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آغاز فعالیت  رسمی  شهردار اصفهان

اصفهان، نامزد پایتخت جوانان جهان اسالم
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پرونده » سیل جده« 
دوباره جنجال برانگیز شد

یکی از متهمان پرونده » مس��ببان س��یل جده« که 
صدها کشته و زخمی داشت، برای 19 تن از مسووالن 

مهم سعودی و بازرگانان...

ابراز امیدواری کلینتون نسبت 
به حصول توافق هسته ای

وزیر امور خارجه پیش��ین آمریکا ابراز امیدواری کرد 
مذاکرات ایران و گ��روه 1+5 طی روزه��ای آینده به 

نتیجه برسد....

پاسخ  منفی وزارت صنعت 
به شورای رقابت

هنوز یک هفته ای از دستور شورای رقابت به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای اصالح دس��تورالعمل 

واردات خودرو نگذشته که این وزارتخانه...

دردسرهای عظیم کفاشیان
 و تاج!

 ح��دود ی��ک م��اه ت��ا ش��روع پانزدهمی��ن دوره
 لیگ برتر باق��ی  مانده و این در حالی اس��ت که دو پرونده 

»سقوط باشگاه راه آهن« و »بررسی تبانی باشگاه...
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آگهی مناقصه 

 ش�رکت نمایش�گاه های بین المللی اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد: نظافت 
س�الن های نمایش�گاه ها و همچنین نظاف�ت محوطه در س�ال جاری محل 
برگزاری خود را واقع در خیابان مش�تاق دوم  پل تاریخی  شهرس�تان را به 
پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که س�ابقه 
فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت 
 حداکثر تا تاریخ 1394/4/23 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان  

مودیان محترم  مالیاتی:

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار 
 سال جاری از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir یا ارسال لوح فشرده 
حداکثر تا پایان تیر ماه میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

محمد جواد ظریف در پیامی تصویری که از طریق یوتیوب منتشر شد تاکید کرد:طرف های مذاکراتی ماباالخره درک کرده اند که فشار و 
تهدید نه تنها هیچ گاه به راه حل های پایدار نمی انجامد، بلکه تنش ها را افزایش می دهد.

 محمد جواد ظریف در پیامی به امریکا و متحدین غربی آن در 1+5 تاکید کرد علی رغم پیشرفت هایی که در دوسال گذشته طرفین به آن 
دست یافته اند، هیچ تضمینی به خاطر ادامه دلبستگی آنها به تداوم فش��ار وجود ندارد و آنها می بایست بین توافق و فشار یکی را انتخاب 

کنند.
ریی��س تیم هس��ته ای ایران، هش��دار داد اگ��ر طرف های غرب��ی و آمریکای��ی فاقد ش��جاعت ب��رای مصالحه، خودب��اوری برای 
 انعط��اف، پختگ��ی ب��رای اتخ��اذ تصمیمات منطق��ی، خردمن��دی ب��رای کنار گذاش��تن توهم��ات و جس��ارت ب��رای عبور از 

عادت های کهنه باشند، هیچ توافقی در کار نخواهدبود.
ظریف، با اشاره به تجربه ملت سرافراز ایران در جریان مقاومت در برابر تحریم ها و مقابله با تجاوز و جنگ تحمیلی ...

فشار و تهدید به راه حل نمی انجامد

مع��ادن  صنای��ع،  بازرگان��ی،  ت��اق  ا ریی��س 
 و کش��اورزی ای��ران، اقتص��اد را ب��ه عن��وان

 مهم ترین مساله ای که دولت با آن روبرو است، مطرح 
کرد و گفت: اشتغال، تولید داخل و مسایل معیشتی، 
جدی ترین موضوعاتی هس��تند که در اقتصاد امروز 

کشور باید پیگیری شوند.
به گزارش ایرنا، محسن جالل پور در نخستین دیدار 
خود با جمعی از خبرنگاران در دوره هشتم اتاق ایران 
که با حضور اعضای هیات رییسه و دبیرکل اتاق ایران 
برگزار ش��د، ابراز امیدواری ک��رد: موضوعات مربوط 
به امور بین المللی کش��ور و کاه��ش و رفع تحریم ها 
هرچه زودتر حل شوند، اما مساله ای که باقی می ماند 
اقتصاد کشور اس��ت که در قالب آن با چالش هایی در 
زمینه اش��تغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو 
هس��تیم که باید با برنامه ریزی و ن��گاه دقیق به آنها 

رسیدگی کنیم.
وی در ادامه به مسوولیت سنگین بخش خصوصی در 
شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز 
باید در کنار دولت بایستاد و در این شرایط برای حل 
چالش های اقتصادی کمک کن��د بنابراین اتاق ایران 
در دوره هشتم خود با مسوولیت سنگینی روبرو است.

نگاه رسانه ها، بی طرفانه با نقد سازنده
جالل پور با نگاهی به فعالیت های رس��انه ها و میزان 
تاثیرگذاری آنه��ا در جامعه، افزود: رس��انه ها باید با 

نگاهی بی طرفانه فعالیت های هیات رییسه...

 اشتغال جدی ترین موضوع
 در اقتصاد است



همزمان با سالروز اعالم اس��تقالل آمریکا، چهره شهر واشنگتن 
پایتخت این کش��ور حالت امنیتی ب��ه خود گرف��ت؛ و ماموران 
 پلیس ب��ه ص��ورت گس��ترده ای در مکان های عمومی مس��تقر 

شد ه اند.
بنابر گزارش سی ان ان مقام های دولت فدرال آمریکا درباره احتمال 
بهره برداری تروریست ها از این مناسبت برای انجام دادن حمالت 

تروریستی هشدار داده اند.
این شبکه خبری گفت:چهره واش��نگتن پایتخت آمریکا، کامال 
امنیتی ش��ده اس��ت؛ زیرا دس��تگاه های امنیتی نگ��ران حمله 
تروریست ها در خاک آمریکا هستند. در ادامه گزارش آمده است: 
محافظت از اهدافی ازقبیل تونل ها و پل ها و ایس��تگاه های قطار 
در این روز که همه جا شلوغ اس��ت و هزاران نفر در یک جا جمع 

می شوند، کار بسیار دشواری است.
س��ی ان ان اضاف��ه ک��رد: در واش��نگتن نیروه��ای امنیت��ی به 
وف��ور دی��ده ش��ده و س��گ های مخصوص کش��ف بم��ب نیز 
 در واش��نگتن به کار گرفته ش��ده اند تا امنیت این ش��هر تامین 

شود.
همچنین انواع موان��ع امنیتی از قبی��ل موانع بتن��ی و فلزی در 
خیابان های واش��نگتن به چش��م می خورد، و پلیس واش��نگتن 
اعالم کرده است نیروهای امنیتی با نگاه راهبردی در تمامی نقاط 

پایتخت مستقر شده اند.
نیروهای پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( که معموال در تعطیالت 
چهارم ژوئیه در مرخصی به س��ر می برند، امس��ال در حال آماده 

باش هستند.

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا ابراز امیدواری کرد مذاکرات ایران 
و گروه 1+5 طی روزهای آینده به نتیجه برسد.

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه پیش��ین آمریکا و کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری س��ال 2016 در این کشور روز جمعه 
 گفت: امیدوارم ک��ه 18 ماه مذاکرات هس��ته ای می��ان ایران و 

قدرت های جهانی در روزهای آینده به یک توافق منجر شود.
کلینتون در ادامه با تکیه بر ادعای بی اساس غرب مبنی بر تالش 
ایران برای دس��تیابی به ظرفیت تولید سالح هسته ای بیان کرد: 
من کامال امیدوارم که ما می توانی��م در هفته پیش رو به توافقی 
برسیم که به برنامه هسته ای تسلیحاتی ایران پایان می دهد. حتی 
اگر این توافق حاصل شود باز هم کارهای بیشتری باید انجام شود.
 وی همچنی��ن گفت که حت��ی درص��ورت موفقی��ت مذاکرات

 هسته ای و حصول یک توافق، باز هم مشکالت اساسی کشورش 
با ایران باقی خواهد ماند.

 به گزارش رویت��رز، زیربنای مذاکرات هس��ته ای می��ان ایران و 
قدرت های جهانی در دوران فعالیت هیالری کلینتون به عنوان 
وزیر امور خارجه آمریکا بنا نهاده شد. اکنون این کشورها پس از 
 نزدیک به دو سال رایزنی های سخت و بی وقفه تالش می کنند 
تا در ضرب االجل 7 ژوئیه به یک راه حل جامع نهایی در خصوص 
برنامه هسته ای تهران و چگونگی لغو تحریم های بین المللی علیه 
این کشور دس��ت یابد.کلینتون پیش از این گفته بود یک توافق 
خوب توافقی است که به صورت راس��تی آزمایی تمام مسیرهای 
ایران برای دستیابی به سالح هسته ای را مسدود و بازرسی های 

سرزده را به تمامی تاسیسات ایران تضمین کند.

 

محمد جواد ظریف در پیامی تصویری که از طریق یوتیوب 
منتشر شد تاکید کرد:طرف های مذاکراتی ماباالخره درک 
کرده اند که فش��ار و تهدید نه تنها هیچ گاه به راه حل های 

پایدار نمی انجامد، بلکه تنش ها را افزایش می دهد.
به گزارش مه��ر، محمد ج��واد ظریف در پیامی ب��ه امریکا 
 و متحدی��ن غرب��ی آن در 1+5 تاکی��د ک��رد عل��ی رغ��م 
پیشرفت هایی که در دوسال گذش��ته طرفین به آن دست 
یافته اند، هی��چ تضمینی به خاطر ادامه دلبس��تگی آنها به 
تداوم فشار وجود ندارد و آنها می بایست بین توافق و فشار 

یکی را انتخاب کنند.
رییس تیم هسته ای ایران، هشدار داد اگر طرف های غربی 
و آمریکایی فاقد ش��جاعت برای مصالحه، خودباوری برای 
انعطاف، پختگی برای اتخاذ تصمیمات منطقی، خردمندی 
 برای کن��ار گذاش��تن توهمات و جس��ارت ب��رای عبور از 
 عادت ه��ای کهنه باش��ند، هی��چ توافق��ی در کار نخواهد 

بود.
ظریف، با اش��اره به تجربه ملت س��رافراز ای��ران در جریان 
مقاومت در برابر تحریم ها و مقابله با تجاوز و جنگ تحمیلی 
هشت ساله صدام به ایران که با حمایت و پشتیبانی آمریکا 
و متحدین غربی اش همراه بود، خاطرنش��ان س��اخت که 
توهم��ات غیرمنطقی جنگ طلبان غرب��ی صرفا به افزایش 

تنش و دشمنی ها می انجامد.

متن کامل پیام به شرح ذیل است :
من در وین هستم تا به یک بحران غیرضروری و طوالنی که 
مدت ها قبل می بایس��ت خاتمه می یافت پایان دهم. علی 
 رغم برخی اختالفات باق��ی مانده در این س��اعات آخرین، 
هیچ گاه ب��ه این اندازه به دس��تیابی به ی��ک راه حل پایدار 
 نزدیک نبوده ای��م. با این حال هنوز رس��یدن ب��ه راه حل، 

قطعی نیست.
دس��ت یابی به تواف��ق نیازمند ش��جاعت ب��رای مصالحه، 
خودباوری برای انعطاف، پختگی برای تصمیمات منطقی، 
خردمندی برای کنار گذاشتن توهمات و جسارت برای عبور 

از عادت های کهنه است.
برخ��ی لجوجانه معتقدند که فش��ار اقتص��ادی و نظامی به 
تسلیم می انجامد. آنها فکر می کنند که می توانند کماکان 
به هزینه جان و مال دیگران، خیال پردازی های موهوم خود 

را دنبال کنند.
با این حال من امیدوار هستم؛ چراکه نشانه های غلبه منطق 
بر توهم را مشاهده می کنم. احساس می کنم که طرف های 
مذاکراتی ما باالخره درک کرده اند که فشار و تهدید نه تنها 
هیچ گاه به راه حل های پایدار نمی انجامد، بلکه تنش ها و 
دشمنی ها را افزایش می دهد. آنها شاهد بوده اند که تجاوز 
هشت ساله صدام و حامیانش به ایران، نتوانست ملت ایران 
 را -که در برابر همه این کش��ورها به تنهایی ایس��تاده بود- 

به زانو درآورد.
آنها متوجه ش��ده اند که کورترین و ظالمان��ه ترین تحریم 
های اقتص��ادی علیه کش��ور من، آنه��ا را به هی��چ یک از 
اهداف اعالم ش��ده شان نرس��انده؛ و در عوض باعث آسیب 
 افراد بی گناه و خش��م ملتی صلح طلب و با گذش��ت ش��ده 

است.
به همین دلیل آنها می��ز مذاکره را انتخاب ک��رده اند. ولی 
هنوز بای��د یک تصمیم حس��اس و تاریخ��ی بگیرند: توافق 
یا تحمی��ل. در سیاس��ت - همچون زندگی- نم��ی توان به 
هزینه دیگران به اهداف خود رس��ید؛ چرا ک��ه عمر چنین 
دس��تاوردهایی همواره کوتاه خواه��د بود. تنه��ا توافقات 
 متوازن هستند که می توانند از آزمون زمان سربلند بیرون 

آیند.
ما آماده دستیابی به یک توافق 
 خ��وب و مت��وازن و گش��ودن 
افق های جدیدی برای برخورد 
با چالش های مهم و مش��ترک 

هستیم.
 ام��روز تهدی��د مش��ترک م��ا 
رشد سریع افراط گرایی خشن 
افسارگس��یخته  بربری��ت  و 
اس��ت. ایران اولین کش��وری 
بود ک��ه در مقابل ای��ن چالش 
ایس��تاد و با طرح » جهان علیه 
خش��ونت و افراط« پیش��نهاد 
داد مقابل��ه ب��ا ای��ن تهدید به 
ی��ک اولوی��ت جهان��ی تبدیل 
ش��ود. تهدی��دی که م��ا با آن 
رو ب��ه رو هس��تیم در قال��ب 

 مردانی نقاب دار نمود یافته اس��ت که مه��د تمدن را هدف 
گرفته اند. 

از ما صحبت می کنم، چرا که هیچ کس از این خطر جهانی 
 در امان نیس��ت. ب��رای مقابله ب��ا این چالش ه��ای جدید، 
روش های جدید هم به شدت مورد نیاز است. ایران همواره 

در خط مقدم مبارزه با افراط حاضر بوده است. 
امیدوارم همتای��ان من نیز توج��ه خود را ب��ه این موضوع 
متمرکز کرده و منابع خود را برای مقابله با این تهدید حیاتی 

متمرکز کنند.
هزار سال پیش، فردوسی شاعر ایرانی گفت:

» بکوشید نیکی به کار آورید
چو دیدید سرما بهار آورید«

 من جواد ظری��ف هس��تم و این هم��واره پیام ای��ران بوده 
است.

پیام یوتیوبی ظریف:

فشار و تهدید به راه حل نمی انجامد
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روحانی پنجش��نبه ش��ب در ضیافت افطار با استانداران و 
معاونین وزرا با اش��اره به قرار گرفتن در آستانه دو سالگی 
آغاز ب��ه کار دول��ت تدبیر و امی��د گفت: امام حس��ن)ع( 
تصمیمی گرفتند که مقام معظم رهب��ری از آن به عنوان 
نرم��ش قهرمانانه یاد کردن��د. زمانی که ام��ام مجتبی)ع( 
تصمیم  ب��ه صل��ح می گیرند یک��ی از یاران ام��ام علی)ع( 
پیش ایش��ان آمد و گف��ت ای کاش من مرده ب��ودم و این 
منظره را نمی دیدم؛ و امام در پاس��خ وی گفت وقتی دیدم 
اکثریت مردم این را می خواهند، نخواستم چیزی که مردم 
نمی خواهند بر آنها تحمیل ش��ود. دکت��ر روحانی تصریح 
کرد: امام حسن)ع( می خواهند به ما یاد بدهند که باید به 
مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه کرد و به نفع 
امت و جامعه اسالمی تصمیم گرفت. رییس جمهور گفت: 
امام حسن)ع( کار بسیار بزرگی انجام دادند و در شرایطی 
که امت اسالمی می توانست مضمحل شده و خونریزی ادامه 
پیدا کند یک تصمیم بس��یار مهم برای امت اسالمی اتخاذ 
کردند، به رغم همه سختی هایی که این تصمیم برای ایشان 
داشت. روحانی اظهار داشت: شجاعت در مراحل و مقاطع 
مختلف و در برابر ش��رایط گوناگون تاریخی معنای خاص 
خود را دارد و امام مجتبی)ع( آن تصمیم س��خت را اتخاذ 
کردند و ما هم باید راه و مسیر امام مجتبی را دنبال کنیم.

در پایان این مراسم استانداران و معاونین وزرا، نماز مغرب و 
عشا را به امامت حجت االسالم و المسلمین روحانی اقامه و 

روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.

 سید حسن هاش��می در گردهمایی دانش��جویان استعداد 
درخشان دانشگاه های علوم پزشکی کش��ور که در دانشگاه 
علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت، در وزارت بهداشت طی 
یک سال گذشته درگیر قوانین بودیم؛ االن روی آیین نامه ها 
تمرکز کردیم که 10 روزی است که امکان دسترسی به آنها 
وجود دارد. آیین نامه های حوزه آموزش هم متناقض اس��ت 
که باید طی پنج، شش ماه آینده آنها را به سامان برسانیم تا 
 دانشجویان جواب متناقض نشنوند.هاشمی با اشاره به اینکه 
50 درصد پرسنل وزارت بهداشت، دیپلم و زیر دیپلم هستند، 
گفت: ما در شروع دولت هشتم 230 هزار پرسنل داشتیم و 
االن حدود 460 هزار نیرو داریم. وی در ادامه افزود، در برخی 
از جایگاه ها، ش��غل ها مرتبط با تحصیالت نیست و موردی 

دیده ام که مدیر مالی دانشگاهی لیسانس موسیقی دارد.

سید اس��داهلل جوالیی، در حاشیه جش��ن گلریزان در جمع 
خبرنگاران در شیراز افزود: حدود یک هزار نفر به دلیل ناتوانی 
در پرداخت بدهی بابت دیه ناشی از تصادف در زندان به سر 
می برند. وی افزود: تا س��ال 93، هش��ت هزار و 498 زندانی 
جرایم غیرعم��د با کم��ک 725 میلیارد تومان��ی خیرین از 
زندان ها آزاد شدند. البته شاکیان نیز با گذشت 300 میلیارد 
 تومان��ی از طلب ه��ای خود ب��ه آزادی ای��ن زندانیان کمک 

کردند.
وی محکومان مال��ی و مهریه را در صدر فهرس��ت زندانیان 
جرایم غیرعمد کش��ور دانس��ت و ادامه داد: بیشترین شمار 
زندانیان جرایم غیرعمد کشور به استان های تهران، خراسان 
رضوی و خوزستان تعلق دارد. استان فارس با برخورداری از 
فرهنگ غنی، وضعیتی معمول��ی از نظرآمار زندانیان جرایم 
غیرعمد را دارد. مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به این که 
» امسال 260 جش��ن گلریزان آزادس��ازی زندانیان جرایم 
غیرعمد در سراس��ر کش��ور برگزار می ش��ود«، از پیشتازی 

خیرین اصفهان و فارس در این جشن ها خبر داد.

ش��اهزاده س��عودی ولید بن طالل، 32 میلی��ارد دالر، تمام 
س��رمایه ش��خصی اش را به کارهای بشردوس��تانه و خیریه 
اختصاص خواهد داد. او گفته است که این مقدار پول هنگفت 
از سال های آینده و حتی پس از مرگ وی در خدمت بشریت 
قرار می گیرد. همزمان بیل گیتس، س��هامدار اصلی و مدیر 
عامل پیش��ین مایکروس��افت، در یک پیام توییت��ری از این 
حرکت شاهزاده سعودی تقدیر کرد. شاهزاده ولید بن طالل، 

نوه پادشاه متوفی عربستان، عبداهلل است.

امام جمعه ن��ور با بی��ان اینکه، معموال فصل گردش��گری 
با افزایش ناهنجاری ها همراه اس��ت و برخی از مس��افران 
هیچ حرمت��ی ب��رای ارزش های منطق��ه قائل نیس��تند، 
 گف��ت: بای��د ب��رای رف��ع ای��ن مش��کالت چاره جوی��ی 

شود.
حجت االسالم عبدالرحمن باقرزاده، از شنای مختلط برخی 
مسافران در س��احل انتقاد کرد و از دس��تگاه های قضایی 
و انتظامی خواس��ت تا قاطعانه ب��ا ناهنجاری های اخالقی 
برخورد کنند؛ زیرا برخ��ورد قاطع با هنجارش��کنان عین 
رافت اسالمی است و باید مسافران برای هنجارهای دینی و 

فرهنگ منطقه احترام قائل شوند.

