
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
سبزی های آلوده

 از جنوب تهران می آمد

مرادمند با اشاره به اینکه آبیاری سبزیجات با پساب دور از عقل است گفت:

پتانسیل های خفته گردشگری و جیب های خالی بودجه؛
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سایه سنگین قاچاق بر سر صاردات کشور
حبی��ب اهلل حقیق��ی در دی��دار اعض��ای اتحادی��ه 
صادرکنندگان محصوالت نفت،گاز و پتروش��یمی در 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: تسهیل 
تجارت قانونی از دیگر اهداف ستاد است؛ اما این اقدام 
به معنای تسامح در مقابله با قاچاق نیست و ستاد در 

امر مقابله با قاچاق کامال جدی است.
رییس س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز با 
بیان اینکه اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 

و اتحادی��ه ها از رویکردهای س��تاد اس��ت، تعامل دو 
س��ویه بین اتحادیه صادرکنندگان محصوالت نفت، 
گاز و پتروشیمی با ستاد را فرصتی در راستای تحقق 
اهداف مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی دانست و 
گفت: رویکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  
استفاده از ظرفیت های قانونی بخش خصوصی به ویژه 

اتحادیه های صنفی است.
وی، ستاد را مرجع عالی سیاستگذاری...
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رنج در مرنجــاب

حذف فضای سبز خیابان امام و 
بختیاردشت به دلیل کمبود آب

مخالفت شورا با  افزایش تعداد 
مراکز بازار روز کوثر 

 برنامه میان مدت پژو 
برای تولید خودرو در ایران

 برانکو، به دنبال یک علی
 دایی دیگر
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 نهمین نمایش��گاه تخصص��ی- بین الملل��ی صنایع، اب��زار، ماش��ین آالت و تولی��دات فلزات 
گرانبها و س��نگ های قیمتی از 22 تا 25 اردیبهش��ت م��اه در محل برگزاری نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفه��ان، واقع در پل شهرس��تان در س��اعات بازدید 16 ال��ی 22 میزبان 
عموم عالق��ه من��دان خواهد ب��ود. به گ��زارش واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه ه��ای بین 
الملل��ی اس��تان اصفهان، ای��ن دوره نمایش��گاه، در فضای نمایش��گاهی به مس��احت هش��ت 
ه��زار و 500 مترمرب��ع با حض��ور 80  مش��ارکت کننده از اس��تان ه��ای آذربایجان ش��رقی، 
خراس��ان رضوی، ته��ران، گلس��تان، اصفهان، خوزس��تان، ف��ارس، کرمان، هرم��زگان و یزد 
 برگزار می ش��ود. حاضران در نهمین نمایش��گاه فلزات گرانبها در زمینه های ماش��ین سازی، 
ابزار آالت، قالب کاری و ریخته گری، مخراجکاری و تراش سنگ های قیمتی، سنگ های تزیینی، 

تجهیزات و صنایع وابسته، مراکز علمی آموزشی مرتبط و مصنوعات طال فعالیت دارند. 
همچنین هیاتی 20 نفره از کش��ورهای عراق، افغانستان، ایتالیا، آلمان، اس��پانیا و ژاپن از این 
نمایش��گاه دیدار و بازدید خواهند ک��رد.   عالوه بر آن، پاویون اس��تان های کش��ور در نهمین 

نمایش��گاه تخصصی صنایع، ابزار، ماش��ین آالت تولید فلزات گرانبها و س��نگ های تزیینی در 
اصفهان تشکیل می ش��ود.  هدف از تش��کیل این پاویون، هم افزایی توان استان های مختلف 
کش��ور، ایجاد فضایی مش��ترک برای همفکری و تب��ادل نظر بیش��تر، اتحاد و تعامل بیش��تر 
 در راس��تای ش��عار »همدلی و همزبانی« و معرفی توانمندی اس��تان های کش��ور در س��طح 
ملی است. دعوت از رؤسای اتحادیه های سراسر کشور برای بازدید و حضور در جلسه هم اندیشی 

اتحادیه های کشور در این پاویون از دیگر برنامه های پیش بینی شده است. 
در این پاویون به هر استان، فضایی 24 متری اختصاص داده شده است که مصنوعات هر استان 
در ویترین آن اس��تان به نمایش در می آید. همچنین همایش یک روزه »بررس��ی فرصت ها و 
چالش های صنعت طال و جواهر کشور« با شعار » همدلی و همزبانی«  و با حضور رؤسای اتحادیه 
های سراسر کشور، مدیران و مقامات استانی، فعاالن صنف طال و جواهر و بزرگان و پیشکسوتان 
 این صنعت همزم��ان با دومی��ن روز از این نمایش��گاه و در محل هتل عباس��ی اصفهان برگزار 

خواهد شد.

 گازرساني به شهرك صنعتي بزرگ اصفهان 
به   بهره برداری رسید 

 با هزینه اي بالغ بر 45 میلیارد ریال طرح جامع گازرسانی به شهرک صنعتي بزرگ اصفهان انجام شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در راستای حمایت از چرخه تولید و صنعت، کاهش آلودگی و صیانت از محیط 
زیست، این بارگاز طبیعی به خطوط سوخت  بیش از 200واحد صنعتی واقع در» ش��هرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان)شاهین 
شهر(« تزریق شد تا  به جای سوخت های فسیلی آالینده ، موتور تولید و اقتصاد صنعت را با سوختی پاک  بیش از پیش به حرکت 
درآورد. دراین پروژه گازرسانی بالغ بر 13 کیلومتر ش��بکه تغذیه 16 اینچ  با فشار 250 پوند بر اینچ مربع ،یک ایستگاه تقلیل فشار 
TBS  با ظرفیت 20هزار مترمکعب بر ساعت  و یک  ایستگاه حفاظت از زنگ CPS جمعاً با هزینه ای بیش از 45 میلیارد ریال راه 
اندازی شد.گفتنی است،عملیات اجرایی گازرسانی به این ش��هرک  بزرگ  در مدت زمان تعیین شده حدود یک سال و نیم توسط 
کارکنان شرکت گاز استان اصفهان انجام ش��د و 36 کیلومتر از ش��بکه گذاری داخلی آن نیز  توسط شرکت شهرک های صنعتی 

اجرایی شد.این شهرک صنعتی در شمال اصفهان در 20 کیلومتری بزرگراه آزادگان واقع شده است.

باز هم حادثه ای مبهم، قبل از پایان رسیدگی ها و تحقیقات قانونی و قضایی، 
به دستمایه ای برای اسب تازی سوء استفاده کنندگان و تهییج افکار عمومی 
تبدیل شد. مته ای که دیروز بر خش��خاش اسیدپاشی های اصفهان و امروز، 
بر مرگ دختری جوان بر اثر پرتاب شدن از طبقه چهارم یک هتل در مهاباد 

خورده شد تا شائبه ناامني اجتماعي براي مردم را ایجاد کند.
باز هم هیاهوی��ی از یک حادثه مبهم در فضاهای مجازی ب��ه راه افتاد و افکار 
عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد و از طرفی، رسانه های معاند که همواره به 
دنبال آبی گل آلود برای ماهی گیری خود هستند را نیز باری دیگر به میدان 
تفرقه انگیزی و پاشیدن بذر کینه و دشمنی در دل جوانان زودباور کشورمان 
وارد کرد.هفته گذشته دختری جوان که به عنوان مهماندار هتل تارا واقع در 
شهرس��تان مهاباد آذربایجان غربی فعالیت می کرد، در حادثه ای مشکوک، 

خود را از طبقه چهارم این هتل به پایین پرتاب کرد و جانش را از دست داد.
پس از وقوع این حادثه، با وجودی که تحقیقات برای مش��خص ش��دن ابعاد 
مختلف آن از س��وی دس��تگاه قضایی و نیروی های انتظامی آغاز ش��ده بود 
اما رس��انه ها و جریان های ضدانقالب باری دیگر همچون وقایع اسیدپاش��ی 
اصفهان، از این رخداد تلخ نیز سوء استفاده کردند و در جهت تشویش اذهان 
عمومی گام برداش��تند و موجی از اخبار جهت دار در س��ایت ها و شبکه های 
اجتماعی به راه افتاد و موضوع را به نوعی ب��ا نهادهای امنیتی مرتبط کرد به 
طوری که محتوای این پیام ها بیانگر خودکشی دختری جوان برای فرار از تجاوز 
یک مامور امنیتی بود.پس از آن، حدود 200 تا 300 نفر از جوانان معترض به 
نحوه مدیریت هتل تارا در مقابل این مجموعه تجمع کردند و متأسفانه بخشی 

از هتل را آتش زده و خساراتی به آن وارد کردند. 
روایت جعفر کتانی، فرماندار شهرستان مهاباد از برخی جزییات 

حادثه
وی با اشاره به برخی جزییات ادعایی از این واقعه مبنی بر عضویت عامل حادثه 
در نهادهای اطالعاتی،  با تاکید بر دستگیر شدن این فرد، گفت: »متهم بازرس 
و یا ناظر هیچ نهادی نبوده اس��ت؛ بلکه مدتی قبل در هتل کوهستان مهاباد 
مش��غول به کار بوده و این هتل را در ارتقاء سطح استاندارهایش کمک کرده 
است و هتل تارا )محل وقوع خودکشی دختر جوان( نیز به همین منظور متهم 

را به کار گرفته است و وی در این هتل مستقر شده است.«
کتانی در خصوص آخری��ن نتایج تحقیقات در خصوص ای��ن حادثه تصریح 
کرد: » نیروی انتظامی و دادگس��تری به ش��دت مش��غول تحقیقات در این 
 خصوص هستند. اسناد و شواهد مربوط به این حادثه و فایل تماس های صوتی

 جمع آوری شده اند، ولی به علت وجود پاره ای مسائل خانوادگی و شخصی 
تا کامل نشدن تحقیقات در خصوص پرونده، جزییات آن را منتشر نمی کنیم 

چون اصال اخالقی نیست.«
فرماندار شهرستان مهاباد افزود: در ادعای اول اذعان شده که این فرد به هنگام 
پایین آمدن از بالکن تعادل خود را از دست داده و به خیابان پرت شده است، اما 
در ادعای دوم چنین مطرح شده که برای فرار از افشای حادثه خود را به پایین 
انداخته است.وی با بیان اینکه پرونده این حادثه در حال پیگیری است، افزود: 

فرد متهم در رابطه با این قضیه دستگیر و بازداشت شده است.
فرماندار مهاباد خاطرنشان کرد: مادر قربانی خواستار پیگیری این موضوع به 
صورت قانونی است و حتی برای اینکه اغتشاش و آشوب در شهر گسترش پیدا 

نکند بر سر مزار فرزندش در سومین روز از فوتش نرفته  است.
دعوت به تجمع در مقابل هتل و به آتش کشیدن آن

بنابر این گزارش، در این میان مصاحبه فرماندار مهاباد مبنی بر دس��تگیری 
متهم و وجود برخی فایل های صوتی تماس ها و شخصی بودن ابعاد مختلف 
این پرونده،  برخی محافل خاص که س��عی در تحریک احساس��ات عمومی 
داشتند، شروع به شایعه سازی درباره همکاری مدیران هتل مذکور با متهم 
اصلی این واقعه کردند.این ش��ایعه که به س��رعت در ش��بکه های اجتماعی 
گس��ترش پیدا می کند،  در نهایت در روز پنجشنبه گذشته منجر به تجمعی 
اعتراضی در برابر هتل تارا مهاباد می شود؛ معترضان که در ابتدا تنها با شعار 
خواستار پیگیری ماجرا از سوی نهادهای مسوول بودند،  با تحریک تعدادی از 
حاضران با نیروی انتظامی درگیر شدند.این تجمع که انتشار فوری تصاویر و 
فیلم های مربوط به آن در رسانه های ضدانقالب مشکوک به نظر می رسید، تا 
آتش زدن هتل تارا پیش می رود و درگیری های پیرامون آن منجر به زخمی 
شدن برخی معترضان و نیروهای انتظامی می ش��ود. نکته قابل تامل اینکه 
برخی رس��انه های ضدانقالب به نقل از روزنامه نگار کردی که ساکن یکی از 

کشورهای همسایه است، اقدام به کشته سازی برای این تجمع کردند.
واقعه ای شخصی که دستمایه ضدانقالب شد

جنجال سازی رسانه های ضدانقالب و برخی محافل فعال در زمینه تحرکات 
قومی، برای جلوگیری از انتشار واقعیت های پیرامون این واقعه در روزهای اول 
تا حدودی نتیجه داد، اما در ادامه ماجرا و انتشار برخی جزییات، این محافل 
سعی کردند با ایجاد تجمع های اعتراضی، موضوع را به روز به روز جنجالی تر 
کنند.در این میان برخی اخبار رسیده نشان می دهد واقعه رخ داده در هتل تارا 
مهاباد در پی یک مساله شخصی بوده و حضور متهم در اتاق محل وقوع حادثه 

یکی از ابعاد مشکوک ماجرا اس��ت که به دلیل حفظ حریم شخصی مقتول و 
خانواده وی، انتشار برخی جزئیات ماجرا ممکن نیست.

روایت حادثه از زبان معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی
در این میان، معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی نیز در نشست خبری 
که در تشریح جزییات این واقعه برگزار کرد، درباره برخی جزییات این حادثه 
گفت: برای بررسی مسائل و مشکالت رویداده در مهاباد که در پی سقوط یکی 
از کارکنان هتل تارا و متعاقب آن تجمع غیرقانونی انجام شده مقابل این هتل 
اتفاق افتاد دو جلسه شورای تأمین آذربایجان غربی برگزار شد که جلسه شب 

گذشته آن تا ساعت 2:30 دقیقه بامداد به طول انجامید.
وی افزود: در جلسه شب گذشته شورای تأمین استان تمام ابعاد این حادثه و 
اتفاقات مرتبط بدان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مربوط به چگونگی 

مدیریت این رویداد اتخاذ شد.
چگونگی کشته شدن کارمند هتل تارا مهاباد

رادفر تصریح کرد: در روز یکشنبه گذش��ته 13 اردیبهشت ماه، یکی از بانوان 
شاغل در هتل تارای مهاباد از طبقه چهارم آن سقوط کرد و متأسفانه در این 
حادثه جان باخت که این ضایعه را به خانواده آن مرحومه تسلیت گفته و اعالم 
می کنیم که مس��ووالن آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد با جدیت و دقت 
در حال رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع هس��تند و در این راستا متهم 

احتمالی دستگیر شده و دادگستری با دقت تمام موضوع را بررسی می کند.
وی افزود: آنچه روشن است اینکه یک آشنایی قبلی بین این دو وجود داشت 
و احتماالً آن ها قصد ازدواج داش��ته اند؛ به طوری که مته��م، زن قبلی خود را 
طالق داده بود، اما بر اساس معاینات پزشکی قانونی روی جسد متوفی، هیچ 
رابطه غیراخالقی بین این دو نفر شکل نگرفته است؛ اما به دلیل نحوه برخورد 
و دخالت مدیر هتل که خانواده مرحومه را در جریان آشنایی و دیدار این دو 
در یکی از اتاق ها قرار داده بود، مرحومه تالش کرده تا برای حفظ آبروی خود 
و روبه رو نشدن با مادرش که به دعوت مدیر هتل به این مجموعه دعوت شده 
بود، از اتاقی به اتاق دیگر از طریق بالکن داخل شود که در همین حین سقوط 

کرده و جان می بازد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: متعاقب این حادثه 
سایت های عمدتاً بیگانه و وابسته به جریان های کومله و دموکرات که اهداف 
ضدانقالبی دارند، شروع به فضاس��ازی بر اس��اس منافع تفرقه اندازانه خود 
کردند و درصدد القای ارتباط داشتن شخص متهم در این حادثه با نهادهای 
امنیتی کشور بودند؛ در حالی که این فرد از فعاالن بخش خصوصی بوده و هیچ 

ارتباطی با نهادهای امنیتی و دولتی ندارد. وی تصریح کرد: متهم مشاور بخش 
خصوصی بوده و برای بررسی وضعیت هتل 4ستاره تارا در این محل مستقر بود 

تا مسووالن این مجموعه را برای ارتقای درجه هتل داری کمک کند.
فضاسازی غیرواقعی سایت ها و شبکه های ضدانقالب

رادفر گفت: در روزهای گذشته اخبار غیرواقعی زیادی پیرامون این حادثه در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شد که اکثر این اخبار و عکس ها 
غیرمستند و غیرواقعی بوده و با هدف فضاس��ازی برای تهییج افکار جوانان و 

مخدوش سازی چهره شهر مهاباد انجام گرفته است.
وی با تشریح اتفاقات حادثه اخیرکه در پی تجمع 200 تا 300 نفر از جوانان 
معترض به نحوه مدیریت هتل تارا در مقابل این مجموعه صورت گرفت اظهار 
داشت: به دنبال فضاسازی سایت ها و شبکه های معاند و تهییج کردن عده ای 
از جوانان این شهر، متأسفانه بخش��ی از هتل آتش زده شد و خساراتی بدان 
وارد آمد و در این اتفاقات 25 نفر که هفت نفرشان از مأموران انتظامی بودند 
مجروح ش��دند که کار درمان همه آنان به جز  دو  نفر به صورت سرپایی انجام 
شد و دو نفر که شدت مجروحیت بیشتری داشتند، یکی در مهاباد و دیگری 

در تبریز بستری شده اند. 
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار آذربایجان غربی تصریح ک��رد: مأموران 
انتظامی و امنیتی در   نهایت خویش��تن داری به مدیری��ت تجمع پرداختند 
و بدون ش��لیک هیچ گلوله و خش��ونتی با اس��تفاده از روش ه��ای معمول 
 مدیریتی در چنین اتفاقاتی، این رویداد را خاتمه دادند؛  اما باید دانس��ت که

 خویشتن داری نیروهای انتظامی و امنیتی همیشگی نیست و در صورت تکرار 
تخلفات و تجمعات غیرقانونی با شدت با تهییج کنندگان و آسیب زنندگان به 

اموال شخصی و عمومی برخورد خواهد شد.
رادفر افزود: طبیعی اس��ت که اتفاقاتی نظیر آنچه در این شهر رخ داد ممکن 
اس��ت در هر جای دیگری روی دهد؛ اما تهییج جوانان ب��رای انجام اقدامات 
غیرقانونی که عمدتاً با ایفای نقش مخالفان نظام و انقالب انجام می شودکار 

صحیحی نیست و باید از این کار پرهیز شود.
وی تصریح کرد: آنچه شبکه های ماهواره ای مخالف نظام و سایت های وابسته 
به گروه های ضدانقالب در پی تصویر سازی از آن هس��تند غیرواقعی بوده و 
به خالف منافع عمومی شهروندان مهاباد است؛ بنابراین مردم فهیم و فرهنگی 
این ش��هر باید از فرزندان خود مراقبت کرده و اجازه ندهند جوانان ش��ان در 
مس��یر اهداف ضدانقالبیون قرار گرفته و به چهره عمومی مناسب این شهر 

آسیب بزنند.

در نمایشگاه طالی امسال چه می گذرد؟

مته ای که به خشخاش یک حادثه مبهم خورد ؛

دیروز اصفهان، امروز مهاباد
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وزیری که توقعات ورزشی ها را 
برآورده نکرد

 تاجیکستان، مشتری
 گازوییل ایران شد

 مشکل کمبود داروهای
 خاص برطرف می شود 

2

جنگ ناجوانمردانه یمن، حمله حکومت تازه کاری است که مسائل 
سیاسی منطقه و جهان را نمی فهمد.

رییس جمهور کش��ورمان با بیان مطلب افزود: یک حکومتی که 
مسائل سیاس��ی منطقه و جهان را نمی فهمد و نمی داند و تازه کار 

است، بعد از سالیان دراز آمده و می خواهد خود را نشان دهد.
حسن روحانی،  در همایش انسان مهربان، دنیای آرام ویژه مراسم 
هفته هالل احمر که در س��الن اجالس س��ران برگزار ش��د، طی 
سخنانی اظهارداشت: بنده به همه ش��ما فداکاران صحنه امداد و 
نجات و کمک به مردم ش��ریف ایران، هفته هالل احمر را تبریک 

عرض می کنم و ان شاءهلل همه ما بتوانیم در راه خدمت...

برای نجات انسان ها، حزب و دسته 
معنی ندارد



ترکیه، جدیدترین سامانه پدافندی 
خود را رونمایی کرد

صنایع Aselsan ترکیه، جدید ترین دستاورد پدافندی خود را 
تحت عنوان»حصار« در دو مدل برد کوتاه و برد متوسط رونمایی 
کرد.  این سامانه که شامل دو مدل برد کوتاه و متوسط می باشد 

به وسیله ی سیستم کنترل آتش جدید مدرنیزه شده است.
نمونه ی کوتاه برد این س��امانه تحت عن��وان »Hisar-A« بر 
روی خودرو زرهی ACV-۳۰ نصب شده که قادر به حمل چهار 
تیر موشک این سامانه به همراه رادار سه بعدی اسکن آسمان، 

سامانه ی الکترواپتیکی و سامانه ی جستجوگر IR است.
نمونه برد متوسط این سامانه با نام»Hisar-۰« با حداکثر برد 
درگیری ۱۵ کیلومتر نیز از همان ویژگی های نمونه برد کوتاه آن 
برخوردار است، با این تفاوت که النچر این سامانه قابلیت حمل 

۶ تیر موشک را دارد.
مراحل ساخت و تولید این سامانه از سال ۲۰۱۱ میالدی با عقد 
قرارداد بین صنایع نظامی Aselsan و دبیرخانه صنایع دفاعی 

ترکیه آغاز شد.

 اظهارات وزیر خارجه عربستان
 مردود است

س��خنگوی وزارت خارجه، اظه��ارات وزیر خارجه عربس��تان 
س��عودی درباره ایران را مردود دانس��ت و گفت: این اظهارات 
فرافکنی و مبتنی بر یک رش��ته تحلیل های تکراری و بی فایده 

است.
 مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت خارجه اظهارات عادل جبیر، 
وزیر خارجه عربس��تان س��عودي در باره ایران ط��ی کنفرانس 
مطبوعاتی با همت��ای امریکایی در ریاض را مردود دانس��ت و 
گفت: این اظهارات فرافکنی  و مبتنی بر یک رشته تحلیل های 

تکراری و بی فایده است.
افخم افزود : مقام سعودی درحالي مدعي دخالت ایران دریمن 
است که بیش از چهل روزاست کش��ور یمن  براي تامین منافع 
ریاض و هم پیمانانش بي وقفه ه��دف حمالت نظامي قرار دارد 
و با محاصره کامل زمیني؛ دریایي و هوای��ي به گروگان گرفته 

شده است.
س��خنگوي وزارت خارجه تصریح کرد:  مردم یمن همانند همه  
ملت هاي مستقل اجازه دخالت در امورشان را تحت هیچ عنواني 
به هیچ کش��وري نخواهند داد. افخم گفت: ایران در چارچوب 
 اصول اس��المي و انس��اني پایان محاصره یمن وارس��ال فوري

کمک های انسان دوستانه براي جلوگیري از فاجعه انساني در 
کشور مسلمان یمن را بسیارضروري مي داند.

 سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه گفتگو، بهترین 
راه براي پایان بحران و رس��یدن به یک راه حل منطقي و پایدار 
است؛ اضافه کرد:  توقف عملیات نظامی علیه یمن و از سرگیری 
گفتگوهای یمنی برای تش��کیل دولت فراگیر گام هاي فوري و 

اساسي براي حرکت در مسیر راهکار سیاسي است.

