوى میدان به اوج خواهد 
رساند. اولین رویارویى قطبى و قلعه نویى به جام ملت هاى 
آسیا در تابستان 86 باز مى گردد که پیروزى تیم کره جنوبى 
بر ایران حکم پایان کار قلعه نویى در تیم ملى را صادر کرد.

 بى تردید برترى فوالد در دیدار فردا شانس قهرمانى 
سپاهان را کاهش مى دهد، بنابراین این فرصت 
براى قطبــى پیش آمده تــا از قلعه نویى امتیاز 
بگیرد. در هر صورت ســپاهان در این دیدار به 
دنبال 3 امتیاز خواهد بود و قلعه نویى و سپاهان 
به دنبال اثبات خود و این انگیزه ها مى تواند دیدار 
روز جمعه اهواز را تماشایى و هیجان برانگیز کند. ژنرال در 
لیگ هفتم هدایت مس کرمان را بر عهده داشت و امپراتور 

سکاندار پرسپولیس بود.
 در دیدار رفت لیگ هفتم در تهران شاگردان قطبى موفق 
شدند با یک گل شاگردان قلعه نویى را شکست دهند. 
در دیدار برگشــت در هفته بیست و نهم امیر خیلى 
دوست داشت تا انتقام شکست جام ملت ها و دور 
رفت لیگ برتر را بگیرد اما در خانه خود هم زورش 
به پرسپولیس قطبى نرسید و آن دیدار بدون گل 

خاتمه یافت. در لیگ هشتم قلعه نویى روى نیمکت استقالل 
نشســت و قطبى تا پایان هفته چهاردهــم روى نیمکت 

پرسپولیس نشسته بود.
 این دو نفر در دربى رفت به مصاف یکدیگر رفتند که آن دیدار 
با تســاوى یک - یک خاتمه یافت. در دربى برگشت دیگر 
قطبى روى نیمکت پرســپولیس نبود تا حسرت پیروزى بر 

قطبى کماکان بر دل ژنــرال بماند. حاال در لیگ هجدهم و 
پس از ده سال صبر، قلعه نویى امیدوار است در اهواز باالخره 

بتواند قطبى را شکست دهد.
 همکارى دو بازیکن خارجى ســپاهان تا اینجاى کار چهار 
گل براى این تیم به همراه داشته است. سپاهان موفق شد 
در هفته بیســت و یکم لیگ برتر با یک گل برابر پارس جم 

به برترى برسد و از توقف پرســپولیس براى نزدیک شدن 
به صدر جدول اســتفاده کند. تک گل سپاهان در این بازى 
را کى روش استنلى روى ارســال دقیق والدیمیر کومان از 

روى نقطه کرنر به ثمر رساند. این چهارمین بارى است 
که کومان براى ســپاهان پاس گل مى دهد و هر 

چهار پاس گل او توسط کى روش استنلى تبدیل 
به گل شده تا نشان از هماهنگى خوب دو بازیکن 
خارجى سپاهان داشته باشد. کى روش از 22 گل 
که تا االن در لیگ ایران زده 13 گل را با ضربه سر 
و سه گل را هم از روى نقطه پنالتى به ثمر رسانده 
است. کى روش در ســپاهان روند گلزنى اش با 
ضربه ســر را تقویت کرده به  طورى که در 16 
مســابقه اى که در این فصل با لباس سپاهان 
انجام داده و از مجموع دوازده گلى که زده، 9 گل 
با ضربات سر بوده است. اما خبرى که در مورد 
این دیدار دیروز منتشر شد این بود که دیدار دو 
تیم  فوالد خوزستان و ســپاهان اصفهان که 
قرار بود از ساعت17و50دقیقه برگزار شود  به 
ساعت 15جمعه 24 اسفند تغییر کرد. این دیدار 
به نوعى دیدار افتتاحیه ورزشگاه نوبنیاد شهداى 

خوزستان( فوالدآره نا) هم محسوب مى شود.

سپاهان- فوالد خوزستان فردا در فوالد آره نا

حمله شیر به دل شیر!

 

ســى امین ویژه برنامه «فوتبال به وقــت اصفهان» با 
محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال سپاهان اصفهان 

و فوالد خوزستان برگزار مى شود.
 دیدار تیم هاى هاى فوتبال ســپاهان اصفهان و فوالد 
خوزستان جمعه   24 اسفندماه ساعت 15 برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و 
کارشناسى مسابقات مختلف فوتبال، از حدود 30 دقیقه 
پیش از آغاز  این دیدار در فرهنگســراى اسوه (خیابان 
صمدیه لباف- کوچه مســجد الزهرا(س)- شماره 51) 

پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با آیتم هاى دیگر از ساعت  14 و30 دقیقه 
برگزار  مى شــود و ورود براى عموم به صورت رایگان 
اســت.  ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به 
همت معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه 2 اصفهان 

برگزار مى شود. 

سپاهان- فوالد را در فرهنگسرا تماشا کنید

سرخپوشان فوتبال آذربایجان از هفته شانزدهم نتایج فوق 
العاده اى کسب کردند و با کسب 14 امتیاز بعد از استقالل 
تهران دومین تیم برتر نیم فصل دوم محسوب مى شوند. 
نکته مهمى که تراکتورسازى را  متمایز کرده و باعث شده 
این تیم به کورس قهرمانى برســد و شانس خوبى براى 
کسب این عنوان داشته باشد، دو برد خانگى خوب مقابل 

استقالل و سپاهان بوده است.
تراکتورسازان در مسیر رسیدن به جام قهرمانى در تبریز 
براى هر تیمى خطرناك هســتند و کنار زدن دو رقیب 
اصلى در بازى هــاى رودررو هم همیــن اتفاق را ثابت 
مى کند. شــانس خوب براى تراکتورســازى این است 
که دیدارهاى مســتقیمش با دو رقیب دیگر براى کسب 

قهرمانى با پدیده و پرســپولیس هــم در تبریز برگزار 
مى شود و شاگردان لیکنز امیدوارند در این دو مسابقه نیز 

به برترى برسند.
تراکتورى ها در هفته بیســت و دوم لیگ برتر در تبریز 
میزبان پدیده مشهد هستند؛ دیدارى که سرخ ها امیدوارند 
با برد در این مسابقه به ســومین پیروزى خانگى مقابل 
مدعیان دســت یابند و از این حیث هت تریک کنند. بى 
تردید لیکنز نیز براى پیروزى در این بازى برنامه ریزى 
کرده و بازیکنان تراکتور خوب مى دانند کسب 3 امتیاز از 
بازى دشوار امروز مى تواند مسیر این تیم براى قهرمانى 

را هموار کند.
دیدار تراکتورسازى و پدیده ساعت 16 امروز پنج شنبه در 

ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار مى شود.

2 مدعى امروز به جان هم مى افتند

 تیم فوتبــال ذوب آهن ایــران در هفته دوم لیگ 
قهرمانان آسیا از ساعت 19و15دقیقه دوشنبه شب 
در ورزشگاه آل مکتوم امارات به مصاف تیم النصر 
عربستان رفت که این بازى با نتیجه 3 بر 2 به سود 
ذوب آهن به پایان رسید. ذوب آهن با این پیروزى 
4 امتیازى شــد و با تقاضل گل کمتر نسبت به تیم 
الزوراء عراق در جایگاه دوم گروه A مسابقات قرار 

گرفت.
پیروزى تیم ذوب آهن مقابل نماینده ســعودى در 
این هفته از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بازتاب 
زیادى در رسانه هاى کشورهاى عربى و خصوصًا 
رسانه هاى عربستان سعودى داشت؛ اما در این بین 
اشتباه صفحه توییتر عربى فدراسیون جهانى فوتبال 

توجه همه فوتبالدوستان را به خود جلب کرد.

صفحه توییتر عربى فدراســیون جهانى فوتبال در 
گافى عجیب نتیجــه دیدار ذوب آهــن و النصر را 
اشتباه زد و این دیدار را با نتیجه 2 بر صفر به نفع تیم 

عربستانى اعالم کرد!
بعیدى، مدیر رسانه اى تیم فوتبال ذوب آهن در این 
خصوص گفت: اشتباه صورت گرفته در درج نتیجه 
دیدار تیم هاى النصر عربستان و ذوب آهن ایران به 

هر دلیلى که باشد، نتیجه قصور بوده است.
او ادامه داد: اینکه چنین اشــتباهى صورت پذیرد و 
نتیجه دیدار ذوب آهــن مقابل النصر که با پیروزى 
ارزشمند نماینده ایران همراه بود، درست ثبت نشود، 
نتیجه یک قصور بود که البته در این ارتباط باشگاه 
ذوب آهن به AFC و فیفا نامه خود را ارسال خواهد 

کرد و این قصور را متذکر خواهد شد.

تذکر ذوب آهن بابت توییت اشتباه

محمدرضا عباسى، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان تأکید کــرد که راه صعــود این تیم با 

شکست دادن النصر عربستان هموار شد.
محمدرضا عباسى با اشــاره به پیروزى تیمش 
برابر النصر گفت: ما بازى خوبــى انجام دادیم 
و تیمى را شکست دادیم که در لیگ عربستان 

دوم اســت و بازیکنان بسیار 
خوبى دارد. هــر دو تیم 
موقعیت هــاى خوبــى 
داشــتند ولــى مــا از 
فرصت ها بهتر استفاده 
کردیــم و در نهایت 3 
امتیاز مهــم گرفتیم. در 
این بــازى روى ضربات 

ایســتگاهى و اســتفاده 
از اوت هــا برنامه داشــتیم 

و خوشــبختانه بــه هدفى که 
داشتیم، دست پیدا کردیم.

 هافبــک تیــم فوتبــال 
ذوب آهن اصفهــان درباره 
شــانس صعــود تیمش از 
گروه A لیــگ قهرمانان 
آسیا خاطرنشــان کرد: راه 

صعود تیم ما با شکســت دادن النصر عربستان 
هموار شــد. الزوراء هم البته با پنج گل الوصل 
را شکســت داد و در حال حاضر سه تیم شانس 
خوبى براى صعود از این گروه دارند. ما با گرفتن 
3 امتیاز بازى مقابــل النصر موقعیت خوبى پیدا 
کردیم و تالش مى کنیم تا بــه عنوان تیم اول 

گروهمان راهى مرحله حذفى شویم.
وى در پاســخ به اینکه چرا ذوب آهن امسال در 
لیگ برتر نتایج ضعیفى گرفته است، تصریح 
کرد: متأسفانه دالیل زیادى وجود داشت که 
امسال نتوانستیم درخشش سال هاى گذشته 
را تکرار کنیم. جایگاه ســیزدهمى شایسته 
تیمى مثل ذوب آهن نیست ولى خوشبختانه 
تیم ما در هفته هاى اخیر نتایج خوبى گرفته 
است و باید این روند را در لیگ برتر 
هم ادامه دهیم. مــا در لیگ 
برتر دنبال یک جایگاه 
خوب هستیم و باید 
بازى هــاى  در 
نتایج  باقیمانده 
خوبى بگیریم.