 تفسیر جدید رییس جمهور
 از نرمش قهرمانانه رهبری

50 درصد پرسنل وزارت بهداشت 
دیپلم و زیر دیپلم هستند

وجود 8100 زندانی جرایم غیرعمد 
در زندان های کشور

 شاهزاده سعودی 
کل سرمایه اش را وقف کرد

انتقاد یک امام جمعه از شنای 
مختلط در سواحل

شنیده ها 

نیروهای مسلح در خیابان های واشنگتن مستقر شدند ابراز امیدواری کلینتون نسبت به حصول توافق هسته ای

همایش بررسی حقوق بش��ر آمریکایی صبح امروز در سازمان 
فرهن��گ و ارتباطات اس��المی برگزار ش��د. همایش بررس��ی 
حقوق بشر آمریکایی صبح امروز )شنبه( در سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی به منظور بررسی و تمدید جنایات دولتمردان 
آمریکا در وقایع مختلفی مانند انفجار حزب جمهوری و شلیک 
موشک به هواپیمای مسافربری ایران با حضور مقامات لشکری 

و کشوری برگزار شد.
 سند نقض حقوق بشر در فرانسه رونمایی می شود

بر اس��اس این گ��زارش در این مراس��م عباس��ی سرپرس��ت 
مس��تضعفین،  بس��یج  س��ازمان  لملل��ی  بین ا  معاون��ت 
با بیان اینکه دو سالی است که اسناد نقض حقوق بشر آمریکایی 
را منتشر کردیم گفت: امسال قصد داریم سند نقض حقوق بشر 

را در فرانسه رونمایی کنیم. 
وی ادام��ه داد: غربی ها فردی ب��ه نام احمدش��هید را به عنوان 
نماینده س��ازمان مل��ل برای بررس��ی حقوق بش��ر ب��ه ایران 

می فرستند و نباید انتظار معجزه ای از غرب داشته باشیم. 
 توافق دولت وقت ای�ران دو روز قبل از دادگاه یک 

توافق بد بود
در ادام��ه ای��ن مراس��م فاطمه آلی��ا، نماین��ده م��ردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره ب��ه نامگ��ذاری هفته 
 حق��وق بش��ر آمریکای��ی گف��ت: نامگذاری هایی که توس��ط 
مقام معظم رهبری صورت می گیرد و یا تاکیداتی که از س��وی 
امام خمینی)ره( انجام می شد برکات زیادی را برای جمهوری 
اسالمی در پی دارد. وی ادامه داد: قوه قضائیه و دولت باید در این 
هفته به موارد نقض حقوق بشر از سوی غربی ها توجه بیشتری 

داشته باشند و آنها را در دادگاه های جهانی پیگیری کنند. 
آلیا به اعترافات سیاس��تمداران آمریکایی اش��اره کرد و گفت: 
اعترافات آنها نش��ان می دهد که آمریکایی ها از نظر سیاس��ی 
جنایتکار هس��تند. ما نمی توانیم جنایات و دشمن ستیزی های 

آمریکا را فراموش کنیم. 

 وی در ادام��ه ب��ه موض��وع ع��دم پیگی��ری ش��لیک ب��ه 
ناو وینسنس اش��اره کرد و گفت: دولت وقت ایران دو روز قبل 
از برگزاری دادگاه بهَ آمریکا اعتماد ک��رد و با آنها مصالحه کرد 
و این توافق بد بود؛ و اگر آن روز این دادگاه برگزار می شد شاید 
امروز می توانس��تیم راحت تر حقوق مان را بگیریم. آلیا تصریح 
کرد: سوال ما از آقای هاشمی این است کهَ آیا تا این حد باید به 
آمریکا اعتماد کرد. آیا این بحث یک موضوع شخصی بود یا یک 
موضوع ملی؟  وی در پایان از قوه قضائیه و وزارت دادگس��تری 
خواس��ت تا درب��اره 175 ش��هید غ��واص پیگیر ه��ای قضایی 
 خود را انج��ام دهند و نمونه بارز تروریس��م را ب��ه جهان اثبات 

کنند. 
جنایت رژیم صهیونیستی علیه حجاج فلسطینی

در ادامه این مراس��م نیز الله افتخاری نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی 
علیه حجاج فلسطینی گفت: رژیم صهیونیستی واکسن هایی را 
به آل س��عود تحمیل کرد، تا عربستان باعث عقیم شدن حجاج 
فلسطینی شود. وی افزود: البته این موضوع برای حجاج کشور 
ما نیز رخ داده است. افتخاری تاکید کرد نباید به دشمن اعتماد 

کرد و باید با وحدت در مقابل دشمن ایستاد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور بیان کرد: حمایت 
از صنع��ت س��ایبری و تولی��د محصوالت بوم��ی یکی از 
راهبردهای جدی سازمان بوده و چندین سال است که در 

حال پیگیری آن هستیم.
سردار غالمرضا جاللی رییس س��ازمان پدافند غیرعامل 
کش��ور در مراس��م بازدی��د از کارخانجات گ��روه مپنا، 
اظهار داش��ت: یک��ی از حوزه های بس��یار ارزش��مندی 
که عملی ب��ودن صحب��ت حضرت ام��ام ک��ه فرمودند 
 »ما می توانی��م« را تحقق، تولی��د و اج��را کردند، گروه

 مپناست.
ریی��س س��ازمان پدافند غی��ر عام��ل کش��ور در ادامه 
داد: از آنجای��ی ک��ه م��ا در موض��وع پدافن��د غیرعامل 
یک س��ازمان حاکمیتی هس��تیم باید تهدی��دات را در 
حوزه ه��ای مختلف بر کش��ور پیش بینی ک��رده و بنابر 
فرمای��ش مقام معظم رهب��ری اقدام��ات و رویکردهایی 
 را دنب��ال ک��رده و اث��ر تهدی��د را ب��ر کش��ور صف��ر 

کنیم.
وی گف��ت: حرک��ت بع��د، هدای��ت دس��تگاه ه��ای 
اجرای��ی کش��ور به س��متی اس��ت ک��ه بتوانیم کش��ور 
 را مصون س��ازی ک��رده اث��ر آس��یب پذیری را کاه��ش

 دهیم.
ریی��س س��ازمان پدافند غی��ر عامل کش��ور گفت: طی 
بازدیدی که از مپنا داشتیم نسبت به گذشته رشد بسیار 
خوبی داش��ته، البته در بعض��ی از حوزه ها هن��وز نیاز به 
تکمیل دارد ولی به نظر می رس��د که هم سرمایه گذاری 
خیلی خوبی انجام شده و هم رشد بس��یار خوبی داشته 

است.
وی گفت: سازمان پدافند غیر عامل و گروه مپنا می توانند 
در مواردی مکمل یکدیگر باشند، مثال سازمان در حوزه 
صنعت س��ایبری تالش نموده یک کارکرد حاکمیتی در 

حمایت از محصوالت داخل��ی ایجاد کن��د، دادن پروانه 
ایمنی و امنیت به محص��والت داخلی، همچنین الزامات 
و کنترل در جهت عدم استفاده از محصوالت خارجی در 
بخش هایی از حوزه های حیاتی و حس��اس و مهم کشور 

انجام گرفته است.
 ریی��س س��ازمان پدافن��د غی��ر عام��ل کش��ور گفت: 
ش��رکت ه��ای دان��ش بنی��ان محصوالت��ی را تولی��د 
 کرده تا مرحله آزمایش��گاهی و دانش��گاهی پیش��رفت 
می کند و زمانی که می خواهد به مرحله صنعتی برسد، 
موض��وع بازاریابی و صنعتی ش��دن تولی��د مکرر مطرح 
 می شود، که از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان خارج

 است.
وی ادام��ه داد: در ص��ورت موافق��ت محص��والت 
را احص��اء ک��رده و چن��د محص��ول اس��تراتژیک را 
براب��ر تواف��ق نام��ه ای و ط��ی ی��ک الی��ه حمایت��ی، 
 سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی ب��ه امض��اء رس��انده، 
تا در این بخش نقش محوری و مادر، در حوزه س��ایبری 

اجرا شود.

صنعت سایبری، راهبرد سازمان پدافند استگزارش کامل از همایش بررسی حقوق بشر آمریکایی
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یکی از متهم��ان پرونده » مس��ببان س��یل جده« که 
صده��ا کش��ته و زخم��ی داش��ت، ب��رای 19 ت��ن از 
 مس��ووالن مهم س��عودی و بازرگانان مع��روف داللی 

کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری ش��بکه العالم، روزنامه المدینه 
چاپ عربس��تان خاطرنش��ان کرد که ای��ن 19 نفر، در 
پرونده های فس��اد دس��ت داش��تن و با تملک اراضی 
در بحره و دس��ت بردن در نقشه کش��ی ها در جده، به 
 افسران بازنشسته و شماری از مسووالن شهرداری جده 

رشوه های نقدی و غیرنقدی داده اند.
به نوش��ته ی  این روزنامه، متهم ک��ه در حال حاضر در 
بازداش��ت به س��ر می برد و یکی از بازرگانان س��عودی 
است، در بازجویی ها به داللی 5 میلیون ریال عربستان 
 رشوه اعتراف کرد، که این مبالغ را در دو نوبت در قبال 
سوء اس��تفاده از نفوذ ش��غلی یکی از ش��خصیت های 
سرش��ناس دولتی به منظ��ور فرار از پرداخ��ت مالیات 
زمینی ارثی پرداخت کرد. ای��ن زمین متعلق به یکی از 

بازرگانان جده بود.
رس��یدگی به پرونده ی کیفری این شخص، در اواسط 
ماه ش��وال آینده در دادگاه کیفری جده صورت خواهد 

گرفت. 
اتهام��ات مط��رح در ای��ن پرون��ده، س��بب ش��دن در 
م��رگ ش��هروندان، ات��الف ام��وال عموم��ی، س��وء 
 اس��تفاده از موقعی��ت ش��غلی و همچنین پولش��ویی

 است.انتظار می رود که دادستان کل، مجازات تعزیری 
را ب��رای متهمان این پرونده خواس��تار ش��ود. در واقع 
سیل های جده، دس��ت کم 100 تن از شهروندان این 
شهر کش��ته و 350 تن زخمی شدند.پرونده سیل جده 
یکی از مطرح ترین پرونده های فس��اد در س��ال های 
اخیر در عربس��تان بوده اس��ت که گفته ش��ده، در این 
پرونده اسامی شماری از شاهزاده گان سعودی به میان 
آمده اس��ت. برخی مناب��ع مخالف در عربس��تان گفته 
بودند که شاهزادگان س��عودی پیمانکار احداث کانال 
کشی و شبکه فاضالب ش��هر جده، برای مقابله با باران 
 های سیل آسای این ش��هر بوده اند و این پروژه را اجرا 
کرده اند. درپی اجرای این پروژه، شهر جده دوباره شاهد 
به راه افتادن س��یل بزرگی بود که باعث کش��ته شدن 
 شماری از ش��هروندان عربس��تان و تخریب اموال آنها 

شد.

 پرونده » سیل جده« 
دوباره جنجال برانگیز شد

دست یابی به توافق 
نیازمند شجاعت برای 

مصالحه،خودباوری 
برای انعطاف، پختگی 

برای تصمیمات 
منطقی، خردمندی 
برای کنار گذاشتن 
توهمات و جسارت 

 برای عبور از 
عادت های کهنه است



نصف جهانخبر 

 خی��ران و نیک��وکاران اصفهان��ی در ماه رمض��ان جاری ب��ا برگزاری 
جشن های گلریزان، تاکنون مبلغ 45 میلیارد ریال به زندانیان جرائم 

غیر عمد استان کمک کرده اند.
روابط عمومی اداره کل زندان های اس��تان اصفهان روز شنبه،  میزان 
هدایای جمع آوری ش��ده در جش��ن گلریزان آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد که پنجشنبه شب در هتل آسمان اصفهان برگزار شد،  را مبلغ 

چهار میلیارد و 120 میلیون ریال اعالم کرد.
این مراسم همزمان با شب میالد کریم اهل البیت حضرت امام حسن 
مجتبی )ع( با حضور اس��تاندار، مدیر عامل س��تاد دیه کشور، رییس 
کل دادگس��تری اصفهان و جمعی از مدیران دستگاه اجرایی و قضایی 
همچنی��ن داری��وش ارجمند، ق��درت اهلل ایزدی و ه��ادی کاظمی از 

هنرمندان و بازیگران تئاتر و سینمای کشور برگزار شد.
 در ای��ن مراس��م ع��الوه ب��ر کم��ک ه��ای نق��دی، تابلوی نقاش��ی 
»ضامن آهو« به وسیله داریوش ارجمند به مزایده گذاشته شد که یکی 
از خیران این تابلو را به مبلغ 25 میلیون تومان خریداری و آن را به مادر 

شهید خرازی اهدا کرد.
مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
تاکنون حدود 45 میلیارد ریال توس��ط خیران به زندانیان جرائم غیر 
عمد اهدا شده است که 4میلیارد و 120 میلیون ریال در هتل آسمان، 
31میلیارد و 100میلیون ریال توس��ط شرکت فوالد مبارکه و شرکت 
های اقماری آن، شش میلیارد و 50 میلیون ریال در برنامه تلویزیونی 
یک ش��هر ضیافت و مابقی در جش��ن های گلریزان شهرس��تان های 

لنجان، مبارکه و نایین جمع آوری شده است.
 احس��انی افزود: با برگزاری جش��ن گلری��زان فرهنگی��ان اصفهان و

 جشن های گلریزان شهرستان های استان و برنامه یک شهر ضیافت 
تا پایان ماه مبارک رمضان،  این کمک ها افزایش می یابد و فرآیند آزاد 
سازی زندانیان جرائم غیر عمد آغاز می شود. ستاد دیه استان اصفهان 
در 13 سال فعالیت خود زمینه آزادی بیش از هفت هزار زندانی جرائم 
غیر عمد را فراهم کرده است. اصفهان در سال گذشته با فراهم کردن 
زمینه آزادی 715 زندانی جرائم غیر عمد ، رتبه دوم کش��ور را به خود 
اختصاص داد. رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان پیش از این از 
وجود 800 زندانی جرائم غیرعمد در این استان خبر داده بود. اداره کل 
زندان های اس��تان اصفهان همچنین از آزادی 6 زندانی محکوم مالی 
و  دو محکوم به قصاص از بند و بازگش��ت به آغوش خانواده هایش��ان 
خبرداد. روابط عمومی ای��ن اداره اعالم کرد: در س��الروز میالد کریم 
اهل البیت حضرت امام حسن )ع( و در راستای برگزاری جلسه صلح و 
سازش بین مددجویان زندان نسوان و شاکیان آنها، تعداد 8 زندانی که 
دو نفر از آنها محکوم به قصاص بودند،  با رضایت شکات به آغوش جامعه 
بازگشتند و 17 نفر دیگر نیز پس از پرداخت بخشی از وجوه بدهی خود 

از زندان آزاد خواهند شد.

معاون فرهنگی و امور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
گفت: با توجه به ظرفیت های فرهنگی، مذهبی، تاریخی و علمی و دارا بودن 
باالترین جمعیت جوان کش��ور، اصفهان یکی از نامزدهای کس��ب عنوان 

پایتخت جوانان جهان اسالم شد.
محمد مس��عود کریمی،  با اش��اره به نامزدی اصفهان برای کس��ب عنوان 
پایتخت جوانان جهان اسالم در س��ال 2016 اظهار داشت: وزارت ورزش و 
جوانان،  5 شهر مشهد، اصفهان، تبریز، همدان و شیراز را به عنوان پایتخت 
جوانان جهان اس��الم معرفی کرده و برخی معیارهایی را برای انتخاب این 

شهر در نظر گرفته است.
وی با اشاره به معیارهای انتخاب پایتخت شهر جوانان جهان اسالم افزود: 
دارا بودن زیرس��اخت های الزم ب��رای اجرای برنامه های فرهنگی، س��ابقه 
فرهنگی و مذهبی ش��هر، برخورداری از چهره های علم��ی، ادبی، هنری و 
مذهبی، ش��اخص بودن در زمینه های آثار تاریخی و تمدن ایران باستان، 
داش��تن ش��رایط آب و هوایی مناس��ب، برخوردار بودن از نیروهای جوان 
آموزش دیده، داشتن زیرساخت های آموزشی و مراکز علمی و فرهنگی از 

جمله معیارهای انتخاب پایتخت شهر جوانان جهان اسالم است.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان با 
بیان اینکه وزارت ورزش و جوان��ان فرصتی را برای ارائ��ه دفاعیه های این 
شهر بر مبنای معیارهای تعریف ش��ده می دهد، تصریح کرد: اصفهان یکی 
ظرفیت های خوبی که در این زمینه دارد، برخوردار بودن از جمعیت جوان 
فعال و پویا بوده که 35/4 درص��د از جمعیت اس��تان  را جوانان 15 تا 29 
سال تشکیل می دهد و بر همین اس��اس اصفهان یک شهر و استان جوان 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه اصفهان با 14 شهر دنیا، خواهر خوانده 
بوده و در سال های گذشته عناوینی چون پایتخت فرهنگی جهان اسالم و 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی را از آن خود کرده گفت: برگزاری 
برنامه هایی در سطح بین الملل همچون اجالس بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس، جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
نش��ان می دهد که اصفهان ظرفیت ها و توانمندی های الزم را برای کسب 
عنوان پایتخت جوانان جهان اسالم را دارد.کریمی با بیان اینکه تکمیل سالن 
اجالس اصفهان در کسب این عنوان به اصفهان کمک می کندخاطرنشان 
کرد: اصفهان با داش��تن 4 هزار مجموعه فرهنگی و مذهبی، دانشگاه های 
حائز رتبه در سطح کش��ور، ظرفیت های علمی و مذهبی، دارا بودن مفاخر 
شاخص مذهبی، ادبی و هنری، مناطق گردشگری و زیرساخت های تفریحی 
و رفاهی به معیارهای مش��خص شده برای کس��ب عنوان پایتخت جوانان 
جهان اسالم نزدیک تر است. وی با اشاره به اقدامات و برنامه های فرهنگی 
شهر دارای عنوان پایتخت جوانان جهان اسالم گفت: برگزاری کنفرانس ها و 
همایش ها توسط جوانان، جذب توریست و گردشگر، معرفی شهر به جوانان 
از جمله اتفاقات خوبی است که برای ش��هر منتخب رخ می دهد که در این 
راستا ارتباط بین جوانان کشورهای اسالمی ارتقاء یافته سبب رشد بینش 

جوانان این کشورها می شود.