یک نماینده مجلس شورای اس��المی از تشکیل حزب »امید ملت« 
با حضور جمعی از فعاالن سیاسی و نمایندگان سابق و ادوار مجلس 
خبر داد.  اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: جمعی از نمایندگان مجلس در تالش هستند 
تا حزب »امید مل��ت« را با حضور نمایندگان فعلی و ادوار تش��کیل 
دهند. وی با اعالم اینکه قرار است جمعی از فعاالن معتدل جریانات 
مختلف سیاس��ی در این حزب حضور یابند، خاطرنشان کرد: حزب 
»امید ملت« با منش اعتدال��ی حرکت خواهد ک��رد و تمامی افراد 

معتدل حاضر در جریان های سیاسی می توانند در آن حضور یابند.
نماینده مردم مسجدسلیمان، اولین گام برای فعالیت رسمی حزب 
»امید مل��ت« را انتخابات پی��ش روی مجلس عن��وان کرد و گفت: 
تاکنون چند جلسه برای تشکیل این حزب برگزار شده؛ اما در حال 
حاضر به دلیل تعهد اخالقی که به دوس��تان داده ش��ده، نمی توانم 

جزئیاتی از افراد حاضر در جلسه و تصمیمات ارائه کنم.

محسن رضایی، پس از اتمام جلسه هفتگی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در جمع خبرنگاران از اتمام بررسی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در 

مجمع و ارسال آن به محضر رهبر معظم انقالب خبر داد.
وی افزود: پیش از این رهبر معظم انقالب اصل سیاست های برنامه ششم را 
به مجمع ابالغ کرده بودند، ما نیز نظر مش��ورتی دادیم و برای ایشان ارسال 
کردیم و در نهای��ت رهبر معظم انقالب با اصالحاتی ک��ه انجام خواهند داد 
این برنامه ها را به دولت و مجلس و ق��وه قضائیه ابالغ می کنند تا احکام آن 
در مجلس تصویب و به عنوان س��ومین گام در افق ایران ۱۴۰۴،  از ابتدای 
سال ۱۳۹۵ اجرا شود. رضایی، درباره لحاظ کردن مساله اقتصاد مقاومتی و 
کاهش وابستگی به بودجه نفت در تدوین سیاست های برنامه ششم توسعه، 
تصریح کرد: در این رابطه چند پیش بینی مهم داشته ایم؛ نخست اینکه سهم 
صندوق توسعه ملی را همچنان باال گرفته ایم، این صندوق که برای استقالل 
بودجه دولت از نفت تشکیل شده باید کامال تقویت شود؛ همچنین در این 

سیاست ها از خام فروشی نفت پرهیز شده است.
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جنگ ناجوانمردانه یمن، حمله حکومت تازه کاری است که مسائل 
سیاسی منطقه و جهان را نمی فهمد.

رییس جمهور کش��ورمان با بیان مطلب اف��زود: یک حکومتی که 
مسائل سیاس��ی منطقه و جهان را نمی فهمد و نمی داند و تازه کار 

است، بعد از سالیان دراز آمده و می خواهد خود را نشان دهد.
حسن روحانی،  در همایش انسان مهربان، دنیای آرام ویژه مراسم 
هفته هالل احمر که در سالن اجالس سران برگزار شد، طی سخنانی 
اظهارداشت: بنده به همه شما فداکاران صحنه امداد و نجات و کمک 
به مردم ش��ریف ایران، هفته هالل احمر را تبریک عرض می کنم 
و ان ش��اءهلل همه ما بتوانیم در راه خدمت م��ردم گام ها و قدم های 

بلندتری را برداریم.
وی افزود: شاید ویژگی هالل احمرها و همچنین صلیب سرخ ها بر 
این مبنی باشد که این جمعیت ها فقط به درد و آالم انسان ها فارغ 
از ملیت، نژاد، زبان، مذهب، ایمان و عقیده می نگرند و هر کسی که 
دچار مشکل شده و یا با حادثه ای ناگوار مواجه شده کمک می کنند. 
رییس جمهور تصریح کرد: بنا به تعبیر پیامبر اکرم)ص( هر انسانی 
که صدای مظلومیتش بلند می شود و از دیگران کمک می خواهد 
اگر به این فریاد اعتنا نکردیم بدانیم که مس��لمان نیستیم که این 

تعبیر مهمی است.
روحانی افزود: پیامبر می گوید اگر ندای گرفتاری را ش��نیدی که 
گفت به فریاد من برسید و به آن پاسخ زبانی و عملی ندادید، دیگر 

خود را مسلمان ندانید.
وی خاطرنشان کرد: آن همه آیات قرآن مجید که ما را به نیکوکاری، 
احس��ان و کمک به دیگران دع��وت می کند و آن هم��ه روایات از 
پیامبران و ائمه و سیره زندگی آنها این واقعیت را نشان می دهد که 
در بخشی از اموری که مربوط به آالم و مشکالت انسان ها می شود 

فرقی ندارد که آن فرد دارای چه ملیت، نژاد و اعتقادی است؛ زیرا 
هنگامی که می خواهیم به یک انسان کمک کنیم و یا اینکه قصد 
داریم ش��خصی را از زیر آوار نجات دهی��م نمی گوییم که ملیت و 
اعتقاداتش چیست و یا به کدام جناح وابسته است اینها دیگر مطرح 

نیست و تنها  انسانیت مطرح است.
روحانی با تأکی��د بر اینکه ما همچنان از مش��کالت اجتماعی رنج 
می بریم گفت: یکی از مشکالت اجتماعی ما که هنوز هم در جامعه 
انقالبی ایران وجود دارد تفکیک نکردن موضوعات از یکدیگر است؛ 
یک بار بحث انتخابات است و می خواهیم به یک کاندیدا رأی دهیم 
که رقابت سیاسی جای خودش را دارد؛ اما یک وقت بحث محیط 
زیست مردم، نجات جان انسان و کم کردن خطرها در جامعه است 

که در اینجا حزب و دسته و مذهب و ملیت معنایی ندارد.
وی تأکید کرد: اسالم یک قدم پا را فراتر گذاشته و حتی نسبت به 
حیوانات، گیاهان هم توجه ویژه ای دارد؛ چه برس��د به انس��ان که 

جایگاه خاص خود را دارد.
رییس جمهور با بیان اینکه یکی از اولین تأکیدات اس��الم توصیه 
حفظ محیط زیست است، تصریح کرد: ما حتی نسبت به زمین هم 
مسوول هستیم و نباید آن را آلوده کنیم. وظیفه زنده کردن زمین 
را بر دوش داریم؛ پس اساس اسالم وظایف سنگینی را بر دوش ما 
گذاشته است، این بخشی از مسوولیتی است که شما در هالل احمر 

برعهده دارید.
رییس جمهور ادامه داد: همان وظایفی که پیامبر اکرم)ص( و قرآن 
مجید بر آنها تأکید کرده، امروز به عنوان مفاهیم جدید اجتماعی و 

حقوقی در جامعه بشری مطرح است.
روحانی با بیان اینکه داوطلب بودن یکی از ویژگی های س��ازمان 
هالل احمر ایران است گفت: استقالل و غیر دولتی بودن و خیرخواه 

بودن از ویژگی های این س��ازمان اس��ت؛ داوطلبی همواره بسیار 
لذت بخش است. کسی که خودش برای خدمت در جامعه داوطلب 

می شود نه اینکه او را صدا بزنند.
وی گفت: ق��رآن کریم نی��ز می فرماید بعضی ها ب��رای رضای حق 
داوطلب می شوند البته این آیه در شأن امام علی)ع( است که خود 
داوطلب ش��د به جای پیامبر در بستر ایش��ان بخوابد تا پیامبر به 

سالمت از شهر خارج شود.
وی با بیان اینکه س��ازمان هالل احمر آرامش می آورد گفت: هرجا 
پرچم هالل احمر وجود دارد به انسان آرامش می دهد و فرد احساس 
می کند تنها نیست و اگر حادثه ای پیش آید گروهی هستند که از 
پیش خودشان را برای کمک آماده کردند، کار شما چقدر لذت بخش 
است؛ وقتی یک فردی را نجات می دهید چراکه نجات انسان، نجات 

انسانیت است که این از همه دنیا ارزشمندتر است.
رییس جمهور با بیان اینکه جوانان با تالش مضاعف در میدان حضور 
دارند گفت: وقتی کار ارزشمند شما با نیروی جوانی همراه می شود 
لذت و تالش آن نیز بیشتر می شود. شما جمع فرشتگان نجات در 

جامعه ایران و جوامع مختلف هستید.
روحانی تصری��ح کرد: حضور ش��ما در بعض��ی از صحنه هایی که 
متأسفانه در آن سیاست آنقدر پررنگ می شود و حتی بر کمک های 

نوع دوستانه هم سایه می افکند، بسیار مهم است.
وی با اشاره به جنگ رخ داده در یمن گفت: این جنگی که در یمن 
پیش آمده حمله ناجوانمردانه یک همسایه با بمباران به آنها است. 
آن همس��ایه به جای کمک با هواپیمایی ک��ه از قدرت های بزرگ 
گرفته تفصیل این را نمی گویم که با پول چه کسانی گرفته،  چگونه 
آموزش دیده و مس��ائل دیگر که گاهی خلبانان دیگر آن را هدایت 

می کنند بر سر مردم یمن بمب می ریزند.
رییس جمهور در ادامه گفت: یک حکومتی که مس��ائل سیاس��ی 
منطقه و جهان را نمی فهم��د و نمی داند و تازه کار اس��ت و بعد از 
س��الیان دراز آمده خود را نش��ان دهد و دولتی که همیشه با دالر 
کارش را انجام می داد، به جای دالر راه های زیادی برای نفوذ دارد؛  
اما بمب را انتخاب کرده و فکر می کند با بمب می تواند نشان دهد 
قدرتمند است و در منطقه تأثیر دارد و این یک خطای استراتژیک 

و بزرگی است که اینان مرتکب شدند.
وی در ادامه گفت: کش��وری مورد هجمه ناجوانمردانه قرار گرفته 
که اگر به جای یمن یک کش��ور اروپایی بود صلیب سرخ جهانی و 
هالل احمرها چه کارها که نمی کردند، پل هوایی تشکیل می دادند 
و تمامی امکانات و فوریت های زندگی و پزشکی را به آنجا سرازیر 

می کردند.
روحانی ادامه داد: اما کشور مظلوم مس��لمان گرفتار این مصیبت 
بزرگ شده و یک همسایه برخالف همه اصول انسانی به خانه های 
آنها، به بیمارستان، به مناطق مسکونی و فرزندان شان حمله کرده 
است در حالی که امکانات و دارویی هم در آنجا نیست، اینجا جای 

امتحان تاریخی برای دنیا است.

رییس جمهور،  در همایش ویژه هفته هالل احمر؛

برای نجات انسان ها، حزب و دسته معنی ندارد
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اگر وزارت فرهنگ و ارشاد تعطیل 
شود، اتفاقی نمی افتد

س��ید محمدباقر عبادی، نماینده بیرجند در مجلس گفت: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کار آنچنانی در کشور انجام 
نمی ده��د و اگر این وزارتخان��ه را تعطیل ه��م کنند، اتفاق 

خاصی در کشور نخواهد افتاد.

باید کوچه به کوچه، واقعیت های 
تلخ دوران احمدی نژاد را گفت

محمدرض��ا خب��از، مع��اون تقنین��ی معاون��ت پارلمان��ی 
رییس جمه��ور گفت��ه: قطع��ا کس��انی ک��ه سرش��ان در 
حس��اب و کتاب اس��ت، می دانند ب��ا آن درآمده��ای فوق 
الع��اده و بی س��ابقه کش��ور در دول��ت س��ابق عملک��رد 
احمدی نژاد بس��یار ب��د بوده اس��ت. قطعا اگر نخب��گان راه 
بیفتن��د و واقعیت را برای م��ردم بیان و در زم��ان انتخابات 
مس��ایل را برم��ال کنن��د، حت��ی کوچه ب��ه کوچه و ش��هر 
 به ش��هر واقعیت ه��ای تلخ را برای م��ردم بگوین��د و افت و 
عقب گرد کشور رادر این هشت سال برای مردم بیان کنند، 
مردم نیز به ای��ن واقعیت پی می برند و هیچ انس��ان عاقلی، 
فردی را که دارای چنین عملکردی بوده است دوباره انتخاب 

نمی کنند.

حمله مرعشی به شورای نگهبان
حسین مرعشی، در همایشی با نام همدلی و همزبانی گفته: 
شورای نگهبان به جای اینکه عدالت را محور قرار دهد و داور 
بی طرفی باشد، س��الیق سیاس��ی خود را با نام های ارزشی 
اعمال می کند و تالش دارد ب��ا حذف و زمین گیر کردن رقبا 
مس��یر را برای خود هموار کند که البته تا ام��روز در این راه 
موفقیتی نداش��ته اند و در خرداد ۷۶ و سال ۹۲ دیده اند که 

موفقیت برای ماست.

راهکار عجیب دولت احمدی نژاد 
برای پرداخت حقوق پزشکان

وزیر بهداش��ت گفته: دولت گذشته به دلیل نداشتن بودجه 
برای پرداخت حقوق های پزش��کان به آنان اجازه تأس��یس 
مطب و خرید دستگاه رادیولوژی و س��ونوگرافی داده بود تا 
پزشکان جوان بتوانند، فعالیت شخصی کنند. این در حالی 

است که مشکل ما کمبود نیروی متخصص است.
در آخری��ن روزه��ای دول��ت دوم محم��ود احمدی ن��ژاد، 
محمدحس��ن طریقت منف��رد، وزیر بهداش��ت در اعتراض 
به رادیولوژیس��ت ها به حضور دس��تگاه های س��ونوگرافی 
و رادیول��وژی در برخی مطب ه��ا، از دادن مج��وز خدمات 
رادیولوژی به پزش��کان عمومی و اجازه انجام س��ونوگرافی 
به متخصصان زنان دفاع کرد و گفت: این واگذاری بر اساس 
استانداردهای جهانی در حال بررسی است و نباید مردم را از 

این امکان محروم کنیم.

 آسیب سنگین هندوانه
 به اقتصاد ایران

سال گذشته بیش از ۸۳۳هزار تن هنداونه به قیمت کیلویی 
حدود ۷۰۰تومان به کشورهای مختلف صادر شد که حدود 
۲۰۸میلیارد لیتر آب برای آن صرف ش��ده بود. جالب اینکه 
هنداونه جزو ارزان ترین محصوالت صادراتی کش��اورزی به 
شمار می رود که هر کیلوگرم تنها ۰/۲ دالر ارزش دارد؛ یعنی 
با در نظر گرفتن ۳۵۰۰تومان به عنوان باال ترین نرخ دالر در 
سال گذش��ته به ازای صادرات هر کیلوگرم هنداونه حدود 
۷۰۰تومان نصیب صادرکنندگان ایرانی شده است و این نوع 
صادرات آب مجازی آن هم در شرایط بحرانی آب در کشور 

به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.

بلد نیستند مشکلی را حل کنند، 
می خواهند نماینده ها را پنهان کنند!

س��ید محم��ود کاش��انی در مطلب��ی در وب��الگ نخبگان 
خبرآنالی��ن، به نقد طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس 
پرداخت��ه و گفته ه��ای مدافع��ان این ط�رح را سفس��طه و 
بی ارزش دانسته و نوشته: »مدافعان این طرح می خ�واهند 
از یک مق�دمة باطل؛ یعنی دور نگاه داش��تن نمایندگان از 
دس��ترس مردم، یک نتیج�ه صحیح؛ یعنی ارتقای کیفیت 
قانونگذاری را بگیرند. این در حالی اس��ت ک��ه اگر مردم در 
حوزه های انتخابیه ب��ه دلیل نیاز به اش��تغال، وام، ازدواج و 
یا مش��کالتی که در دس��تگاه های اجرایی و قضایی با آن ها 
دست به گریبان هس��تند، به عنوان آخرین چاره به نمایندة 
خود مراجعه می کنند، دلیل روش��ن آن این است که دولت 
و مجلس در حل و فصل مسایل کشور ناتوان هستند و ملت 
ایران را گرفتار این مش��کالت ف��ردی و اجتماعی کرده اند. 
مدافع��ان این طرح با س��رپوش گذاش��تن بر ای��ن واقعیت 
می خواهند نمایندگان را از دسترس مردم و تظلمات آنان دور 
نگه دارند، ولی این واقعی��ت را نادیده می گیرند که به فرض 
آنکه این طرح تصویب شود و نمایندگان، خود را از دسترس 
مردم در حوزه های انتخابی��ه دور کنند، چه مرجع و مقامی 

باید شکایات مردم را استماع کند... .

 ادامه مستندسازی 
درباره مذاکرات هسته ای

از تیزر مستند »از سعدآباد تا لوزان« رونمایی و ادعا شده که 
این مستند روایتی صریح از ۱۳ سال پرونده هسته ای ایران 
است و به بررسی سیاست دولت های اصالحات، احمدی نژاد 
و روحان��ی در این زمینه پرداخته اس��ت. این مس��تند ۲۵ 
دقیقه ای به کارگردانی جهانگی��ر پورصالح و تهیه کنندگی 

موسسه آرمان هنر انقالب تهیه شده است.

شنیده ها 

 حزب »امید ملت«
 تشکیل می شود

سهم صندوق توسعه ملی در 
برنامه ششم افزایش می یابد

دبی��ر کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجل��س گفت: 
اظه��ارات رییس س��ازمان محیط زیس��ت در 
رابطه با گزارش مجلس در م��ورد بنزین های 
پتروش��یمی، مبنای قانونی ندارد و وی باید به 

قانون تمکین کند.
مصطفی افضلی ف��رد، نماینده مردم اردبیل در 
مجلس ش��ورای اسالمی  با اش��اره به اظهارات 
رییس سازمان محیط زیس��ت درباره گزارش 
کمیس��یون اصل ۹۰ در خص��وص بنزین های 
پتروش��یمی ها و رد ادعای تاثیر این بنزین ها 
بر آلودگی کالن شهر ها در این گزارش، گفت: 
اظهارات رییس سازمان محیط زیست درباره 
گ��زارش کمیس��یون اص��ل ۹۰ در خصوص 
بنزین های پتروش��یمی غیرقانونی است؛ زیرا 
فصل الخطاب در بررسی گزارشات در رسیدگی 

به شکایات کمیسیون اصل ۹۰ است.
وی افزود: در جلسه بررسی پرونده بنزین های 
پتروشیمی ش��خص خانم ابتکار نیز در جلسه 
کمیس��یون حضور پیدا کرده و مطالب خود را 
ارائه کرد و کمیس��یون های بهداشت و انرژی 
مجلس و معاونت امور بین الملل وزارت نفت و 
سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور 
و مرکز پژوهش های مجلس نیز در آن جلس��ه 

حضور داشته و مستندات خود را ارائه کردند.
عضو هی��ات رییس��ه کمیس��یون اص��ل نود 
مجل��س اظه��ار داش��ت: گ��زارش نهای��ی 
در خص��وص بنزین ه��ای پتروش��یمی در 
کمیس��یون اص��ل ۹۰ پ��س از اس��تماع همه 
گزارش ها تهیه شده و به هیات رییسه مجلس 

تحویل داده شده است؛ در این بررسی ها یکی 
از گزارشات از سازمان حفاظت محیط زیست 
بوده و اگر بنا بود که گزارش س��ازمان محیط 
زیست مبنای بررسی باشد، چه دلیلی داشت 
تا خانم ابتکار در کمیسیون حاضر شود و تنها 
می گفتیم سازمان محیط زیست گزارش خود 
را داده و احتیاجی به حضور وی در کمیسیون 

نبود.
افضلی ف��رد همچنین خاطرنش��ان ک��رد: بر 
همین اس��اس اظه��ارات خانم ابت��کار مبنای 
قانون��ی ن��دارد و وی مل��زم به رعای��ت قانون 
اس��ت و بای��د در برابر قان��ون تمکی��ن کند؛ 
قانون نی��ز می گوید در بررس��ی گزارش��ات، 
 نظ��ر نهای��ی کمیس��یون اص��ل ۹۰ مبن��ای 

عمل است.
پ��س از ادع��ای س��ازمان حفاظ��ت محی��ط 
زیس��ت مبنی بر تاثیر بنزین های پتروشیمی 
ب��ر آلودگ��ی کالن ش��هرها کمیس��یون اصل 
۹۰ ضمن بررس��ی ای��ن موضوع اع��الم کرد 
ک��ه بنزین ه��ای پتروش��یمی هی��چ نقش��ی 
در آلودگی کالن ش��هرها نداش��ته و در زمان 
اعالم ش��ده از س��وی س��ازمان محیط زیست 
 بنزی��ن پتروش��یمی در کالن ش��هرها توزیع

 نشده است.
در همین راستا رییس سازمان محیط زیست 
ضمن رد گ��زارش محیط زیس��ت در مجلس 
گفته بود که »بنزین پتروشیمی ها آلوده است. 
مجلسی ها می توانند نظرشان را بدهند؛ ولی ما 

داریم پیش می رویم.«

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان 
این مطلب که عربس��تان در رابطه با هیچ 
کدام از اتفاقات اخیر تصمیم گیرنده نبوده 
 اس��ت، گفت: برای آن ها تصمی��م گرفته

ای��ن تصمیم��ات ب��ه    م��ی ش��ود و 
سیاست مداران سعودی ابالغ می شود.

اس��ماعیل کوثری نماینده م��ردم تهران 
در مجل��س ش��وراي اس��المی با اش��اره 
ب��ه برخی اخب��ار مبن��ی بر اج��رای حکم 
اع��دام ش��یخ النم��ر در ۲۵ رج��ب گفت: 
س��ردرگمی سیاس��ت مداران عربس��تان 
تنها در رابطه با این موضوع نیس��ت؛ بلکه 
این مس��اله یک��ی از چند موضوع بس��یار 
مهمی است که این کش��ور با آن دست به 
 گریبان اس��ت و هر روز نیز بر س��ردرگمی

 آنها افزوده می شود.
وی در تحلی��ل تن��دروی های آل س��عود 
در منطقه در ماه های اخی��ر گفت: تجاوز 
به یم��ن و بحث کمک ب��ه داعش، کاهش 
بهای نفت و مس��ایل دیگ��ر از موضوعاتی 
است که یکی پس از دیگری روی می دهد 
و چون این کش��ور نمی توان��د در رابطه با 
هیچ کدام از این مس��ایل افکار عمومی را 
 قانع کند، روز به روز به بح��ران نزدیک تر

 می شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با بی��ان این مطلب که عربس��تان 
در رابطه با هیچ کدام از این موارد تصمیم 
گیرن��ده نبوده اس��ت، گف��ت: ب��روز این 

اتفاقات آن ه��م در فاصله زمان��ی کوتاه از 
هم تاکیدی است بر این نکته که عربستان 
و سیاس��ت مداران آن اصال در رابطه با این 
موضوعات تصمیم گیرنده نیس��تند؛ بلکه 
برای آن ها تصمیم گرفته می ش��ود و این 
 تصمیمات به سیاست مداران سعودی ابالغ

 می شود.
کوث��ری تاکی��د ک��رد: در واقع سیاس��ت 
مداران سعودی را می توان به طوطی هایی 
تش��بیه کرد که اختیاری از خ��ود ندارند و 
 تنها به تکرار برنامه ها و س��خنان دیگران 

می پردازند.
وی ادام��ه داد: ام��ا مقام��ات این کش��ور 
نم��ی دانن��د ک��ه ب��ا ای��ن اقدام��ات روز 
 ب��ه روز خ��ود را ب��ه س��قوط نزدی��ک تر 
 می کنن��د و در جهان چه��ره ای منفورتر 

می یابند.
نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به برخی اخبار مبنی بر 
اینکه رژیم سعودی قصد دارد ۲۵ ماه رجب 
جاری آی��ت اهلل »ش��یخ باقر نم��ر النمر« 
روحانی برجسته شیعه را اعدام کند، گفت: 
با توجه ب��ه اتفاقاتی که در عربس��تان و در 
رابطه با سیاست های بی منطق این کشور 
رخ داد، باید به صراحت گفت این کش��ور 
جرات اجرای حک��م اعدام ش��یخ النمر را 

ندارد.
کوثری تاکید کرد: اما اگر بخواهد این حکم 
را اجرایی کند باید بداند با توجه به اقداماتی 
نظیر تج��اوز به یمن، کش��تار ک��ودکان و 
زنان ب��ی دفاع، کمک علنی ب��ه داعش و... 
این مورد نیز ب��ه آن ها اضافه می ش��ود و 
 زمینه ای خواهد شد برای سقوط سلطنت

 آل سعود.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی در 
خاتم��ه ب��ا انتق��اد از سیاس��ت خارج��ی 
 دولت گفت: متاس��فانه این گون��ه به نظر 
می رس��د که سیاس��ت مداران ای��ران در 
حوزه سیاست خارجی تنها بر روی مساله 
مذاک��رات هس��ته ای تمرکز ک��رده اند و 
انگار هی��چ موضوع دیگری ج��ز این بحث 
وجود ندارد، این موضوعی اس��ت که باید 
 روحانی و ظریف نس��بت به آن پاس��خگو

 باشند.