جایگاه سیزدهمى براى ذوب آهن جالب نیست

میالد فخرالدینــى، مدافع-هافبک تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهــان تأکید کرد که ایــن تیم بابت 
اشــتباهات داورى در لیگ برتر، 18 امتیاز از دست 

داده است.
میالد فخرالدینى با ابراز خرسندى از برترى تیمش 
برابر النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
خوشــبختانه بازى خوبى انجام دادیم، آن هم برابر 

یکى از قوى تریــن تیم هایى کــه در گروهمان 
حضور دارد. النصر بازیکنان خارجى خوبى دارد 
و ما انصافًا تیم پرقدرتى را شکســت دادیم. این 
برد شرایط ما را در جدول بهتر کرد و حاال تالش 
مى کنیم تا در بازى هاى بعدى هم نتایج خوبى 

بگیریم و از گروهمان صعود کنیم.
مدافع-هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان با اشــاره به تأثیر حضور 
در  منصوریــان  علیرضــا 

ذوب آهن خاطرنشان کرد: 
نتایج و عملکرد فنى تیم 

ما نشان مى دهد که این 
تغییــرات چه تأثیرى 
در ذوب آهن داشت. 
در  خوشــبختانه 
هفته هــاى اخیر 

نتایج خوبى در لیگ برتــر و لیگ قهرمانان گرفتیم 
و امیدوارم این روند را ادامه دهیم.

وى در پاسخ به این پرســش که چرا تیمش امسال 
در لیگ برتــر عملکرد قابل قبولى نداشــت، اظهار 
کرد: ما امســال بابت داورى ها اذیت شدیم و طبق 
کارشناسى هایى که صورت گرفت و اشتباهاتى که 
به ضرر تیم ما تأیید شــد، 18 امتیاز از دست 
داده ایم. اگر این اتفاق رخ نمى داد قطعًا 
شرایط بهترى داشتیم، وقتى یک تیم 
با چنین وضعیتى مواجه مى شود حتى 
نمى تواند برابر تیم هاى 
ضعیف هم نتیجه 

بگیرد.

میالد فخرالدینى:
اشتباهات داورى 18 امتیاز از ما گرفت

باشگاه اســتقالل براى جذب مرتضى تبریزى چند 
فقره چک به باشگاه ذوب آهن اصفهان داده بود ولى 
هر بار به بهانه اى زمان پاس شدن این چک ها عقب 
مى افتاد. اخیراً هم باشگاه ذوب آهن اعالم کرد که اگر 
چک آخر تا روز چهارشنبه (دیروز) پاس نشود آنها از 
مراجع قانونى پیگیر موضوع مى شوند و حتى حکم 

جلب استقاللى ها را مى گیرند.
امیرحسین فتحى که اعتقاد داشت ذوبى ها نمى توانند 
حکم جلــب بگیرند، پــس از تهدید هــاى آذرى و 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن در نهایت دیروز چک آخر 
انتقال تبریزى که مبلغ آن 300 میلیون تومان بود را 
وصول کرد. به این ترتیب سعید آذرى طبق قولى که 
داده بود موفق شد تمام حق و حقوق باشگاه ذوب آهن 

را از فروش تبریزى بگیرد و به نوعى مچ مدیرعامل 
باشگاه استقالل را بخواباند.

چک لعنتى پاس شد

رشید مظاهرى را باید یکى از مهره هاى مؤثر منصوریان 
در کسب نتایج خوب چند هفته اخیر در لیگ برتر ایران و 
لیگ قهرمانان آسیا بدانیم. بازیکنى که با بازوبند بر دست 

مهره مار ذوب آهن به حساب مى آید.
یکى از اتفاقات شــیرین و البته جالب تیم ذوب آهن در 
بازى هاى اخیر را مى توان در گلر این تیم جستجو کرد. 
گلر جام جهانى رفته ذوبى ها در ســه دیدار اخیر این تیم 
بازوبند کاپیتانى را به بازو بسته و هر سه دیدار ذوبى ها با 
پیروزى به پایان رسید. در ســه دیدار اخیر با سه پیروزى 
برابر الغرافه قطر و پدیده و النصر عربستان! به این ترتیب 
مهره مار ذوبى ها و منصوریان را باید روى خط دروازه و 
کاپیتانى که این روزها با پیروزى به کار خود مى دهد، دید.
بگذارید بازگشتى به سه بازى حســاس این تیم در یک 
ماه اخیر داشته باشیم. قســمت اول به دوحه و جدال با 
الغرافه بازمى گردد. جایى کــه ذوبى ها براى عبور از پلى 
آف و حضور در مرحله گروهى به برد خارج از خانه احتیاج 
داشتند. مسئله اى که حضور یک گلر مطمئن را مى طلبید 
و دقیقًا این مسئله به داد نماینده ایران رسید. در نیمه دوم 
بازى با الغرافه درست در زمانى که بازى با نتیجه تساوى 
پیگیرى مى شد، مظاهرى با چند واکنش خوب سبزپوشان 
را در بازى نگه داشت. او ابتدا شوت هافبک حریف از پشت 

محوطه را بــه زیبایى راهى کرنر و چنــد دقیقه بعد یک 
موقعیت تک به تک را دفع کرد.

 اما این پایان کار نبود و زمانى که آنها به گل دوم رسیدند 
در دقیقه 92 مى توانستند از روى شــوت طارمى دروازه 
خودى را باز شده ببینند که ضربه این مهاجم از شش قدم 
به زیبایى توســط مظاهرى دفع شد و ذوب آهن با بردى 
شیرین راهى مرحله گروهى شد. رشــید در این دیدار از 
اواســط نیمه دوم و با خروج حدادى فر از میدان بازوبند 
سرگروهى را به بازو بســت. حرکات رشید در این دیدار 
آنقدر به سود بازى بود و تأثیر مســتقیم در نتیجه بازى 
داشــت که پس از پایان دیدار به عنوان بهترین بازیکن 

زمین انتخاب شد.
قسمت دوم در مشهد و ورزشگاه امام رضا(ع) رقم خورد. 
جایى که ذوبى ها به دنبال برد بعــد از 16 هفته در لیگ 
برتر بودند و سرانجام به هدف خود برابر یکى از مدعیان 
رسیدند. شاگردان منصوریان با اتخاذ یک سیستم مناسب 
در دقایق آخر توسط مطهرى به گل رسیدند. در دقایق آخر 
یونس شاکرى بازیکن پدیده این فرصت را داشت از داخل 

محوطه جریمه با ضربه سر نتیجه را به تعادل بکشد که 
مظاهرى با دو دســت آن را برگشت داد و مانع فروپاشى 
دروازه اش در دقیقه آخر شد تا اینگونه سومین برد آنها در 
مسابقات لیگ برتر به دست آید. او در این دیدار از ابتدا و در 
غیاب حدادى فر، با بازوبند سرگروهى پا به میدان گذاشت.
اما اپیزود آخر درخشش مظاهرى اخیراً رقم خورد. جایى 
که مظاهرى پنالتــى اول النصر را دفع کــرد اما داور با 
سختگیرى جالب توجه رأى به تکرار آن داد و کار رشید 
را نیمه تمام گذاشــت. اما این گلر دو موقعیت دیگر را به 
خوبى از النصرى ها گرفت. جایــى که بازیکنان این تیم 
فرصت داشتند از زاویه بســته با شوتى زیبا به گل برسند 
که مظاهرى با کف دست آن را راهى کرنر کرد. در ادامه 
باز هم یک موقعیت تک به تک براى النصر به دست آمد 
که این دروازه بان با خروج بــه موقع توپ را دزدید و مانع 
خطرآفرینى شــد. نمایش مظاهرى به قدرى خوب بود 
که منصوریان بعد از بازى دستان او را گرفت و به سمت 
هواداران برد تا از کاپیتان دوم تیمش که به نوعى مهره 

مار او و ذوبى ها محسوب مى شود قدردانى کرده باشد.

دستت طال
استقالل در ورزشــگاه آزادى با نتیجه 1-1 برابر العین 
متوقف شد تا کار سختى براى صعود به مرحله بعد داشته 
باشد. پاتوســى هافبک آماده این روزهاى استقالل بار 
دیگر ارزش هاى خود را نشان داد تا ثابت کند استقالل چه 

هافبک بزرگى را در نیم فصل جذب کرده است.
در نیمــه اول بــازى برابر العیــن پاتوســى ریتم بازى 
تیمش را به خوبى کنترل کــرد و چند موقعیت نیز براى 
هم تیمى هایش ســاخت. مهمترین حرکت پاتوسى در 
نیمه اول را مى توان سانتر او از نقطه کرنر دانست که ضربه 
سر ایسما با بدشانسى به تیرك دروازه العین برخورد کرد.

اما در نیمه دوم پاتوسى بار دیگر با ســانتر عالى خود از 
روى نقطه کرنر زمینه ساز گل استقالل شد تا ضربه سر 
فرشید باقرى اســتقالل را از حریف پیش بیاندازد. بعد 
از گل السد اســتقالل چندین بار فرصت گلزنى داشت 
اما سانترهاى پاتوســى نتیجه اى براى آبى ها نداشت تا 
استقالل با تساوى زمین را ترك کند. این چهارمین پاس 

گل پاتوسى در لباس استقالل بود تا نشان دهد بازیساز 
قابلى اســت. همچنین او موفق به زدن سه گل با لباس 

استقالل شده است.

پاتوسى، مرد اول استقالل

ســپولیس براى نزدیک شدن 
د. تک گل سپاهان در این بازى 
ــال دقیق والدیمیر کومان از 

د. این چهارمین بارىاست
اس گل مى دهد و هر 

روش استنلى تبدیل 
گى خوب دو بازیکن 
2 کى روش از 22 گل 
13 گل را با ضربه سر 
 پنالتى به ثمر رسانده 
گلزنى اش با ن روند
6به  طورى که در 16
ل با لباس سپاهان 
9گلىکه زده، 9 گل
خبرى که در مورد 
نبود که دیدار دو 
اهان اصفهان که 
قه برگزار شود  به 
ییر کرد. این دیدار 
گاه نوبنیاد شهداى 

حسوب مى شود.

مصاف افشین قطبى و امیر قلع
است و از سوى دیگر نیاز ســپا
در هر د انگیزه هاى موفقیت را
و رساند. اولین رویارویى قطبى
6آسیا در تابستان 86 باز مى گرد
بر ایران حکم پایان کار قلعه نو
د  بى تردید برترى فوالد
سپاهان را کاهش مى
براى قطبــى پیش
بگیرد. در هر صور
3دنبال3 امتیاز خواه
به دنبال اثبات خود و
ه روز جمعه اهواز را تماشایى و
لیگ هفتم هدایت مس کرمان

سکاندار پرسپولیسبود.
 در دیدار رفت لیگ هفتم در
شدند با یک گل شاگردان
ه در دیدار برگشــت در
دوست داشت تا انتقام
رفت لیگ برتر را بگی
به پرسپولیس قطبى

ختانه بازى خوبى انجام دادیم، آن هم برابر 
گروهمان  قوى تریــن تیم هایى کــه در
ارد. النصر بازیکنان خارجى خوبى دارد 
افًا تیم پرقدرتى را شکســت دادیم. این 
یط ما را در جدول بهتر کرد و حاال تالش 
م تا در بازى هاى بعدى هم نتایج خوبى 

 و از گروهمان صعود کنیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن 

ن با اشــاره به تأثیر حضور
در  منصوریــان  ــا 

ن خاطرنشان کرد:
 عملکرد فنى تیم 

 مى دهد که این 
ت چه تأثیرى 
آهن داشت. 
در  بختانه 
ـاى اخیر 

8به ضرر تیم ما تأیید شــد، 18 امتیاز از دست 
داده ایم. اگر این اتفاق رخ نمى داد قطعًا 
شرایط بهترى داشتیم، وقتى یک تیم 
با چنین وضعیتى مواجه مى شود حتى 
نمى تواند برابر تیم هاى 
ضعیف هم نتیجه 

بگیرد.