ش��هردار اصفهان گفت: مهم ترین راهبردی که در محرومیت زدایی بایستی در 
دستور کار قرارگیرد، توزیع عادالنه خدمات و نگاه مساوی به همه مناطق شهر 

بوده و این موضوع در دستورکار قرار می گیرد.
مهدی جمالی نژاد،  با حضور در آیین سفره های بهشتی که با عنوان یک جرعه 
از آس��مان و در جمع خانواده های تحت حمایت کمیته امداد برگزار شده، روزه 
خود را در کنار ایتام تحت حمایت افطار کرد. وی افزود: مهم ترین راهبردی که 
در محرومیت زدایی بایستی در دس��تور کار قرار گیرد، توزیع عادالنه خدمات و 
نگاه مساوی به همه مناطق شهر است. شهردار اصفهان بیان کرد: در حال حاضر،  
اطلس نیازسنجی مناطق مختلف شهر اصفهان تهیه و سعی شده که در این اطلس 

برنامه های الزم برای مرتفع کردن مشکالت را در 6 سال آینده ببینیم.
وی تصریح کرد: یکی از معضالتی که اصفهان از آن رنج می برد موضوع محرومیت 

بوده، که مدیریت شهری برای برطرف کردن آن وارد عمل می شود. جمالی نژاد 
گفت: در این راس��تا موضوع محله محوری به طور جدی در دستور کار مدیریت 
ش��هری قرار گرفته و به ما کمک می کند که بتوانیم براساس نیازها ، انتظارات و 

هدف گذاری ، شرایط رشد را بهبود ببخشیم.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مس��اله ای که باید برای کاهش محرومیت به آن 
توجه کنیم،  اس��تفاده از مدیران کارآمد و توانمند در مناطقی بوده که احتیاج 
به مدیریت جهادی و توس��عه ای دارند.ش��هردار اصفهان با بیان اینکه بخشی از 
معضالت به پدیده مهاجرت به اصفهان بر می گردد، بیان کرد: اصفهان نیز به وضوح 
ش��اهد این پدیده بوده که مهم ترین راهبرد جهانی در این پدیده احیای هویت 
و باالبردن کیفیت شهر ، روستا و مناطقی اس��ت که از آنجا مهاجرت به حاشیه 

شهرهای بزرگ صورت می گیرد.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: مدیریت 
اس��تان یک س��ال نصف بودجه اصفهان را برای این امر و به خصوص تغییر الگوی 
کشت آبیاری اختصاص دهد. حجت االسالم س��ید ناصر موسوی الرگانی،  با بیان 
اینکه نمایندگان مردم اصفهان با وزیر نیرو و  معاونان این وزیر جلساتی را پیرامون 
مش��کالت حوضه زاینده رود برگزار کردند، اظهار داش��ت: در این جلسات مسائل 
مربوط به بهشت آباد، ساماندهی زاینده رود و بحث عملیاتی شدن مصوبات شورای 

عالی آب در میان گذاشته و قول های مساعدی برای پیگیری آنها داده شد.
به گزارش اصفهان شرق، وی با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در این زمینه افزود: 
اما باید گفت نتیجه قابل مشاهده و قابل لمس،  تا کنون رخ نداده و باید در این زمینه 
اتفاقات مناسبی صورت گیرد. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه یکی از مصوبات شورای عالی آب عدم استفاده صنایع از آب زاینده رود 
بوده خاطرنش��ان کرد: این صنایع باید از پساب فاضالب استفاده کنند؛  اما این امر 
برنامه ای از پیش تعیین ش��ده می طلبد و کار یکی دو روز نیست. وی بیان کرد: اما 

حرکت جدی از سوی صنایع برای ورود به این دستور دیده نشده و اگر این صنایع 
برای مصرف پساب از قبل برنامه ریزی نداشته باش��ند، به طور قطع با مشکل رو به 
رو هستیم. موسوی الرگانی با بیان اینکه خشکس��الی در اصفهان ادامه دار است و 
اکنون وارد هشتمین سال آن شده ایم گفت: این خشکسالی سبب شده تا کشاورزان 

اصفهانی برای تامین زندگی خود همه دارو ندارشان را بفروشند.
وی به اهمیت استفاده از روش های نوین آبیاری اشاره کرد و افزود: به همین خاطر 
دولت باید برای استفاده این کشاورزان از روش های نوین آبیاری سرمایه گذاری کند. 
وی تصریح کرد: متاسفانه وزارت نیرو و مدیریت آب منطقه ای اصفهان کارشناسان 

مجربی را در حوزه مدیریت آب آن طور که باید در اختیار ندارند.
وی با اش��اره به اینکه به خاطر خشکس��الی بیماری هایی نظیر ام اس و سرطان در 
میان مردم افزایش پیدا کرده، گفت: اگر به همین صورت پیش رود،  شیوع این گونه 
بیماری ها در بین مردم اصفهان از میانگین جهانی باالتر می رود؛  بنابراین تحقق یک 

مدیریت جدی بسیار الزامی هست.

رییس کمیسیون بهداشت ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: باید 
ش��اخص های کیفی در برنامه اصفهان 1400 در راستای ارتقای کیفی 

زندگی شهروندان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
غالمحسین صادقیان،  در نطق پیش از دستور خود در نود و سومین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت:  حضور هوشمندانه مردم 
کشورمان و مسلمانان جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانگر این 
موضوع بوده که ریشه تمام مشکالت مسلمانان جهان در صهیونیسم و 
همپیمانانش است. مسلمانان جهان با راهپیمایی در این روز توطئه آنها 

را خنثی می کنند.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبری 
افزود: ای��ن برنامه در 80  بند بر محورهای س��ه گانه اقتص��اد مقاومتی، 
پبشتازی در علم و فناوری و تعالی و مقاوم س��ازی فرهنگی اتخاذ شده 
و مقام معظ��م رهبری در این برنامه همانند گذش��ته تاکی��د ویژه  ای بر 

شاخص های کیفی و افزایش نظارت ها داشتند.
رییس کمیسیون بهداشت شورای اسالمی ش��هر اصفهان  با بیان اینکه 
برخی بندها در برنامه شش��م توسعه،  اشاره مس��تقیم و غیرمستقیم به 
شهرداری ها دارد تصریح کرد: شهرداری  اصفهان در حال تدوین برنامه 
اصفهان 1400 بوده و باید در همین راس��تا سیاست های ابالغی برنامه 

ششم توسعه را نیز مدنظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه باید به سمت شفاف سازی و از بین بردن فشارها پیش 

برویم خاطرنش��ان کرد:  جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی، توجه 
به زیرس��اخت های حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به هویت بخشی به 

سیمای شهر از جمله مواردی بوده که به شهرداری ها مرتبط می شود.
صادقیان  با اشاره سیمای شهری بیان کرد: یکی از نمادهای شهر اسالمی، 
معماری، س��یما و منظر شهری بوده و اگر ش��هرداری ها از اوایل انقالب 
این رویکرد را سرلوحه خود قرار داده بودند،  اکنون با این مشکل مواجه 

نبودیم؛  هر چند که شهر اصفهان در کشور در این زمینه پیشتاز است.
وی با بیان اینکه باید در برنامه اصفهان 1400، معماری و سیمای شهری 
مورد  توجه بیشتری قرار گیرد افزود:  توجه به درآمد های پایدار باید مورد 
توجه گیرد؛ متاس��فانه در حال حاضر فضای ش��هری را به بهانه آبادانی 
شهرها به فروش می رسانیم ، که این موضوع با منافع درآمد پایدار شهری 
منافات دارد. رییس کمیسیون بهداشت شورای اسالمی شهر اصفهان  با 
بیان اینکه ارتقای شرایط زیست محیطی شهر اصفهان نیز باید در دستور 
کار شهرداری در برنامه اصفهان 1400 قرار گیرد تصریح کرد: در همین 
راستا توجه به زیرس��اخت های حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی بیش از 

پیش نیازمند توجه ویژه مسووالن است.
وی  خاطرنشان کرد: در برنامه های گذشته شهرداری، شاخص های کمی 
بیشتر مورد توجه بود؛  ولی امیدوار هس��تیم در برنامه اصفهان 1400، 
ش��اخص های کیفی در راس��تای ارتقای کیفی زندگی شهروندان مورد 

توجه قرار گیرد.

کمک 45 میلیارد ریالی خیران 
به زندانیان جرائم غیر عمد

اصفهان، نامزد پایتخت جوانان 
جهان اسالم  مدی��رکل محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گف��ت: رس��یدن آب ب��ه ت��االب

 بین المللی گاوخونی به معنای احیای این تاالب نیس��ت و تا احیای آن راه درازی 
در پیش است.

به گزارش ایرنا ، حمید ظهرابی اضافه کرد: حداقل 176میلیون متر مکعب آب باید 
وارد تاالب بین المللی گاوخونی شود تا این تاالب احیا  شود.

وی که در آیین شکرگزاری رسیدن آب به تاالب گاوخونی سخن می گفت، خواستار 
همکاری بیشتر کشاورزان و مردم برای صرفه جویی و استفاده اصولی از آب شد.

مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اصفه��ان از کش��اورزان و م��ردم ش��رق 
اصفه��ان ک��ه در15 روز گذش��ته ب��ا زب��ان روزه در گرم��ای ش��دید و ب��ه 
ص��ورت خ��ود ج��وش بخ��ش های��ی از رودخان��ه را الیروب��ی و ب��ا هم��ت 
 و ت��الش خ��ود از برداش��ت ه��ای غی��ر قانون��ی آب از طری��ق چ��اه ه��ا و

 کانال های غیر مجاز جلوگیری کردند، تشکر کرد.
ظهرابی این اق��دام اثر بخ��ش مردم را نم��اد همدل��ی و همزبانی دول��ت و مردم 
 خوان��د و افزود: با مش��ارکت ش��رکت آب منطقه ای چ��اه های غیر مج��از پلمپ

 می شود و 10هزار کنتور نیز بر روی چاه های آب کشاورزی نصب خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با همت و تالش کش��اورزان و مردم ش��رق اصفهان، جشن 
احیای این تاالب بین المللی نیز برپا شود. آیین ش��کرگزاری رسیدن آب به تاالب 
گاوخونی به همت تشکل های زیس��ت محیطی مرکز استان اصفهان و اهالی ورزنه 

برگزار شد.
در این آیین تشکل های زیس��ت محیطی، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط 
زیس��ت، جمعیت طبیعت یاران، جمعیت پیام س��بز و جمعیت دوستدارن محیط 
زیست، مردم و اهالی ورزنه و شرق اصفهان و مس��ووالن محلی از جمله بخشدار و 

اعضای شورای شهر ورزنه حضور داشتند.
گاوخونی پس از 10 سال خشکی، آب را در آغوش گرفت

 معاون بهره برداری آب منطقه ای اصفهان س��وم خرداد گف��ت: برای احیای تاالب
  بی��ن المللی گاوخونی از پس��اب تصفیه خان��ه فاضالب جنوب اصفهان اس��تفاده 
می شود. علی بصیرپور اظهار کرد: پس��اب تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان به 
میزان دو متر مکعب در ثانیه همراه با آب جاری در بستر زاینده رود در مسیر تاالب 

بین المللی گاوخونی در بستر زاینده رود رها شده است.
رساندن آب به تاالب بین المللی گاوخونی از جمله اقدام های مهم است که با روی 

کار آمدن دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت.
تاالب گاوخونی یکی از 19 تاالب بین المللی ایران اس��ت که در کنوانسیون رامسر 
در سال 1975 به ثبت رسیده اس��ت. گاوخونی دارای وسعتی حدود 476 کیلومتر 
مربع است و در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان، 30 کیلومتری شهر 
ورزنه، جنوب غربی شهرس��تان نایین و غرب منطقه ندوشن از استان یزد و شمال 
غربی کویر ابرقو قرار دارد. خش��کی تاالب بین المللی گاوخونی که تبعات حاصل 
از پراکنش ریزگردهای آن تهدیدی برای سالمت ساکنان منطقه مرکزی کشور تا 
استان تهران به شمار می آید،  از دغدغه های زیست محیطی اصلی مردم و مسووالن 

استان اصفهان بوده است.
بارگذاری فراوان برای تامین آب کش��اورزی، صنعت و ش��رب در چند دهه اخیر و 
همچنین وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی س��بب شده بود تا در چند سال اخیر 

رودخانه زاینده رود در نیمه شرقی آن بارها خشک شود.
در این مدت در زمانی هم که دریچه های سد زاینده رود با توجه به میزان ذخیره آن 
به طور موقت بیشتر باز می شد،  به سبب نفوذ آب به آبخوان های حاشیه رودخانه و 

برداشت برای کشاورزی عمال آبی به تاالب گاوخونی نمی رسید.

مدیرکل محیط زیست اصفهان:

آغاز فعالیت رسمی شهردار اصفهان

محرومیت زدایی در مناطق مختلف اصفهان عملیاتی می شود

مدیریت اصفهان باید نیمی از بودجه خود را به خشکسالی اختصاص دهد

توجه به شاخص های کیفی،  در برنامه اصفهان 1400

تا احیای تاالب گاوخونی راه درازی در پیش است
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            آگهی مزاید ه عمومی      

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید عرضه مسکن، 2 باب منزل مسکونی به شرح جدول ذیل را که در تصرف و مالکیت قطعی خویش 

دارد را از طریق مزایده به خریداران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در 
مزایده فوق به امور پیمانهای این اداره کل واقع در اصفهان – خیابان هزارجریب – روبروی خیابان کارگر – اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
1(مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1394/04/15

2( مهلت تحویل اسناد: از تاریخ سه شنبه 1394/04/16 تا ساعت 13 روز پنج شنبه 1394/04/25
3( زمان و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه 1394/04/29 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
4( محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه اداره کل منابع  طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

5( ضمانت نامه ش�رکت در مزای�ده: متقاضی��ان بایس��تی 10% قیمت پیش��نهادی خود را به حس��اب مهر 
2164210207007 نزد بانک کشاورزی به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل منابع طبیعی واریز و اصل فیش مربوطه 

را به همراه برگ پیشنهاد قیمت درون پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
6( فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستی توسط نماینده مزایده گزار مستقر در محل موضوع مورد مزایده تایید گردد. در 

غیر این صورت مبلغ پیشنهادی مزایده گر مردود اعالم می گردد.
7( برنده مزایده موظف به پرداخت نقدی مبلغ پیش��نهادی به طور کامل و یکجا طی مهلتی که در اسناد مزایده اعالم 

شده می باشد.
8( کلیه کسورات و هزینه های متعلقه به مزایده از قبیل )مالیات – ارزش افزوده – هزینه های نقل و 

انتقال و ...( به عهده خریدار می باشد.

           اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها 

م الف:10373   

                                                                      

شماره پالک آدرسموضوع مزایدهردیف
ثبتی 

متراژ عرصه 
)مترمربع(

متراژ اعیانی 
)مترمربع(

سهم 
مالکیت

برآورد کارشناسی 
)ریال( 

شهر مجلسی، محله گلستان، خیابان منزل مسکونی 1
بوستان، کوی بنفشه 5

6850/000/000 دانگ216/192319/7115

بهارستان، خیابان الفت، کوی نسیم، منزل مسکونی2
کوی بنفشه، کوی سوسن، پالک458

61/800/000/000 دانگ2187/5243180125

                 نوبت دوم

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گفت: 
فعالیت مه��دی جمالی ن��ژاد،  به عنوان ش��هردار 
 اصفه��ان از ام��روز ب��ه ص��ورت رس��می آغ��از

 می شود.
 رض��ا امین��ی در ن��ود و س��ومین جلس��ه علنی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان اظه��ار کرد: 
از وزارت کش��ور تش��کر می کنی��م ک��ه حک��م 
 ش��هردار اصفه��ان را در فرج��ه قانون��ی ص��ادر

 کرد.

وی ب��ه آغ��از فعالی��ت ش��هردار اصفهان اش��اره 
کرد و ادام��ه داد: فعالی��ت مه��دی جمالی نژاد به 
 عنوان ش��هردار اصفه��ان به صورت رس��می آغاز

 می شود.
مهدی جمالی نژاد،  در روز 31 خردادماه سال جاری 
با 19 رأی موافق و 2 رأی ممتنع اعضای ش��ورای 
اسالمی شهر،  به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد 
و در مهلت قانونی مقرر نیز حکم وی از سوی وزارت 

کشور صادر شده است.



خبر خبر 

رییس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت گفت: به دلیل 
اینکه کام پذیری و خوشمزگی صنایع غذایی برای مردم ایران بسیار 

مهم است کیفیت صنایع غذایی کاهش یافته است.
ش��هریار دبیریان با بیان این که اس��تاندارد و کیفیت دو واژه جدا از 
یکدیگر هستند، اظهار کرد: استاندارد به معنی حداقل کیفیت قابل 
قبول یک فرآورده است اما کیفیت به معنای داشتن استاندارد در حد 

قابل قبول است؛ لذا نباید استاندارد و کیفیت را یکی دانست.
رییس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: در 
تعریف کیفیت مصادیق گوناگونی مطرح می شود، چرا که این مساله 
از نظر سازمان ها و حتی مردم متفاوت است. به همین دلیل نمی توان 

تعریفی کسانی از این موضوع ارائه کرد.
این عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفی��ت ایران با بیان این که 
از نظر جامعه، عموما کیفیت در کام پذیری و خوشمزگی محصوالت 
خالصه می شود، اظهار کرد: یکی از دالیل گرایش مردم به محصوالت 

این موضوع است.
وی ادام��ه داد: می توان دلی��ل مصرف مردم به محصوالت س��نتی 
لبنی را چربی باالی محصوالت لبنی و به طور کلی خوشمزگی آنها 
دانس��ت اما با توجه به اینکه این محصوالت از نظر بهداشتی کنترل 
نمی شوند احتمال آلوده بودن آنها وجود دارد؛ بنابراین سازمان های 
 مسوول باید اطالع رسانی و آگاهی مناسبی در خصوص مصرف این

 فرآورده ها به مردم داشته باشند.
رییس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت با بیان این که 
در جهت تحویل ش��یر خام در کارخانه های لبنی حداقل 11 آزمون 
کیفی صورت می گیرد، اظهار کرد: این در حالی است که ماده اولیه 
این محصوالت لبنی سنتی به صورت مس��تقیم از دامداری ها یا به 

صورت شیرهای ضایعاتی برگشتی از کارخانه ها تامین می شود.
دبیریان با تاکید بر این که هیچ گونه آزمایش��ی بر ش��یر خام سنتی 
صورت نمی گیرد، گفت: این مساله ممکن اس��ت عامل انتقال انواع 

بیماری ها به ویژه تب مالت باشد.
وی با بیان این که راه انتقال بیماری تب مالت تنها از طریق خوردن 
شیر نیست، اظهار کرد: یکی دیگر از راه های آلوده شدن به تب مالت 
تماس از طریق پوست صدمه دیده )خراش پوست( با شیر آلوده است.

رییس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ادامه داد: عالوه 
بر این نیز اس��تفاده از کودهای دامی که آلوده به میکروب تب مالت 

است نیزموجب انتقال این بیماری می شود.
وی با اشاره به اعالم وزارت بهداشت مبنی بر این که تب مالت افزایش 
یافته اس��ت، گفت: تنها راه مقابله با این مساله جمع آوری شیر های 

فله ای یا تحت کنترل قرار دادن آنهاست.
دبیریان با بیان این که هیچ نظارت جدی روی ش��یرهای فله وجود 
ندارد، اظهار کرد:  با توجه به اهمیت این موضوع باید اطالع رس��انی 

مناسبی برای آگاهی مصرف کنندگان صورت گیرد.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن با بیان این که بعید می دانم بلیت قطار 
در تابستان امسال گران شود از تشکیل شرکت قطارهای حومه ای 
در س��ال جاری خبر داد و گفت:  منابع مورد نیاز این شرکت توسط 

دولت تامین می شود.
احمد خدایی اظهار کرد: بلیت قطارهای حومه ای در کشور نسبت به 
بلیت مترو و تاکسی بسیار پایین است اما با این حال احتمال افزایش 

قیمت در بخش وجود ندارد.
وی با بیان این که قیمت بلیت قطار مس��یر به مس��یر متفاوت بوده 
و بس��تگی به اس��تقبال مردم دارد، تصریح کرد: شرکت های بخش 
خصوصی و صاحبان واگن پیشنهاداتی را برای افزایش قیمت بلیت 
به راه آهن ارائه می دهند و ما نیز این پیشنهادات را بررسی می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی اخیرا پیشنهادی 
برای افزای��ش قیمت بلیت قطار ب��ه راه آهن داده اس��ت، افزود: بله 
آنها پیش��نهاداتی در این زمینه ارایه کرده اند و در حال بررسی این 
درخواست ها هستیم، ولی بعید می دانم در تابستان افزایش قیمت 
داشته باش��یم.قائم مقام مدیرعامل راه آهن در عین حال بیان کرد: 
ممکن اس��ت برای بعضی قطارها به دلیل اس��تقبال مردم و این که 
خواس��تار افزایش کیفیت هس��تند، افزایش قیمت داشته باشیم. 
مانند »قطار زندگی« که با استقبال خوبی روبرو شده است، چنانچه 
چنین قطارهایی توسط شرکت ها راه اندازی شود قیمت متناسب با 
ظرفیت و کیفیت تعیین می شود.خدایی با تاکید بر این  که سیاست 
کلی برای افزایش قیم��ت بلیت قطار نداری��م در واکنش به این که 
ش��رکت های حمل ونقل ریلی مانند رجا از قیم��ت بلیت قطارهای 
حومه ای راضی نیستند و همواره اعالم می کنند در این بخش زیانده 
هستند، افزود: قطارهای حومه ای زیانده هستند و اخیرا وزارت راه 
و شهرسازی اقدام به تشکیل ش��رکت قطارهای حومه ای در قالب 
ش��رکت راه آهن کرده اس��ت تا به این ترتیب در این بخش به طور 
کامل دولت س��رویس و خدمات عضو هیات مدی��ره راه آهن یادآور 
شد: هم اکنون ساختار پروژه قطارهای حومه ای از طریق راه آهن در 
حال پیگیری است و منابع مورد نیاز آن از منابع دولتی تامین خواهد 
ش��د.خدایی در ادامه با بیان این که ضریب اش��غال قطار حومه ای 
تهران-قم 35 درصد اس��ت، بیان کرد: محدودیتی برای قطارهای 
حومه ای قائل نیستیم و بخشی از ناوگان شبکه ریلی به همین قطارها 

اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر این که بسته به میزان استقبال مردم تعداد قطارهای 
حومه ای را افزایش می دهیم، خاطرنش��ان ک��رد: هم اکنون تهران 
از چه��ار طرف به س��مت پرند، قم، ورامین و هش��تگرد س��رویس 
قطار حومه ای می دهد. اگر از س��مت هش��تگرد به س��مت قزوین 
س��رویس هایی را به ش��کل حوم��ه ای روزان��ه پرت��ردد بخواهد نه 
مس��افرات های بلند خانوادگی طبیعتا قزوین تبدی��ل به نقطه ای 
 می ش��ود که راه آهن قطار حوم��ه ای را برای آن راه ان��دازی خواهد 

کرد.