رییس سازمان محیط زیست به قانون تمکین کند؛

 گزارش مجلس فصل الخطاب است
کوثری؛

عربستان تصمیم گیرنده نیست



یادداشت

دستگیری عامل کیف قاپی های اخیر 
گلپایگان

فرمان��ده نی��روی انتظامی 
شهرستان گلپایگان گفت: 
در پ��ی وقوع هش��ت مورد 
کی��ف قاپ��ی توس��ط یک 
موتورسوار در چند روز اخیر 
در گلپای��گان، ف��رد مزبور 
توسط پلیس دستگیر شد.

س��رهنگ محم��د عل��ی 
یوس��لیانی در گلپای��گان 
اظهار داشت: در پی هش��ت مورد کیف قاپی توسط یک موتور 
س��وار در چند روز اخیر در گلپایگان و شکایت مالباختگان، در 
یک اقدام مراقبتی و عملیاتی متهم توس��ط پلی��س گلپایگان 
دس��تگیر ش��د. وی ادامه داد: فرد مذبور که غیر بومی است در 
روزهای گذشته اقدام به هش��ت مورد کیف قاپی از شهروندان 
کرده بود که پلیس با توجه به شناس��ایی او طرح دس��تگیری 
س��ارق را اجرا و وی را دس��تگیر کرد. فرمانده نیروی انتظامی 
شهرس��تان گلپایگان گفت: با تمام افرادی که نظم عمومی در 
جامعه را به هم می زنند به شدت برخورد خواهد شد، همچنین 
به بانوانی که قصد خروج از من��زل را دارند توصیه می کنیم که 
اشیا و وسایل گرانبها را در کیف خود نگهداری نکرده و نسبت به 
حمل صحیح آن اهتمام کامل داشته باشند. سرهنگ یوسلیانی 
 یادآورشد: تمام اقالم مس��روقه توس��ط پلیس به مالباختگان 

تحویل داده شد.

 دست بند قانون بر دستان 
شرور قانون شكن حلقه بست

رییس پلیس امنیت عمومي اس��تان اصفهان اعالم کرد: فردي 
 ش��رور که با اقدامات ش��رارت آمی��ز و ایجاد درگی��ري باعث

 نا امني در یکي از محله هاي شهر اصفهان شده بود، در عملیات 
ضربتي پلیس امنیت عمومي اس��تان دس��تگیر شد. سرهنگ 
عاصمي اظهار داش��ت: در پي ش��کایت تعدادي از ش��هروندان 
مبني بر اینکه فردي ش��رور با اقدامات ش��رارت آمی��ز و ایجاد 
درگیري در یکي از محله هاي ش��هر اصفهان، موجبات س��لب 
آس��ایش ش��هروندان را فراهم کرده اس��ت، موضوع به صورت 
ویژه در دس��تور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. وي افزود: 
پس از انجام تحقیقات، پاتوق و مخفیگاه فرد ش��رور شناسایي 
و با هماهنگي مق��ام قضایي در یک عملیات ضربتي دس��تگیر 
ش��د. رییس پلی��س امنیت عمومي اس��تان اصفه��ان تصریح 
کرد: در بررس��ي س��وابق این فرد، مشخص ش��د متهم داراي 
 س��وابق اخالل در نظ��م عمومي و مش��ارکت در نزاع دس��ته 

جمعي است. 

 پتانسیل های خفته گردشگری و 
جیب های خالی بودجه؛

رنج در مرنجاب
رییس شورای شهر آران و بیدگل گفت: بدهکاری های شهرداری این شهر 
در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پرسنل به طور کامل پرداخت شده 
و در این پرداخت ها به نقطه صفر بودجه ای رسیده ایم. عباسعلی دهقانی 
افزود: سازماندهی اوضاع نابسامان ش��هرداری آران و بیدگل به ویژه در 
تنظیم بودجه مناسب از دغدغه های پرسنل و حتی مردم شهر بود که هم 
اکنون با برنامه ریزی دقیق این مشکل پس از چندین سال رفع شده است. 
وی اظهار داشت: باال بردن درآمدهای پایدار شهرداری آران و بیدگل از 
مهم ترین فعالیت های شهرداری آران و بیدگل از سال گذشته تاکنون بوده 
که موجب رفع بسیاری از مشکالت گذشته شهرداری در فروش زمین و 
در نتیجه ناتوانی شهرداری در تامین اعتبارات جاری حتی برای کارکنان 
خود بوده است. رییس شورای ش��هر آران و بیدگل با اشاره به وضعیت 
نابسامان مدیریت منطقه گردشگری مرنجاب گفت: با وجود پتانسیل های 
باالی منطقه در جذب توریست کویر تاریخی و بکر مرنجاب حال و روز 
خوبی ندارد به همین دلیل ش��هرداری آران و بیدگل ب��ا نگاهی کالن، 
خواستار مدیریت این منطقه زیبا و توریست پذیر است. دهقانی افزود: 
پیشنهاد شهرداری آران و بیدگل س��رمایه گذاری 100 میلیارد ریالی 
در بهسازی جاده و کاروانسرای مرنجاب است که امیدواریم فرمانداری 

شهرستان با این درخواست موافقت و مرنجاب عاقبت به خیر شود.

 شیمی درمانی رایگان بیماران سرطانی
 در کاشان و قم

رییس بیمارس��تان شهید بهش��تی کاش��ان گفت : کاش��ان و قم تنها 
شهرهای کشور در درمان رایگان بیماران س��رطانی نیازمند به شیمی 
درمانی به صورت س��رپایی و بس��تری هستند. مهران ش��ریفی اظهار 
داش��ت : تا قبل از اجرای طرح تحول نظام س��المت، بیماران سرطانی 
 هزینه های هنگفتی ب��رای درمان و دریاف��ت دارو پرداخت می کردند. 
به گفته وی هزینه های سنگین درمان موجب انصراف بسیاری از بیماران 
برای ادامه درمان شده بود، به همین دلیل از ابتدای اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، فرانشیز پرداختی بیماران سرطانی بستری در بیمارستان 
به صفر رسید. شریفی تاکید کرد: اما بیماران نیازمند به شیمی درمانی 
و درمان سرپایی که ش��امل این قانون نمی ش��وند، نیز تنها در دو شهر 
کاش��ان و قم از بیمارس��تان خدمات درمانی رایگان دریافت می کنند. 
وی با اش��اره به فرایند رایگان تش��خیص، دارو و درمان رایگان در مورد 
این بیماران تاکید کرد: در دو ماه گذش��ته 751 م��ورد مراجعه بیماران 
نیازمند به درمان سرپایی و ارایه خدمات رایگان را در مرکز درمانی شهد 
بهشتی کاش��ان داش��ته ایم. فوق تخصص خون و آنکولوژی، بیشترین 
بیماری را در مورد مراجعین بیماری سرطان معده، ریه و پستان عنوان 
 کرد و افزود: میانگین س��نی این بیماران از سه تا 80 س��ال بوده است. 
به گفته شریفی درحال حاضر هشت تخت فعال در بیمارستان بهشتی 
وجود دارد که در آینده نزدیک به 20 تخت افزایش خواهد یافت. وی شایع 

ترین سرطان در کاشان را سرطان دستگاه های گوارشی عنوان کرد. 

 مخالفت شورا با  افزایش 
تعداد مراکز بازار روز کوثر

عضو ش��ورای ش��هر اصفهان گفت: اعضای شورای اس��المی به منظور 
جلوگیری از وارد آمدن آس��یب به اقتصاد خرد ش��هر اصفهان مخالف 
راه اندازی بازار روز کوثر جدید بیش از تعداد موجود هس��تند.  رس��ول 
جهانگیری با اشاره به راه اندازی 1۴ مرکز بازار روز کوثر در اصفهان اظهار 
داش��ت: راه اندازی این مراکز رقابت خوبی را در حوزه ارائه محصوالت با 
قیمت مناسب در سطح شهر اصفهان بین کسبه محلی ایجاد کرده 
است. وی اظهار داشت: از این رو اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
مخالف راه انداری بازار روز کوثر جدید در شهر اصفهان هستند. عضو 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان افزود: تجمیع خدمات در محل های 
خاص می تواند شهروندان را در بس��یاری از خدمات بی بهره  سازد. 
وی در خصوص ایجاد شهرک  هایی از جمله شهرک سالمت، شهرک 
 طال و شهرک مبل در شهر اصفهان نیز گفت: راه اندازی برخی از این 
ش��هرک ها که حضور این اصناف در محالت ضروری نیست امری 
مناسب است؛ اما به شرطی که این شهرک ها به ویژه شهرک سالمت 

در چهارگوشه شهر به منظور دسترسی آسان ایجاد شود.

اقدام مناسبی برای شفاف سازی مالی 
در شهرداری صورت نگرفت

رییس کمیسیون شهرسازی شورای ش��هر اصفهان گفت: علیرغم 
ارائه گزارش��ات از سوی ش��هردار درخصوص ش��فاف سازی مالی 
دربرخی مناطق شهرداری اصفهان ش��واهد حاکی از آن است که 
اقدامی دراین راس��تا صورت نگرفته است. عبدالرسول جان نثاری 
گفت: آنچه پس از بررس��ی ها مش��اهده ش��ده حاکی از آن است 
که اقدامات صورت گرفته اصال در راس��تای ش��فاف سازی نیست. 
وی اف��زود: برگه هایی که به ش��هروندان بابت پرداخ��ت هزینه ها 
ارائه می شود دارای توضیحات نیس��ت و از این رو هنوز شهروندان 
اصفهانی نمی دانند که به چه منظوری باید پول به حساب شهرداری 

واریز کنند.
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رییس جهاد کش��اورزی شهرستان اصفهان گفت: 
اگر چه هم اکن��ون محصوالت غل��ه در اصفهان با 
پس��اب آبیاری می ش��ود؛  اما آبیاری سبزیجات با 

پساب دور از عقل است. 
مهرداد مرادمند اظهار داش��ت: هنوز سبزیجات و 
صیفی جات در اصفهان به مرحله برداشت و توزیع 
به بازار نرسیده اس��ت که آبیاری با پساب را بتوان 

عامل بیماری های اخیر در اصفهان عنوان کرد.
به گزارش زاین��ده رود به نقل از مه��ر، وی اظهار 
داشت: سبزیجات و صیفی جات آلوده که احتمال 
داده شده سبب بروز بیماری می شود،  وارداتی و از 
جنوب تهران به اصفهان آمده است. مرادمند با بیان 
اینکه از اواخر سال گذش��ته تا دو ماه ابتدایی سال 
جدید سبزی و صیفی جات به استان اصفهان وارد 
شده و می شود اعالم کرد: سبزی و صیفی کاری در 
اصفهان از اواخر ماه دوم س��ال قابل برداشت است 
پس نسبت دادن بیماری اخیر به سبزیجات آلوده 

اصفهان دور از عقل است.
رییس جهاد کش��اورزی شهرستان اصفهان گفت: 
سبزی کاری در مزارع غرب و بخشی از مزارع شرق 
اصفهان در حال��ی انجام می گیرد که کش��اورز ما 

دسترسی به پساب های فاضالب ندارد.
وی اعالم کرد: آبی��اری محصوالت کش��اورزی با 
پس��اب مش��مول آبیاری محصوالت غله یا علوفه 

است که آن هم صرف خوراک دام می شود.
مرادمند در پاسخ به اینکه آبیاری محصوالت غله با 
پساب یا همان علوفه در نهایت صرف خوراک دام 
می ش��ود و دام در نهایت خوراک انسان می شود و 
به هر نحوی ازطریق مس��تقیم یا غیر مستقیم این 
پس��اب وارد بدن انسان ش��ده و دارای ضرر است، 
اظهار داشت: آبیاری محصوالت غله با پساب را باید 

مسووالن پاسخ دهند.
وی اعالم کرد: پساب اگر به صورت صحیح تصفیه 
شود یک منبع آبی با ارزش به ش��مار می رود که 
کار تصفیه آن بر عهده شرکت آب و فاضالب و کار 
توزیع پساب بین کش��اورزان هم برعهده شرکت 
آب منطقه ای است و اگر مشکلی هم در خصوص 
پساب های آلوده وجود دارد باید این دو نهاد پاسخ 

دهند.
مرادمن��د ب��ا اظه��ار اینک��ه کش��اورزان تنه��ا 
 مص��رف کنن��ده هس��تند و الزم اس��ت ک��ه در

 زیرس��اخت های آن سالم س��ازی صورت بگیرد، 

گفت: جهاد کش��اورزی بر اس��اس قانون دو وظیفه 
جداگانه در خصوص آبیاری محصوالت کش��اورزی 

با پساب را دارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مجازات اسالمی 
برای مصرف کنندگان پس��اب فاض��الب جرم قائل 
شده؛  اما برای جهاد کش��اورزی هیچ نقشی تعریف 
نش��ده اس��ت، افزود: این درحالی اس��ت که جهاد 
کشاورزی از منظر وظیفه سازمانی و اینکه موظف به 
تولید محصوالت سالم است، وظیفه نظارت و برخورد 

با متخلفان را دارد.
رییس جهاد کشاورزی شهرس��تان اصفهان گفت: 

از این موض��وع که در هر کجا 
هر مش��کلی برای محصوالت 
غذای��ی و کش��اورزی پیش 
آی��د، جه��اد کش��اورزی را 
نشانه می گیرند گالیه داریم 
و این در حالی اس��ت که این 
نهاد در اس��تفاده بی رویه از 
س��موم و کودهای شیمیایی 
 و نی��ز ب��رای جم��ع آوری 
پمپ ها به منظ��ور ممانعت 

از آبیاری با پساب اقدامات بسیاری را اجرایی کرده 
است.

وی اظهار داشت: عمده س��بزی کاری ها در مزارع 
غرب اصفهان مانند ناژوان و دستگرد که سالم ترین 
آب را دارد، انجام می گیرد. مرادمند گفت: اگر پساب 
وارد سطح رودخانه می ش��ود و کشاورزی که با این 
آب محصوالت خود را آبیاری می کند دیگر در این 

قضیه کشاورز مقصر نیست.

مرادمند با اشاره به اینكه آبیاری سبزیجات با پساب دور از عقل است گفت:

سبزی های آلوده از جنوب تهران آمده است

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: به دلیل عدم توان تامین آب م��ورد نیاز برای آبیاری 
فضای س��بز چمن های روفوژ خیابان ام��ام خمینی)ره( و 

چمن های شهرک بختیاردشت حذف می شوند.  
احمد سلیمانی پور، با اشاره به برنامه ریزی برای ساماندهی 
روش های آبیاری فضای س��بز اصفهان در س��ال ۹۴ اظهار 
داشت: دراین راستا اس��تفاده از سیستم آبیاری تحت فشار 
بابلر و انتقال آب به خیابان هایی که در محدوده کم فشار آبی 

قرار دارند، از برنامه های تدوین شده هستند.
وی با بیان اینکه راه اندازی سیستم تحت فشار بابلر در برخی 
از خیابان های ش��هر اصفهان؛ مانند خیاب��ان پروین نیاز به 
تعویض خاک و مقاوم س��ازی گیاه دارد، اظهار داشت: پس 
از اجرای این طرح ها، سیستم بابلر در این خیابان راه اندازی 

می شود.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
در ادامه با اشاره به نیاز آبرس��انی به فضای سبز خیابان امام 
خمینی )ره( نیز گفت: از آنجایی که توان تامین آب مورد نیاز 
برای آبیاری فضای سبز خیابان امام خمینی )ره( را نداریم، 
حذف چمن های روفوژ این خیابان ب��ه همراه حذف فضای 

سبز شهرک بختیاردشت در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حذف چمن برای 
خیابان امام خمینی )ره( که یکی از خیابان های آلوده شهر 
اصفهان اس��ت و عالوه بر این روزانه تردد هزاران خودروی 
سبک و سنگین را تحمل می کند و نیز در مجاورت پاالیشگاه 
و نیروگاه شهید منتظری قرار دارد، درنظر گرفته شده است، 
اظهار داشت: بله، متاسفانه آالینده های موجود در این خیابان 
بسیار بیشتر از دیگر نقاط شهر است به گونه ای که ما برای 
تنفس بهتر درختان در این منطقه ساالنه ۶ مرتبه آبشویی 

درختان را اجرایی می کنیم.
سلیمانی پور اضافه کرد: باید یادآور شوم که به دلیل کمبود 
آب در حال حاضر فضای س��بز خیابان امام خمینی )ره( و 
ورودی شهر در محدوده بختیار دشت و کمپینگ ایران چای 
را به سختی حفظ می کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
استفاده از مالچ رنگی برای جایگزینی چمن حذف شده در 
خیابان امام خمینی )ره( و شهرک بختیار دشت در دستور کار 
قرار گرفته است، افزود: در این راستا امیدواریم با راه اندازی 
تصفیه خانه شمال اصفهان که قرار است در شهر شاهین شهر 
راه اندازی شود بتوانیم آب مورد نیاز برای فضای سبز خیابان 
امام خمینی )ره( را تامین کرده و چمن های حذف ش��ده را 

مجدد به چرخه فضای سبز شهر اصفهان بازگردانیم.

محمد علیزاده،معاون بهداش��ت، درمان و توان بخشی 
جمعی��ت هالل احم��ر اس��تان اصفه��ان  پیرام��ون 
خدم��ات داروخان��ه جمعی��ت هالل احم��ر اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: داروخان��ه جمعیت هالل احمر 
همیش��ه در خدم��ت مردم ب��وده و مش��کالت کمبود 
دارو را رف��ع می کن��د، بیم��اران خ��اص همیش��ه ب��ا 
پیدا ک��ردن دارو های خود مش��کل دارن��د، داروخانه 
هالل احم��ر در زمین��ه تهیه ای��ن دارو ها ب��ا توجه به 
 س��ابقه درخش��انی که دارد خدمات خوب و بزرگی را 

انجام می دهد.
وی افزود: یک س��ری از دارو ه��ا نه در اس��تان و نه در 
کش��ور یافت نمی ش��وند که به این ه��ا دارو های تک 
نس��خه ای می گوین��د، داروخان��ه هالل احمر اس��تان 
اصفهان ب��ه عن��وان دومی��ن مرک��ز تهی��ه دارو های 
خ��اص و ت��ک نس��خه ای در کش��ور، ای��ن دارو ها را 
 مس��تقیم از خارج از کش��ور تهیه و در اختیار بیماران 

قرار می دهد.
مع��اون بهداش��ت، درم��ان و توان بخش��ی جمعی��ت 
هالل احمر اس��تان اصفه��ان گفت:بیم��اران خیلی از 
شهر ها برای تهیه دارو های خاص و تک نسخه ای خود 
باید به مرکز داروخانه هالل احمر استان اصفهان بیایند 
و این امر موجب صرف وقت و هزینه زیادی می ش��ود، 
داروخان��ه جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در این 
راستا مجوز ساخت داروخانه در شهر ها و شهرستان های 
 بزرگ و پرجمعیت را گرفته و به زودی در این مورد اقدام 

می کند.
وی تصریح کرد: خدمات توان بخشی شامل کاردرمانی، 

گفتار درمانی، فیزیوتراپی، اورتز و پروتز)دس��ت و پای 
مصنوعی( است که جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از دوران دف��اع مقدس تا کن��ون در ای��ن زمینه فعال 
بوده و یک مرکز جامع توان بخش��ی در هالل احمر این 
 خدمات را با قیمت بس��یار ک��م به هم اس��تانی ها ارائه

 می دهد.
علی��زاده گف��ت: بح��ث آموزش ه��ای ام��داد و نجات 
بس��یار حیاتی اس��ت، این مرکز ب��ا هم��کاری صدا و 
س��یما ک��ه برنامه ه��ای زی��ادی را در ح��وزه آموزش 
ام��داد و نجات س��اخته و پخ��ش ک��رده، کالس های 
آموزش��ی رای��گان، پرت��ال جمعی��ت ه��الل احمر و 
 ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه آم��وزش ام��داد و نجات

پرداخته است.