ــت و بازیکنان بسیار 
دارد. هــر دو تیم 
ت هــاى خوبــى 
ند ولــى مــا از 
ها بهتر استفاده 
3م و در نهایت 3

هــم گرفتیم. در 
ازى روى ضربات

گاهى و اســتفاده 
هــا برنامه داشــتیم 

ــبختانه بــه هدفى که 
دست پیدا کردیم. ،

تیــم فوتبــال  ـک
ن اصفهــان درباره 
سصعــود تیمش از 
A لیــگ قهرمانان 
طرنشــان کرد: راه 

گروهمان راهى مرحله حذفى شویم.
وى در پاســخ به اینکه چرا ذوب آهن امس
لیگ برتر نتایج ضعیفى گرفته است، تص
کرد: متأسفانه دالیل زیادى وجود داشت
امسال نتوانستیم درخشش سال هاى گ
را تکرار کنیم. جایگاه ســیزدهمى شا
تیمى مثل ذوب آهن نیست ولى خوشبخ
تیم ما در هفته هاى اخیر نتایج خوبىگ
است و باید این روند را در لیگ
هم ادامه دهیم. مــا در
برتر دنبال یک ج
و خوب هستیم
بازى هـ در 
باقیمانده 
خوبى بگی

احمد خلیلى



0606آگهىآگهى 3462 سال پانزدهمپنج شنبه  23 اسفند  ماه   1397

مفاد آرا
 برابرآراءصــادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک 

ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 9948 مورخه 1397/10/29 آقاى محسن پورنمازیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 960 کدملى 1090931751 صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ یک باب انبار به 
مســاحت 1760 مترمربع قســمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 9633 مورخه 1397/10/23 آقاى رضا امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
صادره نجف آباد فرزند حیدر در ششــدانگ یــک باب خانه به  1359 کدملــى 1091248540 
مساحت 268/27 مترمربع قسمتى از پالك 224/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 9981مورخه 1397/10/30 خانم ســمیه بدیهى به شناسنامه شناسنامه شماره 
1540 کدملى1091408041 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 328/55 مترمربع قسمتى از پالك 835/7 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 9615 مورخه 1397/10/22 خانم اشرف یزدانى به شناسنامه شماره 15 کدملى 
5499723389 صادره تیران وکرون فرزند غالمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
147/95 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
5- رأى شماره 9632 مورخه 1397/10/23 آقاى عباســعلى یکپائى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 911 کدملى 1091090955 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 551 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 9795 مورخه 1397/10/25 آقاى سعدى شیاسى سردوابى به شناسنامه شماره 
4 کدملى 1129822273 صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
298/75 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
7- رأى شــماره 9455 مورخه 1397/10/17 خانم هاجر شفیعى به شناســنامه شماره 5345 
کدملى 1092281355 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
130/20 مترمربع قســمتى از پالك 118 قطعه 10 بخش 11 ثبــت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 10063 مورخه 1397/10/30 آقاى محمد بهرامیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2585 کدملى 1091287880 صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 78/83 مترمربع قســمتى از پالك 907/87 قطعه 1 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 10064 مورخه 1397/10/30 خانم شــهیده جهانیان  نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 3088 کدملى 1091344779 صادره نجف آباد فرزند حســن  در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/83 مترمربع قسمتى از پالك 907/87 قطعه 1 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 9178 مورخه 1397/10/8 خانم مرضیه مشــرفى به شناسنامه شماره 1709 
کدملى 1091331952 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
217/48 مترمربع قســمتى از پالك394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 108189 مورخه 1397/11/3 آقاى مهدى محبى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 617 کدملى 1091099391 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 101/35 مترمربع قسمتى از پالك 192 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 9968 مورخه 1397/10/29 خانم صدیقه علیمحمدى رزوه به شناسنامه شماره 
28885 کدملى 1090286910 صادره نجف اباد فرزند شکراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 77/90 مترمربع قسمتى از پالك 468 و 468/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 9967 مورخه 1397/10/29 آقاى اسماعیل عمو على اکبرى شناسنامه شماره 
1820 کدملى 1090351161 صادره نجف اباد فرزند فرج اله در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 77/90 مترمربع قسمتى از پالك 468 و 468/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 9405 مورخه 1397/10/16 آقاى محمد کاظمیون به شناسنامه شماره 1248 
کدملى 1090345445 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157/60 مترمربع قسمتى از پالك 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 10057 مورخه 1397/10/30 خانم الهام توکلى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
127 کدملى 1815947438 صادره آبادان فرزند سبزعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157/60 مترمربع قسمتى از پالك 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 5751 مورخه 1397/6/6 آقاى على کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
32288 کدملى 1090321015 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 100/42 مترمربع قسمتى از پالك شماره 104 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 9603 مورخه 1397/10/20 خانم معصومه فرامرزى به شناسنامه شماره 368 
صادره اصفهان فرزند فیض اله در ششــدانگ یک باب خانه به  کدملــى 1289064768 
مساحت 241/64 مترمربع قســمتى از پالك 564 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 10031 مورخه 1397/10/30 آقاى على عیدى وندى به شناســنامه شماره 
2607 کدملى 1970511206 صادره مسجد سلیمان فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 250 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
19- رأى شــماره 10037 مورخه 1397/10/30 آقاى حمیدرضا ســال دورگر نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 945 کدملى 1091534136 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 69/13 مترمربع قسمتى از پالك1021 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 
متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه از خانم ها خدیجه وزهرا و طاهره همگى بهرام پور ورثه خانم 
طیبه بهادر که ان هم احدى از ورثه مالک رسمى آقاى کریم بهادر مى باشد خریدارى نموده است 
20- رأى شــماره 8903 مورخه 1397/10/3 آقاى امیرامان الهى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
4172646123 صادره الیگودرز فرزند عبدالرحیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/65 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
21- رأى شماره 10007 مورخه 1397/10/30 آقاى جمشید عیدى وندى به شناسنامه شماره 
143 کدملى 6639974096 صادره اندیکا فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
242/80 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش12 ثبت اصفهان - انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
22- رأى شــماره 8688 مورخه 1397/9/27 خانم فاطمه صالحى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080212922 صادره نجف آباد فرزند اســداله در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه 
به مساحت 192/45 مترمربع قسمتى از پالك 931 و 931/5 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 7530 مورخه 1397/8/20 آقاى احســان عابدینى نجف آبادى  به شــماره 
شناســنامه7029 کدملى 1092154884 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 192/45 مترمربع قسمتى از پالك 931 و 931/5 قطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 10060 مورخه 1397/10/30 آقاى مظاهر کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 803 کدملى 1091158312 صادره نجف آباد فرزند کریم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 253/15 مترمربع قســمتى از پالك 246قطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 10061 مورخه 1397/10/30 خانم فرشته زواران حسینى  به شناسنامه شماره 
442 کدملى 1091154708 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 253/15 مترمربع قسمتى از پالك 246 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 9616 مورخه 1397/10/22 آقاى محسن رجائى پوربه شناسنامه شماره 115 
کدملى 1091213925 صادره نجف آباد فرزند عبداله در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
191/10 مترمربع قســمتى از پالك 858/10 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 9396 مورخه 1397/10/15 آقاى مصطفى شیاسى ارانى به شناسنامه شماره 
11543 کدملى 1815556919 صادره آبادان فرزند رحیم در قسمتى از یک باب مغازه به مساحت 
5/06 مترمربع قسمتى از پالك 112/3 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 

57/10 تشکیل یک  باب مغازه رامى دهد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 9774 مورخه 1397/10/25 آقاى فرود گوروئى به شناسنامه شماره 736 کدملى 
5759458817 صادره چادگان فرزند کرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/49 مترمربع 
قسمتى از پالك 362 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 9621 مورخه 1397/10/22 آقاى حمید نادرخانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1443 کدملى 1091149720 صادره نجف آباد فرزند محمد على در شششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 124/32 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان 
– انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 

30- رأى شماره 9206 مورخه 1397/10/9 خانم مهرى سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
697 کدملى 1091515451 صادره نجف آباد فرزند على در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 187/40 مترمربع قسمتى از پالك 797 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 9205 مورخه 1397/10/9 آقاى محمدرضا کاظمى  نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 898 کدملى 1091053006 صادره نجف آباد فرزند حســین  در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/40 مترمربع قسمتى از پالك 797 قطعه 2 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 9622 مورخه 1397/10/22 خانم رضوان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 
901 کدملى 1090974949 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/85 مترمربع قسمتى از پالك 1199/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 9969 مورخه 1397/10/29 آقاى فضل اله یوسفیان نجف آبادى به شناسنامه 

شماره 990 کدملى 1818813531صادره آبادان فرزند اســداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 187/80 مترمربع قســمتى از پالك 1050و1052 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 9970 مورخه 1397/10/29 آقاى احمد  یوســفیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2264 کدملى 1091337535صادره نجف آباد  فرزند فضل اهللا درســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 187/80 مترمربع قسمتى از پالك 1050و1052 قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 9334 مورخه 1397/10/15 خانم جمیله قالنى به شناسنامه شماره 29 کدملى 
1129501061 صادره فریدونشهر فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/75 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 9440 مورخه 1397/10/16 آقاى مسعود نجفى پور نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 77 کدملى 1091054983 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/20 مترمربع قســمتى از پالك 284 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 9776 مورخه 1397/10/25 آقاى حمید عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
385 کدملى 1091585962 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/35 مترمربع قسمتى از پالك 837 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 10122 مورخه 1397/11/2آقاى بهنام میرزائیان به شناسنامه شماره 1313 
کدملى 1092241027 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
145/65 مترمربع قســمتى از پالك 26/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 10705 مورخه 1397/11/17 خانم بیگم شکرالهى به شناسنامه شماره 163 
کدملى 4622045331 صادره بن فرزند ســید نبى اله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
227/75 مترمربع قســمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
40- رأى شماره 9437 مورخه 1397/10/16 خانم زهره کاظمى نجف ایادى به شناسنامه شماره 
1313 کدملى 1091163413 صادره نجف آباد فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 24/15 مترمربع قسمتى از پالك 479 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 9436 مورخه 1397/10/16 آقاى مجید حیدریان نجف ایادى به شناسنامه 
شــماره 235 کدملى 1091535035 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 24/15 مترمربع قسمتى از پالك 479 قطعه 2 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 9348 مورخه 1397/10/15 آقاى ابوذر مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1361 کدملى 1091364281 صــادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 101 مترمربع قســمتى از پالك 624/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 9441 مورخه 1397/10/16 آقاى مرتضى کارشناس به شناسنامه شماره 1241 
کدملى 1090835371 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ قســمتى از یک باب خانه به 
مساحت 126/32 مترمربع قسمتى از پالك 889 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ 
پالك 882/15 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه راداده است - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 9676 مورخه 1397/10/24 آقاى مرتضى کوخائى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
1129858863 صادره فریدونشهر فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 204/12 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان 
-  انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد

45- رأى شماره 2275 مورخه 1397/3/3 آقاى محمود کوخائى به شناسنامه شماره 387کدملى 
1129242341 صادره فریدونشهر فرزند میرزااحمد  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 204/12 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان 
-  انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد

46- رأى شــماره 9606 مورخه 1397/10/20 خانم عصمت گوینده نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 849 کدملى 1091245428 صادره  نجف آباد فرزند رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 98/58 مترمربع قسمتى از پالك 406 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 9602 مورخه 1397/10/20 خانم معصومه نوریان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 74 کدملى 1091044759 صادره نجف آباد فرزند ســید ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از 
شششدانگ یک باب خانه به مساحت 218/75 مترمربع قسمتى از پالك 199 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 9601 مورخه 1397/10/20 آقاى  حمیدرضا منتظرى  به شناسنامه شماره 526 
کدملى 1091453535 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در سه دانگ مشاع از شششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 218/75 مترمربع قسمتى از پالك 199 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شــماره 10552 مورخه 1397/11/13 خانم ســاناز داودى به شناســنامه شــماره 
1080396667 کدملى 1080396667 صادره نجف آباد فرزند اردشیر در یک دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 10557 مورخه 1397/11/13 خانم مریم احمدى   به شناسنامه شماره 635 
کدملى 1091598525 صادره نجف آباد فرزند مجتبى  در یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 10547 مورخه 1397/11/13 آقاى حسن رحیمى به شناسنامه شماره 1641 
کدملى 1091203008 صادره نجف آباد فرزند محمد على در یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 10555 مورخه 1397/11/13 آقاى محمدرضا رحیمى کوهانى به شناسنامه 
شماره 1425 کدملى 1091329117 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در یک دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 9768مورخه 1397/10/25 خانم اشرف قورچیانى به شماره شناسنامه و کدملى 
1120114421 صادره فریدونشهر فرزند رحیم در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/58 مترمربع قسمتى از پالك 404 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق 

قولنامه عادى بى واسطه ازطرف آقاى غالمعباس رئیسى هارونى مالک گردیده است 
54- رأى شــماره 9764مورخه 1397/10/25 آقاى غالمعباس رئیســى هارونى به شــماره 
شناسنامه2100 کدملى 4620476226 صادره شهرکرد فرزند عبدالرضا در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/58 مترمربع قسمتى از پالك 404 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 9607 مورخه 1397/10/20 آقاى محمد حســن هادى به شناسنامه شماره 
1363 کدملى 1090949758 صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یک باب مغازه 
وزیرزمین ودو طبقه فوقانى به مساحت94/63 مترمربع قسمتى از پالك 1138 قطعه 7 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شــماره 10062 مورخه 1397/10/30 آقاى غالمعلى سوارى به شناسنامه شماره 38 
کدملى 4623004643 صادره بن فرزند محرمعلى در ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 121/60 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
57- رأى شــماره 9752 مورخه 1397/10/25 آقاى مهران توکلى به شناســنامه شماره 428 
کدملى 1290486441 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
96/05 مترمربع قسمتى از پالك 151 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 10649 مورخه 1397/11/16 آقاى محمدرضا ملکى به شناسنامه شماره 310 
کدملى 1091458464 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در قســمتى از پالك ثبتى 960/2 واقع در 
قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که با ششــدانگ پالك 960/1 تواماتشکیل یکباب مغازه رامى 

دهد به مساحت 28/92 مترمربع - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 10652مورخه 1397/11/16 آقاى عبدالرضا شاپورى ارانى به شناسنامه شماره 
3641 کدملى 1091387095 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/35 مترمربع قســمتى از پالك 410/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 10460 مورخه 1397/11/10آقاى محمد قلى قالنى به شناسنامه شماره 28 
کدملى 1129669866 صادره فریدونشــهر فرزند على آقا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/48 مترمربع قســمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
61- رأى شــماره 10824 مورخــه 1397/11/21 آقاى محمد صادق بهارلوئى یانچشــمه به 
شناسنامه شــماره 33 کدملى 4623188213 صادره شــهرکرد فرزند بهاءالدین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 135/73 مترمربع قســمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان 
– موردتقاضا طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى عشــقعلى خدادادئى به متقاضى 

منتقل شده است  
62- رأى شــماره 10162 مورخه 1397/11/2 آقاى صادق طاهرى به شناسنامه شماره 457 
کدملى 4171170435 صادره الیگودرز فرزند صابر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 83/49 
مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى ومع الواسطه از طرف مالک رسمى خانم رقیه سلطان براتیان مالک شده است 
63- رأى شماره 10177مورخه 1397/11/2 خانم عفت شفیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
803 کدملى 1091516510 صادره نجف آباد فرزند یداله در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 175/5 مترمربع قسمتى از پالك 924 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 10176مورخه 1397/11/2 آقاى غالمرضا اکرامیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 347 کدملى 1091037418 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/5 مترمربع قسمتى از پالك 924 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شماره 10810مورخه 1397/11/21 خانم زهره جون بخش نجف ابادى به شناسنامه 
شــماره 1136 کدملى 1091197954 صادره نجف آباد فرزند محمود در ســه دانگ  مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شماره 10822مورخه 1397/11/21 خانم معصومه خسروى نجف ابادى به شناسنامه 
شماره 1080928553 کدملى 1080928553 صادره نجف آباد فرزند مجید در سه پنجم دانگ  
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

67- رأى شماره 10821مورخه 1397/11/21 آقاى امید خسروى نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1080650393 کدملى 1080650393 صادره نجف آباد فرزند مجید در یک ویک پنچم دانگ  
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 10818مورخه 1397/11/21 آقاى نویدخسروى  نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1081170026 کدملى 1081170026 صادره نجف آباد فرزند مجید در یک ویک پنجم دانگ  
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى اصالحى شماره 7222 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6867 مورخه 1397/7/22 
خانم عفت خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 43 کدملى 1090995318 صادره نجف 
آباد فرزند على در 445 سهم مشاع از 1074 سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 
مترمربع قســمتى از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک 

اشتباها یک باب خانه قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى اصالحى شماره7223 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6866 مورخه 1397/7/22 
آقاى احمد شریفیانا  نجف آبادى به شماره شناسنامه و کدملى 1080256741 صادره نجف آباد 
فرزند غالمرضا در 178 سهم مشاع از 1074 سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 
مترمربع قســمتى از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک 

اشتباها یک باب خانه قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى اصالحى شماره 7224 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6865 مورخه 1397/7/22 
آقاى غالمرضاشریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 664 کدملى 1090889097 صادره نجف 
آباد فرزند برات  در 451 سهم مشاع از 1074 سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 
مترمربع قســمتى از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک 

اشتباها یک باب خانه قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شماره 10411 مورخه 1397/11/8 خانم فاطمه آقابابائیان به شناسنامه شماره 2342 
کدملى 1091285454صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
56/13مترمربع قسمتى از پالك 655/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 10479 مورخه 1397/11/10 آقاى محسن پورنمازیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 960 کدملى 1090931751صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ قسمتى از یک باب 
مغازه به مساحت 21 مترمربع برروى قسمتى از پالك 1381 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان که 
باششدانگ پالك 1380 قطعه 1 بخش 11 تشکیل یکباب مغازه را داده است- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 10439مورخه 1397/11/10خانم مینا احمدى به شناسنامه شماره 294 کدملى 
1091626480صادره نجف اباد فرزند محمدرضا در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 215/12 مترمربع قسمتى از پالك 323/7 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 10440مورخه 1397/11/10خانم مهرى جبارى نجف آبادى  به شناسنامه 
شــماره 694 کدملى 1090865015صادره نجف ابــاد فرزند مرادعلى  در چهاردانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/12 مترمربع قسمتى از پالك 323/7 قطعه 5 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 10575 مورخه 1397/11/14 آقاى مهدى صداقت نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 632 کدملى 1091156603 صادره نجف اباد فرزند رجبعلى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 158/17 مترمربع قسمتى از پالك 931 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 10527 مورخه 1397/11/11 خانم افســانه صافى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 559 کدملى 1091098816 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 200/50 مترمربع قسمتى از پالك 1822 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
1397پیــرو رأى شــماره  /11 78- رأى اصالحــى شــماره 10494 مورخــه 10/
9185  مورخــه  1397/10/8 آقــاى مهــدى مغــزى بــه شناســنامه شــماره 71 کدملى 
1829206745 صــادره خرمشــهر فرزنــد اســداله درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یک باب مغــازه وانبــارى متصــل و طبقــه فوقانى بــه مســاحت 126 مترمربع قســمتى 
از پــالك 1225/9 قطعــه 10 بخش 11 ثبــت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد
79- رأى اصالحى شــماره 10495 مورخــه 1397/11/10 پیرو رأى شــماره  9186مورخه  
1397/10/8 خانم فریبا قادرى  به شناسنامه شــماره 105 کدملى 1091487456 صادره نجف 
آباد فرزند صادق  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وانبارى متصله و طبقه فوقانى به 
مساحت 126 مترمربع قســمتى از پالك 1225/9 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 9770 مورخه 1397/10/25 آقاى ولى ظفریان سرچاهى به شناسنامه شماره 2 
کدملى 4689714932 صادره اردل فرزند کرمعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/34 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
81- رأى شماره 10344 مورخه 1397/11/7آقاى مجتبى نبیان به شناسنامه شماره 230 کدملى 
1091169217 صادره نجف آباد فرزند احمد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 315/98 مترمربع قســمتى از پالك 315 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 10347 مورخه 1397/11/7خانم سعیده نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 478 کدملى 1091294887 صادره نجف آباد فرزند ناصرقلى  در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 315/98 مترمربع قسمتى از پالك 315 قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 9196 مورخه 1397/10/9 آقاى حیدرعلى شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 4046 کدملى 1092124993 صادره نجف اباد فرزند مصطفى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 119/28 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى 
موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از اقاى  حسین اسماعیلى مالک رسمى که احدى از ورثه 

سبزعلى اسماعیلى مى باشد خریدارى نموده است 
84- رأى شــماره 10313 مورخه 1397/11/7 آقاى محمود شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 801 کدملى 1091356696 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 119/68 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از آقاى حسین اسماعیلى مالک رسمى که احدى از ورثه 