خوشمزگی باعث کاهش کیفیت 
صنایع غذایی

بلیت قطار گران نمی شود
ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن 
 و کش��اورزی ای��ران، اقتصاد را ب��ه عنوان

 مهم ترین مس��اله ای که دولت با آن روبرو 
اس��ت، مطرح کرد و گفت: اش��تغال، تولید 
داخل و مس��ایل معیش��تی، ج��دی ترین 
موضوعاتی هستند که در اقتصاد امروز کشور 

باید پیگیری شوند.
ب��ه گ��زارش ایرنا، محس��ن جالل پ��ور در 
نخستین دیدار خود با جمعی از خبرنگاران 
در دوره هشتم اتاق ایران که با حضور اعضای 
هیات رییسه و دبیرکل اتاق ایران برگزار شد، 
ابراز امیدواری کرد: موضوعات مربوط به امور 
بین المللی کشور و کاهش و رفع تحریم ها 
هرچه زودتر حل شوند، اما مساله ای که باقی 
می ماند اقتصاد کشور است که در قالب آن 

با چالش هایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که 
باید با برنامه ریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.

وی در ادامه به مسوولیت سنگین بخش خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد 
و گفت: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایس��تاد و در این ش��رایط برای 
حل چالش های اقتصادی کمک کند بنابراین اتاق ایران در دوره هشتم خود با 

مسوولیت سنگینی روبرو است.
نگاه رسانه ها، بی طرفانه با نقد سازنده

جالل پور با نگاهی به فعالیت های رسانه ها و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه، 
افزود: رسانه ها باید با نگاهی بی طرفانه فعالیت های هیات رییسه اتاق ایران را 
رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد س��ازنده استقبال می کنیم. با 
توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است که این مهم 
تنها به کمک فرهنگ سازی امکان پذیر می شود و این امر وظیفه رسانه هاست.

رییس اتاق ایران تاکید کرد: می توانیم به کمک رسانه ها ارزش سرمایه گذاری را 
باال ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند، 

سرمایه گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است.
رسانه ها مطالبه گر باشند

وی خاطرنشان کرد: زمانی که رس��انه های ما مطالبه گر باشند سطح انتظارات 
جامعه نیز باال می رود و جامعه مطالبه گر می تواند به تقویت بخش خصوصی، 
باال رفتن سطح س��رمایه گذاری ها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، 

کمک کند.
جالل پور تعامل با رسانه ها در مس��یر دو طرفه را مورد تاکید قرار داد و تشریح 
کرد: باید سعی کنیم تعامل با رسانه ها را با محتواتر و با معناتر دنبال کنیم و از این 

طریق حقوق حقه بخش خصوصی را پیگیری کنیم.
اقتدار بخش خصوصی در انتخابات هشتم اتاق ایران

رییس اتاق ای��ران به انتخابات دوره هش��تم ات��اق ایران اش��اره و تصریح کرد: 
خوش��بختانه انتخابات این دوره با اقتدار بخش خصوصی انجام شد و برخالف 
گمانه زنی ها که افتراق و اخت��الف در انتخابات اتفاق می افتد ش��اهد فضایی 

همدل و صمیمی ب��ا رای باال در مجموعه 
اتاق بودیم.

وی درخصوص برنامه هیات رییسه در دوره 
جدید گفت: هیات رییسه دوره هشتم اتاق 
ایران تعهد دارند طبق برنامه ای که قبل از 
انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده 
بود، عمل و در قال��ب آن به ارتقای جایگاه 

بخش خصوصی در کشور کمک کنند.
در آینده با طبقه بندی تشکل ها بر اساس 
س��هم آنها از تولید ناخالص داخلی رفتار 
می کنیم.جالل پور در پاس��خ به س��وال 
 یکی از خبرن��گاران در رابط��ه با وضعیت 
تشکل ها در کشور، توضیح داد: متاسفانه 
هنوز محل ثبت تش��کل ها س��اماندهی 
نش��ده اس��ت و وزارتخان��ه های کش��ور، 
جهادکشاورزی، تعاون/ کار و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تش��کل ها مشغول هس��تند، این در حالی است 
که در قانون بهبود مستمر محیط کس��ب و کار، نظامند کردن تشکل ها به اتاق 
ایران س��پرده ش��ده اس��ت.رییس اتاق ایران ادامه داد: دولت دهم قانون بهبود 
مستمر محیط کس��ب وکار را ابالغ نکرد و خوش��بختانه در دولت جدید شاهد 
بهبود شرایط و ش��روع رایزنی ها برای ابالغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره 
هفتم برای ساماندهی تشکل ها برنامه ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده 
نبودن زیرساخت ها اجرایی نشد، حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و 

ساماندهی تشکل ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت.
وی تش��ریح کرد: به دنبال آن هستیم که تش��کل ها را طبقه بندی کرده و آنها 
را در چهار الیه منطقه ای، ملی، فدراسیون ها و کنفدراس��یون ها قرار دهیم و 
با هر کدام از تشکل ها براساس س��هم آنها در GDP کشور رفتار کنیم. جالل 
پور در رابطه با محل ثبت تش��کل ها نیز توضیح داد: مجلس ش��ورای اسالمی 
 تمرکز ثبت تش��کل ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای س��لیقه ای 
می داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تالش هستیم 
طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تش��کل ها رسیدگی 

کنیم.
دولت نمی تواند نقش اول اقتصاد را بازی کند

در ادامه احمد فیاض بخش دبیرکل اتاق ایران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، 
تاکید کرد: در این وضعیت دول��ت نمی تواند موتور محرک اقتصاد باش��د چرا 
 که ش��اهد کاهش روزبه روز منابع و افزایش هزینه ها هس��تیم، بنابراین دولت

 نمی تواند مانند گذش��ته نقش اول اقتصاد کش��ور را بازی کن��د. وی با تاکید 
برلزوم اس��تفاده از همه ظرفیت های موجود کش��ور، افزود: باید سعی کنیم در 
آینده در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی قدم برداریم و تالش کنیم 
که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کش��ور در س��اماندهی اقتصاد سهم 
 بسزایی داشته باش��د و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک

 کند.

رییس اتاق ایران:

 اشتغال جدی ترین موضوع در اقتصاد است

یک اقتصاددان با تأکید بر اینک��ه در مدیریت اقتصاد با تحریم باید نقش 
مردم را جدی گرفت گفت: برای بهبود وضعیت اقتصاد معجره نیاز نیست 

بلکه باید طرز تفکر مسووالن تغییر کند.
احس��ان س��لطانی با بیان این که حتی اگ��ر مذاکرات به نتیجه برس��د 
با رویکرد کنون��ی دولتمردان، تنها ب��ه دلیل آزاد ش��دن پول های نفت 
نسیمی به اقتصاد می وزد گفت: مسووالن به جای برگزاری سمینارهای 
اقتصادی، سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنن��د؛ اگرچه در این 
مدت نشان داده اند به آن اعتقادی ندارند.وی در پاسخ به اینکه در صورت 
باقی ماندن تحریم ها باید چه اقداماتی صورت گیرد گفت: اولین خطای 
دولت این است که صنایع پیشران اقتصادی را نفت، پتروشیمی، خودرو 

و  فوالد می داند این در حالیس��ت که این صنایع بر مبنای خام فروشی و 
واردات قطعات شکل گرفته اند به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که 
با پیشرفت آن ها اقتصاد رش��د کند.وی با انتقاد از این که دولت مردم را 
در صحنه اقتصادی نادیده گرفته است گفت: مردم جوهره انقالب بودند. 
حضور آنها در جنگ تحمیلی موجب پیروزی ش��د. هر وقت مردم بودند 
ما هم موفق بوده ایم. اکنون نیز آنها قوت اقتصاد و کش��ور هس��تند.این 
اقتصاددان ادامه داد: بدبختی در این اس��ت که به اسم اقتصاد و تولید از 
مردم فاصله گرفته ایم این برای نظام بسیار مضر است باید اجازه داد مردم 
به کاسبی خود بپردازند.س��لطانی درباره اینکه چگونه می توان در زمان 
تحریم مانع کسب و کار نشد گفت: نباید از کسب وکارهای کوچک مالیات 
گرفته شود؛ چراکه این کار به قاچاقچیان اجازه می دهد که به راحتی کاال 
وارد کشور کنند. وی با بیان اینکه باید کش��ور با دنیا تعامل داشته باشد 
ش��کی نیس��ت ولی گره زدن زندگی مردم به رفع تحریم ها اشتباه است 
یادآورد شد: مشخص است که دشمن از چنین جوی در مذاکرات به نفع 
خود استفاده خواهد کرد.سلطانی با اشاره به اینکه به مطالباتی که دوسال 
پیش ایجاد ش��د و دولت یازدهم برای پی گیری این مطالبات بر سر کار 
آمد پاسخ داده نشد و وضعیت تشدید شده است گفت:متأسفانه عملکرد 
دولت در بخش اقتصاد ضعیف بوده است.وی با تأکید بر اینکه باید به مردم 
یادآوری شود که منتظر پول مفت نفت نباشند و دست به زانو خود بگیرند 

و کار کنند گفت: التبه دولت نیز باید هزینه کسب و کار را کاهش دهد.

عضو هیات رییس��ه مجمع واردات ایران معتقد اس��ت: آنچه از وضعیت 
واردکنندگان رسمی می توان مش��اهده کرد آن است که قوانین دست 
و پاگیر اداری موجود در مس��یر واردات قانونی بیش از اندازه است و باید 

اصالح شود.
محمدرض��ا بوترابی اف��زود: واردات در کش��ور ما تبدیل ب��ه یک فرایند 
پیچیده، زمان بر و غیرقابل پیش بینی ش��ده و فرسایش تدریجی بنگاه 
های شناسنامه دار برای حفظ سهم بازار کامال مشهود است. در حالی که 
واردات غیررسمی، ته لنجی و کوله بری در حال فربه شدن است و توجه 

به این موضوع خصوصا در دوره پساتحریم بسیار ضروری است.
رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایش��ی و بهداشتی سپس با 
اشاره به نظارت های سازمان غذا و دارو بر تولیدات و واردات این بخش، 
اضافه کرد: این نظارت ها برای تامین س��المت مص��رف کننده ضروری 
و مفید اس��ت و در همه جای دنیا تجارت کاالهای س��المت محور تحت 
نظارت سازمان های ذیصالح صورت می گیرد اما مساله این است که در 
دنیا ساز و کارهای الزم برای تسهیل امور نیز مورد نظر سیاستگذاران قرار 
دارد.وی ادامه داد: واردکنندگان به هیچ عنوان بدنبال کاهش حساسیت 
س��ازمانهای نظارت کننده بر فرایند واردات نیس��تند، اما موضوع اصلی 
آن اس��ت که در کنار دقت در نظ��ارت باید موضوعاتی از قبیل س��رعت 
انجام امور، حذف موازی کاری ها و کاهش قوانین دس��ت و پاگیر اداری 

زائد نیز مورد توجه قرار گیرد. بوترابی ادامه داد: برخی سختگیری های 
غیرضروری نظام گمرکی، تعرفه باال در کنار قوانین دست و پاگیر اداری 
و ابهام در نحوه اجرای برخی مقررات، دوباره کاری های بی مورد، موازی 
کاری میان سازمان های مختلف و ده ها دلیل دیگر موجب افزایش هزینه 
تمام شده واردات رسمی شده و این به آن معنا است که ما خودمان ریشه 

قاچاق که همان سود بادآورده واردات غیررسمی است را آبیاری کنیم.
عضو هیات رییس مجم��ع واردات ادامه داد: افزای��ش قاچاق به معنای 
افزایش کاالی تقلبی و غیر کنترل ش��ده و تجربه جهانی نشان داده که 
بهترین شیوه برای مقابله با آن حمایت از واردکنندگان شناسنامه دار و 

اعتماد به کسانی است که سرمایه آنها در مسیر قانونی در گردش است.

دنبال معجزه نباشیم، ورود مردم به اقتصاد هر تحریمی را خنثی می کند

پاسخ  منفی وزارت صنعت به شورای رقابتاعالم آمادگی »شاتل« برای خرید سهامواردات  محصوالت پتروشیمی خارجیبرنج وارداتی ارزان شد 

روند واردات رسمی و قانونی به کشور باید اصالح شود

در حالی که نرخ ارز و تعرفه واردات برای برنج خارجی طی س��ال گذش��ته 
تاکنون افزایش یافته اس��ت، قیمت انواع برنج وارداتی در سه ماهه نخست 
امسال نسبت به بهار سال گذشته با کیلویی حدود هزار تومان کاهش قیمت 
مواجه بوده که علت این ارزانی از نظر واردکنندگان، کاهش نرخ های جهانی 

است.
مس��یح کش��اورز، دبیر انجمن واردکنندگان برن��ج در ای��ن زمینه گفت: 
قیمت های جهانی، نرخ ارز و تعرف��ه  واردات معیارهای اثرگذار برای تعیین 
قیمت برنج وارداتی اس��ت و بر این اس��اس علیرغم افزایش نرخ ارز و تعرفه 
برای واردات برنج از سال گذشته تا امسال، قیمت انواع برنج خارجی به دلیل 

کاهش نرخ های جهانی، کاهش یافته است. 
وی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی به کش��ور از م��اه می 2014 تا ماه می 
2015 حدود 30 درصد کاهش یافته اس��ت، گفت: یکی دیگر از علت های 
 کاهش قیمت برنج وارداتی این اس��ت که کش��ورهایی مانند هندوس��تان 
هم که به فصل برداش��ت  محصول جدیدش��ان نزدیک می شوند در تالش 
 هس��تند تا با به حداق��ل رس��اندن قیمت، محصول س��ال گذش��ته خود 

را بفروشند.
اما قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی در بازار عمده فروشی و خرده فروشی با 
قیمت وارداتی آن فاصله بسیاری دارد، چراکه به گفته مسیح کشاورز، قیمت 
عمده فروش��ی هر کیلوگرم برنج وارداتی از 3800 تا 4200 تومان متفاوت 
است و هر کیلوگرم از این محصوالت بسته به نوع و برند خود کیلویی 4600 

تا 5500 تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.

ورود محصوالت پتروشیمی سایر کشورها به ایران در حال افزایش است به 
طوری که صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور را با تهدید مواجه 

کرده است.
ت��ا چن��دی پی��ش، ورود محص��والت پتروش��یمی چینی، مش��کالتی را 
برای صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی کش��ور مواج��ه کرده ب��ود و این 
 ب��ار پ��ای محص��والت پتروش��یمی واردات��ی از ترکی��ه ب��ه ای��ران ب��از 

شده است. 
ایران ب��ه دلیل وجود ظرفی��ت ها و خوراک م��ورد نیاز، از مزیت��ی ویژه در 
تولید محصوالت پتروشیمی برخوردار اس��ت، اما مدتی عرضه محصوالت 

پتروشیمی خارجی در بازار ایران روبه فزونی گذاشته است.
رضا محتشمی پور رییس دفتر توس��عه صنایع پایین دستی پتروشیمی در 
این خصوص می گوید: افزایش واردات از ترکی��ه پس از ابالغ مصوبه تعرفه 
ترجیحی که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت مصوب شد، کاهش تولید 
در واحدهای پایین دستی و به تبع آن کاهش ش��دید تقاضای محصوالت 
پتروش��یمی را در پی داش��ته اس��ت که به هیچ عنوان مطلوب نیست.وی 
افزود: خوشبختانه روند تولید در 3 ماه نخست امسال از سوی مجتمع های 
تولیدی در باالدس��ت مطلوب بود اما در صنایع تکمیلی به دالیل گوناگون 
تولید رضایت بخش نبوده اس��ت.رییس دفتر توس��عه صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی افزود: روند کاهش��ی قیمت نفت موجب رقابت شدید عرضه 
کنندگان محصوالت پتروشیمیایی در بازارهای هدف صادراتی گردیده اما 

این رقابت در بازار ایران وجود ندارد.

گروه شرکت های شاتل برای خرید صد درصد سهام شرکت توسعه اعتماد 
مبین اعالم آمادگی کرد.

شاتل بزرگ ترین شرکت خصوصی ارایه دهنده اینترنت پرسرعت در کشور 
یک روز پس از انتشار اسناد مزایده فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین 
طبق پروانه خود و شرکت مخابرات ایران مکاتبات اداری برای خرید سهام 
این شرکت را آغاز کرد.محمدحس��ن شانه س��اززاده، رییس هیات مدیره 
شاتل با تایید این خبر گفت: اعالم آمادگی و درخواست شاتل برای خرید 50 
درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوی��ی ارایه و تقاضای 
جدی خرید سهام این شرکت به صورت رسمی مطرح شده است. شاتل به 
دلیل برخی انتقاداتی که به نحوه برگزاری مزایده مطرح اس��ت، درخواست 
خود را به وزارت ارتباطات و س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
ارسال کرد. با توجه به تغییر شرایط این شرکت طی پنج سال گذشته پس 
از خصوصی و نحوه ارزش گذاری آن و همچنین برابر نبودن ش��رایط فعلی 
این شرکت با زمان واگذاری آن در بورس به واسطه فروش برخی دارایی ها، 
تغییرات درآمدی و توسعه ای از وزارت ارتباطات خواسته شده تا در زمینه 
قیمت گذاری و نحوه فروش بلوک مدیریتی سهام مخابرات ورود کند.شانه 
ساززاده تاکید کرد: شاتل آمادگی دارد با خرید سهام شرکت توسعه اعتماد 
مبین و در اختیار گرفتن بلوک مدیریتی س��هام مخابرات به صورت کامال 
خصوصی و با رویکرد مدیریت بخش خصوصی، ارتقای بهره وری، و اقدامات 

توسعه ای را با ارایه طرح جامع در این شرکت نهادینه کند.