 حذف فضای سبز خیابان امام و بختیاردشت
 به دلیل کمبود آب

 مشكل کمبود داروهای خاص
 برطرف می شود 
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يادداشت

گشتی در اخبار

 نامه حجتی به وزير کشور 
برای جلوگیری از واردات پرتقال

مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کشاورزی، از نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور برای جلوگیری 
از واردات پرتقال مصری و ترکیه ای خب��ر داد و گفت: اگر به صورت 
پیله وری محصولی وارد می شود، توزیع آن در خارج از مناطق مرزی 

غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید برخورد کنند.
ابوالقاسم حسن پور اظهار کرد: تولید پرتقال در سال گذشته به بیش 
از دو میلیون تن رسید و آنقدر محصول تولید  شده در بازار وجود دارد 

که پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان تا نیمه تابستان است.
وی گفت: با توجه به حداکثر قیمت 2500 تومانی خرید هر کیلوگرم 
پرتقال، این محصول نهایتا باید در بازار 5000 تومان فروخته ش��ود 
و قیمت باالتر از 5000 تومان برای هر کیلوگرم پرتقال، اجحاف به 

مصرف کنندگان است که باید با گران فروشان برخورد شود.
مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کش��اورزی ادامه داد: به دلیل خ��أ قانونی ب��رای واردات پیله وری 
محصوالت کش��اورزی هیچ نظارت بهداش��تی وجود ندارد؛ چرا که 
س��ازمان حفظ نباتات بر محموله هایی نظ��ارت می کند که پیش از 
ورود، تاییدیه و مجوز آن را صادر کرده باش��د و واردات آن محصول 
از طریق گمرکات رسمی کش��ور صورت گیرد؛ اما از طریق مرزهای 
وسیع کش��ور و واردات پیله وری مرزنش��ینان چنین کاری ممکن 

نیست.
مشاهده آفت در پرتقال های مصری

حس��ن پور تصریح کرد: به دلیل همین نقص قانونی و نظارت نشدن 
پرتقال های وارداتی، همواره نگرانی از ناس��الم  ب��ودن و آفت در این 
محصوالت وجود ندارد ک��ه البته در پرتقال های مصری مش��اهده 

شده است.
وی گفت: وزارت جهاد کش��اورزی همواره نگران واردات پرتقال از 
طریق پیله وران و توزیع آن در کشور است که در این راستا وزیر جهاد 
کشاورزی به وزیر کشور نامه ای ارس��ال کرده تا فرمانداران مناطق 

مرز نشین از واردات پرتقال به شهرهای دیگر جلوگیری کنند.
مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کش��اورزی اظهار کرد: از سوی دیگر با س��ازمان تعزیرات حکومتی 
مکاتباتی صورت گرفته تا با توزیع غیرقانون��ی پرتقال های وارداتی 
پیله وری در کشور برخورد کنند؛ چرا که آنها هیچ مجوزی از وزارت 

جهاد کشاورزی اخذ نکرده اند.
حس��ن پور اعالم کرد: گرچه وزارت جهاد کشاورزی مسوول تولید و 
تامین محصوالت کشاورزی در بازار است؛ اما برخورد با متخلفان در 
بازار در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست و دستگاه های نظارتی 
باید این کار را انجام دهند که البته وزارت جهاد کش��اورزی در حال 

هماهنگی و رایزنی با این دستگاه ها برای برخورد با متخلفان است.
مبادالت مرزی به مرزنش��ینان و پیله وران نقاط مرزی اس��تان های 
کشور اختصاص دارد که تحت شرایطی با کارت پیله وری که توسط 
ادارات بازرگانی با احراز شرایط مخصوص به خود صادر می شود ، طبق 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستی 
که توسط وزارت بازرگانی اعالم می شود، اقدام به ورود و صدور کاال 
می کنند و در ابتدا به کشور مقابل استان خود کاال صادر و برابر ارزش 

آن اقدام به ثبت سفارش کاال می کنند.
مدير امور بین الملل شرکت نفت اعالم کرد؛

محموله های نفت خام از بابک زنجانی 
پس گرفته شد

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت درباره محموله های نفتی بابک 
زنجانی گفت: محموله های نفت خام و میعانات گازی را پس گرفته ایم 
که محموله های نفت خام به طور کامل به فروش رس��یده و نیمی از 
میعانات گازی را نیز به فروش رساندیم؛ اما محموله های نفت کوره 

توسط بابک زنجانی به فروش رسیده است.
 س��ید محس��ن قمصری، در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی ب��ر اینکه 
ارزش دالری محمول��ه ه��ای نفت��ی پ��س گرفت��ه ش��ده از بابک 
زنجانی چق��در ب��وده و آی��ا این می��زان بخش��ی از بده��ی وی را 
 پوش��ش م��ی دهد؟تصریح ک��رد: اکنون اط��الع دقیق��ی از ارزش 
محموله های فروخته ش��ده وحجم آنها در اختی��ار ندارم؛ اما بدهی 
وی به نفت بابت نفت کوره و س��ایر مراوداتی اس��ت که در گذشته 

داشته است.
مدیر امور بین االملل ش��رکت ملی نفت درباره از سرگیری سوآپ و 
اینکه شرکت ملی نفت رقیب نیکو شده است،اظهار کرد: اصال بحث 
رقابت مطرح نیس��ت،نیکو یکی از ش��رکت های فرعی شرکت نفت 
است و اکنون هیات مدیره تصمیم گرفته که شرکت ملی نفت سوآپ 

را انجام دهد.
وی در ادامه در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا درست است که 
گفته می شود نیکو در پرونده بابک زنجانی نقش دارد و پول نفت را 
دریافت کرده اس��ت؟ اظهار کرد: ظاهرا فروش از طریق نیکو بوده و 
نقشی به آن صورت نداشته است؛ اما پول به حساب نیکو واریز نشده 
و اگر واریز شده بود گفته می ش��د؛ زیرا نیکو میلیاردها دالر برای ما 

فاینانس کرده است.
قمصری در ادام��ه درباره صادرات گاز به اروپ��ا و اظهارات وزیر نفت 
مبنی براین که اروپایی ها به دنبال ارزان خریدن هستند، خاطرنشان 
کرد:با توجه به اینکه قیمت گاز اکنون افت کرده است صادرات گاز 

به اروپا اقتصادی نیست.
وی با اش��اره به اینکه صادرات گاز با قیمت ه��ای 5 دالر اقتصادی 
نیست، خاطرنشان کرد: سخت است که بگوییم اگر نفت به چه قیمتی 

برسد، صادرات گاز اقتصادی خواهد بود.
مدیرامور بین الملل ش��رکت ملی نفت، در پاس��خ ب��ه اینکه قیمت 
مناسب برای نفت در حال حاضر چقدر است؟ گفت:قیمت مناسب، 
قیمتی است که پاالیشگران راضی باشند، اکنون پاالیشگران از قیمت 

فعلی ناراضی هستند، قیمت 70 تا 80 دالر آنها را راضی می کند.
قمصری، در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از قیمت نفت طی شش 
ماه آینده چقدر اس��ت؟ تصریح کرد:با توجه به اینک��ه بازار در حال 
مدیریت شدن است و عوامل بازار اثری روی بازار ندارند، پیش بینی 
سخت است؛ اما فکر می کنم که در س��ال 2015 قیمت ها به بیش 
از 70 دالر نرس��د.قمصری با بیان اینکه سه سال است که در تحریم 
مستقیم ظالمانه غربی ها هستیم، گفت: از نظر من تحریم مربوط به 
خریداران است و کسانی که وارد خرید نفت خام ایران شدند از سوی 

غربی ها جریمه شدند.
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حبی��ب اهلل حقیق��ی در دی��دار اعض��ای اتحادیه 
صادرکنندگان محصوالت نفت،گاز و پتروش��یمی 
در س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
تسهیل تجارت قانونی از دیگر اهداف ستاد است؛ اما 
این اقدام به معنای تسامح در مقابله با قاچاق نیست 

و ستاد در امر مقابله با قاچاق کامال جدی است.
رییس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
بیان اینکه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و اتحادیه ها از رویکردهای س��تاد است، تعامل دو 
سویه بین اتحادیه صادرکنندگان محصوالت نفت، 
گاز و پتروش��یمی با س��تاد را فرصتی در راستای 
تحقق اهداف مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی 
دانس��ت و گفت: رویکرد س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و  استفاده از ظرفیت های قانونی 
بخش خصوصی به ویژه اتحادیه های صنفی است.

وی، س��تاد را مرجع عالی سیاستگذاری و نظارتی 
در مب��ارزه با قاچاق دانس��ت که در مق��ام مطالبه 
از دس��تگاه های اجرایی ق��رار دارد و الزم اس��ت 
که دس��تگاه ه��ای اجرای��ی س��االنه برنامه های 

خ��ود در ح��وزه مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز را 
ارائه و به تصویب این س��تاد برس��انند. س��تاد نیز 
مبتن��ی بر برنامه ه��ای ارائه ش��ده در بخش های 
 کاری و اقدام��ات انجام ش��ده مطالبات��ی خواهد

 داشت.
حقیق��ی، وق��وع قاچ��اق در ح��وزه نف��ت،گاز و 
پتروش��یمی را موجب ضربه به بازارهای صادراتی 
این محصوالت دانس��ت و گفت: قاچ��اق فرآورده 
ه��ای نفتی ضم��ن تخریب تج��ارت و ص��ادرات 
 قانون��ی، منافع ص��ادر کنن��دگان را ه��دف قرار 

می دهد.
رییس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
اع��الم آمادگ��ی اتحادی��ه صادرکنن��دگان نفت، 
گاز و پتروش��یمی کش��ور ب��ه منظ��ور مقابل��ه با 
قاچاق، ای��ن فرآورده ه��ا را کمکی ب��ه فعاالن در 
ای��ن بخ��ش و خدمت��ی ب��ه مجموع��ه اعض��ای 
ای��ن اتحادی��ه دانس��ت و گف��ت: جلوگی��ری از 
قاچاق ف��رآورده های نفت��ی موجب رون��ق بازار 
 این ف��رآورده ها و فع��االن در این بخ��ش خواهد

 شد.
وی با استقبال از اعالم آمادگی این اتحادیه گفت: 
در دوره جدید مدیریتی س��تاد، تعامل سازنده ای 
با اتحادیه ها برقرار ش��ده و در تالش هس��تیم در 
 سال جاری از این ظرفیت استفاده بیشتری انجام

 شود.
حقیقی از مصادیق همکاری اتحادیه ها را استفاده 
از ظرفیت کارشناس��ی این اتحادیه ها در فرآیند 
صدور تسهیالت صادراتی برای واحد های تولیدی 
حوزه محصوالت نفتی و همچنین صدور س��وخت 
تقطیری عنوان و خاطر نش��ان کرد: رویکرد ستاد 

بهره مندی بیشتر از این ظرفیت ها است.
وی با اش��اره به اعم��ال مدیریت مطل��وب وزارت 

نفت در توزیع سهمیه 
فرآورده ه��ای نفتی 
در سال 1۳۹۳ گفت: 
در س��ال گذش��ته 
7 درص��د معادل  /5
18 میلی��ون لیتر در 
روز صرف��ه جویی در 
مصرف فرآورده های 
اصلی پاالیش��گاهی 

داشتیم.
رییس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز، این میزان کاهش در مص��رف فرآورده های 
نفتی را دستاورد بزرگی برای کشور دانست و گفت: 
مجموعه اقدامات موجب شد تا کشور وارد باشگاه 

صادرکنندگان فرآورده های پاالیشگاهی شود.
حقیقی، ظرفی��ت قاب��ل مالحظه پاالیش��گاهی 
کش��ور را م��ورد اش��اره ق��رار داد و گف��ت: در 
ح��ال حاض��ر ص��ادرات رس��می ف��رآورده های 
پاالیش��گاهی ظرفیت قاب��ل مالحظ��ه ای داریم 
که از آن جمل��ه می توان به صادرات رس��می این 
 محصوالت به بازار کش��ورهای همس��ایه اش��اره 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  وجود تقاضا و بازارهای 
هدف در کش��ورهای همس��ایه را موجب کاهش 
قاچاق فرآورده های نفتی در این کش��ورها اعالم 

کرد.

حقیقی از عزم جدی برای مبارزه با قاچاق خبر داد؛ 

سایه سنگین قاچاق بر سر صاردات کشور
وزير نفت در گفت وگو با وال استريت ژورنال؛

صادرات گاز به اروپا اولويت ما نیست
وزیر نفت کشورمان گفت: صادرات گاز به اروپا اولویت ما نیست؛چرا که این 

کار پرهزینه و دارای موانع حقوقی است.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره گمانه زنی ها درباره کمک تهران به متنوع 
شدن منابع گاز اروپا در آینده نزدیک به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: 

اولویت ما جهش در صادرات گاز به آسیا است نه اروپا.
پیشتر وزیر نفت کشورمان درباره سرمایه گذاری آلمان در پروژه های نفت و 

گاز و پتروشیمی ایران با مقامات این کشور مذاکره کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: ما برای مذاک��ره درباره فروش نف��ت و گاز به آلمان 
نیامد ه ایم. مذاکرات بین دو طرف ش��امل فروش و خرید مواد پتروشیمی 
و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران از طریق قراردادهای انتقال 

فناوری و مهندسی بوده است.
زنگنه افزود: قیمت گاز در اروپا بسیار پایین است و انتقال گاز ایران به اروپا 
با موانع قانونی و هزینه های زیاد مواجه است. برای مثال اگر ایران بخواهد به 
اروپا گاز صادر کند به احتمال زیاد باید از طریق ترکیه باشد و ایران مجبور 

است به این کشور حق ترانزیت بپردازد.
زنگنه گفت: گزینه دیگر برای صادرات گاز ایران، مایع سازی و انتقال به وسیله 
کشتی است که به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شده است. تحریم ها مانع 

انتقال فناوری غربی به ایران شده اند.
وی تاکید کرد: گاز طبیعی مایع مناسب ترین گزینه برای فروش گاز به اروپا 

است؛ اما این گزینه تا سه سال آینده ممکن نخواهد بود.
بیژن زنگنه در یک سخنرانی و جلسه پرس��ش و پاسخ در نشست امنیتی 
2015 در برلین گفت: ذخایر نفت و گاز ایران به اندازه کافی توسعه نیافته اند. 
ایران می تواند تولید نفت خود را ظرف هشت ماه پس از لغو تحریم ها به چهار 

میلیون بشکه در روز برساند.
وی افزود: اگر تحریم ها امسال لغو شوند، ایران تا سال 2018 می تواند روزانه 
پنج میلیون و 700 هزار بش��که نفت تولید کند. تنها عربس��تان و آمریکا و 

روسیه بیش از این مقدار نفت تولید می کنند.
زنگنه همچنین با تاکید بر اینکه افزایش صادرات نفت حق ایران است، گفت: 
انتظار دارد سازمان کشور های صادر کننده نفت تولید خود را برای بازگشت 

نفت به ایران کاهش دهد.
دیدار زنگنه و وزیر انرژی آلمان در واقع یک رویارویی کم سابقه بین مقامات 
بلند پایه ایران و یک دولت غربی خارج از چارچوب گفت وگوهای هسته ای 

بوده است.
بی��ژن زنگن��ه پی��ش از س��خنرانی در کنفران��س ان��رژی برلی��ن گفت: 
ما س��عی داریم زمینه را ب��رای همکاری ه��ای بهتر پس از لغ��و تحریم ها 
 آماده کنی��م. وزارت اقتص��اد و انرژی آلم��ان درباره این دی��دار اظهارنظر 

نکرده است.
ایران در آستانه ضرب االجل ۳0 ژوئن برای امضای توافق هسته ای، به دنبال 
زمینه سازی جذب شرکت ها و مقامات کشورهای غربی به پروژه های انرژی 

خود است.
از زمان تشدید تحریمهای آمریکا و اروپا در سال 2010 اقتصاد ایران دچار 
مشکل شده و این در حالیس��ت که فشار غرب روی روس��یه و کشور های 

آسیایی تجارت آنها با ایران را کاهش داده است.

 برنامه میان مدت پژو 
برای تولید خودرو در ايران

قیمت و برند، مالک 
استاندارد عینک نیست

یک نش��ریه آلمانی به نقل از مدیرعامل برند پژو نوش��ت: پژو سیتروئن 
س��رگرم مذاکره برای همکاری ب��ا ایران خ��ودرو در صورت برداش��ته 
ش��دن تحریم ها اس��ت. ماکس��یم پیکات، در مصاحبه با ماهنامه نشریه 
 منیجر مگزین گفت: ما با ش��رکای ایرانی مان در مورد نحوه و زمان آغاز

فعالیت هایمان مذاکرات هفتگی داریم.پیکات ابراز امیدواری کرد ایران و 
قدرت های غربی در مهلت تعیین شده در ژوئن به توافق جامع هسته ای 
دست پیدا کنند و پس از آن تحریم ها برداشته شوند. مدیرعامل برند پژو 
گفت: پژو در میان مدت مایل است در ایران خودرو تولید کند. وی گفت: 
ما در فکر ایجاد یک جوینت ونچر با ایران خودرو هس��تیم که از تامین تا 
تولید و فروش قطعات خودرو را پوشش خواهد داد. پیکات گفت: پژو که 
سابق بر این ساالنه 400 هزار خودرو در ایران می فروخت، در ابتدای آغاز 

فعالیت خود مدل های جدید را از اروپا به ایران صادر خواهد کرد.

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران  با بیان اینکه 
تمام عینک های آفتاب��ی و طبی وارداتی هس��تند و تولید داخلی 
نداریم، از کاهش قیمت عین��ک در صورت لغو تحریم ها خبر داد و 
تاکید کرد: قیمت باالی عینک و برند بودن آن نشان دهنده استاندارد 
بودن آن نیس��ت.حمید ثابت قدم اظهار کرد: عمده ترین برندهای 
عینک مربوط به کشور ایتالیاس��ت که پرفروش ترین عینک ها را 
نیز به خود اختصاص داده است. وی  گفت: عینک ها بیشتر از کشور 
چین وارد می شوند؛ ولی برندهای معتبر و معروف برای کشورهای 
ایتالیا، فرانسه و آلمان است. وی بیان کرد: الزم نیست از عینک برند 
با قیمت باال استفاده شود و استفاده از این نوع عینک ها سلیقه ای 
است؛ ولی باید توجه داشت که عینک های آفتابی و طبی باید دارای 

استاندارد الزم و عدسی مناسب باشند.

مجموع طلب ایران از اروپایی ها به چهار میلیارد دالر می رسد 
که همه آن مربوط به قبل از تحریم ها است و هم اکنون نیز با 
آنها در حال مذاکره ایم. البته پیش از تحریم ها به دلیل نزدیکی 
مسافت، بازار اول ما آسیا بوده است و در صورتی که تحریم ها 

برداشته شود، اولویت با بازار آسیا خواهد بود.
 مدیر امور بین الملل ش��رکت نفت گفت: با خریداران اروپایی 
و غربی نفت ایران ارتباطامان قطع نشده و هم اکنون با آنها در 

حال مذاکره هستیم.
قمصری، در خص��وص بدهی بابک زنجانی نیز اظهارداش��ت: 
 در مورد مبلغ دقی��ق بدهی، اط��الع دقیقی ن��دارم؛ اما همه

 محموله های نف��ت خام وی را پس گرفت��ه و فروختیم و تنها 
محموله های نفت کوره را وی به فروش رسانده بود.

مدیرامور بین الملل شرکت نفت سپس با بیان این که در حال 
فروش محموله های کاندنس��ت هس��تیم، اظهارداشت: البته 

مراودات دیگری نیز در این حوزه داشته است.
وی در خصوص تمایل عربستان برای کاهش تولید نفت اوپک 
بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون بش��که نفت مازاد 
در بازار وجود دارد و همه کش��ورها نیز به دنبال تثبیت سهم 

خود هستند.
قمصری خاطر نشان کرد: عربس��تان به دلیل تمایل به حفظ 

سهم خود در بازار تمایلی به کاهش تولید نفت ندارد.

 مذاکره با خريداران اروپايی
 نفت ايران

یک مقام نفتی در منطقه خلیج فارس گفت: تصمیم اوپک در نشست 
پنجم ژوئن )1۶ خردادماه( برای کاه��ش تولید نفت امری محتمل 

به نظر نمی رسد.
یک مقام ارشد نفتی در منطقه خلیج فارس در مصاحبه با »رویترز« 
که خواست نامش در خبر اعالم نشود،  گفت: افزایش قیمت جهانی 

نفت به دلیل رشد تقاضایی است که فراتر از انتظارات رفته است.
در همین حال، این مقام ارشد به این نکته اشاره کرد که احتماال روند 
رو به رشد قیمت نفت تا نیمه دوم سال جاری میالدی به دلیل بیشتر 

شدن تقاضا ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: بعضی از اعضای اوپک س��عی می کنند تا 
بزرگترین تولید کننده نفت غیر اوپک؛ یعنی روس��یه را به عضویت 

سازمان اوپک درآورند تا این کشور تولید خود را کاهش دهد.
همچنین این مقام مسوول گفت: در نشس��ت بعدی اوپک که در 5 
ژوئن ) 1۶ خرداد ماه سال جاری( برگزار خواهد شد، کاهش تولید 
نفت اوپک بدون همکاری کشورهای غیر اوپک غیر محتمل خواهد 
بود، این در حالی اس��ت که قیمت جهانی نفت مسیر روبه رشدی را 

به خود گرفته است.
از جمله عوامل افزایش قیمت نفت در چند ماه اخیر و رسیدن آن به 
باالترین میزان خود در سال جاری میالدی؛ یعنی بشکه ای ۶۹/۶۳ 
دالر، تنش های موجود در منطقه خاورمیانه و همچنین بهبود نسبی 

شرایط عرضه  است.

تصمیم اوپک در نشست ۱۶ خرداد 
چه خواهد بود؟

یک مقام مس��وول در ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به برنامه ریزی برای صدور 
اولین محموله گازوئیل ایران به تاجیکستان از عراق 
و افغانس��تان به عنوان بازارهای س��نتی فرآورده های 

نفتی یاد کرد.
 اس��ماعیل حش��م فیروز، گفت: به زودی نخس��تین 
محموله 500 تنی گازوئیل ایران به کشور تاجیکستان 

در منطقه آسیای میانه صادر خواهد شد.
سرپرس��ت ام��ور بین المل��ل ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده های نفتی ای��ران با تاکید بر اینک��ه با توجه 
به افزایش تولید گاز در بخش باالدستی صنعت نفت 
در شرایط فعلی، ایران با ظرفیت مازاد تولید گازوئیل 
روبرو اس��ت، تصریح کرد: بر این اساس بخشی از این 
ظرفیت مازاد به بازارهای جهان��ی و منطقه ای صادر 
خواهد شد. این مقام مسوول با اشاره به آغاز بازاریابی 
 و شناس��ایی بازاره��ای جدید ب��ه منظ��ور صادرات 
فراورده های نفتی ب��ه ویژه نفت س��فید، گاز مایع و 
گازوئیل، بیان کرد: صادرات گازوئیل به تاجیکستان 
برای نخس��تین بار عملیاتی خواهد شد و در صورت 
موفقی��ت آمیز ب��ودن آن، ص��ادرات انواع ف��رآورده 
 نفتی به این کش��ور، منطقه آس��یای میانه توس��عه

 می یابد.

طیب نیا گفت: دولت هیچ گونه حمایتی نس��بت به 
سپرده گذارانی که س��ود باالتر از نرخ مصوب دولت 
 از موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمج��از دریافت 
می کنند، نخواهد داش��ت. وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی، با اش��اره ب��ه مصوبه جدید ش��ورای پول و 
اعتب��ار در خصوص نرخ س��ودهای جدی��د، گفت: 
دول��ت هی��چ گون��ه حمایتی نس��بت به س��پرده 
گذاران��ی ک��ه س��ود باالتر از ن��رخ مص��وب دولت 
 از موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمج��از دریافت

 می کنن��د، نخواهد داش��ت. علی طی��ب نیا که در 
همایش سراس��ری مدیران ش��بکه بانک صادرات 
س��خن می گفت، اف��زود: بانک ها ش��رایط را برای 
مش��تریان خوش حس��اب و واحدهای تولیدی که 
مشکل بدهی دارند، تس��هیل کنند، تا آنها بتوانند 

به تولید برگردند.
 وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی نقش نظ��ام بانکی 
کشور در به شکست کشاندن تحریم ها را بی بدیل 
و ام��ری بی س��ابقه در تاریخ کش��ور و س��طح بین 
الملل عنوان ک��رد و اظهار داش��ت: بانک صادرات، 
 قدیمی تری��ن بانک خصوصی کش��ور محس��وب 
می ش��ود که برخوردار از س��رمایه های ارزشمند و 

پیشینه ای پرافتخار است.