سبزعلى اسماعیلى مى باشد خریدار نموده است 
85- رأى شماره 10523 مورخه 1397/11/11 آقاى حسین خلیلیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2777 کدملى 1092255664 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135 مترمربع قسمتى از پالك 887 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شــماره 10413 مورخه 1397/11/9 خانم زینب ارپنائى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080007113 صادره نجف اباد فرزند نشولى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/33 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
87- رأى شــماره 10525 مورخه 1397/11/11 آقاى عزیزاهللا کریمى به شناسنامه شماره 14 
کدملى 5499659745 صادره تیران فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/50 
مترمربع قســمتى از پالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 9849 مورخه 1397/10/26 خانم حمیده الســادات موســوى دره بیدى به 
شناسنامه شماره 14309 کدملى 1092227474 صادره نجف آباد فرزند سیدولى اهللا نسبت به سه 
سهم وسى ونه –پنجاه وپنجم سهم مشاع از سیزده سهم ویکصدوهشتادونه – دویست وبیستم 
سهم ششدانگ یک باب خانه باستثناءبهاءثمنیه اعیانى به مساحت 150/83 مترمربع قسمتى از 
پالك 302 باقى مانده قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شماره 9836 مورخه 1397/10/26 آقاى حســینعلى عباد نجف آبادى  به شناسنامه 
شــماره 5676 کدملى 1092284672 صادره نجف آباد فرزند یداله  نســبت به 10/15 ســهم 
مشاع از ســیزده سهم ویکصدوهشــتادونه – دویست وبیستم سهم ششــدانگ یک باب خانه 
باستثناءبهاءثمنیه اعیانى به مساحت 150/83 مترمربع قسمتى از پالك 302 باقى مانده قطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 10585 مورخه 1397/11/15 آقاى مســعود پورى شــعبان نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 379 کدملى 1091107181 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششدانگ 
یک باب تعمیرگاه به مســاحت 231/50 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 
12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد
91- رأى شماره 10582 مورخه 1397/11/14 آقاى على یزدانى على آبادى به شناسنامه شماره 
13 کدملى 5499765561 صادره تیران وکرون فرزند غالمعلى در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 245/62 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
92- رأى شــماره 10558 مورخه 1397/11/13 آقاى صفرعلى محمدى به شناسنامه شماره 7 
کدملى 5759753304 صادره چادگان فرزند امیراقا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 
مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
93- رأى شــماره 10521 مورخه 1397/11/11 خانم بتول براتى جوزدانى به شناسنامه شماره 
23879 کدملى 1090236719 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 176 مترمربع قسمتى از پالك 536 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شماره 10584 مورخه 1397/11/14 خانم زهرا سلیمان نژاد نجف ابادى به شناسنامه 
شــماره 1017 کدملى 1090918909 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94 مترمربع قسمتى از پالك 623 باقى مانده قطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان که درراستاى استانداردسازى به پالك 623/9 تغییریافته است - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شــماره 10583 مورخه 1397/11/14 آقاى عبدالکریم حسناتى به شناسنامه شماره 
1081 کدملى 1090833776 صادره نجف آباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 94 مترمربع قســمتى از پالك 623 باقى مانده قطعه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که درراستاى استانداردسازى به پالك 623/9 تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
96- رأى شــماره 10375 مورخه 1397/11/8 آقاى مهدى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 170 کدملى 1091151989 صادره نجف اباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 122/74 مترمربع قســمتى از پالك 439 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 10367 مورخه 1397/11/8 خانم محبوبه مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1854 کدملى 1091255458 صادره نجف اباد فرزند غالمرضا در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/74 مترمربع قسمتى از پالك 439 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى اصالحى شماره 7044 مورخه 1397/7/29 پیرو رأى شماره  5939 مورخه 1397/6/12 
آقاى عبداله دارانى گنهرانى به شناســنامه شــماره 155 کدملى 5499971196 صادره تیران 
وکرون فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 125/10 مترمربع قسمتى از پالك 
391/3609بخش 9 ثبــت اصفهان که در رأى قبلى اشتباهامســاحت 115/37 درج گردیده  - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 9797 مورخه 1397/10/25 آقاى مجتبى عرفانى به شناسنامه شماره 899 
کدملى 1091159270صادره نجف اباد  فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 285/16 مترمربع قسمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شماره 9798 مورخه 1397/10/25 خانم نگار عرفانى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080751645صادره نجف اباد  فرزند مجتبى  در یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 285/16 مترمربع قســمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 9799 مورخه 1397/10/25 خانم نیایش عرفانى به شناسنامه وکدملى شماره 
1081126159صادره نجف اباد  فرزند مجتبى  در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 285/16 مترمربع قســمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شماره 10522 مورخه 1397/11/11 آقاى محمد على حبیب اللهى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 917 کدملى 1090800592 صادره نجف آباد فرزند على محمد در ششدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 64/90 مترمربع قســمتى از پالك 655/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
103- رأى شماره 10196 مورخه 1397/11/3 آقاى محمدرضا ربانیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 154 کدملى 1091525625 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 164/50 مترمربع قسمتى از پالك 764و 765 قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شــماره 10560 مورخه 1397/11/13 آقاى ســید مصطفى نوریان نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 57 کدملى 1091448841 صادره نجف آباد فرزند سید آقا در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 278 مترمربع قسمتى از پالك 931/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 10338 مورخه 1397/11/7 آقاى حســن داورى به شناسنامه شماره 562 
کدملى 1090988656 صادره نجف اباد فرزند اســماعیل در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 205/82 مترمربع قسمتى از پالك 582 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
106- رأى شــماره 10340 مورخه 1397/11/7 خانم اکرم موحدى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 425 کدملى 1091466777 صادره نجف اباد فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 205/82 مترمربع قســمتى از پالك 582 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
107- رأى شــماره 10502 مورخه 1397/11/10 آقاى حســن ذوالفقارى به شناسنامه شماره 
972 کدملى 1090801149 صادره نجف آباد فرزند رضا درچهار ویک – پنجم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 351/30 مترمربع قسمتى از پالك 619 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى شماره 10504 مورخه 1397/11/10 خانم اقدس رجبیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1204 کدملى 1090881266 صادره نجف آباد فرزند مهدى  دریک وچهار – پنجم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 351/30 مترمربع قسمتى از پالك 619 قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شــماره 9216 مورخه 1397/10/9خانم فریبا ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 356 کدملى 1091067341 صادره نجف آباد  فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 235/90 مترمربع قسمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شماره 10524 مورخه 1397/11/11 خانم الهام نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 376 کدملى 1091585873 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 122/60 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
111-  رأى اصالحــى شــماره 10499 مورخــه 1397/11/10 پیــرو رأى شــماره 8978 
مورخه 1397/10/4 آقاى حســین منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 248 کدملى 
1091104875صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه 
متصله به مساحت 121/50 مترمربع قسمتى از پالك 245 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 

اشتباها یک باب خانه درج گردیده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى اصالحى شــماره 10500 مورخــه 1397/11/10 پیرو رأى شــماره 8979 مورخه 
1397/10/4 خانم زینب یوسفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 4275 کدملى 4722108048 
صادره کویت  فرزند عباسعلى  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به 
مساحت 121/50 مترمربع قسمتى از پالك 245 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که اشتباها یک 

باب خانه درج گردیده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 9596 مورخه 1397/10/20 آقاى عباسقلى حسامى به شناسنامه شماره 59 
کدملى 1129285936 صادره فریدونشــهرفرزند منصور در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
207/50 مترمربع قسمتى از پالك 391/10139 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 9631 مورخه 1397/10/23 خانم سمانه صالحى به شناسنامه شماره 1761 
کدملى 1091279195 صادره نجف آباد فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 133/03 مترمربع قســمتى از پالك 355 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 9630  مورخه 1397/10/23 آقاى مجتبى خانیان نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 918 کدملى 1091159467 صادره نجف آباد فرزند کاظم  در دودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 133/03 مترمربع قسمتى از پالك 355 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شــماره 9605 مورخه 1397/10/20 آقاى حمید گلشــادى به شناسنامه شماره  5 
کدملــى 1091747301 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در ششــدانگ یک بــاب خانه وزمین 
محصور متصله به مســاحت 517/20 مترمربع قســمتى از پــالك 391/3577 بخش 9 ثبت 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول :1397/12/8  - تاریخ 
انتشارنوبت دوم:1397/12/23 م الف: 394507 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 12/164 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 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 دو 
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 قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابــر رأى شــماره 139760302023001019 مــورخ 97/11/29 آقاى مصطفى 
مالاحمدى به شــماره شناســنامه 89 کدملى 1091925781 صادره از نجف آباد فرزند حبعلى 
نسبت به ششدانگ یک واحد پارکینگ به مســاحت 94/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
3298- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز

 گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/8 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1397/12/23 م الــف: 392651 صفائــى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى

 اصفهان /12/162 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511874720- 97/12/5 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001236 مــورخ 1397/09/26 هیــات اقــاى اشــکان ندیمــى

 هرندى به شــماره شناســنامه 1389 ملى 1290548242 صادره از اصفهــان فرزند اصغر بر 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 209 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/70 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از
 طرف آقاى ســلیمان ربیعى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/12/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
23 /1397/12 م الف: 392679 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /12/155
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى  و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سبزمراد کریمى فرزند مختار دادخواستى 
به خواســته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال بطرفیت 1- میترا صیفورى فرزند محمدشــفیع 
2- رسول صیفورى که اعالم شده اســت مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 1079/97 
ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر واز نامبرده دعوت مى شود روز 98/2/16 ساعت 18/00 
عصر در شعبه سوم شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 413206 شعبه سوم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /12/285
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سبزمراد کریمى فرزند مختار دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه 153/230/000 ریال بطرفیت 1- میترا صیفورى فرزند محمدشــفیع 
2- رسول صیفورى که اعالم شده اســت مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 1078/97 
ش/3 ثبت گردیده و علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر واز نامبرده دعوت مى شود روز 1398/2/16  ساعت 17/45 
عصر در شعبه سوم شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 413207 شعبه سوم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /12/286



آگهىآگهى 07073462 سال پانزدهمپنج شنبه  23 اسفند  ماه   1397

مزایده- نوبت دوم
اجراى احکام شــوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
97/554 محکوم له اصغر موذنى ریزى فرزند شــکراله به طرفیت غالمرضا نوروزى سده 
فرزند سیف اله جلسه مزایده اى در روز چهارشنبه 98/1/21 در ساعت 9 صبح لغایت 10:30 
صبح به منظور وصول مبلغ 202/771/127 ریال جهت فروش یک قطعه زمین مشجر فاقد 
دیوارکشى داراى درختان میوه با سن تقریبى دو ساله و حقابه از چاه مشترك که مساحت آن 
برابر با 1200 مترمربع ذکر گردیده و فاقد مدارك رسمى مالکیت و فاقد سابقه ثبتى است و به 
استناد صورتجلسه مورخ 97/6/1 مأمور محترم کالنترى 15 چمگردان مالکیت محکوم علیه 
نسبت به این ملک احراز گردیده و واقع در باغشــاد محله مدیسه محله حلوایى زمین هاى 
قنوات سوریان مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزش 1200 متر مربع آن 
480 میلیون ریال معادل  48 میلیون تومان ارزیابى گردیده در محل اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از 
ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 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 شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

412950 اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان /12/287

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست عزت اسکندرى به طرفیت آرش- بشیر- 
سحر همگى کوراوند قرار تحریر ترکه مرحوم افراسیاب کوراوند طى شماره 1256/97 در 
شوراى حل اختالف شعبه چهارم صادر و وقت اجراى قرار ساعت 11 مور خه 98/2/4 تعیین 
گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان 
دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در شهرستان لنجان به آدرس زرین شــهر جنب دادگسترى حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 410785 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /12/288
حصر وراثت

خواهان آقاى سیروس معمار به شماره شناسنامه 1910  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 892تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان غالمحســین معمار فرزند علمدار بشناسنامه شماره 43در تاریخ 30 / 5/ 
1397 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 –شوکت امامى حیدرى فرزند 
على شماره شناسنامه 33 نسبت با متوفى همسر2- سیروس معمار فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 1910 نسبت با متوفى پسر3- سیاوش معمار فرزند غالمحسین  شماره شناسنامه 
1141 نسبت با متوفى پسر 4- سیامک معمار فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 213 
نسبت با متوفى پســر5 - مهوش معمار فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 697 نسبت 
با متوفى دختر 6 - مهناز معمار فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 820 نسبت با متوفى 
دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 409723 /م الف 

آزاد - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/289 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى: شماره پرونده : 9709983757301219 شماره بایگانى : 971277 شوراى 
حل اختالف مهردشت. وقت رسیدگى 98/02/25 ساعت 11/30 صبح خواهان: فردین قلى 
زاده  فرزند فرهاد خوانده: على عتوفى فرزند نقى  به نشانى مجهول المکان، محل حضور: 
شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. خواسته: الزام خوانده به صورت تضامنى به پرداخت 
وجه یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى فردین قلى زاده فرزند فرهاد 
دادخواستى  به طرفیت  شما مبنى بر الزام به صورت تضامنى خوانده به پرداخت یک فقره 
چک به شماره 533219 مورخه 97/05/15 به مبلغ سیصد میلیون ریال با احتساب هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش 
مهردشت تحت کالسه 971277 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان 
و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى گردد تا  جهت رسیدگى به خواسته در 

مورخه 98/02/25 ساعت 11/30 در این شعبه حضور یابید در غیر اینصورت به پرونده غیابى 
رسیدگى خواهد شد. 413412/م الف، مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش  مهردشت/ 12/291