هنوز یک هفته ای از دستور شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای اصالح دس��تورالعمل واردات خودرو نگذشته که این وزارتخانه به این 

درخواست پاسخ منفی داد.
حدود 10 روز پیش جدیدترین جلسه ش��ورای رقابت با حضور معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��د و در این جلس��ه اعضای شورای رقابت 
اعالم کردند که با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند واردات 
خودرو به کشور انحصاری شده است بنابراین از این وزارتخانه خواستند این 
دستورالعمل را اصالح و نتیجه را برای بررسی به این شورا اعالم کند.در این 
زمینه عضو ناظر شورای رقابت درباره جلسه اخیر این شورا در زمینه بررسی 
انحصار در واردات خودرو به کش��ور، اظهار کرده بود: در این جلسه تصمیم 
گرفته ش��د که واردات خودرو انحصاری نباش��د چرا که این امر هم واردات 
خودرو در انحصار دو ش��رکت باش��د و هم تولید داخلی آن انحصاری باشد 
امر صحیحی نیس��ت.وی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل واردات 
خودرو به گونه ای تعریف شده که به انحصار در واردات خودرو ختم می شود، 
خاطرنشان کرده بود: در جلسه ش��ورای رقابت، وزارت صنعت ملزم شد که 
دس��تورالعمل واردات را به گونه ای تغییر دهد که واردات خودرو از انحصار 

خارج شده و تمام افراد حقیقی و حقوقی امکان آن را داشته باشند.
با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین واکنش رسمی خود در 
این زمینه، هرگونه اصالح در این دس��تورالعمل را رد کرد. در این ش��رایط 
مشخص نیست که آیا شورای رقابت س��رانجام موفق به رفع انحصار از روند 

واردات خودرو به کشور خواهد شد یا نه. 
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

      
مفاد آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

1-برابر راي شماره139360302012000602 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خمسلوئي  محمد  گل  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
غالمرضا در يك باب خانه  به مساحت   352.48  مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد حسين 

خان باجول محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139460302012000073هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فرنگيس سپياني فرزند جعفر قلي 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكبابخانه به مساحت 209.32 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  اصلي  از 200  فرعي   1 پالك  از  شده 

عزيزاله دوست محمدی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره 139460302012000070 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اله  روح  فرزند  مرادي  حيدر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكبابخانه به مساحت 209.32 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي عزيزاله 

دوست محمدی محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره 139460302012000076 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قاسمي فرزند فالمرز در 
ازپالك2  مفروز و مجزي شده  مترمربع  به مساحت 201.14  باب خانه  يك  ششدانگ 
فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفرعلی احمدی 

محرز گرديده است.
5-برابر راي شماره 139460302012000599 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نامدار يبلوئي خمسلوئي فرزند 
سوارعلي در يك باب خانه به مساحت 353.28 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلوخريداري از مالك رسمي آقايان مرادعلی وپنجعلی 

يبلوئی محرز گرديده است.
6-برابر راي شماره 139360302012006587 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ملك ناز رحيمي بلميري فرزند 
يحيي در يك باب خانه به مساحت 135.19مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 
فرعي از 199 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي خانم زبيده مرشدی محرز 

گرديده است.
7-برابر راي شماره 139460302012000020 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود مرتضي ء فرزند حسن 
در يك باب خانه به مساحت 412.50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي 
از مالك رسمي آقاي حسن مرتضايی محرز  از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري 

گرديده است.
8-برابر راي شماره 139460302012000715 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود رحيمي آشجردي فرزند 
طاهر در يك باب خانه به مساحت 233.32 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
معصومی  پاشا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  آشجرد  در  واقع  اصلي    8 از  فرعي 

محرز گرديده است.
9-برابر راي شماره 139460302012000588 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميالد سلطاني فرزند فريدون در 
يك باب چهارديواری ومستحدثات به مساحت 1456.91 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي جعفرقلی 

خان سلطانی محرز گرديده است.
10-برابر راي شماره 139460302012000585 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
يك باب مغازه به مساحت 47.70 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12/11 فرعي 
شكراله خسروی  ميرزا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در  واقع  اصلي   12 از 

محرز گرديده است .
11-برابر راي شماره 139460302012000136 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
يك باب مغازه به مساحت 43.58 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12/11 فرعي 
از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاشكراله خسروی محرز 

گرديده است.
12-برابر راي شماره 139460302012000591 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد زماني فرزند حياتقلي در 
از پالك 12/11   به مساحت 62.08 مترمربع مفروز و مجزي شده  باب ساختمان  يك 
فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاشكراله خسروی 

محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139460302012000594 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين جهانگيري بلطاقي فرزند 
از پالك 3  سبزعلي در يكبابخانه به مساحت 243.02 مترمربع مفروز و مجزي شده 
فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي رضا ربيعی محرز 

گرديده است.
14-برابر راي شماره 139460302012000597 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول اسماعيلي فرزند ماشااله 
در يك باب خانه به مساحت 224.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك2 فرعي 
از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالباقی عابدينی محرز 

گرديده است.
15-برابر راي شماره 139460302012000117 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يداله شفيعي ششجواني فرزند 
حسين در يك باب خانه به مساحت 272.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 202 اصلي واقع درششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي اسداله ابدالی 

محرز گرديده است.
16-برابر راي شماره 139460302012000111 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين شجاعي فرزند مهدي  
در يك باب خانه به مساحت 175.15مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك94 فرعي 
واميرقلی  مهديقلی  آقايان  مالك رسمي  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي  از 148 

شجاعی محرز گرديده است.
17-برابر راي شماره 139460302012000114 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا حيدري فرزند رضا در 
يك باب خانه به مساحت 330.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 
از مالك رسمي آقاي مصطفی طهماسبی وغيره  200 اصلي واقع در بوئين خريداري 

محرز گرديده است.
18-برابر راي شماره 139460302012000611 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن قائدي فرزند محمد رضا 
در يكباب چهار ديواری دارای اعيان به مساحت 289.63 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 3 فرعي از149 اصلي واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی 

قلی خسروی محرز گرديده است.
19-برابر راي شماره 139460302012000036 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم قمرالسادات عبداللهي دمنه 
فرزند سيد مجتبي در يك باب خانه به مساحت 285.37 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمدجواد 

مهدوی محرز گرديده است.

20-برابر راي شماره 139460302012000042 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خوزاني  عشقي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اصغر در يك باب خانه به مساحت 227.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 
اکبرآقا مرتضائی  آقاي  از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 200اصلي واقع در  فرعي 

محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139460302012000039 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خوزاني  اصغر عشقي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 109.59 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  اصلي  از 200  فرعي   3 پالك  از  شده 

محمدعلی مرتضائی محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139460302012000061 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
براتيان فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا 
جانعلي در يك باب خانه به مساحت 220.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
يبلوئی  آقاي کاظم  از مالك رسمي  از 221 اصلي واقع در خمسلو خريداري  1 فرعي 

محرز گرديده است.
23-برابر راي شماره 139460302012000058 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا ابراهيمي بوئيني فرزند 
و  مفروز  مترمربع  به مساحت 104.70  فوقانی مسكونی  مغازه  باب  يك  در  محمدقلي 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدقلی ابراهيمی محرز گرديده است.
24-برابر راي شماره 139460302012000029هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جابري فرزند محمد در  ملك فريدن تصرفات 
يك باب خانه به مساحت 170.37 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 
149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محسن خسروی محرز 

گرديده است.
25-برابر راي شماره139460302012000017 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي باقر اکبري فرزند قدرت اله در 
يك باب خانه به مساحت 295.68 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 
149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفدرعلی شجاعی محرز 

گرديده است.
26-برابر راي شماره 139460302012000088 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم بهرامي فرزند رضاعلي 
در يكبابخانه به مساحت 133.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از221 
اصلي واقع در خمسلوخريداري از مالك رسمي آقاي جعفر بهرامی محرز گرديده است.

27-برابر راي شماره 139460302012000055 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند مصطفي  اکبر سعادتي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 421.78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
محرز  اصغر سعادتی  آقاي  مالك رسمي  از  در خمسلوخريداري  واقع  اصلي   221 از 

گرديده است.
28-برابر راي شماره 139460302012000656 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي شيخ محمدي مياندشتي 
فرزند ابوالفتح در يك باب خانه به مساحت 225.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقای محمدعلی  

رضائی محرز گرديده است.
29-برابر راي شماره 139460302012000709 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد ابراهيم اسماعيلي قوهكي 
فرزند سيد علينقي در يك باب خانه به مساحت 286.32 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالك 1فرعي از 4 اصلي واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد محمود 
قاسمی محرز گرديده است.

30-برابر راي شماره 139460302012000712 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي قارداشي فرزند مجتبي 
در يك باب خانه به مساحت 294.50مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از مالك رسمي آقاي ماشااله احمدی افوسی  از 206 اصلي واقع در افوس خريداري 

محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139460302012000706 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله حاجي بنده فرزند عزيز 
از پالك1فرعي  مترمربع مفروز و مجزي شده  به مساحت 164.86  باب خانه  در يك 
محرز  باجول  محمدخان  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درافوس  واقع  اصلي  از206 

گرديده است.
32-برابر راي شماره 139460302012000676 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين مقصودي فرزند محمد 
جعفر در يك باب خانه به مساحت 416.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدجعفرمقصودی 

محرز گرديده است.
33-برابر راي شماره 139460302012000096 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن ابراهيمي نيا فرزند رحمان 
در يك باب خانه به مساحت 143.92مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدابراهيم کيخايی محرز 

گرديده است.
34-برابر راي شماره 139460302012000011 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
طراري  خدابخشي  غالمرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند عبدالعلي در يك باب خانه به مساحت 304.67 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخدابخشی 

طراری محرز گرديده است.
35-برابر راي شماره 139460302012000644 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه خواجه فرزند آقا جالل 

در يك باب خانه به مساحت 152.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 316 فرعي 
بوئينی  آقاي يوسف صديقی  از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 199 اصلي واقع در 

محرز گرديده است.
36-برابر راي شماره 139460302012000641 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فريبا علي خاني فرزند رضا در 
يك باب خانه به مساحت 156.50مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 
اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقای تاج محمد دوست محمدی وغيره 

محرز گرديده است..
37-برابر راي شماره 139360302012006590 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله محسني داراني فرزند 
ذبيح اله در يك باب خانه به مساحت 219.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله محسنی 

محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139460302012000067 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن خسروي فرزند مرتضي 
قلي در يك باب خانه به مساحت 269.20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی قلی خسروی 

محرز گرديده است.

39-برابر راي شماره 139460302012000023 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ماشااله سياوشي شاه عنايتي 
فرزند نوراله در يك باب خانه به مساحت 208.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا 

شيروانی محرز گرديده است.
40-برابر راي شماره 139460302012000032 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جابري فرزند محمد در  ملك فريدن تصرفات 
يك باب ساختمان به مساحت 154.09مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي 
از 149 اصلي واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي سيد مرتضی موسوی 

محرز گرديده است.
41-برابر راي شماره 139460302012000079هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا يبلوئي فرزند قهرمان در 
يك باب خانه به مساحت 85.64 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از12 
اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقايان آقامحمود وعلی دادگستر محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000727 شماره  راي  42-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی 
ايران بنمايندگی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی-  اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
اصفهان در يك باب ساختمان کتابخانه به مساحت 416.92 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالكين متعدد محرز گرديده 

است.
43-برابر راي شماره 139460302012000605 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الباقي عابديني ششجواني 
و مجزي  مفروز  مترمربع   204.89 به مساحت  خانه  باب  يك  در  اله  اسد  فرزند شيخ 
شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدحسين دادخواه محرز گرديده است.
44-برابر راي شماره 139460302012000669 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي حاتمي فرزند ميرزا در 
يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب از چاه طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 
100002.41مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 160 اصلي واقع در  قلعه 

اخالص خريداري از مالك رسمي آقاي سيدهاشم شفيعی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000626 شماره  راي  45-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله شاه محمدي 
فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
154590.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع درده 

کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلی شاه محمدی محرز گرديده است.
46-برابر راي شماره 139460302012000620 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اله شاه محمدي  آقاي حشمت  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
154590.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع در ده 

کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلی شاه محمدی محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139460302012000623 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شاه محمدي ده 
کلبعلي فرزند درويشعلي در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 154590.10مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از58 اصلي واقع 

درده کلبعلی خريداري از مالك رسمي آقاي نوراله شاه محمدی محرز گرديده است.
48-برابر راي شماره 139460302012000014 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد بگدلي فرزند يادگار دريك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 100009.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 99 اصلي واقع در کميتك خريداري از مالك رسمي آقاي يادگار بگدلی کميتكی 

محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139460302012000570 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي قلي اسكندريان فرزند 
قلي دريك قطعه زمين مزروعي به مساحت 108796.98 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 51 اصلي واقع در انالوجه خريداري از مالك رسمي آقاي حاجی 

آقاقلی انالوجی محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139460302012000093 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
افراسياب صالحي فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
چراغعلي دريك قطعه زمين مزروعي به مساحت 101875.01 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 101 اصلي  واقع در علی آباد خريداري از مالك رسمي آقاي 

قپان صالحی محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 139360302012006308 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن عين الهي فرزند حسين در  
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 102431.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 43 اصلي  واقع در بادجان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی 

افشاری و غيره  محرز گرديده است.
52-برابر راي شماره 139460302012000659 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدآقا مهدي چهل خانه فرزند 
اسداله دريك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات متعلقه به مساحت 118911.36مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در چهلخانه خريداري از مالك 

رسمي آقاي اسداله مهدی چهلخانه محرز گرديده است.
53-برابر راي شماره 139460302012000733 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد کمال رضائي فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات متعلقه 
به مساحت 111390.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 3 اصلي واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد نصير عبدالهی محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139460302012000730 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
تقي رضائي دمنه  آقاي سيد محمد  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي با تأسيسات 
متعلقه به مساحت 111390.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 3 اصلي 

واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد نصير عبدالهی محرز گرديده است.
55-برابر راي شماره 139460302012000082 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
دشت  طيور  و  دام  توليدي  متقاضي شرکت  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
کيميا سهامي خاص به شماره ثبت 255234 تهران و شناسه ملی 10102955341 در 
مترمربع   25938.93 مساحت  به  مرغ  پرورش  وتأسيسات  ساختمان  يكباب  باب  يك 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 56 اصلي واقع درعلی عرب خريداري از مالك 

رسمي آقاي رجبعلی ميرزائی محرز گرديده است.
56-برابر راي شماره 139460302012000796 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت توليدي دام وطيور دشت کيميا 
سهامي خاص به شماره ثبت 255234 تهران و شناسه ملی 10102955341در يك باب 
ساختمان پرورش مرغ به مساحت 49968.95 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
329 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد سليمی 

محرز گرديده است.
57-برابر راي شماره 139460302012000105 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد عرب فرزند رضاقلي 
درششدانگ يك قطعه زمين زراعی وساختمان به مساحت 151272.12 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 58 اصلي واقع در ده کلبعلی خريداري از مالك رسمي 

آقاي منصور شاه محمدی محرز گرديده است.

58-برابر راي شماره 139460302012000721 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت مخابرات چادگان به شماره 
ملی 10260444260 در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 500 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 37 اصلي واقع در دولت آبادگل سفيدخريداري از مالك 

رسمي از تعدادی از مالكين دولت آبادمحرز گرديده است.
59-برابر راي شماره 139460302012000724 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شرکت مخابرات چادگان به شماره 
ملی 10260444260 در يك باب ساختمان به مساحت 400 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1/9 فرعي از 115 اصلي واقع در کوگانك خريداري از مالك رسمي تعدادی 

از مالكين کوگانك محرز گرديده است.
60-برابر راي شماره 139460302012000123 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم چراغي فرزند محمد 
اسماعيل در يك باب خانه به مساحت 179.02مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل چراغی 

محرز گرديده است.
61-برابر راي شماره 139460302012000129 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد فخرائي چادگاني فرزند 
به مساحت 197.83مترمربع  باب خانه  از ششدانگ يك  دانگ مشاع  اله در سه  حبيب 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي نامدار زياری محرز گرديده است.
62-برابر راي شماره 139460302012000126 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فهيمه لطفي فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 197.83مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي نامدار 

زياری محرز گرديده است.
63-برابر راي شماره 139460302012000120 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم سمندگاني چادگاني 
از  فرزند محمد در يك باب خانه به مساحت 198.07 مترمربع مفروز و مجزي شده 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات 

محرز گرديده است.
64-برابر راي شماره 139460302012000102هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدقلي غالمي فرزند عباسعلي 
در يك باب خانه به مساحت 1268.31مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين ومحمدقلی 

غالمی محرز گرديده است.
65-برابر راي شماره 139460302012000576 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد سمندگاني چادگاني فرزند 
حسينعلي در يك باب چهار ديواری دارای اعيان به مساحت 358.84 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نعمت اله عباسی محرز گرديده است.
66-برابر راي شماره 139460302012000579 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير ميرسليم فرزند عبدالحميد 
در يك باب خانه به مساحت 200.12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی صفری و غيره 

محرز گرديده است.
67-برابر راي شماره 139460302012000582 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر علي لطفي فرزند نعمت اله 
در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 179.99 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف 

بيات محرز گرديده است.
68-برابر راي شماره 139460302012000573 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا اله دادي فرزند علي در 
يك باب خانه به مساحت 206 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 
اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي الياس اله دادی محرز گرديده 

است.
69-برابر راي شماره 139460302012000664 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرامعلي کرمي ده کلبعلي فرزند 
يد اله در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 53.20 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

شاهمرادی محرز گرديده است.
70-برابر راي شماره 139460302012000653 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي محمدي فرزند 
رمضان در يك باب خانه به مساحت 349.75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
4 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي صفرعلی صالحی 

محرز گرديده است.
71-برابر راي شماره 139460302012000650هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز عليقليان فرزند کيامرث 
در يك باب خانه به مساحت 224.82مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 
عليقليان محرز  آقاي شهريار  مالك رسمي  از  در سمندگان خريداري  واقع  اصلي   62

گرديده است.
72-برابر راي شماره 139460302012000647 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جهان  فرزند  حاجتي  حسين  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
پالك  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع   296.20 به مساحت  خانه  باب  يك  در  بخش 
1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش حاجتی 

محرز گرديده است.
73-برابر راي شماره 139460302012000638 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يزدان بخش لطفي فرزند 
آقاميرزا در يك باب چهارديواری دارای اعيان به مساحت 283.96 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

آقاميرزا لطفی محرز گرديده است.
74-برابر راي شماره 139460302012000635 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  محمدخاني  جواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 182.06مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
آقاي علی محمدخانی محرز  از مالك رسمي  از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

گرديده است.
75-برابر راي شماره 139460302012000632 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينقلي اله دادي فرزند محمد 
در يك باب خانه به مساحت 253.32مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي جمشيد يادگاری محرز 

گرديده است.
76-برابر راي شماره 139460302012000629 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي بياتي فرزند علي مراد 
در يك باب خانه به مساحت 192.80مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از مالك رسمي آقاي قربانعلی کريمی محرز  از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

گرديده است.
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تمدید قرارداد 
 پارخو 

با خفاش ها

   آقای گل لیگ برتر 
در لیست سپاهان 

نیست

دنی پارخو، کاپیتان والنسیا قرارداد خود را به مدت 4 سال با این تیم تمدید کرد.
طبق قرارداد جدید، دنی پارخو تا ماه ژوئن س��ال 2020 میالدی در والنسیا توپ 
خواهد زد. هافبک 26 ساله  والنس��یا که سال 2011 از ختافه به این تیم پیوست، 
فصل گذشته 34 بار برای این تیم در لیگ و جام حذفی به میدان رفت و موفق شد 

12 گل به ثمر برساند.
پارخو، پس از امضا قرارداد جدید با خفاش ها به خبرنگاران گفت: » امروز یکی از 
شادترین روزهای زندگی من است. من مطمئن بودم که ما به توافق می رسیم. این 
چیزی بود که من واقعا خواهان آن بودم. من همیشه گفته ام که هیچ باشگاهی 
وجود ندارد که من در آن خوشحال تر از اینجا باشم. از باشگاه و طرفداران به خاطر 

اعتقادی که به من دارند متشکرم«.
او افزود: » از زمانی که پیتر لیم )مالک سنگاپوری والنسیا( به اینجا آمده، اوضاع 
هر روز بهتر می شود. با نونو، به عنوان مربی و تیمی که ما داریم می توانیم به آینده 

خوشبین باشیم«.

به گفته سرپرست سپاهان، نه کاپیتان سابق تیم ملی و نه آقای گل لیگ برتر، هیچ 
کدام در لیست سپاهان نیستند.

رسول خوروش، در خصوص شایعاتی مربوط به قرار گرفتن نام نکونام و ادینهو در 
لیست س��پاهان برای فصل آینده گفت: نه نکونام و نه ادینهو، هیچ کدام در لیست 
ما قرار ندارند، ضمن اینکه ادینهو در قطر قرارداد بسته و نمی دانم این بحث ها برای 

چیست.
وی در مورد اینکه حاج صفی از چه زمانی در تمرینات سپاهان حاضر می شود، گفت: 
توافق اولیه با این بازیکن انجام ش��ده و حاج صفی از این هفته به تمرینات سپاهان 

اضافه خواهد شد.
خوروش، در م��ورد اینکه آیا حاج صف��ی در خصوص پیش��نهادات خارجی  اش با 
سپاهانی ها صحبت کرده است یا خیر، گفت: در این خصوص احسان صحبتی با ما 
نکرده است. سرپرست سپاهان در خصوص محل اردوی سپاهان گفت: این اردو در 

شهر بولو که شهری کوچک بین آنکارا و استانبول است، برگزار می شود.

دردسرهای عظیم کفاشیان و تاج!
 پایان کار پرسپولیس 

با جذب4 بازیکن
تیم فوتبال پرسپولیس چهار بازیکن دیگر در پست های مختلف به خدمت 
می گیرد. در آخرین نشس��ت برانکو ایوانکوویچ با مسووالن فنی باشگاه 
پرسپولیس تصمیم گرفته شد این باشگاه با جذب 4 بازیکن در پست های 
دروازه بان، دفاع چپ، مدافع میانی و مهاجم نوک به فعالیت خود در فصل 
نقل و انتقاالت پایان دهد. این در حالی اس��ت ک��ه تکلیف محمد نوری 
با باشگاه پرس��پولیس هنوز مشخص نیس��ت و اگر این بازیکن از جمع 
سرخپوشان جدا شود در آن صورت این باش��گاه یک هافبک طراح نیز 
جذب خواهد کرد. باشگاه پرسپولیس شرایط خود را برای جذب ضرغام 
اسماعیل به مدیر برنامه های این بازیکن اعالم کرده است و قرار شده این 
بازیکن امروز پاسخ نهایی خود را به آخرین پیشنهاد پرسپولیسی ها اعالم 
کند. چنانچه پاسخ ضرغام به این پیشنهاد مثبت باشد این بازیکن طی 
هفته جاری به تهران خواهد آمد. ضرغام برای پرسپولیسی شدن مبلغ 
500 هزار دالر پشنهاد داده است، اما مسووالن این باشگاه این رقم را تا 
حدی کاهش داده و منتظر پاسخ بازیکن عراقی هستند. چنانچه باشگاه 
پرسپولیس در جذب ضرغام اسماعیل ناکام باشد، حبیب گردانی، گزینه 
دیگر این باشگاه برای پس��ت دفاع چپ خواهد بود. این بازیکن را کریم 

باقری به مسووالن باشگاه پرسپولیس پیشنهاد داده است.