 تاجیکستان، مشتری
 گازويیل ايران شد

سپرده گذاران در موسسات 
غیرمجاز،حمايت نخواهند شد

ريیس ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز،  وجود تقاضا 

و بازارهای هدف در 
کشورهای همسايه را 
موجب کاهش قاچاق 

فرآورده های نفتی در 
اين کشورها اعالم کرد
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
2/298 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 426 هیأت: آقای محمدتقی نیک سرشت فرزند خلیل شماره شناسنامه106، 
 8 پالک  فرعی  پالک349  شماره  مترمربع   156.75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
ابتیاعی از بیدگل.  ثبتی آران و  آباد بخش 2 حوزه  آباد   نوش   اصلی واقع در معین 

مالک عادی
2(رأی شماره 12609 هیأت: آقای امیرحسین منصوری نوش آبادی فرزند غالمرضا 
فرزند غالمرضا شماره  آبادی  کبریائی نوش  شماره شناسنامه2559 و خانم نسرین 
مترمربع  مساحت144  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   6190011561 شناسنامه 
شماره پالک 346فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد   

نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  رضا  فرزند  آبادی  نوش  اسحاقی  امراله  آقای  هیأت:   34 شماره  3(رأی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 35    آبادی   شناسنامه8 و خانم سهیال نصیری نوش 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222.2 مترمربع شماره پالک 347 فرعی 
مجزا از شماره 318فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد   نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  تقی  فرزند  آبادی  نوش  کش  زحمت  مهدی  آقای  هیأت:   425 شماره  4(رأی 
شناسنامه73  -ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166.5مترمربع شماره پالک 348 فرعی 
مجزا از شماره318 ÷ فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد  نوش آباد بخش 2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
احمد شماره  فرزند  بیدگلی  فرد  زاده  رئیس  عباس  آقای  12569هیأت:  5(رأی شماره 
 2332 شماره  شناسنامه  حسن  فرزند  بیدگلی  کچوئی  مریم  خانم  شناسنامه229و 
بالمناصفه، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 68.4 مترمربع شماره پالک2767فرعی از 
488فرعی  پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
6(رأی شماره 9125 هیأت: خانم  فاطمه عربی جوشقانی فرزند فخراله شماره شناسنامه 
13، ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 120.92 مترمربع شماره پالک 
778 فرعی مجزا از شماره106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از خانم انسیه هاشمیان 
7(رأی شماره9842 هیأت: آقای  ماشا اله حسن  فینی زاده بیدگلی  فرزند حسین  شماره 
شناسنامه 59، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت191.6 مترمربع شماره پالک 780 فرعی 
مجزا از شماره107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از مالک عادی 
قاسم شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  مرشدی  محمد  آقای   40هیأت:  8(رأی شماره 
 1250047897 شناسنامه  شماره  عباس   فرزند  بیدگلی  رسولی  زهره  خانم  1974و 
فرعی  پالک796  شماره  77.72مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از حسین اسماعیلی 
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مرشدی  قاسم  آقای  هیأت:   494 شماره  9(رأی 
شناسنامه  16 و خانم معصومه صباغی بیدگلی  فرزند  غالمرضا شماره شناسنامه45  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت140 مترمربع شماره پالک 797فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابیتاعی از علی اکبر اسماعیلی
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  زاد  اسالمی  علیرضا  آقای   : 493هیأت  شماره  10(رأی 
9370 و خانم صدیقه نظری  خان به بن  فرزندرضا  شماره شناسنامه86  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 92 مترمربع شماره پالک 798فرعی 
مجزا از شماره  106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از مالک عادی
شناسنامه8359،  شماره  عباس  فرزند  خانمی  زهرا  خانم  هیأت:   630 شماره  11(رأی 
شماره  از  مجزا  فرعی  پالک799  شماره  مترمربع  مساحت79  به  یکبابخانه  ششدانگ 
106فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابیتاعی از مالک عادی
شماره  فرزندحسینعلی  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   431 شماره  12(رأی 
شناسنامه 56، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164.8 مترمربع شماره پالک 800 فرعی 
مجزا از شماره 106فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از علی محمد صدیقیان 
13(رأی شماره 366 هیأت: آقای محسن شاه میرزائی فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 
23 و خانم محبوبه نوروز زاده بیدگلی فرزند اصغر شماره شناسنامه6190031544  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع شماره پالک 801فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  فر  قائمی  میثم  آقای  376هیأت:  شماره  14(رأی 
1250004535، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117مترمربع شماره پالک 802 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از محمد ناظمی بیدگلی 
15(رأی شماره375 هیأت: آقای حسین سلیمی فرزند بهرامعلی  شماره شناسنامه 1674 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت90  مترمربع شماره پالک803 فرعی مجزا از شماره 
106فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابیتاعی از مالک عادی
16(رأی شماره403 هیأت: خانم معصومه صادقی مفرد فرزند حسین  شماره شناسنامه 
44 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143.97مترمربع شماره پالک804 فرعی مجزا از 
شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی 
یداله شماره شناسنامه  بیدگلی فرزند  17(رأی شماره355 هیأت: آقای عباس نوحیان 
101 و خانم سمیه عارضی بیدگلی فرزندمحمدعلی شماره شناسنامه9800  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت114.77 مترمربع شماره پالک187 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

سید هاشم مطلبی 
18(رأی شماره 12601 هیأت: آقای مهدی هاشم پور فرزند حسن شماره شناسنامه 
به مساحت64.1 مترمربع شماره پالک 13فرعی مجزا شده  یکبابخانه  140، ششدانگ 
از مشاعات پالک137 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
شناسنامه  فرزند حسن شماره  پور  هاشم  مهدی  آقای  12603هیأت:  19(رأی شماره 
140  و خانم زهرا سبزی کار بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 613  )بالمناصفه(، 

از  مجزا  12فرعی  پالک  شماره  مترمربع   94.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره1و10 فرعی  وقسمتی از مشاعات پالک 137اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بانوباشی بدخشان بیدگلی
اکبر  شماره  بیدگلی فرزند علی  20(رأی شماره 527 هیأت: آقای علی اصغر حرمتی 
شناسنامه28  شماره  رجبعلی  فرزند  بیدگلی   خندان  زهرا  خانم  و   9140 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت324.96 مترمربع شماره پالک9 فرعی مجزا 
بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   198 پالک  مشاعات  از  1و2و.3و5و6وقسمتی  شماره  از 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حرمتی
21(رأی شماره 12604هیأت: آقای محمدعلی صابری سه ده فرزند  میرزا حسن شماره 
شناسنامه 28، ششدانگ یکبابخانه به مساحت112.26 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 
مجزا از شماره 6فرعی از پالک 254 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا شعوری بیدگلی 
22(رأی شماره11593 هیأت: آقای علی محمد شوریان  بیدگلی فرزند فرج اله شماره 
شناسنامه  شماره  شکراله  فرزند  بیدگلی  شوری  لقا  مه  خانم  و   5719 شناسنامه 
فرعی  پالک26  شماره  مترمربع  مساحت179.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  3)بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 10فرعی از پالک 279 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی 
شماره  محمد  فرزندعلی  بیدگلی  شوریان  مهدی  آقای  هیأت:  شماره52  23(رأی 
شناسنامه125، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82مترمربع شماره پالک27  فرعی مجزا 
از شماره 10  فرعی از پالک 279 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

ابتیاعی از علی محمد شوریان  بیدگلی

شماره  قدمعلی  فرزند  بیدگلی  ناحاجی  مرتضی  آقای   هیأت:  شماره10627  24(رأی 
پالک  شماره  116.98مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1093 شناسنامه 
 46فرعی مجزا از شماره18 فرعی از پالک290 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  محمود  فرزند  آرانی  مشتاقی  سلمان  آقای  هیأت:   10012 شماره  25(رأی 
شناسنامه11094 و خانم معصومه پیران زارع  بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
پالک12   شماره  111.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  307)بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 8و9فرعی از پالک 590اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از هاجر پارچه بیدگلی
26(رأی شماره12232 هیأت: آقای حسین جوزائی فرزندعباس شماره شناسنامه 49و 
خانم اعظم سالمی فرد فرزند ماشااله شماره شناسنامه 7355 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 370.5مترمربع شماره پالک 12فرعی مجزا از شماره2و3و9و11 
)مشاعات (فرعی از پالک 751اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک مشاعی
شماره  سیدباقر  فرزند  بیدگلی  سجادی  سیدمحمود  آقای  هیأت:  شماره409  27(رأی 
شناسنامه78و خانم اشرف اللهیاری فرزندمحمدعلی  شماره شناسنامه35  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 301.75مترمربع شماره پالک 788 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
28(رأی شماره 422هیأت: خانم  منیره طالقانی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه 99 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141.73مترمربع شماره پالک 3فرعی مجزا 
از شماره1 فرعی از پالک792 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ماشااله و عذرا معماری 
عباس  فرزند  بیدگلی  زاده  اکبر  علی  غالمحسین  آقای  هیأت:   11542 شماره  29(رأی 
شماره شناسنامه 148، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 254.37مترمربع شماره پالک 
15فرعی مجزا از شماره969 فرعی از پالک 893اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
شماره  عباس   فرزند  بیدگلی    خانی  محمد  آقای  هیأت:   9844 شماره  30(رأی 
شناسنامه  5332و ایران عمی فرزند جواد  شناسنامه شماره 318بالمناصفه  ششدانگ  
فرعی  از شماره968  مجزا  13فرعی  پالک  159مترمربع شماره  مساحت  به  یکبابخانه 
از انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن   در  واقع  893اصلی  پالک   از 

لطفعلی منعمیان   
اله   عزت  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  مجتبی  آقای  هیأت:   12660 شماره  31(رأی 
شماره  شناسنامه  سیدمصطفی  فرزند  پور  سیدی  وفرزانه   9352 شناسنامه  شماره 
474بالمناصفه  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.5مترمربع شماره پالک 14فرعی 
مجزا از شماره4 فرعی از پالک 893اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. انتقالی از محمدتقی منعمی بیدگلی  
شماره  رمضان  فرزند  بیدگلی  مسکینی  نرجس  خانم  هیأت:   386 شماره  32(رأی 
 233 شماره  شناسنامه  عبداله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محمد  علی  و   282 شناسنامه 
بالمناصفه  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 248.19مترمربع شماره پالک 9فرعی مجزا 
از شماره4 و5و6و8 وقسمتی از مشاعات پالک 898اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
علی شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  باف  کم  عذرا  هیأت: خانم  33(رأی شماره 443 
از  مجزا  13فرعی  پالک  شماره  105.1مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،118
شماره1و2و3وقسمتی از مشاعات پالک 954صلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از وراث علی کنعانی   
34(رأی شماره 397 هیأت: خانم  صدیقه دولوسی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
ششدانگ   80 شماره  شناسنامه  اله  رحمت  فرزند  پور  ارباب  مسعود  7429وآقای 
یکبابخانه به مساحت 134.4مترمربع شماره پالک 186فرعی مجزا از 73 پالک 972صلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از علی آسمانی   
35(رأی شماره10463 هیأت: آقای جوادرضا حاجی بیدگلی فرزند حسن علی شماره 
شناسنامه 216و خانم صدیقه بافنده بیدگلی  فرزند رحمت اله  شماره شناسنامه 692 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت222.61 مترمربع شماره پالک3 فرعی مجزا 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن   در  واقع  اصلی  پالک1069  از 

حسینعلی رضا حاجی بیدگلی
 36(رأی شماره 12596 هیأت: آقای اصغر چهارسوقی فرزند محمد شماره شناسنامه 79
)بالمناصفه(،   1896 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  میرحسینی  آزاده  خانم   و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195.2مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 
2و4و5و7 وقسمتی از مشاعات  پالک 1665 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی حاجی پور 
و  شناسنامه103  شماره  عباس  جعفریفرزند  سلمان  آقای  614هیأت:  شماره  37(رأی 
)بالمناصفه(،  خانم لیال مرنجابیان آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه6190017525  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.97 مترمربع شماره پالک17 فرعی مجزا از شماره 
5و6و7و13و3فرعی وقسمتی از مشاعات 14 فرعی از پالک1677 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس جعفری ویدوجی 
38(رأی شماره 12598 هیأت: آقای حسن رهیده  فرزندمحمد شماره شناسنامه 379 ، 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 21مترمربع شماره پالک 18فرعی مجزا از شماره 
7 فرعی  از پالک2235 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
39(رأی شماره514هیأت: آقای رحمت اله سعد آبادی آرانی  فرزند علی محمد شماره 
شماره  خان  حسین  فرزند  آرانی  مقنی  قندی   معصومه  خانم  و   8285 شناسنامه 
شناسنامه 210)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87.7مترمربع شماره پالک 
31  فرعی مجزا از شماره 21فرعی از پالک2322 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 40(رأی شماره526هیأت: آقای سعید آزادی مقدم آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه197،
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64.6مترمربع شماره پالک 7فرعی از پالک 2385 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  مرتضی  فرزند  کاشی  میرزائی  مصطفی  آقای  هیأت:  شماره634  41(رأی 
شناسنامه 2968، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.3مترمربع شماره پالک 9 فرعی 
مجزا از شماره 5فرعی از پالک2872 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد حیدری آرانی 
42(رأی شماره 440 هیأت: آقای علیرضا افراش فرزند احمد شماره شناسنامه 6770و 
خانم  زهرا رعیت مقدم آرانی  فرزندعلی  شماره شناسنامه 328)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت108 مترمربع شماره پالک 127 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

در مسعود آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
43(رأی شماره8492 هیأت: آقای  محمد حاجی باقر ی  آرانی فرزند  اسماعیل شماره 
شماره  مترمربع   132.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190080741 شناسنامه 
پالک7804 فرعی مجزا از شماره 889 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
44(رأی شماره 12527 هیأت: آقای مجتبی شائی آرانیفرزند فتح اله  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   633 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  رسولیان  الهام  خانم  و   11397
از  مجزا  فرعی  پالک7871  شماره  مترمربع   73.57 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی  حوزه  بخش3  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی   2637 پالک  از  فرعی   620  شماره 

آران و بیدگل.
شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  پور  ابراهیم  لیال  خانم  هیأت:  شماره12635  45(رأی 
پالک  شماره  153.05مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه218، 
7882فرعی مجزا از شماره 1066و2876فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اسمعیل شماره  فرزند سید  میرزائی  اله  ماشا  آقای سید  هیأت:  46(رأی شماره9859 
مترمربع   107.85 مساحت  به  مغازه  بر  مشتمل  یکبابخانه  ششدانگ   ،249 شناسنامه 
شماره پالک 1195فرعی مجزا از شماره152 فرعی از پالک 2809اصلی واقع در محمد 

آباد ابوزید آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  آقا  فرزند  بیدگلی  مجیدی  محمد  علی  آقای  هیأت:   512 شماره  47(رأی 

شناسنامه 183 و خانم پروین  عبدالمجیدی بیدگلی  فرزند قنبرشماره شناسنامه 224  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت167.97 مترمربع شماره 224 فرعی از پالک 
از  ابیتاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  دیمکار  بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  2840اصلی 

وراث قنبر عبدالمجیدی  وحبیب اله قاسمی راد
شناسنامه  شماره  قاسم   فرزند  روش   نیک  رضا  آقای  هیأت:  شماره360  48(رأی 
از پالک  مترمربع شماره پالک 850فرعی  به مساحت 135.7  یکبابخانه  57، ششدانگ 
از  ابیتاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  دیمکار  بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  2840اصلی 

ولی اهلل چراغ سحر 
شماره  حیدر  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  ماشااله  آقای  هیأت:  شماره359  49(رأی 
شناسنامه8100 و  خانم اعظم حسین اربابی  بیدگلی  فرزند حسینعلی  شماره شناسنامه  
پالک4977  شماره  149مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  8459)بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 2240 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی

50(رأی شماره10333 هیأت: آقای حسن قندانی  فرزند  جعفر شماره شناسنامه 282، 
از  مجزا  فرعی  پالک5104  شماره  145.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 561 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم علیا مهرآبادی
شماره  مصطفی  سید  فرزند  پور  سیدی  سادات  آقای  هیأت:   10669 شماره  51(رأی 
شناسنامه 112، ششدانگ یکبابخانه به مساحت74.35 مترمربع شماره پالک5112 فرعی 
مجزا از شماره 192فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی ازآقای دادخواه
شماره  عباس   فرزند  بیدگلی  ئی  کله  احمدرضا  آقای   هیأت:  شماره10741  52(رأی 
فرزند حسین شماره  افراش  ریحانه  خانم  و  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  شناسنامه983  
مساحت117.75  به  یکبابخانه  ششدانگ  مشاع،  دانگ   2 به  نسبت   2138 شناسنامه 
مترمربع شماره پالک 5125 فرعی مجزا از شماره437 فرعی از پالک 2840اصلی واقع 

در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از عباس کله بیدگلی
53(رأی شماره 12534 هیأت: آقای حسن قدیریان آرانی  فرزند مهدی شماره شناسنامه 
189 و خانم  طاهره عباس زاده  نوش آبادی  فرزند عباس شماره شناسنامه 5642 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150.80 مترمربع شماره پالک 5142 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محسن خرمی 
شناسنامه  شماره  فرزندقاسم  بیدگلی  عنایتی  عباس  آقای  361هیأت:  شماره  54(رأی 
مجزا  فرعی   5150 پالک  مترمربع شماره  مساحت146.5  به  یکبابخانه  297 ششدانگ 
از شماره109 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم عنایتی بیدگلی
شماره  فرزندمحمدتقی  بیدگلی  سلطانی  جواد  آقای  هیأت:   12648 شماره  55(رأی 
 218 شناسنامه  شماره  فرزندعبداله  بیدگلی  صباغی  زهرا  خانم  و  شناسنامه173 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت190.25 مترمربع شماره پالک5151 فرعی 
مجزا از شماره 452فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج عبا س باقری
شماره  فخرالدین  فرزند  برخورداربیدگلی  حمیدرضا  آقای  هیأت:   19 شماره  56(رأی 
 136 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ئی  کله  سمیه  خانم  و  شناسنامه490 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت110.75  ساختمان  یکباب  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
5168فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی گلی 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  هیزمی  قاسم  آقای  هیأت:  شماره45  57(رأی 
11839 و خانم زهرافروتنی بیدگلی فرزندمحمدتقی  شماره شناسنامه497  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117.8 مترمربع شماره پالک 5169فرعی مجزا از شماره 
205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک مشاعی 
شماره  عبداله  فرزند  آرانی  فرد  جوخی  اصغر  آقای  هیأت:   17 شماره  58(رأی 
 11078 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  نویدی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه21 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135.65 مترمربع شماره پالک 5170 فرعی 
مجزا از شماره213 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین خرمی 
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  رمضانی  حسینعلی  آقای  15هیأت:  شماره  59(رأی 
  108 محمدتقی  شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  رئیسی  زهرا  خانم  و  شناسنامه118 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223.5مترمربع شماره پالک 5171فرعی 
مجزا از شماره 17فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی  
عباسقلی شماره  فرزند  آبادی  نوش  دخیل سلیمی  آقای  هیأت:    383 60(رأی شماره 
مساحت  به  کار  دفتر  بر  مشتمل  فخاری  کوره  یکباب  ششدانگ   56 شناسنامه 
پالک  از  فرعی  شماره206  از  مجزا  فرعی   5175 پالک  شماره  5960.5مترمربع 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  2840اصلی 

حسین داود آبادی 
شماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  عابدین  ماشااله  آقای  377هیأت:  شماره  61(رأی 
شناسنامه 499 ششدانگ یکبابخانه به مساحت274.2 مترمربع شماره پالک 5176 فرعی 
مجزا از شماره 213فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  نعمت اله اکبرزاده 
62(رأی شماره384 هیأت: آقای سید علی جاللی چیمه فرزند سید رحمت اله  شماره 
مساحت  به  کار  دفتر  و  ساختمان  و  باربری  انبار  یکباب  ششدانگ   ،  475 شناسنامه 
1026مترمربع شماره پالک5177 فرعی مجزا از شماره 42فرعی از پالک 2840اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه فخار 
شماره  محمد  فرزند  جوشقانی  بیدگلی  حسین  آقای  هیأت:    371 شماره  63(رأی 
شناسنامه102   شماره  عزیزاله  فرزند  نژاد  طیبی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه274 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140.5 مترمربع شماره پالک 5178فرعی 
مجزا از شماره205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.. مالک مشاعی  
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  کاریان  گل  سعید  آقای  هیأت:   429 شماره  64(رأی 
پالک  شماره  مترمربع   101 مساحت  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ   ،  30 شناسنامه 
5179فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
65(رأی شماره368 هیأت: آقای  احسان خرم آبادی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
  382 شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آراتی  نژاد  آداری  زهره  خانم  و   14
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.9 مترمربع شماره پالک 5180 فرعی 
مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از احسان خرم آبادی 
شماره  عزیزاله  فرزند  بیدگلی  مجیدی  حسین  آقای  هیأت:  شماره365  66(رأی 
شناسنامه 8012 و خانم زهرا قربانی مقدم آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 250  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184.5مترمربع شماره پالک 5181 فرعی 
مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
67(رأی شماره362 هیأت: آقای سید مصطفی غفاری آرانی فرزند سید احمد شماره 
شناسنامه 141 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 32.2مترمربع شماره پالک 5182فرعی 
مجزا از شماره 205فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
68(رأی شماره 517 هیأت: آقای قاسم مقدم امین فرزند حسن  شماره شناسنامه 212، 
ششدانگ یکباب سوله به مساحت 4471.28مترمربع شماره پالک 5184فرعی مجزا از 
شماره 48فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
محمد   سید  فرزند  بیدگلی  هجری  اصغر  سید  آقای  هیأت:   520 شماره  69(رأی 
شماره  قاسم  فرزند  بیدگلی  روش  نیک  زینب  خانم  و   9759 شناسنامه  شماره 
شناسنامه390)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71.95مترمربع شماره پالک 
5185 فرعی ا ز شماره 205 فرعی مجزا از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از قاسم  مطهری نژاد وغیره
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  خارکن  مرتضی  آقای  هیأت:  شماره518  70(رأی 
شناسنامه201، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137مترمربع شماره پالک   5186فرعی 
مجزا از شماره 102فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از حسین خارکن وغیره
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  آبادی  معین  مجتبی  آقای  هیأت:   505 شماره  71(رأی 
شناسنامه 037208368و خانم  رهرا دخیلی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 7124  
فرعی   5187 پالک  شماره  مترمربع   91 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازکبریا دخیلی بیدگلی 
72(رأی شماره 510 هیأت: آقای  ابوالقاسم  نعیمیان بیدگلی فرزند غالمرضا  شماره 
شناسنامه 128و خانم فاطمه اسکندر پور بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه6529  
فرعی  پالک5188  شماره  184مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره72 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ملک مشاعی
شماره  جواد  فرزندسید  بیدگلی  ذبایح  حسن  سید  آقای  هیأت:  شماره487  73(رأی 
 72 شناسنامه  شماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  سلیمانزاده  انسی  خانم  و  شناسنامه4 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت108 مترمربع شماره پالک5189رعی مجزا 
از شماره455 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
74(رأی شماره416هیأت: خانم  زهرا ابراهیمی  فرزند مهدی  شماره شناسنامه 2528 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 119 مترمربع شماره پالک 5192 فرعی مجزا از شماره 
205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابیتاعی از  جعفر سیاری  وغیره

شماره  محمود  فرزند  آرانی  زاده  نوذر  حسن  آقای  10665هیأت:  شماره  75(رأی 
شناسنامه11780   فرزندصفرعلی  شماره  آرانی  قدیریان  طیبه  خانم  و   99 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت166.68 مترمربع شماره پالک1517 فرعی 
مجزا از شماره114 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشتبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از صفرعلی قدیریان آرانی 
شناسنامه  شماره  فرزندحسن  نیا  معتمد  علیرضا  آقای   هیأت:  شماره7110  76(رأی 
شماره  شناسنامه  اله  حبیب  فرزند  آرانی  کن  بوطه  زهرا  وخانم   1250012007
پالک1457  مترمربع شماره   121.8 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ    6190004644
فرعی مجزا از شماره 114 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
77(رأی شماره446 هیأت: آقای علیجان عرب زاده ده آبادی  فرزند محمدعلی  شماره 
مترمربع  به مساحت501.12  باربند و حصار وطویله  یکباب  ، ششدانگ  شناسنامه15 
شماره پالک 725فرعی مجزا از شماره715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی
78(رأی شماره 427 هیأت: آقای علیجان عرب زاده  ده آبادی  فرزند محمد علی  شماره 
شناسنامه15 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 322.18مترمربع شماره پالک 726فرعی 
مجزا از شماره 715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی 
شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  الهی  نعمت  محمد  آقای  هیأت:   428 شماره  79(رأی 
شناسنامه1714 ، ششدانگ  یکباب دامداری به مساحت181.18 مترمربع شماره پالک 
727فرعی مجزا از شماره715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث عباسعلی صالح 
80(رأی شماره 8762هیأت: آقای محمد یونسی  بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
105 -  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 99.67مترمربع شماره پالک 1026 
فرعی مجزا از شماره350 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  آقاعلی  فرزند  آرانی  آبادی  شیر  محمود  آقای  هیأت:   9848 شماره  81(رأی 
شناسنامه 666، ششدانگ یکبابخانه به مساحت75.76 مترمربع شماره پالک1031 فرعی 
مجزا از شماره323 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از وکالی  عباسعلی خان صالح
82(رأی شماره12612 هیأت: آقای میثم کمال آرانی  فرزند مختار  شماره شناسنامه 
1043فرعی  پالک  شماره  149.56مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  11465-ششدانگ  
مجزا از شماره 322 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از وکالی  عباسعلی خان صالح
83(رأی شماره 379 هیأت: خانم اقدس احمد آبادی آرانی فرزندمیرزا  شماره شناسنامه 
227، ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 402.7 مترمربع شماره پالک 1045 فرعی 
از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وکالی  