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه:1497009001951992 شــماره پرونده: 9709983757302144 شــماره بایگانى 
شــعبه: 972242 یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/1/25 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک 
نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 972242 به این شورا ارسال گردد. موضوع : وقت 
رسیدگى مورخه 98/02/28 ساعت 09/30 خواهان: قدرت اهللا خیر خواه فرزند حسینعلى  خواندگان 
: 1- ابراهیم خیر خواه فرزند حسینعلى به نشانى مجهول المکان، محل حضور دادگاه عمومى بخش 
مهردشت خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه هفت فقره سفته به مبلغ دویست و ده هزار ریال به نرخ 
روز با احتساب هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه  بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى قدرت 
اهللا خیرخواه فرزند حسینعلى دادخواستى به طرفیت شــما مبنى بر الزام الزام خوانده به پرداخت وجه 
هفت فقره سفته به مبلغ دویست و ده هزار ریال به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه  مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهر دشت تحت کالسه 972242 تحت رسیدگى مى 
باشد بنا به اعالم درخواســت خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى یک نوبت دریکى از روزنامه هاى  کثیراالنتشار آگهى میشود تا  جهت رسیدگى به 
خواستهخ در مورخه 98/02/28 ساعت 09/30 صبح در این دادگاه حضور یابید در صورت عدم حضور 
به پرونده غیابى رسیدگى خواهد شد.413576/م الف-مدیر دفتر دادگاه عمومى مهر دشت /12/292

 حصروراثت 
آسیه ارتول نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1003 به شــرح دادخواست به کالسه 1638/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد ارتول نجف 
آبادى بشناسنامه 106 در تاریخ 97/10/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عاطفه ارتول نجف آبادى ش ش 31201 ، 2. آســیه ارتول نجف 
آبادى ش ش 1003 ، 3. بهزاد ارتول نجف آبادى ش ش 5638 ، 4. هاجر ارتول نجف آبادى ش ش 
10801477004 (فرزندان متوفى)، 5. رضوان جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 44 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 413338/ م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/293
 اخطار اجرایى

شــماره 841/97 به موجب راى شــماره 1201 تاریخ 97/10/9 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد على رنجکش به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/037/500 
ریال هزینه دادرســى و خســارت تاخیردرتادیــه از تاریخ چــک 97/5/20 لغایــت اجراى حکم

  در حق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى توسط محکوم علیه 
اجرایى .محکوم له: ایمان القاصى به نشــانى: یزدانشهر – بلوار شورا گلستان 41871-85191 ماده 
34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 413076/م الف-شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /12/295
ابالغ رأى

 شماره پرونده: 592/96 شــماره دادنامه:471-97/6/27 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا 
نشــانى: دهق- خ مطهرى کوى مهدیه پ 129 خوانده: 1- اســماعیل رســول زاده فرزند عبداهللا  
نشانى: مجهول المکان 2- منصور هاشــمى فرزند رضا ســاکن : دهق خ مطهرى کوى مهدیه پ 
129 منزل منصور هاشمى حسین هاشمى خواسته: مطالبه قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست 
آقاى رسول حسین هاشــمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقایان 1- اسماعیل رسول زاده فرزند 
عبداهللا مقیم کردستان- منصور هاشــمى فرزند رضا مقیم دهق مبنى بر مطالبه ى مبلغ صد وسى و 
پنج میلیون و چهار صد هزار ریال  با خسارت تاخیر تادیه و هزینه ى دادرسى به استناد دو فقره چک 
بشماره ى  1-638296 بعهده بانک ملى به تاریخ بیســتم بهمن ماه نود و پنج و مبلغ هفتاد و هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره 951119116100037 
و به تاریخ سر رسید چک شــماره 2-299314 عهده ى بانک صادرات به تاریخ  سى ام آبان ماه نود 
و پنج و به مبلغ پنجاه و هفــت میلیون و نهصد هزار ریال و گواهى عــدم پرداخت بانک محال علیه 

به شــماره 950004905 و به تاریخ یکم آذر ماه نود و پنج ، با این توضیــح که خوانده ى ردیف اول 
صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد ، نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه ى 
خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و خوانده ردیف  اول با توجه به مجهول المکان  بودن از طریق 
نشر آگهى دعوت شده و نامبردگان علیرغم دعوت و اســتحضار از روند دادرسى در جلسه رسیدگى
 مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیــاورده و دلیلى بر 
برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند لذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت 
تشــخیص داده و مواد 313و 314 ناظریه ماده 249 قانون تجارت ،  و تبصــره ى الحاقى به ماده ى 
2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفســاریه آن و مواد 515 و 519 و 522  قانون آئین دادرسى
 دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بــر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
صد وسى و پنج میلیون و چهار صد هزار ریال بابت اصل دینو محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ دو میلیون و هشتصد و بیســت و دو هزار و پانصد ریال بابت  هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در 
تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایــران از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توســط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید این راى  نســبت به خوانده ردیف اول ( غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهى دراین شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز  دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهــى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشــت مى باشــدو نســبت بــه خوانده 
ردیف دوم حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر خواهــى در دادگاه عمومى

 بخش مهر دشت مى باشد.. 412509/م الف محمد محمدى-قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت/12/296

ابالغ رأى
دادنامه -شــماره پرونده127/97 شــماره دادنامه:477-97/6/27خواهان: رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا ، ســاکن : دهق – خ مطهرى کوى مهدیه خوانده : حمید شهبازى فرزند عوض ، مجهول 
المکان – مصطفى اکبرى فرزند اسمعلى ، ســاکن : دهق – جاده شرکت گاز – جنب هنرستان امام 
على – منزل شخصى خواسته: الزام خواندگان به پرداخت وجه چهار فقره چک جمعا به مبلغ دویست 
میلیون ریال قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند رضا مقیم 
دهق  بطرفیت :آقایان 1- حمید شــهبازى فرزند عوض مجهول المــکان- مصطفى اکبرى فرزند 
اسماعیل مقیم دهق مبنى بر  مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى  
به اســتناد چهار فقره چک به شــماره 1-668870 به عهده بانک ملى به تاریخ بیستم دى ماه نود و 
شــش و به مبلغ پنجاه میلیون ریال و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ سررسید چک 
و 2- چک بشماره ى 668871 بر عهده ى بانک ملى به تاریخ بیستم بهمن ماه نود وشش و به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ بیست و سوم بهمن ماه نود وشش 
3- چک به شماره ى 175874 بر عهده ى بانک سپه به تاریخ پنجم اردیبهشت نود و هفت و به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ دهم اردیبهشــت نود و هفت و 
4- چک به شماره ى 175867 بر عهده ى بانک سپه به تاریخ پنجم اسفند ماه نود و شش و به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ هفتم اسفند ماه نود و شش ، با این 
توضیح که خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد نظر به اینکه 
مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشــته و خوانده ردیف  اول 
با توجه به مجهول المکان  بودن از طریق نشــر آگهى دعوت شــده و نامبردگان علیرغم دعوت و 
استحضار از روند دادرسى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار 
و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند لذا قاضى شــورا با استصحاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشــخیص داده و مواد 313و 314 ناظریه ماده 249 قانون تجارت ،  
و تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه آن و مواد 515 و 519 
و 522  قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى

 خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل دیــن و محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ ســه میلیون و ششــصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر 
تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایــران از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توســط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى 
حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید این راى  نســبت بــه خوانده ردیــف اول ( غیابى 
و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى دراین شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز  دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشــت مى باشــدو نســبت به خوانده 
ردیف دوم حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر خواهــى در دادگاه عمومى
 بخش مهر دشت مى باشد.. 412459/م الف محمد محمدى-قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت/12/297 

حصروراثت 
محمد رضا یوسفى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 1833/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا یوسفى  بشناسنامه 
1 در تاریخ 97/12/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. محمد رضا یوسفى  ش ش 29 ، 2. زهرا یوسفى ش ش 20 ، 3. علیرضا یوسفى  ش ش 
26054 ، 4. مهدى یوسفى  ش ش 1552 ، 5. میترا یوسفى ش ش 1091207267 (فرزندان متوفى)، 
6. احترام یوسفى ش ش 4 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 412175/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف آباد/ 

12/298
تبصره 3 ماده 120

 آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت – شماره: 139785602030009771 
-  آقاى وراث مرحوم سعید حمله دارى و شهره حمله دارى دو نفر از وراث اسداهللا حمله دارى اعالم 
نموده که سند مالکیت تمامت شش دانگ پالك هاى 360 و 361/1 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد  
بخش یازده  ثبت اصفهان متعلق به موروث او مرحوم اسداهللا حمله دارى نزد آقاى مهران حمله دارى 
مى باشد. به مهران حمله دارى اخطار شده و سند را تســلیم ننموده مراتب بدستور موضوع  تبصره 3 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود چنانچه دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم ننماید. در صورت 
انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه و عدم ارائه سند مالکیت نسبت به صدور سند مالکیت وراث 
طبق گواهى حصر وراثت شماره 513 مورخ 1383/04/11 و گواهى دارائى شماره 71563/2082 وراث 
مرحوم اسداهللا حمله دارى شناخته شده اند طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/12/23 ، 

413806/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /12/299 
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 106/97 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: 
حســین آقاجانى ریزى فرزند مهدى- نشانى: زرین شهر ســه راه حافظ لوازم خانگى فدك خوانده: 
عباس حصیرى ریزى- نشانى: مجهول المکان خواسته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى حسین آقاجانى ریزى 
فرزند مهدى به طرفیت آقاى عباس حصیرى ریزى به خواســته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به استناد چک شماره 12/9135/952699- 94/7/27 عهده 
بانک ملى سپاهانشهر با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و 
با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و خوانده در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت 
تشخیص، لذا مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/517/500 ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (94/7/27) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 412260 مظاهرى- قاضى شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/284 
 حصروراثت 

عبدالرضا مطورى بریمى اصل داراى شناسنامه شماره 685 به شرح دادخواست به کالسه 1838/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا مطورى 
بریمى اصل بشناســنامه 2957 در تاریخ 94/7/20 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه ناصرى شبانکاره ش ش 525  ( مادر متوفى )، 2. 
عبدالرضا مطورى بریمى اصل ش ش 685 ( پدر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 413293/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/294

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى زیما فرم اســپادان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 57852 و شناســه ملى 
14006571809 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/21 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، آبشار سوم ، کوچه 
کوهسار[1-2] ، خیابان آبشار ســوم ، پالك 166 ، 
طبقه اول - کدپستى 8166836473 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(410619) 