 اگر رحمتی استقالل را بسته
پس ما چه کاره ایم!

مس��وول امور نقل و انتقاالت استقالل گفت: س��عی می کنیم در حومه 
 تهران با خس��رو حی��دری و ابراهیمی ق��رارداد نهای��ی را امضا کنیم.

علی نظری جویباری در مورد آخرین وضعیت نقل و انتقاالت اس��تقالل 
گفت: دیروز که استراحت کردیم، اما امروز دوباره کار را شروع می کنیم 
و اخبار خوشی برای هواداران داریم؛ و امیدوارم امروز و فردا تیم را کامل 
کنیم تا سه شنبه با تیم کاملی به اردو برویم. وی ادامه داد: سعی می کنیم 
۹0 درصد از افرادی که مظلومی خواسته است را تا دوشنبه جذب کنیم. 
یکی دو نفر باقی می ماند که آن هم تا هفته آینده ش��رایط شان را برای 
حضور در اس��تقالل مهیا خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
رحمتی سهمیه لیگ برتری محس��وب می شود یا لیگ یکی، گفت: چه 
پیکان بماند و چه س��قوط کند فرقی ندارد چون رحمتی سهمیه لیگ 
 برتری اس��ت و ما روی لیگ برتری بودن این بازیکن حس��اب کرده ایم.

با این حال فقط یک جای خالی برای س��همیه لیگ برت��ری داریم که 
آن هم به دنبال هافبک بازی ساز هس��تیم. جویباری در مورد اینکه این 
خبر خوش چیس��ت، گفت: در هر صورت تمدید ق��رارداد با بازیکنانی 
که هواداران آنها را دوس��ت دارند می تواند یکی از همین اخبار باش��د؛ 
ضمن اینکه ما همچنان به دنبال جذب بازیکنان��ی که مظلومی آنها را 
می خواهند هس��تیم. جویباری افزود: برای جذب فوروارد نیز به باشگاه 
ذوب آهن نامه زدیم تا حسن زاده را جذب کنیم؛ هر چند که این هافبک 
یا فوروارد ه��ا نیز می توانند خارجی باش��ند و حتما نبای��د لیگ برتری 
باشند. وی در مورد آخرین شرایط کرار گفت:  فردا با مدیر برنامه های این 
بازیکن جلس��ه داریم و تالش می کنیم تا او را حفظ کنیم. قرار است در 
این جلسه مظلومی نیز حضور داشته باشد تا در مورد کرار تعیین تکلیف 
به عمل آید. جویباری با بیان اینکه صحبت های الزم در مورد بیک زاده 
و صادقی شده است، در مورد آخرین وضعیت ابراهیمی و حیدری گفت: 
۸0 درصد کار این دو بازیکن تمام شده و امروز و فردا نهایی خواهد شد. 
مسوول نقل و انتقاالت باش��گاه اس��تقالل همچنین در مورد وضعیت 
س��یدجالل حسینی گفت: حس��ینی بازیکنی نیس��ت که بگوییم او را 
نمی خواهیم، اما باید شرایط جور شود و سعی می کنیم او را هم جذب 
کنیم؛ ولی هیچ صحبت و مذاکره ای با او نداشته ایم هر چند که یک بار 
 امیری می خواست با او جلس��ه برگزار کند که این جلسه برگزار نشد.

 او در لیس��ت اولی��ه مظلومی ب��ود، اما چن��د مدافع ج��ذب کردیم؛ 
با این حال اگر با سیدجالل توافق ش��ود با مظلومی صحبت های الزم 
را به عمل می آوریم. وی در م��ورد وضعیت تیموریان گفت: آندو گفت 
می خواهم به قطر بروم و دیگر از او خبری نداریم.جویباری، در پاس��خ 
به این س��وال که چرا اس��تقالل فقط مدافع جذب می کند، گفت: این 
دیگر نظر جویباری است، هر چند که هافبک مهاجم هم داریم و فقط 
یک فوروارد نوک می خواهیم که س��عی می کنیم یک بازیکن خارجی 

جذب کنیم.
وی در مورد اینکه گفته می شود رحمتی استقالل را بسته است، گفت: 
اگر رحمتی این کار را می کند دیگر من و امیری اینجا چه کاره هستیم؛ 
ضمن اینکه از وقتی رحمتی قراردادش را بس��ت دیگر او را ندیدم، اما 
شاید این شایعه ها به این دلیل به وجود آمده است که به طور مثال من 
یک بازیکن را نشناسم و بخواهم شماره اش را از رحمتی بگیرم و یا وقتی 
که یک نفر را نمی شناسم و شماره اش را از خبرنگاران می گیرم. آیا این 

بدان معناست که خبرنگاران تیم را می بندند؟
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لی��گ جهان��ی ب��رای والیب��ال 
رو ب��ه رش��د ای��ران، آن الته��اب 
گذش��ته را ندارد، چرا ک��ه دالور 
م��ردان تیم ملی ای��ران با غلب��ه برحریفان سرش��ار از 
تجرب��ه ای ک��ه س��ال ه��ا قهرم��ان جه��ان، المپیک 
ولی��گ جهانی ب��وده ان��د ثابت ک��رده اند ک��ه چیزی 
کم ازم��ردان آمری��کا واروپ��ا ندارند! این��ک وقت آن 
 رس��یده که یقین حاص��ل کنی��م، جوانان م��ا ارزش 
ب��ا  نان��ی ک��ه  س��رمایه گ��ذاری رادارن��د، جوا
اعتم��اد ب��ه نف��س و ات��کا ب��ه اعتق��ادات دین��ی 
 وپایبن��دی ب��ه غی��رت ایران��ی ق��ادر خواهن��د ب��ود 
قوی ترین تیم ه��ای جهانی را هم از پ��ای درآورند؛ به 
ش��رطی که به جوانان خوش قدوقامت وبا اس��تعدادی 
که دارای انگیزه باالیی هس��تند، بهاء الزم داده ش��ود 
واز لحاظ تکنی��ک وتاکتیک به طورعاج��ل وصد البته 
زیرنظرمربی��ان نامدارجه��ان نظیر آناس��تازی خولیو 
والس��کو و ... ؛ درحد بازیکنان اروپای��ی تمرین ببینند 
واصولی تغذیه ش��وند و به آمادگی الزم برس��ند وپیش 
از اعزام به مسابقات بزرگ جهانی، بازی های تدارکاتی 
داشته باشند، نه تنها درتاالر 12هزارنفری آزادی تهران 
که درهرمیدان برون مرزی هم می توانند تیم های طراز 

اول جهان را به زانو دربیاورند.
به هرحال جوانان انگیزه دار والیبال کشورمان درمقابله 
با تیم روس��یه که س��ابقه پنج ب��ار قهرمان��ی المپیک 
وشش مرتبه قهرمانی در مسابقات جهانی را در پرونده 
درخش��ان خود دارد،  یک بار دیگ��ر ارزش های واقعی 
خود را به نمایش درآوردند تا جهانیان لب به تحس��ین 
تیم شجاع ایران  بگشایند، کاربزرگ بروبچه های خوب 
تیم ملی والیبال ایران زمانی بیش��ترنمایان شد که ازرو 
یا رویی با دیمتری موزرس��کی 2مترو1۸سانتی متری 
)قدبلندترین بازیک��ن والیبال جهان( هراس��ی به دل 

راه ندادند وب��ا تدابیری که کادر فنی و س��عید معروف 
پاس��ور چیره دس��ت و کاپیتان با هوش تیم ملی ایران 
اندیشیده بودند باسرعت بخشیدن به بازی روی تورعمال 
موزرسکی را ازکار دفاع روی تورباز داشتند! البته نباید 
فراموش کنیم دیمتری موزرسکی که درسال 2010به 
تیم ملی روس��یه دعوت ش��د، درالمپیک 2012 لندن 
دس��ت به کار بزرگی زد ودر ش��رایطی که تیم روسیه 
دربازی فینال مقابل تیم قدرتمند برزیل دوگیم باخته 
بود به میدان آمد ودرترکیب تیم روسیه قرارگرفت وبا 
شکست سه بر دوتیم برزیل قهرمان المپیک 2012شد 
ومدال طالگرفت! ضمن اینک��ه دراین بازی دیمتری با 

کس��ب 31 امتیاز، امتیاز آورترین بازیکن روسیه 
نیز شناخته شد.

دیمت��ری موزرس��کی، صاح��ب 
عناوین��ی مانند بهتری��ن مدافع 
لیگ جهان��ی واس��تاد برگزیده 
ورزش روس��یه را دراختی��ار 
دارد وب��ا عملک��رد خوب��ی ک��ه 

درخط دفاعی داش��ته ب��ه یکی از 
بهترین مدافع��ان میانی جه��ان لقب 

گرفت��ه اس��ت، طبیعی اس��ت ک��ه عبور 
توپ ازای��ن بازیک��ن بلند قد ک��ه نیازی به 

پرش هم ندارد، کارس��اده ای نیست؛ اما پاس 
های عالی س��عید معروف ودقت و هش��یاری 
مهاجم��ان بلند پرواز تیم مل��ی ایران تاکتیک 

 دفاعی تی��م روس��یه را ازه��م پاش��ید و به
 گونه ای عمل کرد که همانند دو بازی رفت 
با نتیجه باورنکردنی )البته به زعم روس ها( 
3برصفرو با نتایج مش��ابه 25به 21دراولین 
بازی برگشت به پیروزی دست پیداکردند 

تامهرتاییدی براین ادعا بزنند که والیبال 

ایران به حق شایسته جهانی شدن بوده است.
البته پیش��رفت برق آس��ای تی��م ملی والیب��ال ایران 
ب��رای غلبه ب��ر ابرقدرت ه��ای والیبال جه��ان چیزی 
نیس��ت که ی��ک ش��به به دس��ت آم��ده باش��د! بلکه 
درس��ایه توجه ویژه روس��ای پیش��ین وح��ال حاضر 
فدراس��یون والیبال جمهوری اس��المی ای��ران )حاج 
 محمد رض��ا یزدان��ی خرم و محم��د رض��ا داورزنی( و
 س��رمایه گذاری نزدیک به 20س��ال این فدراسیون و

 برنامه ریزی ه��ای اصولی و مدون وتمرینات  فش��رده 
مربی با دانش وکاردانی به نام خولیو والس��کو وسیچلو 
دستیار اول وی حاصل گردیده است که به حق زحمات 

این مربیان آرژانتینی قابل تقدیر است.  
به ه��ر تقدیر درآزمون��ی دیگر درت��االر 12 
ه��زار نف��ری آزادی ته��ران تی��م ملی 
والیب��ال ای��ران درس��ایه تش��ویق 
وحمای��ت یکپارچه تماش��اگران 
پرش��ورومتعصب والیب��ال خالق 

شگفتی دیگری شد ومیهمان 
روس خ��ود را ب��ا 

شکست سنگینی 
مواجه ساخت .

 درتیم ناهماهنگ 
روس��یه ب��ه ویژه 

درخط دفاع��ی )دفاع روی توروانتهای زمین( س��اوین 
و اسموالیربهترازس��ایرین بودندو دیمتری موزرسکی 
درزدن س��رویس های ریس��کی خوب بود. اما در تیم 
ملی ای��ران، تک ت��ک بازیکنان ما عالی بودند، س��عید 
معروف مثل گذش��ته با پنجه ه��ای طالیی و خالقیت 
درسازندگی پاس های بی نقص که باعث می شد دفاع 
روی تورحریف را از کار بیان��دازد، حرف اول را می زد و 
با پاس های بی بدیل خود اعجازمی کرد، س��یدمحمد 
موسوی به قدری عالی کارکردکه یک باردیگربه عنوان 
بهترین مداف��ع روی تورانتخاب ش��د، می��الد عبادی 
پور و مجتبی میرزاجانپوربا اس��پک های مهار نشدنی 
خود،کوالک کردند، شهرام محمودی وعادل غالمی فوق 
ستاره بودند و در انتهای زمین سیامک مرندی)لیبروی 
جوان( شایستگی  جایگزینی فرهاد ظریف رابه وضوح  
ثابت کرد ونشان داد که قادرخواهد بودسال های زیادی 

دراختیار تیم ملی باشد.

پیروزی مقتدرانه ایران، بر قهرمان المپیک!

 ح��دود یک م��اه ت��ا ش��روع پانزدهمی��ن دوره
 لیگ برتر باقی  مانده و این در حالی اس��ت که دو 
پرونده »سقوط باشگاه راه آهن« و » بررسی تبانی 
باشگاه مس کرمان« کفاش��یان و تاج را حسابی 

آچمز کرده است.
سرنوش��ت دو پرونده» سقوط باش��گاه راه آهن« 
به دلی��ل اس��تفاده از موتومبا و» بررس��ی تبانی 
باش��گاه مس کرمان« ب��ه گونه ای نامحس��وس 
 به هم گ��ره خورده اس��ت؛ پرونده های��ی که اگر 
به ترتیب با س��قوط راه آهن به لیگ دس��ته یک 
و س��قوط مس کرمان به لیگ دس��ته دوم همراه 
شود، عالوه بر باش��گاه های راه آهن و مس کرمان 
مدعیان جدیدی پیدا می کند. تیم هایی همچون 
نساجی مازندران، مس رفسنجان و پیکان در هر 
تصمیمی بر اس��اس این دو پرون��ده صاحب حق 
می ش��وند. در ذیل احتماالت و تبعات س��قوط و 
ابقای دو باش��گاه راه آهن و مس کرمان را در سه 

پرده بررسی کرده ایم.
پرده اول؛ س�قوط هم زم�ان راه آهن و 

مس کرمان
در صورت��ی ک��ه رای ای��ن دو پرونده با س��قوط 
باش��گاه های راه آهن و مس کرم��ان به لیگ های 
پایین ت��ر هم��راه ش��ود، و در ص��ورت تصمی��م 
فدراسیون فو تبا ل و سازمان لیگ مبنی بر برگزاری 
مجدد دیدار پلی آف، بای��د دو دیدار پلی آف دیگر 
که ش��امل چهار بازی رفت و برگش��ت می شود، 
برگزار ش��ود. نس��اجی مازندران با س��قوط مس 
کرمان ب��ه رده دوم جدول گ��روه »الف« صعود 
خواهد کرد و در این صورت به عنوان مدعی حضور 
در بازی پلی آف می��ان تیم ه��ای دوم گروه های  

»الف« و»ب«لیگ دسته یکم خواهد بود.
همین طور باش��گاه مس رفس��نجان که یک بار 
در دیدار پلی آف ش��رکت ک��رده و در مقابل مس 
کرمان دی��دارش را واگذار کرده ب��ود، در صورت 
اثبات تخلف باشگاه مس کرمان و سقوط به دسته 
پایین تر به احتمال بسیار قوی، مدعی حضور در 
بازی پلی آف مقابل نساجی مازندران خواهد شد.

بر این اس��اس برنده دیدار پل��ی آف گروه  »الف« 
و»ب«لیگ دسته یک خواس��تار برگزاری دیدار 
پلی آف نهایی مقابل باش��گاه پیکان به عنوان تیم 

15 جدول لیگ پانزدهم است.
پرده دوم؛ س�قوط راه آهن، ابقای مس 

کرمان
 با س��قوط باش��گاه راه آه��ن به لیگ دس��ته یک 
تیم پیکان با صعود به لیگ برتر در رتبه پانزدهم 

جدول قرار می گیرد. به  این  ترتیب با تبرئه باشگاه 
مس کرمان از تخلف این تی��م، همان طور که در 
حال  حاضر نیز اع��الم کرده خواس��تار برگزاری 
دیدار مج��دد پل��ی آف مقابل پیکان اس��ت؛ چرا 
 که آنها پیش از این مقابل اس��تقالل خوزستانی 
به میدان رفته بودند که با سقوط راه آهن در یک 
رده باالتر قرار گرفته و نبای��د در دیدار پلی آف به 

میدان می رفت.
پرده سوم؛ ابقای راه آهن، سقوط مس 

کرمان
با ابقای باش��گاه راه آه��ن و تبرئه این باش��گاه از 
اطالع نسبت به تخلف موتومبا بازیکن این تیم و 
نیز اثبات تخلف باشگاه مس کرمان و سقوط این 
تیم به لیگ دسته دوم این بار استقالل خوزستان 
تیم متض��رر دو پرونده ای اس��ت که ه��م اکنون 
در کمیته  اس��تیناف و کمیته  اخ��الق در جریان 
هس��تند. با احتمال اثبات تخلف م��س کرمان و 
سقوط این تیم، نس��اجی مازندران به عنوان تیم 
دوم جدول گ��روه »الف«  معرفی خواهد ش��د و 
باید در دیدار پلی آف مقابل تیم دوم گروه»ب«که 

مس رفسنجان اس��ت به میدان می رفت بنا بر این 
تیم های نس��اجی مازندران و مس رفسنجان در 
صورت سقوط مس کرمان قطعا مدعی برگزاری 

مجدد دیدار پلی آف هستند.
چالش جدی روسای فدراس��یون و سازمان لیگ 
با توجه به تاخی��ر به وجود آم��ده در پرونده های 
»س��قوط باش��گاه راه آه��ن« و »بررس��ی تبانی 
باش��گاه مس کرمان« و نیز فرص��ت کم پیش رو 
 تا آغاز پانزدهمین دوره لیگ برتر کفاشیان و تاج 
با چالشی جدی مواجه هستند. هر گونه تصمیمی 
توسط این دو حتی با احتس��اب این که هیچ یک 
نافی رای دیگری نش��وند، آنه��ا را در مخمصه ای 
جدید قرار خواهد داد. تیم ه��ای معترض در این 
 دو پرونده با اتخاذ هر گون��ه تصمیمی به میزانی 
منافع شان درگیر هس��تند که این موضوع تاج و 

کفاشیان را حسابی درگیر خواهد کرد.
اشتباه ترجمه ای بزرگ کمیته استیناف 

در پرونده راه آهن!
کمیته اس��تیناف فدراس��یون فوتب��ال در حکم 
شکایت باشگاه پیکان از بازیکن خارجی راه آهن 

مرتکب اشتباه بزرگی شده است، که امکان دارد 
این رای را دستخوش تغییرات کند.