عباسعلی خان صالح
شماره  فرزندمیرزا  آرانی  آبادی  احمد  صدیقه  خانم  378هیأت:  شماره  84(رأی 
شناسنامه182، ششدانگ یکباب دامداری  به مساحت402.7 مترمربع شماره پالک1046 
فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

وکالی  عباسعلی خان صالح 
85(رأی شماره 178هیأت: آقای  روح اله رزاقیان آرانی  فرزند ناصر  شماره شناسنامه 
22، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150.5 مترمربع شماره پالک 1047فرعی مجزا از 
شماره 350فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین مشتاق
86(رأی شماره507هیأت: آقای  سید عباس میر حسینی آرانی  فرزند سید ولی  شماره 
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی   کاریان  گل  زهرا  خانم  و  شناسنامه466 
2658)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.8مترمربع شماره پالک1049 
فرعی مجزا از شماره 838 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  اکبر  علی  فرزند  آباد  نوش  نجاریان  تقی  آقای  هیأت:  شماره10749  87(رأی 
شناسنامه80 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182 مترمربع شماره پالک3703 فرعی 
مجزا از شماره 3003فرعی از پالک 40 اصلی واقع در  نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از علی قدیری 
88(رأی شماره12233 هیأت: آقای حمیدرضا هوشمند نوش آبادی  فرزند حسن شماره 
شناسنامه  شماره  فرزندعلی  آبادی  نوش  یوسفیان  سمیرا  خانم  و  شناسنامه5765 
1250138809 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی  مشتمل بر مغازه  به 
مساحت 66مترمربع شماره پالک 804فرعی مجزا از شماره 25فرعی از پالک41اصلی 

واقع در حسن آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمحسین  فرزند  صادقی  امیرحسین  آقای  هیأت:  شماره12607  89(رأی 
شناسنامه153و خانم فاطمه علی اکبرزاده بیدگلی   فرزندغالمحسین  شماره شناسنامه 
6199650304 )بالمناصفه(، ششدانگ  خانه   به مساحت 106.5مترمربع شماره پالک 
810فرعی مجزا از شماره 66فرعی از پالک41اصلی واقع در حسن آباد  بخش 4حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
90(رأی شماره 12564 هیأت: آقای حسن یوسفیان نوش آبادی فرزندجواد  شماره 
شناسنامه 6190025110، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228مترمربع شماره پالک31 
فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از یوسفیان
شماره  اسمعیل  فرزند  آبادی  نوش  دهقانی  حسین  آقای  382هیأت:  شماره  91(رأی 
شناسنامه 1646، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت137 مترمربع شماره پالک 36 فرعی 
از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

برابر سند عادی
92(رأی شماره373 هیأت: آقای جواد خجوی  فرزند رمضانعلی  شماره شناسنامه 62، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144مترمربع شماره پالک 35فرعی از پالک 42 اصلی 
واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی برابر سند عادی

شماره  اکبر  فرزندعلی  آبادی  نوش  اخباری  اله  عبد  آقای  372هیأت:  شماره  93(رأی 
شناسنامه5832 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.8مترمربع شماره پالک 33 فرعی 
پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عباس الغری 
شماره  محمدتقی  فرزند  فر  سماواتی  حمیدرضا  آقای  8508هیأت:  شماره  94(رأی 
پالک  شماره  مترمربع   100.9 مساحت  به  کارگاه  یکباب  ششدانگ   ،75 شناسنامه 
451فرعی مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگالبتیاعی از اسداهلل شکرائیان 
95(رأی شماره 8741 هیأت : آقای علی وکیلی فرزند محمد شماره شناسنامه69 و خانم 
زهرا  رحمانی نوش آباد ی  فرزندعلی  شماره شناسنامه1250021693 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 455 فرعی مجزا از پالک43 
ابتیاعی برابر  اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

سند عادی
96(رأی شماره10325 هیأت: خانم  فاطمه شکرائیان نوش آبادی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 37، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220مترمربع  بشماره 471 فرعی مجزا از 
پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی 

از خانم سلطان جعفری نوش آبادی
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  سیاخانی  حمید  آقای  هیأت:  شماره11898  97(رأی 
676، ششدانگ یکبابخانه به مساحت65.75 مترمربع بشماره 477فرعی مجزا از پالک43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی برابر 

سند عادی
98(رأی شماره 11899 هیأت: آقای غالمحسین قنبری نوش آبادی  فرزند عباس شماره 
بشماره  32مترمربع  مساحت  به  مغازه جوشکاری   یکباب  شناسنامه757، ششدانگ  
479مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. . ابتیاعی برابر سند عادی 
محمد  فرزند  آبادی   نوش  پور  مشهدی  علیرضا  آقای   هیأت:   385 شماره  99(رأی 
 482 بشماره  162.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  80، ششدانگ   شناسنامه  شماره 
مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

. ابتیاعی برابر سند عادی 
شماره  اسداله  فرزند  آبادی  نوش  گرامی  مهدی  آقای  هیأت:   380 شماره  100(رأی 
از  مجزا   483 بشماره  180مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه71 
پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عبداله گرامی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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 تیم ملی کاراته
 به لیگ خدمت می کند

من جنگجو هستم 
و  برابر بارسا تسلیم 

نمی شوم

محمد احسانی، پیشکسوت و عضو کمیته فنی فدراسیون کاراته ضمن بیان این 
موضوع که این رشته نیاز به ثبات مدیریت دارد، در مورد اینکه شنیده ها حاکی از 
آن است که مدیر سازمان تیم های ملی حقوق پنج میلیون و ششصد تومانی دریافت 
می کند اظهار داشت: اگر اینگونه هم باشد نظر من این است که این مبلغ نه تنها 
کم بلکه فراتر از کم است. بعد از 50 سال زحمت و تجربه فکر نمی کنم این مبلغ 
حقوق زیادی باشد که فدراسیون به وی بدهد. اصال بهتر است در این مورد کلی تر 
حرف بزنیم، چرا باید به جوان های ما در لیگ که عمر و جوانی شان را می گذراند 
500 یا 600 هزار تومان حقوق بدهند؟ به هر حال به نظر من این حقوق ها اصال 

در حدی که باید باشد، نیست.
احسانی عنوان کرد: توان کاراته ایران باالتر از این حرف ها است و در سال های دور 
و نزدیک با گرفتن پست هایی مانند نایب  رییسی آسیا، مسوولیت های فنی در آسیا 

و مسوولیت در فدراسیون جهانی این موضوع را ثابت کردیم. 
وی در مورد لیگ های کاراته گفت: متاسفانه امروز به جای اینکه این مسابقات به 
تیم ملی خدمت کند شاهد آن هستیم که تیم ملی در خدمت این مسابقات است. 

 به نظر پپ گواردیوال شکست سه بر صفر بایرن مونیخ در خانه بارسلونا در دور رفت از 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دلیلی برای تسلیم شدن باواریایی ها و ناامیدی 
آنها از رسیدن به فینال نیست.گواردیوال در کنفرانس خبری پیش از بازی خانگی 
بایرن مونیخ برابر آگزبورگ در هفته سی و دوم بوندس لیگا، در پاسخ به این سوال که 
آیا هنوز هم جهت صعود به فینال برلین برای شاگردانش شانسی متصور است، گفت: 
90 دقیقه دیگر باید بازی کنیم و من خوشبین هستم. کار آسانی نخواهد بود؛ اما 
من یک جنگجو هستم و شانس مان را امتحان می کنیم. وی افزود: این 13، 14، 15 
بازیکن قهرمانان من هستند. هر اتفاقی که رخ دهد مهم نیست و چیزی از ارزش های 
مردان من کم نمی کند. باید با مشکالتی که داریم کنار بیاییم. ما با همین 13،14،15 
بازیکن قهرمان بوندس لیگا شده ایم. سرمربی اسپانیایی باواریایی ها تاکید کرد که 
مردانش در بازی رفت برابر بارسلونا هرآنچه در توان شان بود انجام داده اند. او گفت: 
اگر آنها با تمام وجودشان نجنگیده بودند من ناامید می شدم؛ اما تمام بازی را زیرنظر 

داشتم و معتقدم بازیکنانم کار خوبی انجام دادند. 

چه کسی باید به داد ورزش برسد؟

وزیری که توقعات ورزشی ها را برآورده نکرد

تمرین استقاللی ها با مرور حرکات 
تاکتیکی برگزار شد

 تمرین عصر جمعه اس��تقاللی ها در کمپ ناصر حجازی برگزار 
شد.در این تمرین همه بازیکنان حضور داشتند.

تمرین با صحبت های قلعه نویی خطاب به بازیکنان آغاز ش��د و 
سپس بازیکنان به گرم کردن بدن شان پرداختند.

در ادامه فوتبال در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت و سپس 
ارس��ال از جناحین و مرور ح��رکات تاکتیکی زیر نظر س��رمربی 

استقالل انجام شد.
بخش پایانی تمرین را شوت زنی به دروازه تشکیل داد.

در این تمرین چیزی حدود 120 نفر حضور داشتند که به تشویق 
استقاللی ها پرداختند.

برانکو، به دنبال یک علی دایی دیگر
محس��ن خلیلی، در خصوص پی��روزی پرس��پولیس در دیدار با 
بنیادکار ازبکستان اظهار داش��ت: خیلی دوست داشتم این بازی 
را از نزدیک ببینم؛ اما به خاطر کار شخصی نتوانستم به ورزشگاه 
آزادی بروم و حضور در کنار هواداران دوست داشتنی پرسپولیس 

را از دست دادم.
وی ادامه داد: کمتر بازی پیش می آید که هواداران پرس��پولیس 
اینچنین با ش��کوه از بازی تیم محبوبشان اس��تقبال کنند و اگر 
بگویم نقطه عطف این مسابقه سکوهایی پر از تماشاگر بود، بیراه 

نگفته ام.
بازیکن پیشین پرس��پولیس با بیان این نکته که این تیم در این 
بازی منطقی و حساب شده عمل کرد، یادآور شد: ترس از باخت 
باعث نشد پرس��پولیس رو به بازی انتحاری بیاورد؛ بلکه برعکس 
س��عی کرد در طول بازی حریف را در کنترل خود داشته باشد و 
اش��تباه نکند. در طول بازی چند بار مهاجم��ان بنیادکار صاحب 
فرصت گلزنی شدند و این مساله نشان داد ضعف های پرسپولیس 

همچنان مشهود است.
خلیلی، با اشاره به تاثیر برانکو در پرسپولیس ، گفت: هر چه جلوتر 
می رویم بیشتر تاثیر برانکو را در پرس��پولیس می بینیم. تفکرات 
نشأت گرفته از سیستم 1-3-2-4 مورد دلخواه برانکو که احتیاط، 
حفظ توپ و استفاده از ضد حمالت با استفاده از یک مهاجم نوک 
آن را شامل می شود. باید دید برانکو در این سیستم می تواند یک 

علی دایی دیگر برای تیمش پیدا کند یا نه.
وی در ادامه از هواداران پرس��پولیس تش��کر کرد و اف��زود: روز 
چهارش��نبه در دو ورزش��گاه بزرگ دنیا ش��اهد حضور پر ش��ور 
تماشاگران بودیم. ورزش��گاه آزادی و ورزشگاه نیوکمپ که قطعا 
این اتفاق در تمام دنیا بازتاب خواهد داشت. کنفدراسیون فوتبال 
 آسیا باید از تماش��اگران پرسپولیس ممنون باش��د که با حضور 
پرشورشان در ورزش��گاه آزادی رکورد دیگری را به نام خود ثبت 
کردند و نشان دادند صاحبان واقعی پرسپولیس آنها هستند. چه 
بسا اگر پرسپولیس این تماش��اگران را در بازی های خانگی خود 

نداشت ممکن نبود از گروه خود صعود کند.
مهاجم پیش��ین پرس��پولیس در خصوص اینکه گفته می ش��ود 
احتمال محرومیت این تیم از ب��ازی خانگی به خاطر پرتاب ترقه 
هواداران این تیم در بازی با بنیادکار، وجود دارد گفت: نمی توان 
با پرتاب یک ترقه از سوی یک تماش��اگر، یکصد هزار هوادار را از 
دیدن یک مس��ابقه محروم کرد. تمام تالش AFC  این است که 
تعداد تماش��اگران فوتبال را در این قاره افزای��ش دهد و آن را به 
سطح اروپا برساند و تا االن هم حتما به حضور پرشور تماشاگران 
پرس��پولیس در بازی های خانگی این تیم، افتخار کرده اس��ت. 
با این شرایط بعید اس��ت بخواهند در حق هواداران پرسپولیس 
کم لطفی کنند و شاید جریمه دیگری را برای باشگاه پرسپولیس 
در نظر بگیرند.خلیلی، در پایان درباره بازی حساس پرسپولیس 
و الهالل گفت: در این فصل فرصت تماش��ای بازی های الهالل را 
پیدا نکردم؛ اما این تیم سال هاست در فوتبال آسیا به عنوان یک 
مدعی ظاهر می ش��ود و تیم قدرتمندی است. تیمی مثل الهالل 
از پشتوانه خوبی برخوردار اس��ت که در هر فصل بازیکنان گران 
قیمت می خرد و هزینه خرید یکی از این بازیکنان به اندازه بودجه 
یک فصل پرسپولیس اس��ت.وی ادامه داد: عبور از چنین تیمی 
راحت نیس��ت؛ اما با وجود هواداران هر چیزی ام��کان دارد. اگر 
پرسپولیس موفق شود در بازی رفت الهالل را در ورزشگاه آزادی 
شکس��ت دهد می تواند در زمی��ن حریف با یک ب��ازی منطقی و 
دفاعی که برانکو در آن تبحر دارد، یک مساوی کسب کرده و بین  

هشت تیم نهایی قرار بگیرد.

بازی با تراکتور همیشه خارج از 
معادالت جدول است

هافبک میانی استقالل می گوید: تراکتورسازی تیمی با لیاقت 
اس��ت؛ اما او و هم تیمی هایش با حمایت تماشاگران می توانند 
آنها را شکس��ت دهند. امید ابراهیمی، درباره بازی تیمش برابر 
تراکتورس��ازی گفت: بازی با تراکتور همیشه خارج از معادالت 
جدول اس��ت و حساس��یت خاص خودش را دارد. هواداران دو 
تیم همواره به این بازی نگاه خاص��ی دارند و این بازی برای آنها 
بسیار مهم است. ما باید هر دو بازی پیش روی را برنده از زمین 
خارج شویم تا بتوانیم با تالش بازیکنان سهمیه آسیا را بگیریم. 
بعد از پیروزی برابر صبا وضعیت خوب��ی داریم و تالش همه ما 
این اس��ت که در مقابل تراکتور نمایش خوبی داشته باشیم.وی 
درباره ارزیابی اش از تراکتورس��ازی اظهار کرد: تراکتور نیز تیم 
منس��جم و قدرتمندی اس��ت و مطمئنا تیمی که صدر جدول 
است تیم با لیاقتی اس��ت. بازی با آنها خیلی س��خت است و ما 
به حمایت هواداران در این دیدار نیازمندیم. ما همواره دوس��ت 
داریم ورزش��گاه آزادی را مملو از هواداران اس��تقالل ببینیم و 
شاهد حمایت ش��ان باش��یم؛ اما اگر نیایند هم همه تالش مان 
را برای س��ربلندی تیم خواهیم کرد. حضور تماش��اگران برای 
ما انگیزه ایجاد می کند و ما با دیدن ه��واداران با روحیه بهتری 
خواهیم جنگید. امیدوارم استقاللی ها در ورزشگاه حضور یابند 
و اگر هم نیامدند با دعای خیرش��ان ما را حمایت کنند.هافبک 
میانی استقالل افزود: امسال مش��کالت زیادی داشتیم و شاید 
نتوانستیم در خور نام استقالل نتیجه بگیریم و البته بدشانسی 
و اتفاقات فوتبالی نیز بر روی عملکرد ما تاثیر گذاش��ت؛ اما می 
خواهیم با کسب دو پیروزی و گرفتن سهمیه آسیایی، فصل را به 

بهترین شکل به پایان برسانیم.
هافبک اس��تقالل درباره مشکالت مالی اس��تقالل تصریح کرد: 
دوست ندارم در این مورد صحبت کنم؛ زیرا وظیفه من نیست تا 

در این موضوع ورود کنم. 
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 در چارچوب رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر 
فوتبال، ذوب آهن و ملوان در ورزشگاه فوالدشهر در 
حالی به مصاف هم می روند که حساسیت های صدر و 
قعر جدول این بازی را به یکی از مهم ترین بازی های 
هفت��ه بدل کرده اس��ت. از س��ویی ذوب آه��ن برای 
تثبیت جایگاه دلخواه خود هر سه امتیاز خانگی را از 
ملوان می خواهد؛ اما در س��وی دیگر ملوان برای فرار 
از س��قوط و قرار گرفتن در رتبه ای که آنها را به دیدار 
پلی آف می فرستد، نمی خواهد دست خالی اصفهان را 
ترک کند. این بازی آخرین بازی فصل ذوب آهن در 
ورزشگاه فوالدشهر به حساب می  آید و شاگردان گل 
محمدی پس از این بازی دو بازی در مش��هد و تهران 

خواهند داشت.
تقابل ویژه فیروز کریمی با ذوب آهنی ها

فصل پیش فیروز کریم��ی در 3-4 هفته آخر هدایت 
ذوب آهن را برعهده گرفت و آنها را از س��قوط نجات 
داد. امسال در هفته های پایانی ذوب آهن برای هدفی 
متفاوت ب��ا آنچه فیروز کریمی در مل��وان دارد تالش 
می کند. ش��اگردان یحیی گل محمدی در حالی برابر 
س��رمربی س��ابق خود قرار می گیرند که می خواهند 
آس��یایی ش��دن خود را از طریق همین لیگ قطعی 

کنند؛ اما ملوانی که با فیروز کریمی برای فرار از سقوط 
می جنگد، مانع خطرناکی برای آنها محسوب می شود.

کاوه و مازیار، غایبان ذوب آهن و ملوان
کاوه رضایی که پ��س از هت تریک براب��ر نفت تهران 
مصدوم شد هنوز شرایط بازی پیدا نکرده است و برابر 
ملوان هم غایب خواهد بود. همچنین مشخص نیست 
بعد از حاشیه هایی که حسن زاده پس از تعویضش در 
بازی قبلی برابر نفت مسجد س��لیمان ایجاد کرد، در 
بازی ملوان فیکس باشد. در ملوان، مازیار زارع و عزیز 
معبودی به دلیل دو اخطاره بودن محروم هس��تند و 

برابر ذوب آهن غایبند.
بازیکنان تماشایی؛  هادی محمدی- جالل 

رافخایی
هادی محمدی، مداف��ع ذوب آهن ک��ه این فصل به 
ذوب آهن پیوست یک داماش��ی محسوب می شود و 
تقابل او با ملوان می تواند جالب توجه باشد، در سوی 
دیگر جالل رافخایی حضور دارد که سابقه حضور در 
ذوب آه��ن را دارد و اتفاقا آمار گلزن��ی اش برابر ذوب 
آهن چشمگیر اس��ت. رافخایی، در این فصل یک بار 
در فوالدشهر به سپاهان گل زده است و امیدوار است 

دوباره در فوالدشهر موفق به گلزنی شود.
ترکیب احتمالی

ذوب آه��ن: رش��ید مظاه��ری، علی حم��ام، هادی 
محمدی، کارلوس س��انتوس، مهرداد قنبری، قاسم 
حدادی فر، قاسم دهنوی، مهدی رجب زاده، احسان 

پهلوان، دانیال اسماعیلی فر و مسعود حسن زاده
ملوان: سیدحس��ین حس��ینی، ابوالحس��ن جعفری، 
محمدحسین کنعانی زادگان، عزت اله پورغاز، محمد 
آبش��ک، س��عید یوس��ف زاده، رضا اعتمادی، پژمان 
 نوری، محس��ن یوس��فی، فرزاد حاتمی و سیدجالل

 رافخایی.

 س��پاهان پس از چهار پیروزی متوالی برای باقی ماندن در 
کورس نزدیک قهرمانی در حالی در ورزشگاه شهید محمدی 
مسجد سلیمان مهمان نفت اس��ت که در صورت پیروزی، 
حکم سقوط مسجد س��لیمانی ها به لیگ دسته اول را امضا 
می کند. سپاهان بیش از هر زمان دیگری به امتیازات کامل 
این دیدار خارج از خانه نی��از دارد، آنها ک��ه در چهار دیدار 
گذش��ته فوق العاده بوده اند، نمی خواهند با از دس��ت دادن 
امتیاز در این بازی ارزش کار خود را پایین بیاورند و هرطور 
شده می خواهند امتیازات کامل آخرین بازی خارج از خانه 
فصل را به دس��ت آورند. در س��پاهان وضعیت مصدومیت 
شهاب گردان مشخص نشده اس��ت و حضور او در بازی برابر 
نفت مسجد سلیمان در هاله ای از ابهام است، همچنین رسول 
نویدکیا نیز به دلیل سه  اخطاره بودن از حضور در این بازی 
محروم است. در سوی دیگر نفت مسجد سلیمان، محرومی 

برای این بازی ندارد.
احتمال بارش ب�اران و آب و هوای ش�رجی در 

مسجد سلیمان
نمی توان گفت خوش شانس��ی یا بدشانسی؛ اما طبق پیش 
بینی های آب و هوایی روز یکش��نبه ب��ه احتمال 40 درصد 
در مسجد س��لیمان شاهد بارش باران هس��تیم. این مساله 
قطعا دمای هوای مسجد س��لیمان را پایین می آورد؛ اما هوا 
شرجی تر می ش��ود و در خسته ش��دن بازیکنان موثر است. 
س��پاهانی ها امیدوارند مقدار و زمان بارش باران به نفع شان 
باشد. در صورتی که شرایط به گونه ای شود که زمین مسابقه 
برای بازی زمینی مساعد نباشد، قطعا این نفت است که ضرر 
می کند؛ زیرا آنه��ا یکی از ضعیف تری��ن تیم های لیگ روی 
نبردهای هوایی هستند، در حالی که سپاهان در نقطه مقابل 

آنها قرار دارد.
سهمیه آسیایی سپاهان قطعی می شود

سپاهان با پیروزی برابر نفت مسجد سلیمان و قطعی کردن 
مقام س��ومی خود یک هفته مانده به پایان رقابت ها سهمیه 

آسیایی اش را قطعی می کند. آنها در حال حاضر پنج امتیاز با 
تیم های ذوب آهن و فوالد فاصله دارند و در فاصله دو هفته به 
پایان تنها به دو امتیاز نیاز دارند تا دوباره وارد ماجراجویی های 

آسیایی خود شوند.
بازیکن�ان تماش�ایی؛  لوس�یانو پری�را- میالد 

زنیدپور
6 گل در چهار بازی، آمار فوق العاده لوسیانو پریرا است. او فردا 
هم امید اول گلزنی سپاهان به شمار می رود و روی پاس های 
نویدکیا، شریفی و خلعتبری حساب ویژه ای باز کرده است. 
در س��وی دیگر میالد زنیدپور حضور دارد که یک نیم فصل 
سابقه حضور در سپاهان را دارد و رویارویی او با همبازی های 

سابقش می تواند جالب توجه باشد.
ترکیب احتمالی

نفت مسجد سلیمان: گئورگی گئورگیف، سیدجالل عبدی، 
سعید ساالرزاده، روسالن ملزدینوف، حمزه حدادی، محمود 
تیغ نورد، حمید بوحمدان، الکساندر پاشنکو، میالد زنیدپور، 

میالد جعفری و کیوان امرایی
سپاهان: رحمان احمدي، وریا غفوری، هادی عقیلی، عبداهلل 
کرمی، احس��ان حاج صفی، علی کریمی، فوزیل موسایف، 
مهدی ش��ریفی، محرم نویدکی��ا، محمدرض��ا خلعتبری و 

لوسیانو پریرا.