آگهى تغییرات
شــرکت آریا مکاترونیک ایرســا هوشمند سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 52083 و شناســه ملى 
14004105477 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
بزرگمهر ، کوچه ســرو[54-15] ، خیابان آراسته ، 
پالك 124 ، مجتمع تندیــس ، طبقه اول ، واحد 14 و 
کدپستى 8154879976 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (413105)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى منحله مســکن مهر شماره هفده 
خمینى شــهر شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 
802 و شناســه ملى 10260139976 به استناد 
صورتجلســه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 
1397/11/21 و نامــه شــماره 16353 مورخ 
1397/11/25 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
خمینى شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدجواد 
عشــقى خوزانى بــه کدملــى 1141212595 
رئیس هیئــت تصفیــه و على صفار بــه کدملى 
1140203411 نایــب رئیس تصفیه و غالمعلى 
رجبى خوزانى به کدملى 1140177257 منشى 
هیئت تصفیه و مرتضى مشتاقى خوزانى به کدملى 
1141539160 مدیرتصفیه بــه عنوان اعضاى 
هیئت تصفیه شــرکت تعاونى براى مدت دو سال 
منصوب شدند.کلیه اسناد واوراق مالى وتعهدآور 
وقراردادها با امضاى آقاى مرتضى مشتاقى خوزانى 
(مدیرتصفیه) وآقاى محمدجواد عشــقى خوزانى 
(رئیس هیات تصفیه) و درغیاب رئیس با امضاى 
على صفار (نائب رئیس ) و مهر هیات معتبر است 
اوراق و نامه هاى عادى با امضاى مرتضى مشتاقى 
خوزانى (مدیرتصفیه) و مهرهیات معتبراســت. 
-4نشانى هیات تصفیه (جهت مکاتبات) به آدرس 
خمینى شــهر – بخش مرکزى – شــهر خمینى 
شهر – محله خوزان - معبر آخر : کوچه شهید اکبر 
علیشاهى (52) – پالك 0 – طبقه زیر زمین ( منفى 
یک ) وکدپستى : 8415918991 تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر

(409687) 

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى زیما فرم اسپادان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57852 
و شناســه ملــى 14006571809 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/21 داود عطارادیان کدملى 
1292514061 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ، یوســف عطارادیان 
کدملى 1293341721 بســمت نایب 
رئیس هیــات مدیره و پریســا رضائى 
کدملى 1292149779 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اســناد تعهد آور 
شــرکت اعم از چک، بروات و ســفته و 
قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى ثابــت مدیرعامل و یا 
رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(410625) 

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى زیما فرم اسپادان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57852 
و شناســه ملــى 14006571809 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1397/11/21 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : - داود 
عطارادیان کدملــى 1292514061 ، 
یوسف عطارادیان کدملى 1293341721 
و پریسا رضائى کدملى 1292149779 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند. - 
محمدرضا ربیعى کدملى 0386111251 
و شقایق رضائى کدملى 1270738356 
به ترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(410617) 

آگهى تغییرات
شــرکت آدینه طب سپاهان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 17256 و شناســه ملى 
10260381805 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهران دانشور باغبادرانى 
به شماره ملى 6209646522 به سمت مدیر عامل 
و حمید مهدى پور به شماره ملى 1285548981 به 
سمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اسناد ملى و تعهدآور شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (412051)

آگهى تغییرات
شرکت اهورا تجارت پارتاك شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 47438 و شناســه ملى 
10260655410 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1397/02/21 مرکز اصلى شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرستان شــاهین شهر و میمه ، 
بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، گلدیس ، خیابان 
ابوذر ، کوچه فرعى 12 غربى ، پالك 83 ، طبقه همکف 
کدپستى 8315641449 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(412059) 

آگهى تغییرات
شرکت مدیران ســامانه تدبیر آســیا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 54013 و شناســه ملى 
14004869016 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/07 مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى تهران 
به نشانى استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزى ، شهر تهران، شــهیدقندى-نیلوفر ، خیابان 
دکتر على شریعتى ، خیابان شــهید دکتر بهشتى ، 
پالك 17 ، مجتمع قصر ، طبقه ســوم ، واحد 301 - 
کدپستى 1559648931 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (412050)

آگهى تغییرات
شرکت مدیران ســامانه تدبیر آســیا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 54013 و شناســه ملى 
14004869016 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1397/12/07 محمد صادق 
کاظمى کدملــى 5279879231 بســمت رییس 
هیئت مدیره و حســین میــزرى هرمزآبادى کدملى 
1292272651 بســمت مدیرعامــل براى مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمى با امضاء محمد صادق کاظمى همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (412048)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآیند چوبینه پارس نــارون آپادانا 
شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
52076 و شناســه ملى 14004095550 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/07/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقاى امین اســدى قارنه به کد ملى 
1293034800 با دریافــت 330000 ریال 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج و آقــاى محمد جواد اســدى به کد ملى 
1286018641 با دریافــت 330000 ریال 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج شدند و سرمایه شرکت از مبلغ 1660000 
نقدى به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده 
5 اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد: ماده 5 
اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال 
نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در 
اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکا 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح 
مى باشد: -1 آقاى ســید میالد حسینى دارنده 
340000 ریال سهم الشــرکه امضا -2 آقاى 
محسن شــیروانى جوزدانى دارنتده 660000 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(412049) 

آگهى تغییرات
آموزشــى و فرهنگى غیر دولتــى کمال دانش 
اسپادانا موسســه غیر تجارى به شماره ثبت 
4270 و شناســه ملــى 14004801708 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1397/10/20 سیدمحمد رضا جزایرى با 
پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق موسسه 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 250000 ریال به 
300000 ریال و ژیال الیکى بــا پرداخت مبلغ 
350000 ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 250000 بــه 600000 ریال 
افزایش دادند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 
یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و چهار صد 
هزار ریال افزایش یافت ماده مربوطه بدین شرح 
اصالح شد. - لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شــرح مى باشد : سیدمحمد رضا 
جزایرى دارنده 300000 ریال سهم الشرکه ، 
ژیال الیکى دارنده 600000 ریال سهم الشرکه 
، سهراب فرهپور دارنده 350000 ریال سهم 
الشــرکه ، على رضا مکى دارنده 50000 ریال 
سهم الشرکه ، سیدحســین میر مهدى دارنده 
50000 ریال ســهم الشــرکه و سعید بداغى 
دارنده 50000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(409686)  

آگهى تغییرات
شــرکت کشــاورزى و منابــع طبیعــى بهاران 
ســبز شهرســتان تیــران و کــرون شــرکت 
تعاونــى به شــماره ثبــت 576 و شناســه ملى 
14002363835 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1397/07/17 و نامه شــماره 
205/3/184/779/138 مــورخ 1397/07/22 
اداره تعاون روستایى تیران و کرون امیر رحیمى دره 
بیدى به شــماره ملى 5499198128 وحیدرعلى 
همدانى آبپونه ئى به شــماره ملى5499552525 
به عنوان بــازرس اصلى و آقاى جعفــر فریدنى به 
شــماره ملى54990982004 به عنوان بازرس 
على البدل به مدت یکســال انتخاب گردیدند.آقاى 
سید جالل افضلى به شــماره ملى 5499125473 
و آقاى سید مجتبى هاشمى شورابى به شماره ملى 
462318831 و آقاى اردشیر حشمتى نجف آبادى 
به شماره ملى1090949545 و آقاى جعفر محبى 
به شــماره ملى 5499746478 و خانم افســانه 
شیرازى به شــماره ملى 5499402701 به عنوان 
اعضاى اصلى و آقاى غالمعلى شــهیدى به شماره 
ملى5499126781 و خانم مجید صابرى به شماره 
ملى 1092026411 به عنوان عضــو على البدل 
هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند.
تراز مالى سا ل 96 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (409685)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى مرغداران شهرستان فریدن 
و حومه شرکت تعاونى به شــماره ثبت 251 
و شناســه ملى 10260060479 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1397/09/18 و نامه شماره 741/921 مورخ 
1397/11/06 اداره تعاون روستایى شهرستان 
فریدن تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهنام عدیلى 
پور کد ملى 1280994371 و ســعید حمیدى 
کد ملى 1229696490 و جمال عبداللهى کد 
ملى 1159802726 و رامین فیروزى کد ملى 
3256408648 و حجت اله موســى خانى کد 
ملى 1159206309 بســمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره و امامقلى موســى خانى کد ملى 
1159207577 و سید حسین رضائى دمنه کد 
ملى 1159793298 بسمت اعضاى على البدل 
هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. 
محمد مهدى صانعى کد ملى 1159675724و 
محمدعلى افشــارى کد ملى 1159647763 
بسمت بازرسان شــرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (409684)

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى مرغداران شهرستان فریدن و 
حومه شرکت تعاونى به شــماره ثبت 251 و شناسه 
ملى 10260060479 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/18 و نامه شماره 741/921 
مورخ 1397/11/06 اداره تعاون روستایى شهرستان 
فریدن تصمیمات ذیل اتخاذ شد : و حجت اله موسى 
خانى کد ملى 1159206309 به سمت رییس هیات 
مدیره و بهنام عدیلى پور کد ملى 1280994371 به 
سمت نایب رییس هیات مدیره و سعید حمیدى کد ملى 
1229696490 به سمت منشى هیات مدیره و جمال 
عبداللهى کد ملى 1159802726 به ســمت عضو 
هیات مدیره و رامین فیروزى کد ملى 3256408648 
به سمت عضو هیات مدیره براى مدت سه سال انتخاب 
گردیدند.محمدرضا حیدرى کدملى 1159670651 
به سمت مدیرعامل خارج از اعضاى هیات مدیره براى 
مدت یک ســال انتخاب گردید.کلیه چکها و اسناد و 
اوراقى که ایجاد تعهد براى شــرکت نماید و یا تمام 
یا قسمتى از حق شــرکت را منتفى سازد به استثناى 
مواردى هیات مدیره به منظور اداره امور جارى ترتیب 
خاصى داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضاى 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود در غیاب رییس هیات مدیره نایب رییس حق 
امضاء دارد ولى اوراق عادى با امضاى مدیرعامل صادر 
خواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که به امضاى 
رییس هیات مدیره صورت خواهد گرفت . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فریدن (409683)
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اى بندگان خدا! از عبرت هاى سودمند پند پذیرید و از آیات روشنگر 
عبرت آموزید و از آنچه با بیان رسا شما را ترسانده اند، بپرهیزید و

از یادآورى هــا و اندرزهــا ســود ببرید، آنچنــان که گویــا چنگال 
مرگ در پیکر شما فرو رفته  است و رشــته آرزوها و دلبستگى ها 
قطع شده و ســختى هاى مرگ و آغاز حرکت به سوى قیامت به شما 

موال على (ع)هجوم آورده است.

اســتاندار اصفهان در سفر به شهرســتان تیران و کرون، ابتدا بر 
مزار شهیدان تیران با قرائت فاتحه و نثار گل، اداى احترام کرد و 
سپس باغ بانوان تیران را افتتاح و از روند گودبردارى بیمارستان 

امام رضا(ع) که از مطالبات چندین ساله مردم است بازدید کرد.
عباس رضایى در جریان افتتاح و بازدید از پروژه هاى مختلف شهر 
تیران گفت: امروز در شهرستان تیران و کرون پروژه هاى بسیار 
خوبى که در بخش هاى مختلف، به دســت مسئوالن در دست 
انجام است را شاهدیم که موجب شــادى، نشاط و امید در شهر 

شده است.
وى ادامه داد: مدیران شهرى با همدلى، همصدایى و هماهنگى 
در راستاى ارائه خدمات مطلوب به مردم تالش مى کنند که جاى 

قدردانى دارد.
استاندار افتتاح باغ بانوان در شهر تیران را اقدامى بسیار شایسته 
براى پر کردن اوقات فراغت بانوان دانســت و گفت: باید براى 
بانوان که نیمى از جمعیت کشور را تشکیل مى دهند بیش از پیش 
فعالیت شود و اقدام شورا و شــهردار تیران در احداث باغ بانوان 
موجب خشنودى شــد و این نشان مى دهد شــهرهاى مختلف 
شهرستان تیران و کرون از ظرفیت هاى بسیار خوبى برخوردارند.