پرونده جنجالی مارتین موتومبا، بازیکن سوئدی 
تیم راه آهن این روزها س��ر و صدای بسیار زیادی 
به وجود آورده اس��ت. در ابت��دا کمیته انضباطی 
تخل��ف موتومب��ا را محرز دانس��ت، اما باش��گاه 
راه آه��ن را در این م��ورد این مس��اله تبرئه کرد. 
وقتی پیکانی ها نس��بت به رای کمیته انضباطی 
ش��کایت کردند، کمیته اس��تیناف ضم��ن تایید 
حداکثر مجازات ب��رای بازیک��ن متخلف تمامی 
دیدارهایی که موتومبا ب��رای راه آهن بازی کرده 
بود را ه��م 3 بر صف��ر به س��ود حریف��ان اعالم 
کرد. طبق م��اده 74 آیین نام��ه انضباطی ایران 
در صورتی که جعل با اطالع مس��وولین باش��گاه 
ص��ورت گرفته باش��د می ت��وان نتیجه مس��ابقه 
 را بارعای��ت ماده 22 ب��ه نفع تیم حری��ف تغییر

 داد.
کمیته اس��تیناف نی��ز در تغییر رای ب��ا توجه به 
 ماده 74 بند 4 فرض را بر اطالع راه آهن گذاشته، 
در حال��ی ک��ه راه آهنی ها مدعی هس��تند، عقد 

قرارداد با توجه به برگه تس��ویه حس��اب مارتین 
 ITC موتومبا صورت گرفته که در پروسه صدور

مورد تایید باشگاه اردو اسپور قرار گرفته است.
در کنار تمام این مسایل در حکم کمیته استیناف 
یک مس��اله وجود دارد که حکم را تحت الش��عاع 
قرار می  دهد و آن هم تعبیر اش��تباه در خصوص 
یک کلمه اس��ت. در حکم کمیته استیناف آمده 
اس��ت: » با توجه به این که مفاد نامه اس��تنادی 
2014/12/2۸ منس��وب به باش��گاه اردو اسپور 
مبنی بر این ک��ه مارتین کایگ��و موتومبا بازیکن 
 بدون نماینده )free agent player( برای امضا 
قرار داد با هر باش��گاهی از تاریخ 2014/12/2۸  
اس��ت، برخالف اس��تنباطی که از آن شده است. 
داللتی بر فس��خ دوجانب��ه ی ق��رارداد فیمابین 
بازیکن مزبور و باشگاه اردو اسپور نداشته و اساسا 
عبارت مندرج در نام��ه حکایت از ای��ن دارد که 
بازیک��ن موردنظر از تاری��خ 2014/12/2۸ برای 
انعقاد قرارداد با هر باش��گاهی بازیکنی فاقد مدیر 
برنامه )نماینده( محس��وب می ش��ود و استنباط 
خاتمه قرار داد و یا چگونگی خاتمه قرارداد از این 

عبارت غیرقابل قبول محسوب می شود«.
کارشناس��ان حقوقی فوتبال ای��ن بخش، حکم 
کمیته اس��تیناف را بزرگ ترین اشتباه این حکم 
 free agent« دانس��ته اند. جایی که از عب��ارت
player« اس��تفاده ش��ده و کلم��ه ب��ه کلمه و 
تحت الفظی معنی شده اس��ت. در حالی که یک 
جس��تجوی کوچک در فضای مجازی می توان به 
این نتیجه رس��ید که طبق اصطالحات فیفا، این 
 عبارت معنایی به جز بازیکن آزاد یا بدون قرارداد

 ندارد.
نکته جالب این است که س��ایت روزنامه تلگراف 
 free در روزهای قبل لیس��ت بازیکن��ان آزاد یا
agent لیگ برتر انگلستان را منتشر کرده است 
که نام جان تری کاپیتان سابق تیم ملی انگلستان 
و باش��گاه چلس��ی هم دیده می ش��ود که به این 
ترتیب نمی ت��وان به ای��ن نتیجه رس��ید که این 
اصطالح ب��ه معن��ای بازیکن بدون مدی��ر برنامه 
باشد؛ بلکه نشان می دهد که تری دیگر در ترکیب 
 مورینیو جایی ن��دارد و از این پ��س بازیکن آزاد

 است.
به هر حال در این بخش از حکم کمیته استیناف 
اشتباه بزرگی صورت گرفته است و حال باید دید 
که در جلسه روز یکشنبه که قرار است بار دیگر این 
پرونده مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، بار دیگر 

با تغییر حکم روبرو هستیم یا خیر.

سرخابی ها

کاش می گذاشتند با پیراهن استقالل 
خداحافظی کنم

مدافع اسبق تیم استقالل تهران می گوید قصد داشته با پیراهن 
این تیم از دنیای فوتبال کناره گیری کند.

مهدی پاشازاده که س��ابقه حضور در بایرلورکوزن آلمان را نیز 
 در کارنامه دارد، در صفحه اجتماعی خود نوش��ت: » شاید، اما، 
اي کاش تو زندگ��ي همه زیاده، ولي واقعا اي کاش مي ذاش��تن 

روزاي آخر فوتبالم تو استقالل تموم شه و خداحافظي کنم«.

از لنز دوربین

اصغر 
قلندری



یادداشتیادداشت یادداشت یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1622 | یکشنبه  14  تیر 1394 | 18 رمضان   1436

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

      
77-برابر راي شماره 139460302012000064 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن صفري فرزند محمدعلي 
از پالك 1 فرعي  در يك باب خانه به مساحت 78.84 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي بهرامعلی صفری وغيره 

محرز گرديده است.
78-برابر راي شماره 139360302012006596 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اميدعلي اميرحاجيلو فرزند 
حسينعلي در يك باب خانه به مساحت 573.97 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
حسينعلی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  مشهدکاوه  در  واقع  اصلي   69 از  فرعي   1

اميرحاجيلو محرز گرديده است.
79-برابر راي شماره 139460302012000718 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  چادگاني  حبيبي  خليل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسينقلي در يك باب خانه به مساحت 207.37 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
108 فرعي از 63 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عباس عباسيان 

محرز گرديده است.
80-برابر راي شماره 139460302012000703 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  اميرحاجلو  جواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
محمدحسين در يك باب خانه مساحت 374.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عيدی محمد بياتی 

محرز گرديده است.
81-برابر راي شماره 139460302012000700 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم اميرحاجلو فرزند 
از پالك  حسين در يك باب خانه به مساحت 213.69 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از مالكين  از مالك رسمي تعدادی  از 69 اصلي واقع درمشهدکاوه خريداري  1 فرعي 

محرز گرديده است.
82-برابر راي شماره 139460302012000697 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي حسينعلي رشيدي فرزند  مالكانه بالمعارض متقاضي  ثبت ملك فريدن تصرفات 
عباسقلي در يكبابخانه به مساحت 305.52مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 44 اصلي واقع در اصفهانك مشايی خريداري از مالك رسمي آقاي عباسقلی 

رشيدی محرز گرديده است.
83-برابر راي شماره 139460302012000694 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سميرا عباسي فرزندداراب 
از  دريكباب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 34.07مترمربع مفروز و مجزي شده 
اله  پالك 26 فرعي از 63 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي امان 

انالوئی وغيره محرز گرديده است.
84-برابر راي شماره 139460302012000691 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي محمد نظريان فرزند جهانگير  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
در يك باب خانه به مساحت 153.46 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي خدارحم ميثاقی محرز 

گرديده است.
85-برابر راي شماره 139460302012000688 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا افشاري فرزند علي 
در يك باب خانه به مساحت 163.27 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی عباسی محرز 

گرديده است.

86-برابر راي شماره 139460302012000685 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا افشاري فرزند علي 
در يك باب خانه به مساحت 152.87مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی عباسی محرز 

گرديده است.
87-برابر راي شماره 139460302012000682 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمعه  فرزند  آقاي صفدر عسگري  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
در يك باب خانه به مساحت 548.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك  4 فرعي 
از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از مالك رسمي آقاي  نظر نظريان محرز 

گرديده است.
88-برابر راي شماره 139460302012000679هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي کريمي فرد فرزند رضاقلي 
در يك باب خانه به مساحت 234.69 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 
69 اصلي واقع در مشهدکاوه خريداري از مالك رسمي آقاي اميرحسين بيگدلی محرز 

گرديده است.
89-برابر راي شماره 139460302012000673 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد بهمن زياري فرزند قدرت 
اله در يك باب خانه به مساحت 259.42 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمدرضا بيات وغيره 

محرز گرديده است.
90-برابر راي شماره 139460302012000670 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم الهه لطفي فرزند حسينقلي در يك 
باب خانه به مساحت 135.23مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي 

واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي افشين لطفی محرز گرديده است.
91-برابر راي شماره139460302012000844 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ايران به 
نمايندگی سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی اصفهان  
و مجزي شده  مفروز  مترمربع   1098.02 به مساحت  کتابخانه  باب ساختمان  يك  در 
از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز 

خانجانی محرز گرديده است.
92-برابر راي شماره 139460302012000848 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
در  مريد  فرزند  يبلوئي  آقاي محمد  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
يك باب خانه به مساحت 411.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
221 اصلي واقع درخمسلو برف انبارخريداري از مالك رسمي آقاي مريد يبلوئی محرز 

گرديده است.
93-برابر راي شماره139360302012000858 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن قارداشي فرزند مصطفي 
در يك باب خانه  و زمين متصله  به مساحت 1612.15مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 1  فرعي از206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي خانم  فاطمه 

سلطان هاشمی  محرز گرديده است
94-برابر راي شماره139360302012000852 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسقلي کيخائي افوسي فرزند 
عبد اله در يك باب خانه  به مساحت 332.05 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از206 اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالفضل کيخايی 

محرز گرديده است

95-برابر راي شماره 139360302012000865 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  روستائي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مجزي شده  و  مفروز  مترمربع     339.83 به مساحت  خانه   باب  يك  در  محمدحسن 
از پالك 1  فرعي از206 اصلي  واقع در   افوس خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

کيخائی. محرز گرديده است
96-برابر راي شماره 139460302012000876 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق بهرامي فرزند قاسم  
در يك باب خانه به مساحت 223.57 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از 221 اصلي  واقع در خمسلو خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله شهيدی  محرز 

گرديده است
97-برابر راي شماره 139460302012000883 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر شريفي فرزند عباس در 
يك باب خانه  به مساحت  296.08  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين خان باجول  

محرز گرديده است.
98-برابر راي شماره 139460302012000857 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد مهرداد رضائي دمنه فرزند 
پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   229.98 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  احمد 
1فرعي از 4 اصلي واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي خانم خانم آغا عبداللهی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000866 شماره   راي  برابر   -99
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
باقر رضائي  آقاي سيد  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
دمنه فرزند سيد احمد در يك باب خانه به مساحت 229.98 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي خانم خانم آقا 

عبداللهی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000869 شماره  راي  برابر   -100
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا بخشي 
فرزند علي اکبر در يك باب خانه به مساحت 693.67مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي علی اکبر 

بخشی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000878 شماره  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
گوالني  ماشاءاله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عزيزاله در يك باب خانه به مساحت 208.99 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر خانجانی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000887 شماره  راي  102-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
صابري  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند محمدابراهيم در يك باب مغازه به مساحت 42.83 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين 

خان باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000891 شماره  راي  103-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
بخش  فرح  اصغر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   284.92 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  علي  فرزند 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسن 

کيخائی محرز گرديده است.

تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000895 شماره  راي  104-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اردشير خليلي افوسي 
فرزند غالمعلي در يك باب خانه به مساحت 304.13 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخان 

باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000899 شماره  راي  105-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صديقه اللي فرزند 
جمشيد در يك باب خانه به مساحت 233.42 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي شهرداری افوس محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000903 شماره  راي  106-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عشرت کيخائي فرزند 
محمد علي در يك باب خانه به مساحت 324.03 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين خان 

باجول محرز گرديده است.
107-برابر راي شماره 139460302012000907 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالمحمد شاه سوندي فرزند 
علي در يك باب خانه به مساحت 148.79مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضاخان خسروی 

ومحبت کيخايی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000911 شماره  راي  108-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ميرزا ميرزايي 
فرزند عليرضا در يك باب خانه به مساحت 201.29 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 12 فرعي از 12اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد يوسفی 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000916 شماره  راي  109-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا عالي وند 
داراني فرزند حبيب اله در يك باب خانه به مساحت 276.91مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

دادگسترمحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139460302012000920 شماره  راي  110-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عالي وند 
داراني فرزند حبيب اله در يك باب خانه به مساحت 173.94 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد  

دادگسترمحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005677 شماره  راي  111-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مرتضي بوئيني 
فرزند اسد در يك باب ساختمان و زمين متصله به مساحت 14989.29مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي فرج دوست محمدی بوئينی محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:   1394/3/30    

تاريخ انتشار نوبت دوم:   1394/4/14 
م/الف – 80 محمد سلمانی-رئيس ثبت اسناد و امالك فريدن

مفاد آرا
3/498 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه اجرایی قانون تعيـين تكليــف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالكانه و بالمعارض 
به  تقاضا  مورد  امالك  و  متقاضيان  مشخصات  لذا  است  گرديده  محرز  متقاضيان 
های روزنامه  در  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زير   شرح 
زاينده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
رای شماره 139360302015007860 مورخ 93/12/23 احمد رضا نيك نام فرزند   – 1
محمود نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 163/67 مترمربع مفروزی از پالك 107- 
مالك  از  الواسطه خريداری شده  مع  ثبت اصفهان  واقع در زرين شهر بخش 9  اصلی 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  زاد  رفيعی  محمد   93/12/23 مورخ   139360302015007866 شماره  رای   -  2
جعفرقلی نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 116/40 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015007927 مورخ 93/12/27 رسول صفائيان ريزی فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 93/63 مترمربع مفروزی از پالك 107- 
مالك  از  الواسطه خريداری شده  مع  ثبت اصفهان  واقع در زرين شهر بخش 9  اصلی 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015007931 مورخ 93/12/27 احمد کريميان ريزی فرزند 
حسين نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت 448/18 مترمربع مفروزی از پالك 107- 
مالك  از  الواسطه خريداری شده  مع  ثبت اصفهان  واقع در زرين شهر بخش 9  اصلی 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  سبكتكين  رحيم   93/12/27 مورخ   139360302015007935 شماره  رای   -  5
فرزند حسينقلی نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب کارگاه به مساحت 382/49 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  سبكتكين  حسين   93/12/27 مورخ   139360302015007936 شماره  رای   -  6
فرزند رحيم نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب کارگاه به مساحت 382/49 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
 7 - رای شماره 139460302015000075 مورخ 94/01/30 لطف اله مختاری ملك آبادی

فرزند احمد رضا نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 202/32 مترمربع مفروزی 
از از پالك 320- اصلی واقع در ملك آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

مالك رسمی علی ميرزا جعفری ملك آبادی.
کله  شهرياری  اله  حبيب   94/01/30 مورخ   139460302015000077 شماره  رای   -  8
مسيحی فرزند غالمرضا نسبت به  ششدانگ يك بابخانه  به مساحت 492/11 مترمربع 
مفروزی از پالك 351- اصلی واقع در قريه کله مسيح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداری شده از مالك رسمی غالمرضا شهرياری.
فرزند  حبيبی  اله  حبيب   94/01/31 مورخ   139460302015000084 شماره  رای   -  9
اسماعيل  نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 162/17 مترمربع مفروزی از پالك 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 

شده از مالك رسمی اسماعيل حبيبی ريزی.
10 - رای شماره 139460302015000088 مورخ 94/01/31 حميد رضا کريمی ملك 
مترمربع  به مساحت 323/75  خانه  يكباب  به  ششدانگ  نسبت  اله  نعمت  فرزند  آبادی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  ملك  در  واقع  اصلی   -320 پالك  از  مفروزی 

خريداری شده از مالك رسمی مرتضی جهاندار.
عليرضا سليميان ريزی  - رای شماره 139460302015000208 مورخ 94/02/29   11
  224/24 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
سليميان  حسين  غالم   94/02/29 مورخ   139460302015000209 شماره  رای   -  12
ريزی فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 224/24  
از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع  مترمربع مفروزی 

الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.

رمضانيان  لطفعلی   94/02/29 مورخ   139460302015000211 شماره  رای   -  13
مترمربع  به مساحت 354/27  خانه  يكباب  به  ششدانگ  نسبت  فرزند حسن  چرمهينی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهين  آباد  امين  در  واقع  اصلی   -379/1 پالك  از   مفروزی 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی حسن امينی چرمهينی.
رمضانيان  عباس   94/02/29 مورخ   139460302015000212 شماره  رای   -  14
مترمربع   206/35 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند  چرمهينی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهين  آباد  امين  در  واقع  اصلی   -379/1 پالك  از   مفروزی 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی حسن امينی چرمهينی.
15 - رای شماره 139460302015000213 مورخ 94/02/29 عبداله رجائی ريزی فرزند 
رجبعلی نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 127/28 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139460302015000215 مورخ 94/02/30  اکبر صباغی فرزند غريب 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 349/01  مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9  مفروزی 

خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  صباغی  محسن   94/02/30 مورخ   139460302015000216 شماره  رای   -  17

  349/01 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی  غريب 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139460302015000217 مورخ 94/02/30 قاسم عباسی قلعه قاسمی 
فرزند يداله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 109/53 مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
19 - رای شماره 139460302015000218 مورخ 94/02/30 علی احمدی ريزی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 105/04 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139460302015000221 مورخ 94/02/30 حسن قوچی ريزی فرزند 
خدارحم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 173/38 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139460302015000222 مورخ 94/02/30  هدايت اله کبيری سامانی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 59/65  مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139460302015000223 مورخ 94/02/30 خديجه قربانی ريزی فرزند 
از پالك  به مساحت 106/32  مترمربع مفروزی  يكباب خانه  کريم نسبت به ششدانگ 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139460302015000225 مورخ 94/02/30 کاظم عبدالهی فرزند علی 

 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 154/16  مترمربع مفروزی از پالك 107- اصلی
الواسطه خريداری شده از مالك رسمی  واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

ابوالفتح قهرمان.
تازش چرمهينی  خدايار  مورخ 94/02/31  رای شماره 139460302015000229   -  24
به مساحت 1353/88 مترمربع مفروزی  يكباب خانه  به  ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
از پالك 371/1- اصلی واقع در خشك آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خريداری شده از مالك رسمی خدامراد و اله مراد فرزندان حاجی عيدی صادقی چرمهينی.
25 - رای شماره 139460302015000230 مورخ 94/02/31 محمد باقر موذنی بيستگانی 
فرزند فاضل نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190/12 مترمربع مفروزی از 

پالك 338- اصلی واقع در قريه بيستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری 
شده از مالك رسمی حسن موذنی.

26 - رای شماره 139460302015000233 مورخ 94/02/31 مريم غالمی ورنامخواستی 
فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 110/70  مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
27 - رای شماره 139460302015000237 مورخ 94/02/31  حميد ملكی ريزی فرزند 
  135/15 مساحت  به  خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  باقر  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  ملكی  محمود   94/02/31 مورخ   139460302015000238 شماره  رای   -  28
فرزند محمد باقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 135/15  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.

ريزی  ملكی  باقر  محمد   94/02/31 مورخ  رای شماره 139460302015000239   -  29
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 350/43  مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  ملكی  باقر  محمد   94/02/31 مورخ  رای شماره 139460302015000240   -  30
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 177/26 مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139460302015000241 مورخ 94/02/31 حسين ملكی ريزی فرزند 
از پالك  مترمربع مفروزی  به مساحت 173/33  يكباب خانه  به ششدانگ  محمد نسبت 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  مورخ 94/02/31 عصمت سليميان  رای شماره 139460302015000242   -  32
فرزند باقر نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 297/07 مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  جوادی  مظاهر   94/02/31 مورخ   139460302015000246 شماره  رای   -  33
فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 261/24  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  چراغی  زهره   94/02/31 مورخ   139460302015000247 شماره  رای   -  34
فرزند مراد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 261/24  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
برنجگانی  دری  صديقه   94/02/31 مورخ  شماره 139460302015000248  رای   -  35
فرزند غريب خان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 185/80  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139460302015000249 مورخ 94/02/31 منصور محمدی برنجگانی 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 185/80  
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرين  در  واقع  اصلی   -107 پالك  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139460302015000251 مورخ 94/02/31 محمد قاصد فرزند مهرداد 
 نسبت به  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 546/68 مترمربع مفروزی از پالك 379/1- اصلی
واقع در امين آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی عوضعلی نجفيان.
38 - رای شماره 139460302015000252 مورخ 94/02/31  ياور فرجی چرمهينی فرزند 
پالك  از  مفروزی  مترمربع  مساحت 555/67  به  خانه  يكباب  به  ششدانگ  نسبت  علی 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهين بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی علی اکبر امينی.
جعفری  اسماعيل   94/02/31 مورخ   139360302015000253 شماره  رای   -  39
مترمربع   679/64 مساحت  به  يكبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسين  فرزند  چرمهينی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهين  نصيرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالك  از   مفروزی 

مع الواسطه خريداری شده از مالك رسمی اسفنديار قاسمی چرمهينی .
40 - رای شماره 139460302015000254 مورخ 94/02/31  عبداله ذوالفقاری ريزی 
فرزند حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 224/30  مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139460302015000643 مورخ 94/03/23 بهزاد کريمی بهجت آبادی 
فرزند يداله نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 523/96  مترمربع مفروزی از پالك 
373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی حسن کريمی.
42 - رای شماره 139460302015000650 مورخ 94/03/23 احمد طغيانی ريزی فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 37/36  مترمربع مفروزی از پالك 
107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده از مالك 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ريزی  طغيانی  94/03/23 حسنعلی  مورخ  رای شماره 139460302015000651   -  43
فرزند محمود نسبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 45/41  مترمربع مفروزی از 
پالك 107- اصلی واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداری شده 

از مالك رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاريخ انتشار نوبت اول:  روز  يك شنبه  مورخ  94/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: روز  يك شنبه  مورخ  94/04/14
محمدرضا رئيسی زاده - رئيس ثبت اسناد و امالك لنجان

تحدید حدود اختصاصی 
3/436 شماره: 1394/04/50736-1394/3/20 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكدرب 
باغ کمر پير پالك شماره 139 فرعی از شماره 37-اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 
ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اسفنديار شهرياری کشه فرزند جالل 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
مورخ 94/5/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
انتشار:94/04/14 م الف:59  صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ 

عباسعلی عمرانی - رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

3/437 شماره:1394/04/50744-1394/3/20 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكدرب 
باغ محصور و مشجر پالك شماره 187 فرعی از شماره 37-اصلی واقع در کشه بخش 
11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اسفنديار شهرياری کشه فرزند جالل 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
مورخ 94/5/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
انتشار:94/04/14 م الف:58  صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ 

عباسعلی عمرانی - رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
مزایده 

4/8 شعبه سوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
367/94ش.ج/سوم له آقای سيد محسن حسينی عليه رحيم کرمی به آدرس مجهول المكان 
بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 35/891/015 ريال اموال توقيفی به شرح توقيف 
-09138393220-09138393209-09138393429 شماره های  به  همراه  تلفن  خطوط 
-09138393204-09138393219-09138393411-09138393197-09138393206
-09139172852-09138393409-09139172867-09138393224-09138393408

09138393412-09138393225-09139172850 که طبق دستور قاضی اجرای احكام 
هر کدام از خطها به مبلغ 15 هزار تومان می باشد. معادل 150/000 ريال می باشد که 
مورد اعتراض هيچيك از طرفين قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 
94/4/30 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احكام واقع در خيابان شيخ صدوق 
ده  واريز  با  برگزار می گردد طالبين شرکت در مزايده می توانند  شمالی چهارراه وکال 
درصد از مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی از اموال بازديد نمايند 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.آقای رحيم کرمی چنانچه مايليد 
در جلسه مزايده مورخ 94/4/30 در ساعت 12تا11 صبح در محل اجرای احكام واقع در 
خيابان شيخ صدوق شمالی چهارراه وکال شرکت نماييد.م الف:8790 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
مزایده 

4/9 شعبه سوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
367/94ش.ج/سوم له آقای سيد محسن حسينی عليه رحيم کرمی به آدرس مجهول المكان 
بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 35/891/015 ريال اموال توقيفی به شرح توقيف 
-09138393220-09138393209-09138393429 شماره های  به  همراه  تلفن  خطوط 
-09138393204-09138393219-09138393411-09138393197-09138393206
-09139172852-09138393409-09139172867-09138393224-09138393408

09138393412-09138393225-09139172850 که طبق دستور قاضی اجرای احكام 
هر کدام از خطها به مبلغ 15 هزار تومان می باشد. معادل 150/000 ريال می باشد که 
مورد اعتراض هيچيك از طرفين قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 
94/4/30 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احكام واقع در خيابان شيخ صدوق 
ده  واريز  با  برگزار می گردد طالبين شرکت در مزايده می توانند  شمالی چهارراه وکال 
درصد از مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی از اموال بازديد نمايند 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:8791 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/264 در خصوص پرونده کالسه 1982/93 خواهان زهره امينی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه يك فقره چك به طرفيت محمدعلی شفيعی فرزند رضا تقديم نموده است 
با  تعيين گرديده است  برای روز چهارشنبه مورخ 94/5/14 ساعت 12  وقت رسيدگی 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10290 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان



امام حسن مجتبی علیه السالم :
كس��ى كه در دلش هوايى جز خشنودى 
خدا خطور نكند، من ضمانت مى كنم كه 

خداوند دعايش را مستجاب كند.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

مس��ترکارت به زودی از روش س��لفی برای اح��راز هویت در 
خریدهای آنالین اس��تفاده خواهد ک��رد.از پایی��ز 2015 به 
بعدازاین روش برای تایید خرید توسط صاحب کارت اعتباری 
استفاده می شود و برای ش��روع 500 کاربر مورد آزمایش قرار 
خواهند گرفت.اگر همه چیز خوب پیش رود، این روش جدید 
جنبه عمومی پیدا خواهد کرد.برای این کار دارنده کارت باید 
اپلیکیشن مسترکارت را روی گوشی و یا تبلت خود دانلود کرده 
و نصب کند. بعدازاینکه پرداخ��ت الکترونیکی صورت گرفت، 
برای تایید و احراز هویت چندراه حل ازجمله س��لفی )گرفتن 
عکس از خود( جلوی پای کاربر قرار داده می ش��ود. با انتخاب 
هویت چهره یک عکس از شما گرفته شده و با دیتابیس موجود 
در ش��بکه چک می ش��ود.برای محکم کاری حسگر اثرانگشت 
به صورت هم زمان می تواند مش��کل احراز هویت را به کلی حل 

کند.

رییس پلیس آگاهی آذربایجان ش��رقی از کشف باند بین المللی 
کف زنی و دستگیری اعضای آن در تبریز خبر داد.صابر عباس زاده 
اظهار داش��ت: این باند را دو مرد و یک زن تشکیل می دهند که 
سابقه چندین سرقت در داخل کشورمان و کشورهای منطقه از 
جمله ترکیه را دارند.وی شگرد این سارقان را کف زنی و استفاده 
از احساسات مردم در کمک به افراد گردشگر اعالم کرد و گفت: 
این باند در مقابل بانک ها و طال فروشی ها با معرفی خودشان به 
عنوان گردشگر هنگام تعویض و خرد کردن پول یا ارز نسبت به 

سرقت اقدام می کردند.
به گفته رییس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی سارقان به چهار 
زبان ترکی اس��تانبولی، عربی، لری و فارسی مسلط می باشند و 
دارای سوابق حبس در کشور ترکیه هستند که می خواستند به 
صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند که با هوشیاری کارآگاهان 

پلیس آگاهی تبریز به دام افتادند.

 رضا نیکوکار، از ش��اعرانی که چند سالی است در محضر رهبر 
انقالب حضور داشته و به شعرخوانی می پردازد، با بیان اینکه از 
ایشان درخواست دریافت چفیه را کردم که رهبر انقالب با روی 
باز آن را تقدیم کردند، افزود: پس از درخواست بنده، این چفیه 

را با روی باز به بنده دادند و من به عنوان تبرک دریافت کردم.
نیکوکار با اشاره به شعرخوانی در محضر رهبری گفت: پس از 
اینکه غزل را خواندم، ایشان از بنده سوال فرمودند: فقط غزل 

می گویید؟
 پاس��خ دادم بله، فرمودند: »مجموعه ای را منتشر کرده اید؟« 
که در مراسم دیشب مجموعه شعرم با نام »خواب مشترک« را 

تقدیم ایشان کردم .
خواندی��د  ک��ه  ش��عری  ای��ن  فرمودن��د:  ایش��ان   
را  کتابت��ان  نته��ای  ا ت��ا  بت��دا  ا از  ش��د   باع��ث 

بخوانم«.

نفرین گنجشک ها مرگبارترین نفرین دنیاست. قحطی بزرگ چین بین 
سال های ۶1-1۹5۹ جان بیست تا چهل و پنج میلیون نفر را گرفت و 
یکی از دالیل اصل��ی این قحطی، نفرین گنجش��ک ها بود.دولت چین 
از س��ال 1۹5۶ به گنجش��ک ها اعالن جنگ داد. .نیروی اصلی جبهه 
گنجشک س��تیزان، بچه ها بودند که بام تا شام س��نگ قالب به دست 
به دنبال گنجش��ک ها راه می افتادند. مردم در تمام طول روز با طبل و 
قاشق و بشقاب سروصدا ایجاد می کردند تا گنجشک ها بترسند و روی 
زمین ننشینند و در هوا از گرس��نگی بمیرند.در سال 1۹5۸ جمعیت 
گنجشک ها به ش��دت کاهش یافت و س��ال بعد برداشت برنج در 
کشور به شدت کم ش��د. مقامات چین در سال 1۹۶0 دستور 
توقف گنجشک ستیزی را دادند ،ولی دیگر دیر شده بود. دیگر 
همه جا پر از ارواح س��رگردان گنجشک ها ش��ده بود که جان 

انسان ها را می گرفتند.

سلفی، راهکار امنیتی کارت های اعتباریچفیه رهبر انقالب به کدام شاعر رسید؟ نفرین گنجشک ها مرگبارترین نفرین دنیاست!دستگیری باند بین المللی کف زنی در تبریز
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»اسراف«، به معني افراط، زیاده روي و خارج شدن از حد تعادل 
اس��ت و معموال در زمینه هاي کمي به کار مي رود. » تبذیر« هم 
به معني اتالف و هدر دادن اس��ت و معموال در زمینه هاي کیفي 
استفاده مي ش��ود. مثال اگر خانِم یک خانه براي پنج نفر مهمان، 
پانزده پیمانه برنج بپزد، اسراف است و اگر براي همین پنج نفر، ده 
مدل غذا درست کند، دچار تبذیر شده. درست است که »اسراف« 
و »تبذیر«، فقط در زمینه هاي مادي مثل خوردن و آش��امیدن 
کاربرد ندارد و مي تواند شامل تمام ابعاد زندگي شود ولي از آنجا 
که این حوزه، ملموس تر اس��ت، اس��راف و تبذیر در آن بیشتر و 
پررنگ تر به چشم مي آید. همیشه خوانده و شنیده ایم که دیِن 
اسالم، دین تعادل و میانه روي است و هیچ گونه افراط و تفریط را 
بر نمي تابد و بارها خوانده و شنیده ایم که: نادان را نمي بیني مگر 
 در حالت افراط یا تفریط. اما متاس��فانه از آنجا که گاهي در عمل

 مي لنگیم، ای��ن روزها اس��راف و تبذی��ر آنچنان در ت��ار و پود 
 جامعه ریش��ه دوانده که زیاده روي و مصرف گرایي و تجمالت و

 اشرافي گري، به یک ارزش و وسیله اي براي فخرفروشي تبدیل 
شده است. یکي از شکل هاي رایج این ریخت و پاش ها، که حتي 
در میان خانواده هاي مذهبي هم دیده مي ش��ود، ضیافت هاي 
افطاري اشرافي است؛ یعني متاسفانه اسراف و تبذیر به معنویت 
و مس��تحبات ما هم وارد شده اس��ت و عملي که قرار بوده، باعث 
خش��نودي خدا ش��ود، یک جورهایي دلیل دوري ما از رضایت 
خداوند مهربان شده است. از راه رسیدِن ماه مبارک رمضان و گرم 
بودن بساط ضیافت هاي افطاري، بهانه خوبي است براي پرداختن 

به ابعاد این موضوع مهم..
ثواب افطاری با طعم الکچری!

از وقت��ی یادمان می آی��د درباره فضای��ل ماه مب��ارک رمضان و 
 ثواب های بی پایان ای��ن ماه برای مهم��ان ک��ردن روزه داران و

 افطاری دادن ش��نیده ایم. حتی یکی از شیرینی های ماه رمضان 
همین مهمانی دعوت ش��دن ها و رف��ت و آمدها اس��ت. اما این 
روزها وقتی پ��ای خبرهای بعضی از این مهمانی ها می نش��ینیم 
کمی فراتر از یک تعجب معمولی حیرت زده می ش��ویم .حیرت 
از اینکه سرمس��تی از فخر فروشی و چش��م هم چشمی حتی تا 
روزهای تمرین بندگی هم رسیده است.روزگاری نه خیلی دور، 
جمع ش��دن همه فامیل به دعوت یکی از بزرگترها برای افطاری 
ماه رمضان،خیلی ساده تر از این حرف ها بود.همان روزهایی که 
دیگ آش و حلیم و قیمه و ش��له زرد به کمک همه وسط حیاط 
خانه برپا می شد و خود مهمانان به کمک میزبان می آمدند و ثواب 

سفره افطاری در عطر غذاهای ساده آش��نا و خنده ها و خاطرات 
شیرین، پیوند می خورد و برای همیشه در یادها خاطره می شد. اما 
این روزها ماجرا کمی عوض شده.چه برای آنها که مهمانان سفره 
افطار دیگران هستند و چه آنها که میزبانی روزه داران را  برعهده 
گرفته اند. دیگر ماجرای ربودن گوی س��بقت ثواب افطاری دادن 
و این حرف ها کمی کلیشه شده اس��ت، این را منوهای عجیب و 
غریب تاالرهای پذیرایی با ارقام نجومی می گویند.حاال اگر سبقت 
گرفتنی هم باشد، قطعا در چشم و هم چشمی و اشرافی بودن این 
افطاری هاس��ت.البته ناگفته نماند که این روایت را نمی توان به 
همه کسانی که قصد برگزاری مراسم روزه داری دارند تعمیم داد 
و منظور ما همان کسانی است که سفره های پر برکت افطار را با 

کارناوال اسراف و تجمل اشتباه گرفته اند.
  افطاری میلیونی شما با گل آرایی رایگان ما

تمام منوهای متنوع و بلند باالی هتل را مسوول تشریفات با همان 
لبخند عمیق و احترام بی پایان، به دستم می دهد و در حالی که به 
طرف در خروج راهنمایی ام می کند چند بار دیگر تاکید می کند 
که فقط فالن تاریخ و فالن تاریخ فرصت رزرو دارم و اگر زودتر رزرو 
نکنم همان هم تکمیل می ش��ود و چه وچه و .... .نگاهی به منوها 

می اندازم. اولش بین اینکه قیمت ها به ریال است یا به تومان مردد 
می مانم .یعنی به ازای هر نفر مهمان، افطاری 1۸5 هزار تومان تازه 
به اضافه 15 درصد مالیات و حق سرویس؟ باورش کمی  مشکل 
است. یعنی برای افطاری دادن به 100 نفر مهمان چیزی نزدیک 
به 25 میلیون تومان باید پرداخت کرد ! با صدای مسوول تشریفات 
از فکر حساب و کتاب بیرون می آیم . می گوید که:»گل آرایی سالن 
و صندلی ها هم بر عهده خودمان است و اگر منوی VIP  را انتخاب 
کنید عالوه بر یک کیک بزرگ برای روز مراسم به عنوان هدیه،از 
تخفیف ویژه هم برخوردار می شوید البته به شرط اینکه روز مراسم 
تان پنجشنبه یا جمعه نباشد و تعداد مهمانانتان باالی 300 نفر 
باشد.در ضمن فراموش نکنید که مبلغ 5 میلیون تومان هم برای 
ورودی فالن سالن دریافت می شود که این مبلغ بجز هزینه هر نفر 
برای افطار است.« این پایان ماجرا نیست .پیشنهاد می دهد برای 
بهتر شدن مراسم از مداحانی که با خود هتل و سالن های ویژه آنها 
قرارداد دارند، هم استفاده کنیم آن هم با پرداخت مبلغ جداگانه.  
به در خروج می رسیم،از راهنمایی هایش تشکر می کنم و از هتل 
خارج می شوم. باورش کمی  مشکل است. مگر می شود، این لیست 

بلند باال منوی افطار ماه ساده زیستی رمضان باشد!

منوی یکی از س��الن های معمولی ای��ن هتل که ب��ه قول خانم 
مسوول تشریفات، تنها سالن شان اس��ت که هنوز ظرفیت رزرو 
دارد شامل،نان تازه،کره، عس��ل، مربا،پنیر، سبزی خوردن، مغز 
گردو،خرما، زولبیا و بامیه،چای، ش��یر گرم، نسکافه، شله زرد یا 
ش��یربرنج یا فرنی، آش رشته یا آش جو یا س��وپ جو، باقال پلو با 
گوشت بره،زرش��ک پلو با مرغ،جوجه کباب،کباب لقمه،ته چین 
مرغ،خوراک زبان، برنج ساده زعفرانی و خورش انتخابی )فسنجان 
یا قیمه یا قورمه س��بزی(، جوج��ه چینی،الزانی��ا، پلومکزیکی 
بامیگو،ماهی قزل آال یا ماهی ش��یر )س��رخ ش��ده( و ساالدهای 
بی نظیری مثل،س��االد شیرازی،ساالد کلم ،س��االد فصل،ساالد 
الویه،ساالد س��یب زمینی،بورانی، ساالد میگو،ماست و خیار،ژله 

میوه ای،ساالد میوه ای، موس شکالت،کرم کارامل و... است !
طعم افطاری در ارتفاع 400 متری!

برج معروف و بلند باالی پایتخت ه��م که در حالت عادی و بدون 
آنکه روزه داری هم در کار باشد همیشه محل سر و صدای غذاها 
و منوهای عجی��ب و غریب اس��ت .اما وقتی پ��ای مهمانی های 
اش��رافی  به میان می آی��د، آن وقت کمی موضوع ف��رق می کند.  
برجی که این شب ها با رس��توران گردان و بلند باالیش هم محل 
مراجعه مهمانانی اس��ت که با بش��قاب پرندگان و پیش غذاهای 
دریایی پذیرایی می شوند. البته نه س��ر و صداها و انتقادهایی که 
درخصوص این برج وجود داش��ته و نه قیمت ورودی 120 هزار 
تومانی آن تا االن نتوانس��ته مش��تاقان صرف افطاری در ارتفاع 
400 متری زمین را دلس��رد کند.هنوز هم بیشتر شب های این 
ماه، رس��توران گردان برج میالد تهران،در اختی��ار خانواده ها و 
مراکزی است که دوست دارند، سفره اشرافی افطار مهمانانشان 
جایی خیلی باالتر از زمین پهن ش��ود. منوهای ویژه این برج هم 
قابل تامل اس��ت . منوهایی که گذش��ته از افطاری های معمول، 
در آن اردور س��رد و گرم، میز میوه های چهار فصل،ساالد بار،میز 
مخصوص دسر و نوش��یدنی و انواع غذاهای ایرانی و فرنگی مثل 
بشقاب استیک،کاساتیا با گوشت،بیف فاهیتا،مرغ ایتالیایی، پاتیال 
چیکن،هوکی انگشتی سوخاری،هات وینگز، کباب عربی و ... هم 
دیده می شود. منوهایی که مثل خیلی از همان هتل ها و سالن های 
معروف به راستی و بدون اغراق برای سفره افطار کمی باورنکردنی 
است.س��فره هایی که ان��گار با وجود تم��ام این اش��رافی بودن و 
باز ش��دن پای انواع غذاهای کش��ورهای مختلف ب��ه آنها هنوز 
 تا رس��یدن به حال و ه��وای بهترین ماه خدا فرس��نگ ها فاصله

 دارد ...

در افطاري هاي اشرافي چه مي گذرد؟

رفتار عادالنه با فرزندان بسیار پر اهمیت است. در صورت رعایت نکردن این 
 امر میان فرزندان، انواع کینه ها و عقده ها در آنان نس��بت به یکدیگر پدید

 می آید. با زیاد ب��ودن تعداد فرزندان، وظیفه پدر و مادر درباره این مس��اله 
حساس تر و سنگین تر اس��ت. پدر و مادر باید رفتار عادالنه ای با کودکان 
داشته باش��ند و در نقش یک قاضی عادل و عاقل با آنها برخورد کنند. هیچ 
کدام را بر دیگری ترجیح ندهند و در رفتار و گفتار، در محبت و خشم، تنبیه 
و تشویق، یکسان عمل کنند.فردی نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: پدر و مادری 
دارم که با آن ها رابطه خوبی دارم، ولی آن ها مرا با حرف و طرز برخوردشان 
می آزارند. پاسخ آنان را نمی دهم، ولی می خواهم آنان را ترک کنم و مدتی 
نزدش��ان نروم. حضرت فرمود: در این صورت خداوند تو را رها خواهد کرد. 
 مرد عرض کرد: پس چه کنم؟ حضرت فرمود: به کس��ی ک��ه تو را محروم
  س��اخت، ببخش��ای. با کس��ی که با تو قطع رابطه کرد، پیوند برقرار کن.

 از کسی که به تو س��تم کرد، درگذر. اگر چنین کنی، خداوند پشتیبان تو 
خواهد بود.

یکی از مباحث مهم تربیتی ، عدالت ورزی والدین در اظهار محّبت به فرزندان 
و واگذاری امکانات مادی به آنهاس��ت. این مس��اله از دو نگاه ، قابل بحث و 

بررسی است: فقهی � حقوقی و تربیتی. 
آنچه در این جا مورد نظر است، عدالت ورزی نسبت به فرزندان از نگاه دوم 
است.عدالت ورزی نسبت به فرزندان، می تواند آثار تربیتی مهمی را بدین 

شرح به دنبال داشته باشد: 
1 - فرزندان نی��ز متقابال به والدین لطف و نیکی می کنن��د و حقوق آنان را 

رعایت خواهند کرد. 
2 -  آنان نیز نسبت به فرزندان خود، از مرز عدالت تجاوز نخواهند کرد. 

3-  عدالت ورزی میان فرزندان، مانع از حس��ادت و کینه ورزی آنان نسبت 
به هم خواهد شد. 

 4 - مهم تر این که ک��ودک، از آغ��از زندگی با روح عدال��ت ورزی پرورش
 می شود و رفتار عادالنه خانواده، زمینه را برای تامین عدالت اجتماعی فراهم 

خواهد ساخت.

   

عدالت ورزی بین فرزندان!

تربیت فرزند

عکس کاریکاتور

وقتی مرده ها یارانه می گیرند!
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز تعدادی از متوفیان در لیست دریافت یارانه هستند 

و اطالعات پرداخت یارانه نقدی در دولت به روز نشده است. 

 خرسی برای خنک کردن خود در باغ وحشی
 در چین، آب تنی می کند.
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