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

فیروز و بقا، فیروز و سهمیه
پیروزی، حکم سقوط مسجد سلیمانی ها به لیگ دسته اول را امضا می کند؛

سه امتیاز برای قهرمانی و سقوط
���

تناقض هایی که این روزها پیرامون سرمربی تیم 
ملی فوتبال در گفته های مسووالن وزارت ورزش و 
جوانان وجود دارد نشان می دهد این وزارتخانه که 
باید آرام کننده فضای ورزش باشد، خود اوضاعی 

ناآرام و چند صدایی دارد.
وزی��ر ورزش درحال��ی در مراس��م نشس��ت ب��ا 
پیشکسوتان فوتبال به س��رمربی تیم ملی ایران 
تاخت که تا پیش از این نماین��ده این وزارتخانه 
اع��الم ک��رده ب��ود مخالف��ان ک��ی روش باید از 

فدراسیون فوتبال بروند.
وزیر ضد فوتبال

وزیر ورزش که معتقد اس��ت، ضد فوتبال نیست 
و ضد فساد است را عودت می دهیم به آنچه پس 
از ورود ایشان به ساختمان سئول با تصمیم های 

ایشان برفوتبال رخ  کرده است.
تصمیم های��ی که منت��ج ب��ه رخدادهایی عمیق 

و منفی در فوتبال ش��ده که ش��اید بت��وان تنها، 
عمق وجودی آن را ب��ا دوره ریاس��ت آقای علی 
آبادی و تعلیق فوتبال مقایس��ه کرد که تاثیرات 
 آن تاکن��ون هم در س��لول های س��اختاری این

 » ورزش - صنعت« پرطرفدار دیده می شود.
از بالتکلیفی و جنگ های فرسایشی و روانی وزارت 
با فدراس��یون و تیم ملی فوتبال ای��ران بگیرید تا 
برسید به استقالل و پرسپولیس. این مردم که در 
اوج مظلومیت طی طریق می کنند و با دهانی نیمه 
باز و چشم هایی حیرت زده وزیر را رصد می کنند.

آنچ��ه در جلس��ه وزیر که ب��ه یارکش��ی در برابر 
فدراسیون و شخص شخیص کی روش می مانست، 
گفته ش��د، ادبیات و مقاصدی داش��ت بی نظیر.

عجی��ب و غی��ر قابل وصف ک��ه گوی��ش آن را از 
هرکسی می توان انتطار داشت، به جز مقام رییس 
وزارت ورزش و جوانان که دلخور و از دور سرمربی 

تیم ملی را نشانه رفته است.
تناقض در حرف و عمل

این همه درحالی اس��ت که پیش از این ده ها بار 
وزارت به اشکال مختلف اعالم کرده بود که مخالف 
حضور کی روش در تیم ملی فوتبال ایران نیست و 
عجبا که با وجود چونان بیانیه های طومار مانندی، 

امروز کی روش را کارگر خطاب می کند.
تناقض ه��ای رفت��اری مق��ام اول وزارت و آن 
وزارتخان��ه عری��ض و طوی��ل و معظم ام��ا به آن 
حرف ها و این حرف ها مختومه نمی ش��ود؛ بلکه 
به گفته های درون وزارتخانه هم باید اشاره داشت. 
آنجا که حسنی خو » نماینده وزارتخانه در تولید 
تفاهم نامه و تمدید قرار داد کی روش« چند روز 
قبل اعالم کرد »هرکس با کی روش مخالف است 
از فدراسیون فوتبال کنار برود« و البد خود محمود 
گودرزی باید یکی از همان ها باشد و از تصمیم های 

فدراسیون فوتبال دوری کند.
در این میان س��رگیجه شخص رییس فدراسیون 
فوتبال ای��ران را در نظ��ر بگیرید که چ��ه کند با 
اینهمه تصمیمات ساعتی و آنهمه سرگیجه میان 
گودرزی، حسنی خو و اسدی که هر کدام سازی 
می زنند در دس��تگاه های مختلف فولکلوریک و 
جناب کفاش��یان باید با همه آن س��ازها حرکات 
موزون انجام دهد و به نظر می رس��د که به زودی 
فریادی بر آورد و رها کند آنچه را که نه او که پدر 

پدربزرگ ایشان هم نمی تواند مدیریتش کند.
بالتکلیفی تیم ملی ایران

س��رگیجه فوتبال درحالی به اوج خود رسیده که 
خردادماه مس��ابقات انتخابی جام جهانی شروع 
خواهد شد و س��رمربی تیم ملی ایران باید چون 
عقابی تیز بین لیگ را ببیند و کش��ورهای رقیب 
را آنالیز کند؛  اما چه آنالیزی مهمتر از حرف های 
وزی��ر ورزش که دی��روز آن وزارتخان��ه اطالعیه 
می دهد ک��ه مخالف ک��ی روش نیس��ت و امروز 
نماینده اش در فدراسیون فوتبال حامی کی روش 
می شود و فردا رییسش حمالت کالمی سنگینی 

را به صورت کی روش پرتاب می کند.
حق پخش تلویزیونی

وزی��ر ورزش از ی��ک تض��اد ح��رف می زن��د و 
اع��الم می کن��د که ب��ه هن��گام پرداخ��ت مبلغ 
 هزینه ه��ا، وزارت بای��د ورود کند؛  ام��ا به هنگام

 تصمیم س��ازی ها دول��ت، وزارت ورزش، غریبه 
می شود. عجبا که وزیر ورزش همین امروز تعلیق 
اللیگای بزرگ را نمی بیند که حق و حقوق خود از 
تلویزیون اسپانیا را می خواهد و به بزرگی فوتبالش 
می نازد. از وزیر توقع این نمی رود که سرمربی تیم 
ملی یا مدیر استقالل و پرسپولیس را تعیین کند 
بلکه انتظار این است که در خانه ملت حق فوتبال 
را از صدا و سیما بگیرد تا این ورزش ابر مخاطب، 
دست نیاز و تکدی گری به سوی وزارت دراز نکند. 
از وزی��ر ورزش انتظار می رود که ب��ه تصمیم ها و 
س��ازه ها نظم بدهد نه اینکه آنها را به دست خود 
به هرج و مرج بکشاند و دچار هیجان زدگی های 

بی دلیل و بی بدیل کند.
هرج و مرج خ�ود خواس�ته و توقع از 

وزیر
از وزیر توقع آن می رود که درک درستی از صنعت 
فوتبال داشته باشد و این کلونی عظیم را این همه 
با ورزش های دیگر قیاس نکند و تصمیم گیری در 
این رابطه را به واحد تخصصی خودش ارجاع دهد 
و فدراسیون فوتبال را به عنوان ارگانی تخصصی 

و خودمختار بشناس��د و به آن شخصیت و هویت 
بدهد، نه اینک��ه هر روز مخل آس��ایش و آرامش 

فوتبال در همه سطوح شود.
از وزی��ر ورزش و جوان��ان این توقع م��ی رود که 
کارهای حقوقی و کالن مدیریتی را درس��ت جلو 
ببرد تا مجبور به ارائه اعانه ب��ه فوتبالی ثروتمند 
نباشد که این وظیفه را هر روز به یاد فوتبال بیاورد 
و هر روز پولی را که نداده به رخ فدراسیون بکشد 
و بابت ای��ن بدهی، بدهکارش را مل��زم به اجرای 

دستورات خویش کند.
از وزی��ر ورزش این توق��ع می رود که ش��اه کلید 
صندوقچه گنج این ورزش بی مثال و درآمد زا را از 
صدا و سیما بگیرد و به صاحبش بسپارد نه اینکه 

بخواهد بودجه تمام 
ورزش را از فوتبال و 
حق پخش تلویزیونی 
بگیرد و به فوتبال از 
آن س��هم بدهد و در 
می��ان دع��وای حق 
خواه��ی فوتب��ال با 
صدا و سیما به دنبال 
چنگ زدن به درآمد 
فوتبال باشد و بودجه 
وزارت را از آن کسب 

کند.
از وزی��ر ورزش توقع م��ی رود که بتوان��د وزارت 
خ��ودش را هماهنگ کند تا هر روز و هر س��اعت 
ایده پردازی های جدیدی از آن استنباط نشود و 
نماینده اش حرفی بزند رییس ارتباطاتش حرفی 
دیگر و خ��ودش در می��ان چکیده ه��ای فوتبال 
 حرفی جدیدتر و درس��ت در تقاب��ل با حرف های

 قبلی.
احترام به خواسته مردم

از وزیر ورزش توقع می رود که این همه به خاطر 
بودجه تیم ملی ایران و اس��تقالل و پرس��پولیس 
را با مخاطب ه��ای میلیونی به چالش نکش��د، از 
فدراس��یونی که توانس��ته به جام جهانی برسد و 
نمایش��ی در خور داش��ته باش��د و برای تیم ملی 
ایران مربی قهرمان جهان و رئال مادرید را آورده 
است، حمایت کند و باور کند که نیامده با سیاست 
انقباضی تنها پول خرج نکردن را اجرا کند، بلکه با 
سیاست انبساطی شور و هیجان و چرخش مالی 
را به فوتبال ایران هدیه کند و خواسته هشتاد و دو 
درصد مردم را به جرا درآورد نه خواسته و تفکرات 

شخص گودرزی را.

استقالل  و پرسپولیس

از وزیر ورزش 
انتظار می رود که به 
تصمیم ها و سازه ها 
نظم بدهد نه اینکه 

آنها را به دست 
خود به هرج و مرج 

بکشاند و دچار 
هیجان زدگی های 
بی دلیل و بی بدیل 

کند
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مفاد آرا
1/144 شماره:1394/54/18809-1394/1/17 آگهی آراء صادره موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت کوهپایه 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  از طرف  آراء صادره  اینکه  به  نظر 
امالک کوهپایه به استناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار آگهی 
از تاریخ تسلیم  باید  اداره تسلیم نمایند و معترض  این  تا دو ماه اعتراض خود را به 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت محل 
ارائه حکم قطعی دادگاه است در  به  ثبت موکول  اقدامات  این صورت  تحویل دهد در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-رای شماره 139360302028000513-93/03/31 آقای علی بیگی ورزنه فرزندحسن 
ششدانگ یک واحد تجاری مسکونی احداثی در پالک ثبتی 292 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 40/02 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

عبدالکریم اظهری ورزنه مالک دو دانگ مشاع.
ورزنه  احمدی  حبیب  آقای   1393/12/25-139360302028001245 شماره  رای   -2
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 234/86 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
3- رای شماره 139360302028001247-1393/12/25 خانم فاطمه رمضانی ورزنه 
فرزند غالمحسین ششدانگ یک بابت خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی 
 واقع در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 210/79 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
ورزنه  احمدی  جواد  آقای   1393/12/26-139360302028001249 شماره  رای   -4
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 256/47 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
5- رای شماره 139360302028001251-1393/12/26 آقای علی احمدی ورزنه فرزند 
رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع در 
ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 226/51 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
6- رای شماره 139360302028001253-1393/12/26 آقای علی اکبر نصرالهی ورزنه 
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
 در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 166/89 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
7- رای شماره 139360302028001255-1393/12/26 آقای جواد جابر ورزنه فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع در 
ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 192/32 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
ورزنه  خلیلی  رمضان  آقای   1393/12/26-139360302028001257 شماره  رای   -8
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 288/33 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری. 
9- رای شماره 139360302028001259-1393/12/26 آقای جواد خلیلی ورزنه فرزند 
رمضان ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 132/90 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.
10- رای شماره 139360302028001261-1393/12/26 آقای محمدعلی خلیلی ورزنه 
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 285/07 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.
11- رای شماره 139360302028001263-1393/12/26 آقای حسینعلی خلیلی ورزنه 
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1694 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان به مساحت 225/28 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قمر غنی و خانم صدیقه خوانساری.
12- رای شماره 139360302028001265-1393/12/26 حسین عباسی کوپایی فرزند 
رمضانعلی ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 46/643 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 
و  رفیعیان  اله  رحمت  وراث  از  خریداری  مترمربع   557/37 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

مرحوم بی بی خانم رادان زوجه رحمت اله رفیعیان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1394/02/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/20

م الف:1108 اصغر علیخانی کوپایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده 

2/42 شماره درخواست: 9410460372200003 شماره پرونده: 9309980351201057 
شماره بایگانی شعبه: 930478 اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالسه 930478ج/12 له بنیاد فرهنگی امام محمدباقر به مدیریت 
منوچهر براتی با وکالت محمد مصلحی و علیه آقای علی بدخشان به خواسته دستور 
فروش ملک مشاع جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 1394/03/5 ساعت 8/30 
احکام  اجرای  مجتمع  دادگستری  از  بعد  خ.نیکبخت  در  واقع  اجرا  این  محل  در  صبح 
طبقه سوم برگزار نماید. مورد مزایده: شش دانگ پالک ثبتی 1597 واقع در بخش 2 
اصفهان به مساحت 216/40 مترمربع است که حدود 3 حبه آن مورد مالکیت خوانده 
می باشد که ملک مزبور حسب نظر کارشناس به صورت یک قطعه زمین محصور با 
دیوار بلوک سیمانی و درب نفررو می باشد که ارزش کل ششدانگ پالک فوق الذکر با 
توجه به موقعیت و بافت منطقه و با در نظر گرفتن شرایط و عوامل موجود و موثر 
در قضیه 6/492/000/000 ریال ارزیابی گردیده که ارزش 10/3 مترمربع سهم خوانده 
مبلغ 310/000/000 ریال می باشد و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. 
به  مراجعه  با  مزایده  تاریخ  از  قبل  روز   5 می توانند  مزایده  جلسه  در  طالبین شرکت 
پالک   – اولین کوچه سمت راست  کوچه حاجیان 2-   – خ.میرداماد   – آدرس اصفهان 
دوم ضمن بازدید از محل با 10 درصد از مبلغ ارزیابی شده در مزایده شرکت نماید 
به باالترین پیشنهاد دهنده ملک فروخته می شود.م الف:2089 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
مزایده 

در  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  کیفری  احکام  اجرای  نهم  شعبه   2/201
10تا11  ساعت  از   94/3/4 مورخ  دوشنبه  روز  در  920581ش9  کالسه  خصوص 
جهت  نیکبخت(  شهید  دادگستری  ط.همکف   -030 )اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح 
طالبین  نماید.  برگزار  ذیل  شرح  به  اسمایی(  )رضا  علیه  محکوم  اموال  فروش 

تا  بود  خواهند  اموال  از  بازدید  به  قادر  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 با خرید 
تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه است. اوصاف 
 C2 نوکیا مدل تلفن همراه مارک  نظر کارشناس: 1- یک عدد گوشی  براساس  اموال 
ساخت کشور هند به قیمت پایه یک میلیون و دویست هزار )1/200/000ریال(. 2- یک 
عدد گوشی تلفن همراه مارک سامسونگ مدل duos به قیمت پایه هفتصد و پنجاه هزار 
)750/000ریال(. 3- یک عدد گوشی تلفن همراه مارک نوکیا مدل XI-01 به قیمت پایه 
  Ferrari مدل Verta پانصد هزار )500/000ریال(. 4- یک عدد گوشی تلفن همراه مارک
  - 8gb مدل creative مارک mp3 به قیمت هشتصد هزار )800/000ریال(. 5- یک عدد 
سه  فوق  ردیفهای  پایه  قیمت  کل  جمع  )300/000ریال(.  هزار  سیصد  قیمت  به   zenx
میلیون و پانصد و پنجاه هزار )3/550/000( ریال و بدون احتساب قیمت سیم کارتهای 
 206etx1360 :داخل آن می باشد. مشخصات خودرو: 1- نوع: سواری سیستم: پژو تیپ
شاسی  شماره   14190077868 موتور  شماره  484ج22-ایران53  انتظامی  شماره  fه 
فنی  و  ظاهری  وضعیت  بنزین.  سوخت  نوع   1390 مدل  روغنی  سفید  رنگ   560598
خودرو)در زمان بازدید(: اطاق و بدنه و شیشه ها سالم فقط رکاب زیر درب جلو سمت 
چپ فرو رفته است- داشبورد و صندلی و تودوزی و تجهیزات مستعمل و بدون نقص 
– موتور و گیربکس و دیفرانسیل مستعمل و بدون عیب و نقص فنی – کارکرد تایرها 
–  حدود 50 درصد – فاقد باطری و بیمه نامه معتبر شخص ثالث می باشد. ارزش پایه 
خودرو: مبلغ 245/000/000 ریال معادل بیست و چهار میلیون و پانصد هزار تومان 
355ج55-ایران53.  انتظامی  شماره  به  لکسوس  تویوتا  سواری   -2 می گردد.  تعیین 
مشخصات خودرو سواری تویوتا تیپ لکسوس E350LNG2010 رنگ سفید – بنزین 

 JTHBJ46G3A2392509 شاسی  شماره  به   GRJ259272 موتور  دارای   – سوز 
03136372482. وضعیت  تلفن  اصفهان  ساکن  پدرام  فرزند  ارشدی  بهنام  مالکیت  به 
خودرو: وضعیت بدنه و رنگ نسبتا خوب – موتور خاموش – دارای الستیکهای با آج 
باطری خراب. ارزش   – سقف شیشه ای   – فاقد بیمه نامه شخص ثالث   – 70 درصد 
خودرو: با توجه به مشخصات اعالم شده برای خودرو و وضعیت آن در حال حاضر 
ارزش خودرو تویوتا مبلغ 1/800/000/000 ریال )یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال( 
پایه کارشناسی در  این مبلغ می تواند به عنوان ارزش  تعیین و برآورد می گردد. که 
مزایده اعالم گردد.اقالم به شرح: 1- گوشواره مدال زنجیر و سرویس 18 عیار، وزن 
170/800 گرم، ارزش کل 160/893/600ریال. 2- دستبند و النگو و مدال 21عیار، وزن 
وزن  سفید،  طالی  فالور  سرویس   -3 ریال.   61/050/000 کل  ارزش  گرم،   55/500
 14/740 وزن  ای،  حلقه  برلیان  دستبند   -4 333/500/000ریال.  ارزش  گرم،   56/080
گرم، ارزش 19/179/000ریال. 5- گوشواره طالی زرد برلیان، وزن 1/500گرم، ارزش 
3/443/000 ریال. 6- مدال سفید چهارگوش، وزن8/150گرم، ارزش12/340/000ریال. 
7- انگشتر مردانه زرد برلیان، وزن 17/600گرم، ارزش 34/931/000ریال. 8- انگشتر 
انگشتر   -9 45/225/000ریال.  ارزش  8/550گرم،  وزن  زنانه،  سفید  و  زرد  برلیان 
مدال   -10 55/147/000ریال.  ارزش  7/430گرم،  وزن  سفید،  پرنس  زنانه  برلیان 
زرد  ارزش 7/945/000ریال. 11- ساعت طالی  قرمز سفید، وزن 6/180گرم،  یاقوت 
نیم   -12 58/771/000ریال.  ارزش  گرم،   45/500 وزن  ژنو)خالص(،  مارک  برلیان 
تک  دستبند   -13 71/239/000ریال.  ارزش  18/960گرم،  وزن  سفید،  مروارید  ست 
مروارید، وزن16/600گرم، ارزش 39/969/000ریال. 14- آویز مدال مارکیز با سنگ 
برلیان،  فالور  انگشتر   -15 45/349/000ریال.  ارزش  6/600گرم،  وزن  کبود،  یاقوت 
وزن8/560گرم،  مارکیز،  گوشواره   -16 49/984/000ریال.  ارزش  8/300گرم،  وزن 
ارزش  14/730گرم،  وزن  برلیان،  فالور  دستبند   -17 53/234/000ریال.  ارزش 
45/170/000ریال. 18- مدال و گوشواره برلیان با سنگ رنگی، وزن 32 گرم، ارزش 
جمعًا  1/500/000ریال.  ارزش  94گرم،  وزن  نقره)خالص(،   -19 100/784/000ریال. 
1/199/653/600ریال.م الف:3447 شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
حصر وراثت

2/344 خانم گل مرجان صفیان پور دارای شناسنامه شماره 3442 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 42/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان گودرز صفیان بلداجی بشناسنامه 2721 در تاریخ 94/01/07 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا 
)برادر  گندمان  از  صادره   1312 ت.ت   12 ش.ش  خان  عوض  فرزند  بلداجی  صفیان 
 1308 ت.ت   2011 ش.ش  خان  عوض  فرزند  بلداجی  صفیان  عبدالرضا   -2 متوفی( 
ش.ش  کیامرث  فرزند  پور  صفیان  مرجان  گل   -3 متوفی(  )برادر  گندمان  از  صادره 
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(والغیر.  )همسر  گندمان  از  صادر   1330 ت.ت   3442
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
شورای  حقوقی  پانزدهم  شعبه  م الف:108  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

حل اختالف لنجان 
ابالغ اجراییه

اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای   57-94 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   2/350
نهم  شعبه  از  صادره   93/10/13-481 شماره  دادنامه  مفاد  حسب  لنجان  شهرستان 
 حقوقی محکوم علیهم 1- عزیزا... اسکندری فرزند اسدا... 2- هوشنگ کوراوند محکوم اند

به پرداخت تضامنی مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت اصل 
خواسته در حق محکوم له آقای سهراب بلدی گردیده است و حسب محتویات پرونده 
تا  آگهی می گردد  نوبت  مراتب یک  علیهذا  علیه مذکور مجهول المکان می باشد  محکوم 
نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  نهم  شعبه  می گردد.م الف:112  اقدام  مقررات  وفق  واال 

شهرستان لنجان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/351 شماره ابالغیه: 9410100351000596 شماره پرونده: 9309980351000542 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیازی  نادر  خواهان   930610 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  منقول  مالی  معامله(  مورد  )تحویل  مبیع  تسلیم  خواسته  به  شهبازی  محمد 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 

ارجاع   223 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  و نیکبخت 
 1394/04/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351000542 کالسه  به 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:2085 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
2/352 شماره ابالغیه: 9410100351000572 شماره پرونده: 9309980351000868 
شماره بایگانی شعبه: 930989 خواهان محسن غالمی حق دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  مطالبه وجه چک  به خواسته  پرورش  احمدرضا 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 9309980351000868 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/09 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2086 شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی 

2/353 شماره ابالغیه: 9410100351400517 شماره پرونده: 9309980351401286 
طرفیت  به  دادخواستی  بنیادی  عباس  امیر  خواهان   931391 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده نسرین پیمانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351401286 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/03 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2562 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 2/354 شماره درخواست: 9410460350700003 شماره پرونده: 9309980350700751
محمدرضا  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  خواهان   930860 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  چهارسوقی  شکرانی  سعید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ساروخانی 
تقدیم  تضامنی(  صورت  )به  درهم   7899500 مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  اکبر 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
10صبح  ساعت  و   1394/06/11 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   930860 پرونده 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:2590 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/355 شماره ابالغیه: 9410100350900822 شماره پرونده: 9409980350900055 
طرفیت  به  دادخواستی  رنانی  نامور  زهرا  خواهان   940061 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  عالیی  موید  امیر  سید  و  بهارستان  عمران  شرکت  و  خضری  زهرا  خواندگان 
تقدیم  ملک  تفکیک  به  الزام  و  انتقال  به  الزام  خواسته  به  اصفهان  ساختمان  شرکت 

دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9409980350900055 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/14 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:2593 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/356 شماره ابالغیه: 9410100350900749 شماره پرونده: 9309980350901014 
شماره بایگانی شعبه: 931138 خواهان محمدتقی آصالح دادخواستی به طرفیت خوانده 
محسن رضایی نسب به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... به 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به 
کالسه 9309980350901014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/12 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   09:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:2594 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/357 شماره ابالغیه: 9410100350900775 شماره پرونده: 9309980350901125 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   931261 شعبه:  بایگانی  شماره 
آبادی  شاهین  امید  و  کیخائی  سمیه   – معصومه  و  نصیری  میثم  خواندگان  طرفیت 
به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدیم 
دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9309980350901125 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:2595 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/358 شماره ابالغیه: 9410100350900771 شماره پرونده: 9309980350901126 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   931262 شعبه:  بایگانی  شماره 
بازیار و نرگس  طرفیت خواندگان حسین جعفری فشارکی و اسماعیل فدوی و احمد 
تادیه و مطالبه وجه  تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر  نژاد به خواسته  قاسمی 
بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به 
کالسه 9309980350901126 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/18 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:2598 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/359 شماره ابالغیه: 9410100350900806 شماره پرونده: 9309980350901371 
منصوره  محمود-   – محمدعلی   – عباس  ها  خواهان   931525 شعبه:  بایگانی  شماره 
سالمت دادخواستی به طرفیت خواندگان مهناز نیلفروشزاده شهشهانی و بهرام – امرا... 
محبوبه   – مرتضی  و  زهرانی  کاظمی   – عصمت   – عزت   – اسماعیل   – ا...  نعمت   –
زینب سالمت به خواسته   – سکینه   – فاطمه   – نیلی و رضا کاظمی و محمد  سمیه   –"
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  غیرمنقول(  و  منقول  ثالث)مالی  جلب 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 9309980350901371 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/04/30 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2599 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

طرفیت  به  صالحیان  جمشید  آقای  وکالت  با  مندیمی  علی  تجدیدنظرخواه   2/361
دادنامه  به  نسبت  خلدی  حسن  ثالث  مجلوب  و  امامیان  سیاوش   تجدیدنظرخوانده 
شماره 1491-93/10/22 در پرونده کالسه 921176ح/4 شعبه چهارم دادگاه عمومی 
هزینه  از  اعسار  درخواست  آن  ضمن  و  تجدیدنظرخواهی  به  اقدام  اصفهان  حقوقی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  اخیر  مورد  در  که  نموده  را  تجدیدنظر  مرحله  دادرسی 
را  ثالث حسین خلدی  این مرحله آدرس مجلوب  تعیین و در  94/4/24 ساعت 12/45 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در  مراتب  لذا  نموده  اعالم  مجهول المکان 
ثالث  مجلوب  به  و  آگهی  و  درج  اصفهان  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک 
مجهول المکان ابالغ می گردد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه چهارم حقوقی 
اصفهان واقع در خ.شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل طبقه سوم اتاق 308 حاضر 
دادگاه  چهارم  شعبه  نمود.م الف:2601  خواهد  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  دادگاه  واال 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/362 شماره ابالغیه: 9410100352401169 شماره پرونده: 9309980352401116 
شماره بایگانی شعبه: 931228 خواهانها فرج ا... کرباسیان و عزیزقلی خاشعی و اداره 
منابع طبیعی لنجان و اردشیر کرباسیان و زری کرباسیان و فریبا کرباسیان و مجید 
طرفیت  به  دادخواستی  کرباسیان  مهدی  و  ورنامخواست  بدری خاشعی  و  کرباسیان 
طبیعی  منابع  کل  اداره  و  فرهمندنژاد  هوشنگ  و  پور  دهقان  فرهمند  بهیار  خواندگان 
مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  فرهمندنژاد  اکبر  و  اصفهان  استان 
قانون  اختالف  حل  هیات  قاضی  رای  به  اعتراض  و  وکیل  درخواست  به  حق الوکاله 
تعیین تکلیف اختالفات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اثبات 
مالکیت)مالی( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
 1394/04/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980352401116 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:2609 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
2/363 شماره ابالغیه: 9410100351500485 شماره پرونده: 9309980351501210 
شماره بایگانی شعبه: 931299 خواهان رسول خراسانی زاده دادخواستی به طرفیت 
خواندگان مریم آقاشاهی و سید محمد اظهر به خواسته تامین خواسته و مطالبه ضرر 
که  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  از طرح دعوی  ناشی  زیان  و 
جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 348 ارجاع و به کالسه 9309980351501210 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/01 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  گردد.م الف:2613  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/364 شماره ابالغیه: 9410100351900245 شماره پرونده: 9409980351900041 
شماره بایگانی شعبه: 940047 خواهان سیده میترا نوالی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  طاهایی  رضا  علی 
دادگاه خانواده شهرستان   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980351900041 کالسه  به  و  ارجاع   451 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/16 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2661 شعبه 19 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/365 شماره ابالغیه: 9410100352300384 شماره پرونده: 9409980352300039 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  بایگانی شعبه: 940042 خواهان عذرا صابری  شماره 
محمد زکی نبی زاده به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی 
دادگاه خانواده شهرستان   23 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980352300039 کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/03 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنا داور واجد شرایط باالی 
سی سال و متاهل و از اقارب خود را ظرف 7 روز از تاریخ نشر روزنامه به این دادگاده 
معرفی نمایید.م الف:2663 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
2/366 شماره ابالغیه: 9410100350600660 شماره پرونده: 9309980350601156 
شماره بایگانی شعبه: 931327 خواهان آقای سروش احمدی با وکالت آقای مرتضی 
زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن سلیمانی نژاد به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350601156 کالسه  به  و  ارجاع   430 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/20 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:2674  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

هفت  شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/2/1-147 دادنامه:  شماره  کالسه:1613/93   2/367
شورای حل اختالف خواهان: فریبا چهاردولی نشانی اصفهان – خ.رباط دوم – خ.شهید 
ساختمان 3- طبقه4-   – سمت راست   – انتهای کوچه  بن.بست شکوفه-   – پور  عادل 
زنگ4 خوانده: امیر دانش فر نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 45/060/000 
ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
 حل اختالف: در خصوص دعوی خانم فریبا چهار دولی به طرفیت آقای امیر دانش فر
به خواسته مطالبه مبلغ 45/060/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 91/2/7 به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق 
و  نیافته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  خواهان 
به دعوی خواهان  )خود( نسبت  ذمه خویش  برائت  موید  که  دلیل و مدرکی  هیچگونه 
به  استناد  با  و  داده  دانسته  ثابت  و  محرز  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  ننموده  ارائه 
مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال  مبلغ 45/060/000 ریال 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  دادرسی و هزینه نشر 
تقدیم دادخواست )93/9/19( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:2701 شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/368 شماره: 93-1324 به موجب رای شماره 1831 تاریخ 93/10/25 شعبه 7 شورای 
رضوان  مهرداد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/28 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له سعید شهابی به نشانی خیابان عطاالملک 
– بلوک33- گروه صنعتی ثمین ولوو و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2702  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/369 شماره: 93-1323 به موجب رای شماره 1832 تاریخ 93/10/25 شعبه 7 شورای 
رضوان  مهرداد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
خواسته و پرداخت مبلغ 205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/28 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت هزینه 
 – اصفهان  نشانی  به  له سعید شهابی  در حق محکوم  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر 
پالک17 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده   – چهارراه پنج رمضان   – خیابان فروغی 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:2703 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/370 شماره: 779/93 به موجب رای شماره 1841 تاریخ 93/10/25 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا کریمی علویجه 
فرزند حاجی آقا به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت  92/1/25و92/2/25  موصوف  های  چک 
اول  سی و سه پل –  ا... به نشانی اصفهان –  حسین جاللی خرم دشتی فرزند قدرت 
چهارباغ باال – کوچه بابک – پالک10 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2704  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



 امام محمد باقر علیه السالم :
هر کدام از ش��ما ش��یعیان مطیع خداوند باشد، 
والیت ما برایش مفید خواهد ب��ود و هر که خدا 

را نافرمانی کند، والیت ما سودی برایش ندارد.

 پنج قانون غذايي آسم

كافي نت ها در ايران چقدر درآمد دارند؟
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تعداد مراكز ارايه دهنده اينترنت در كشور رو به كاهش 
اس��ت. اين آمار توس��ط مركز آمار اي��ران در تاريخ ١٥ 
ارديبهشت امسال ارائه شده است. اين در حالي است كه 
هر روز ضريب نفوذ اينترنت در ايران رو به افزايش است. 
آخرين آمارها از جمعيت ٣٦ ميليوني در كشور حكايت 
مي كند كه به اينترنت دسترسي دارند. ١٠٦ مركز از مراكز 
ارايه دهنده خدمات اينترنت از سال ٨٩ تا آخر سال ٩٢ 
تعطيل شده اند؛ اما براساس گزارش مركز آمار ايران ارزش 
س��تانده هاي كارگاه هاي )دريافتي ها( خدمات اينترنت 
در دوره مورد بررس��ي بيش از ٣١٦ ميليارد تومان بوده 
كه از اين رقم ٢٨٠ ميليارد تومان بابت دريافت خدمات 
اينترنتي )٨٨/٨ درصد( و ٢٤ ميليارد تومان بابت خدمات 
رايانه اي )٧/٦ درصد( و پنج ميليارد تومان دريافتي بابت 

مابه التفاوت خريد و فروش كاالها و پنج ميليارد تومان هم بابت 
ساير دريافتي هاست.

 در واقع اين گونه مي توان حساب كرد كه درآمد هر كدام از اين 
مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنت با احتساب هزينه ها در يك 
سال رقمي نزديك به ١١٠ ميليون تومان بوده است؛ كه اگر تعداد 
كافي نت ها را با اين عدد حساب كنيم درآمد ١٩١ ميلياردي اين 

مراكز را به ما نشان مي دهد.
سابقه آمار مراكز اينترنتي

مركز آمار اي��ران  پيش از اي��ن چهار بار در س��ال هاي ١٣٨١، 
١٣٨٢، ١٣٨٧ و ١٣٩٠ طرح آمار گيري از كارگاه هاي خدمات 
اينترنت را در سطح تمامي استان هاي كشور به اجرا درآورده بود. 
هدف كلي از اجراي اين طرح تامي��ن داده هاي مورد نياز، تهيه 
حساب هاي ملي و منطقه اي س��ال ١٣٩٢ بخش ارتباطات در 
فعاليت كارگاه هاي خدمات اينترنت اس��ت. اين آمار گيري در 
تاريخ اول تا ٣٠ ش��هريور ١٣٩٣ انجام داده شده است. در اين 
آمارگيري كارگاه هاي خدمات اينترنت كارگاهي است كه امكان 
استفاده كاربران از اينترنت را فراهم مي كند. اين كارگاه ها با توجه 
به فعاليت اصلي خود به پنج گروه تفكيك مي شوند. همچنين 
منظور از هزينه هاي دريافتي، درآم��د اين كارگاه ها و منظور از 

عبارت پرداختي، هزينه هاي اين كارگاه ها بوده است.
كاهش تعداد مراكز ارائه خدمات اينترنت

براساس مركز آمار ايران در س��ال ١٣٩٢ از تعداد ٢ هزار و٨٧٢ 
كارگاه در كل كشور كه به فعاليت ارائه خدمات اينترنت مشغول 
بوده اند، تعداد  هزار و٧٣٨عدد )٦٠/٥ درصد( كافي نت و هزار 

و ١٣٤ )٣٩/٥ درصد( س��اير كارگاه خدمات اينترنت بوده اند. 
درسال ١٣٩٢ كل كارگاه هاي خدمات اينترنت كشور ٢٦ هزار و 
٦٨١ كامپيوتر نصب شده داشته اند. اين كارگاه ها روزانه به طور 
متوس��ط ٩٠ هزار و ١٥٣ نفر مراجعه كننده و نيز در طول سال 
تعداد ٣/١ ميليون مورد ثبت نام اينترنتي داشته اند كه اين تعداد 
معادل ١/١ برابر دوره قبل بوده است. با توجه به اين آمار و كاهش 
تعداد اين مراكز به نظر مي رسد كه مردم اشتياق بيشتري براي 

انجام كارهاي اينترنتي خودشان به صورت شخصي دارند.
كاركنان مراكز اينترنت

در س��ال ١٣٩٢ تعداد كاركنان كارگاه هاي خدمات اينترنت ٨ 
هزار و ٨٦٨ نفر بوده است كه نشان مي دهد به طور متوسط در 
هر كارگاه حدود سه نفر مشغول به كار بوده اند. همچنين از كل 
كاركنان اين كارگاه ها ٥ هزار و ١٨٥ نفر )٥٨/٥ درصد( كاركن 
مزد و حقوق بگير تمام وقت، ٩٠٠ نفر )١٠/١ درصد( كاركن مزد 
و حقوق بگير پاره وقت و ٢ هزار و ٧٨٣ نفر )٣١/٤ درصد( كاركن 

بدون مزد و حقوق بوده اند.
پرداختي ها و دريافتي ها

اين بخش يكي از مهم ترين بخش هاي اين آمارگيري به حساب 
مي آيد كه مي توان متوجه ابعاد مالي اين حرفه ش��د. درس��ال 
١٣٩٢ ارزش پرداختي ه��ا و دريافتي هاي كارگاه هاي خدمات 
اينترنت به ترتيب بيش از ١٣٠ ميلي��ارد تومان و ٣٢١ ميليارد 
تومان بوده است. براين اس��اس براي هركارگاه به طور متوسط 
ارزش پرداختي ها ٤٥ ميليون توم��ان و ارزش دريافتي ها ١١١ 
ميليارد تومان است كه نش��ان مي دهد در مقايسه با دوره قبل 

ارزش پرداختي ه��ا و دريافتي هاي هري��ك از اين 
كارگاه ها به ترتيب ١/٤ و ١/٩ برابر شده است.
چرا اين مراكز رو به كاهش هستند؟

با يك حس��اب سرانگش��تي مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه ش��ايد يكي از داليل كم شدن تعداد اين 
مراكز به دليل مشكالت اينترنت در كشور و وجود 
برخي محدوديت ها براي اين افراد اس��ت؛ از جمله 
مهم ترين اين مش��كالت بحث پهناي باند و قيمت 
اينترنت اس��ت كه عده زيادي نمي توانند در خانه 
اينترنت داشته باشند؛ يا براي مراجعه به كافي نت ها 
مشكالت مالي دارند. ش��ايد بتوان پيش بيني كرد 
كه در صورت فراهم شدن ش��رايط بهتر چه از نظر 
سرعت، پهناي باند و قيمت براي اينترنت در آينده 
رشد نسبتا چشمگيري به وجود آيد و تعداد اين مراكز از ٢ هزار 

و ٨٧٢ مركز بيشتر شود.
مراكز ارائه  دهنده اينترنت چه نام هايي دارند؟

كافي نت؛ )coffee net( كارگاهي اس��ت كه امكان اس��تفاده 
كاربران از اينترنت را به صورت حضوري فراهم مي كند و در آن 
مشتريان و كاربران به شبكه اطالع رساني اينترنت دسترسي پيدا 
كرده و از جمله مي توانند از آن ارتباط تلفني با خارج از كش��ور 
برقرار كنند. مراكز پش��تيباني اينترنت؛ )ISP( كارگاهي است 
كه امكان دستيابي به اينترنت و ساير سرويس هاي وب را فراهم 
مي كند. اين مراكز نگهداري و پشتيباني از سرويس دهندگان 
وب را نيز انج��ام مي دهند. اين مراكز داراي ابع��اد و اندازه هاي 
متفاوتي هستند كه توسط افراد يا شركت ها پشتيباني مي شوند. 
مراكز ارائه دهنده پهن��اي باند اينترن��ت؛ )ICP( كارگاه هاي 
ارايه دهنده پهناي بان��د اينترنت به عرضه كنن��دگان مردمي 
و بهره برداران نهايي )ش��ركت( ها هس��تند. تمامي افرادي كه 
مايل به درياف��ت پهناي بان��د اينترنت بوده مي توانن��د از اين 
كارگاه ها اس��تفاده كنند.كارگاه هاي تامي��ن كننده ارتباطات 
خصوصي؛)PAP( اين كارگاه ها با استفاده از شبكه فيبر نوري 
شركت هاي مخابرات استاني به ايجاد شبكه ارتباطي پرسرعت 
براي كاربران مي پردازند. اي��ن كارگاه ها با نصب تجهيزات بازم 
ارتباطات سيمي يا بيس��يمي را براي اينترنت پرسرعت فراهم 
مي كنند. وايمكس)WIMAX(؛ كارگاه هايي هس��تند كه با 
استفاده از يك سيستم ارتباطي بي سيم ديجيتال ارتباط كاربران 

را به شبكه اينترنت پرسرعت تامين مي كنند.

وظيفه اصلي دستگاه تنفسي، تبادل گازها است. ريه ها 
بدن را قادر مي س��ازند تا اكس��يژن الزم ب��راي تامين 
نيازهاي متابوليكي سلول فراهم و دي اكسيدكربن توليد 
شده را خارج كنند. يك ماه بعد از گذشت دوره بارداري، 
ساختارهاي تنفسي جنين شكل مي گيرند و طي دوران 
جنيني، سيستم تنفسي به مرور رش��د مي كند و بالغ 
مي شود.آسم يكي از بيماري هاي دستگاه تنفسي و به 
معناي التهاب راه هاي هوايي است كه شيوع آن در سه 
دهه گذشته افزايش يافته است. رژيم غذايي و داشتن 
وزن مناسب در كنترل اين بيماري نقش به سزايي دارد 
و تغذيه سالم در سال هاي اوليه زندگي به عنوان يكي از 

عوامل پيشگيري از آسم محسوب مي شود.
دست هايتان را بشويید؛ براي رفع آلودگي هاي 
احتمالي و تركيب هاي حساسيت زاي موجود در محيط، 

قبل و بعد از غذا دستان تان را خوب بشوييد.
هم لقم�ه نش�ويد؛ ام��كان دارد خوراك��ي اي 
ك��ه ب��ه ش��ما تع��ارف مي ش��ود، داراي تركيب هاي 
حساسيت زا باشد و با خوردن آن دچار حمله آلرژيكي 
 ش��ويد. پس حتي المق��دور در لقمه ديگران ش��ريك

 نشويد.
غذاهاي حساس�یت زا را بشناس�ید؛ كهير، 
خ��ارش، ت��ورم، دل درد، ته��وع، خس خس س��ينه و 
تنگي نفس از عاليم شايع آسم و آلرژي هستند. عاليم 
بيماري ت��ان را بشناس��يد و بدانيد كه ممكن اس��ت با 
خوردن برخي غذاها اين عاليم تشديد شود. از پزشك 
بپرس��يد و خودتان دقت كنيد و ببينيد كه كدام يك از 
خوراكي ها حساسيت زا هستند و بهتر است از خوردنشان 
بپرهيزيد. مثال بادام زميني، اغلب مغز ها، گردو، سويا، 
شير، تخم مرغ، ماهي و گوش��ت ميگو و برخي ديگر از 
 آبزيان مي توانند در افراد حساس تر باعث تشديد عاليم

 شوند.
ه�ر روز حداقل  دو س�یب بخوريد؛ س��يب 
از ميوه هاي��ي اس��ت كه ع��ادت ب��ه خ��وردن آن در 
ميان وعده ه��ا ب��ه بهبود عملك��رد ريه ها و ب��ا افزايش 
 حجم ريه ها، به بهبود فعاليت دس��تگاه تنفسي كمك 

مي كند.
يادت�ان  آنتي اكس�یدان  و  ويتامی�ن 
مص��رف  داده ان��د،  نش��ان  نرود؛بررس��ي ها 
مرت��ب م��واد غذاي��ي سرش��ار از ويتامي��ن C و 
بتاكاروت��ن، از تع��داد حمله ه��اي آس��م مي كاه��د، 
 بنابراي��ن به ط��ور منظم مي��وه و س��بزي ت��ازه ميل 
كني��د. جال��ب اس��ت بداني��د آنتي اكس��يدان ها ب��ا 
محافظ��ت از باف��ت راه هاي هواي��ي، ويتامي��ن D با 
تقويت سيس��تم ايمن��ي ب��دن و منيزيم ب��ا ريلكس 
كردن عضله ص��اف و به عنوان يك عام��ل ضدالتهاب، 
مي توانن��د ب��راي اف��راد مبتال به آس��م مفيد باش��ند 
 بنابراي��ن منابع غذاي��ي ح��اوي آنه��ا را در رژيم تان

 بگنجانيد.
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چقدر به همسرتان وابستگی داريد؟
اگر شما هم از آن آدم هايی هستيد كه زندگی مشترک را يك كاسه 
شدن تعريف می كنيد، اين يادداشت برای شماست. شما يك زندگی 
مشترک داريد و اين زندگی تا جايی كه مربوط به رابطه و تعامل دو نفر 
باشد، مشترک محسوب می شود. با اين حال هر كدام از شما آدم هايی 
متفاوت با خواس��ته ها، عالقمندی ها و روحيات ويژه ای هستيد كه 
لزوما با ش��ريك زندگی تان يكس��ان نيس��ت. واقعيت اين است كه 
هويت و استقالل هر دوی شما به يك اندازه برای رابطه سالم ضروری 
هستند. الزم نيست برای اينكه يك زوج موفق باشيد شبيه هم باشيد، 
برای اينكه به ميزان وابستگی خودتان و همسرتان آگاه شويد به اين 

پرسش ها پاسخ دهيد.
آيا شما و همسرتان هركاری را با نظر و تاييد هم انجام می دهيد؟ آيا 
می توانيد برای اوقات فراغت تان بدون حضور همسرتان برنامه ريزی 
كنيد؟ آيا می توانيد بدون احس��اس گناه، كاری برای خودتان انجام 
بدهيد يا چيزی ب��رای خودتان بخريد؟آيا ش��ما و همس��رتان يك 
رابطه»هم وابس��ته« داريد؟»هم وابس��تگی« يك نوع بيماری است 
كه ش��ما و همس��رتان را در يك رابطه تنگاتنگ و كنترل شده قرار 
می دهد. آدم وابسته، هميشه ترس از دست دادن شريك زندگيش را 
دارد و از تنها ماندن، تصميم گرفتن و حتی تنها فكر كردن می ترسد. 
اگر پاسخ ش��ما به بيش��تر اين پرسش ها مثبت اس��ت، شما معنای 
حريم خصوصی را درک نكرده ايد. ابتدا بايد روی احساسات تان كار 
كنيد. ترس از دس��ت دادن،ترس تنها ماندن، اعتماد به نفس پايين، 
ترس از تصميم گيری های مهم و ضروری، بس��يار طبيعی هس��تند؛ 
اما اگر بيش از اندازه به آنها پرداخته ش��ود مشكل ساز خواهند شد. 
 وابستگی ش��ديد نتيجه توجه بيش از اندازه به اين احساسات منفی

 است.
در گام بعدی ياد بگيريدكه به عالقمندی هايتان بپردازيد. هم ش��ما 
و هم همس��رتان بايد برای خودتان س��رگرمی های متفاوت داشته 
باشيد. شايد بعد از يك دوره طوالنی مدت برنامه های مشترک، اين 
كار برای تان سخت باش��د و نتوانيد آن را عملی كنيد به همين دليل 
بايد تعريف تان را از رابطه مشترک كمی دس��تكاری كنيد. اگر اين 
وابستگی به خاطر باورها و برداش��ت غلط از رابطه زناشويی است بايد آن را 
تغيير بدهيد. اگر شما و همسرتان ازدواج را يك اتحاد ناگسستنی و اشتراک 
در همه امور زندگی می دانيد بايد كمی در اين تعريف از ازدواج دست ببريد 

و آن را تغيير بدهيد.
از قالب يك زوج خارج ش��ويد. زمانی كه وابستگی ش��ما و همسرتان آنقدر 
شديد اس��ت كه حتی نمی توانيد بدون هم يك تصميم ساده بگيريد يا يك 
 كار ساده را انجام بدهيد، الزم اس��ت كه به هر شكلی اين وابستگی را عوض 

كنيد.
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