رضایى با تأکید بر اینکه مســئوالن بایــد از همه ظرفیت هاى 
گردشگرى در منطقه اســتفاده کنند، افزود: مردم علیرغم همه 
مشکالت، اعتقاد به نظام و رهبرى دارند و همسو هستند و در این 
راستا، مسئوالن نیز باید بر مبناى ضوابط و در چارچوب قوانین، 

براى مردم فعالیت کنند.
وى با بیان اینکه توسعه، همه جانبه بوده و یک جانبه نیست، گفت: 

شاید توسعه فرهنگى و اجتماعى در رأس توسعه اقتصادى باشد 
و ما باید در جهت نشاط براى توسعه همه جانبه، گام برداریم.

استاندار اصفهان در بازدید از باغ بانوان تیران که شهردار، فرماندار، 
امام جمعه و بســیارى از مسئوالن شهرســتان وى را همراهى 
مى کردند بار دیگر تأکید کرد ما مدیون بانوان هستیم و باید این 

قشر مظلوم را بیش از پیش تکریم کرد.
■■■

شهردار تیران نیز در گفتگوى اختصاصى به «نصف جهان» گفت: 
امروز 30 پروژه بزرگ و کوچک در شهر تیران با اعتبارى افزون بر 

ده میلیارد تومان به بهره بردارى رسید.
پیمان شکرزاده افزود: در 18 ماه گذشته و در دوره پنجم شوراى 
اسالمى تیران، با توجه به مشکالت، پرســنل شهردارى تیران 
اثبات کردند که در هر شــرایطى مى توان با همدلى و هماهنگى 

کار کرد و پروژه ها را به نتیجه رساند.
وى ادامه داد: در دوره پنجم شوراى اســالمى تیران، 40 پروژه 
مدنظر بود که 30 پروژه به بهره بردارى رســید و ده پروژه دیگر 
در سطح شهر تیران در حال انجام است. این در حالى است که با 
توجه به منابع محدود، شورا و شهردارى پروژه ها را اولویت بندى 
کرده اند و سعى مى شود پروژه هاى شــهر با توجه به شایستگى 

مردم، افتتاح شود.
شکرزاده با بیان اینکه باغ بانوان با هزینه یک میلیارد تومان و در 
کمتر از هشت ماه به بهره بردارى رسید، گفت: کاربرى این باغ، 
باغ بانوان و باغ گلها بوده و در آن از حدود 45 گونه گیاهان کم آب 
استفاده شده و ان شاءا... باغ بانوان شهر تیران عیدى مورد قبول 

براى بانوان شهر باشد.

وى اذعان کرد: مردم فهیم تیران بدانند خادمان آنها در شهردارى 
و شوراى اسالمى تیران شبانه روزى براى توسعه امکانات شهر 
تالش مى کنند و شهر تیران امروز در مسیر توسعه قرار گرفته و 

آینده بسیار خوبى براى این شهر ترسیم مى شود.
شهردار تیران مى گوید: پروژه هاى گردشگرى و توسعه مى تواند 
به شــهر کمک کند تا ما بتوانیم مطالبات شهروندان را عملیاتى 

سازیم.
شکر زاده گفت: باغ بانوان در دو فاز طراحى و اجرا شده است. در 
حال حاضر فاز اول این باغ که شامل محوطه داخلى و فضاى سبز 
است به بهره بردارى رسیده و باغ گل هاى شهردارى تیران هم 

در همین فضا طراحى شده است. 
 به گفته شهردار تیران، کاشت انواع گونه هاى گیاهى و گونه هاى 
کم آب در این باغ مد نظر بوده است. شــکرزاده تصریح کرد: در 
باغ بانوان تیران، آمفى تئاتر روباز، زمین والیبال استاندارد، رینگ 
دوچرخه و ســکوهاى نشیمن با چشــم اندازهاى خاص درنظر 

گرفته شده است.   
■■■

همچنین سخنگوى شوراى اســالمى تیران به «نصف جهان» 
گفت: امروز پروژه هاى خوبى در شهر تیران به بهره بردارى رسید.
بهاره دولت یار احداث پل هاى خیابان شــهید بهشــتى شرقى، 
زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت خیابان غربى تأمین اجتماعى، 
ورودى گلزار شهدا، ساماندهى ورودى شهر تیران، احداث پارك و 
فضاى سبز در سطح شهر، دفع آب هاى سطحى، آزادسازى محور 
تیران، احداث باغ بانوان، ساماندهى پارك شهروند و ... را از جمله 
این پروژه ها خواند. وى همچنین گفــت: این اقدامات عمرانى، 

فرهنگى و... با تعامل بســیار خوب فرماندار، شــهردار، اعضاى 
شوراى شهر، امام جمعه و سایر مسئوالن امکانپذیر شده است.

دولت یار از بسته هاى تشویقى براى بازســازى خانه تاریخى در 
تیران خبر داد و گفت: براى بازسازى خانه هاى تاریخى، 80 درصد 

عوارض، تخفیف داده خواهد شد.
در روز سفر عباس رضایى،  استاندار اصفهان به شهرستان تیران 
و کرون و با حضور وى، شــوراى اسالمى شــهر تیران از پیمان 

شکرزاده شهردار این شهر تقدیر به عمل آورد.

ساسان اکبرزاده

 در مراسمى با حضور استاندار و مسئوالن استانى و شهرستانى؛

باغ بانوان تیران افتتاح شد

آگهى دعوت از بستانکاران
 شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت  و درمان شهرستان خمینى شهر 

(در حال تصفیه) نوبت سوم
بدینوسیله اعالم مى دارد شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (در حال تصفیه) به 
شماره ثبت 161 و شناسه ملى 10260042020 به موجب آگهى شماره 21379 مورخ 1397/05/15 منحل گردیده است. لذا در اجراى 
مقررات ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالى شرکت تعاونى اعم از سهامداران و کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت 
مى گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته در مهلت قانونى (6 ماه پس ازتاریخ اولین چاپ آگهى) جهت مطالبه و دریافت 
تسویه حساب به مدیر تصفیه شرکت تعاونى به نشانى: اصفهان- شهرستان خمینى شهر- خیابان امام شمالى- خیابان جوى گاردر 

مرکزى- زیرزمین پایگاه بهداشت با کدپستى 8413866161 مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است این آگهى در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ایران و همزمان در روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت آگهى مى گردد.
بدیهى است پس از پایان مهلت قانونى مذکور، هیچگونه اعتراض و ادعایى پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم مى گردد. 

مدیر تصفیه شرکت تعاونى منحله مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر (در حال تصفیه)

تاریخ انتشار: 97/12/23

نصف جهان مراسم اهداى جوایز مسابقات فرهنگى ستاد بزرگداشت 
چهلمین سال انقالب اسالمى به همت شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى و مسئوالن ستاد بزرگداشت چهلمین سال انقالب اسالمى 
دیروز در تاالر اجتماعات صدا و ســیماى مرکز اصفهان برگزار و از 
نفرات برگزیده در بخش هاى رادیویى، مکتوب و عکس با اهداى 
لوح و جوایزى همچون سفرهاى زیارتى- سیاحتى به مشهد مقدس 

تجلیل شد.
رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى در 
این مراسم با خیر مقدم به حضار و تبریک ایام رجب گفت: امروز 22 
اسفند ماه روز بزرگداشت و گرامیداشت شهدا و تأسیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران بوده که ما استقالل، عزت، سربلندى و افتخارمان را 

مدیون خون آنها هستیم و به روان پاك شهیدان درود مى فرستیم.
جعفر عسگرى انقالب اسالمى را ثمره مبارزات و شهادت ها در طول 
1400 سال پس از ظهور اسالم دانست و گفت: اخاللگران اقتصادى 
منتسب به انقالب اسالمى نیستند و نباید این مسائل را به حساب 

انقالب اسالمى گذاشت و باید امروز قدر انقالب را بدانیم.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان اصفهان با بیان 
اینکه گوشه اى از آثار انقالب اسالمى، احیاى فرهنگ عاشوراست، 
افزود: بروز آثار انقالب اســالمى امروز در یمن، لبنان، سوریه و... 
نشانه بیدارى اسالمى است و باید دانست که این انقالب ارزان به 

دست نیامده و باید از آن مراقبت کرد.
عسگرى در ادامه افزود: اگر مسئوالن کشور در بخش هاى مختلف 
در 40 ســال گذشــته، خوب مدیریت کرده بودند یقین بدانید آثار 

انقالب را حتى مى توانستیم در کشورهاى غیر اسالمى ببینیم.
وى داعش را دست پرورده دشمنان خواند و گفت: دشمنان با وجود 
داعش مى خواســتند انحراف ایجاد کنند ولى موفق نشدند و مردم 
بصیر ایران اسالمى به خصوص مردم شهیدپرور اصفهان نیز متوجه 
شدند که تحریم ها، تهدیدات و هجمه هاى فرهنگى البته با ریزش 

و رویش، تقریبًا بى اثر بوده است.
رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان مى گوید: مردم ما براى احیــاى دین قیام کرده و 
علیرغم مشکالتى که هست دست از انقالب نخواهند کشید و قدر 

انقالب اسالمى را دانسته و مى دانند.
عســگرى با تأکید بر اینکه مســیر شهدا امروز از ســوى مردم به 
خصوص جوانان باید ادامه یابد، گفــت: نمایندگان واقعى انقالب 
اســالمى امام راحل(ره)، رهبر معظم انقالب و شــهدا و مردمى 
هستند که امســال در روز 22 بهمن به صورت گسترده و با شکوه 
در راهپیمایى شــرکت کردند و حماسه آفریدند و تا زمانى که مردم 
در صحنه حاضر هســتند آمریکا و بزرگ تر از آمریکا، هیچ غلطى 
نمى توانند بکنند و ما نیز باید شــکر مردم زمان شناس و بصیر را به 

جاى آوریم.
وى به برپایى مسابقات فرهنگى ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
انقالب در اســتان اصفهان هم اشــاره کرد و گفت: ما سه مسابقه 
مکتوب، رادیویى و عکس را با همت دیگر ســازمان ها در چهلمین 
سالگرد پیروزى انقالب اســالمى در استان اصفهان و حتى کشور 

برگزار کردیم.
عسگرى ادامه داد: مسابقه مکتوب با همکارى اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان براى بازگویى دستاوردهاى انقالب در طول 

40 سال برگزار شد که با استقبال بسیار خوبى همراه بود و در این 
مســابقه 40 نفر به قید قرعه برگزیده شدند. در مسابقه رادیویى 
نیز که به همت صدا و سیماى مرکز اصفهان به صورت کشورى 
و استانى بر پا شد، از 74 نفر تجلیل شد که بخشى از آنها از دیگر 
اســتان ها بودند و در مســابقه عکس نیز که با کمک مجموعه 
فرهنگى زیارتى بعثت به انجام رســید 20 نفر از برگزیدگان از 
سوى شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان و 
40 نفر از سوى مجموعه فرهنگى بعثت به مشهد مقدس اعزام 

خواهند شد.
وى با قدردانى از اتاق اصنــاف و دیگر ســازمان ها که همکارى 
کردند، هدف از برگزارى این مسابقات را بصیرت افزایى و شناخت 
بیشتر و بهتر دستاوردهاى 40 ســاله انقالب برشمرد و به جوانان 
توصیه کرد با بهره گیرى از پیــام رهبر معظم انقالب در دهه پنجم 
انقالب، ســازندگى، تحول و امیــد به آینده را ســرلوحه کار خود 
قرار دهنــد و انقالب و ارزش ها را شــناخته و در مســیر انقالب و

 والیت گام بردارند.

اهداى جوایز مسابقات ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمى


