
»خانه بیداری «کشوردر  اصفهان باز می شود 
والدت حضرت
 علی اکبر علیه السالم
 و روز جوان را تبریک 
می گوییم 

معاون پژوهشی خانه مشروطه خبر داد: برای اولین بار 
اعالم قیمت نهایی »تیبا ۲« طی

2 هفته آینده
دولت تصمیم گرفت مرغ در ماه 

رمضان گران نشود 2 2
» بهار توبه « ایام جوانی

 است

7

72

ایران - نیجریه؛ نبرد اول 
چگونه خواهد بود؟

تيم ملي فوتبال ايران به سختي تمرين مي کند تا آماده 
اولين ديدار خود در جام جهان��ي 2014 مقابل تيم ملي 
نيجريه ش��ود. بازي در جام جهاني تفاوت هاي زيادي با 
ديگر رقابت هاي فوتبال دارد و هر تيمي در اين رقابت ها با 
تمرکز و روحيه و آمادگي بهتري وارد زمين بازي شود، از 

شانس بيشتري براي پيروزي برخوردار است.

پرداخت یارانه به شیوه 
فعلی ادامه می یابد

 ۴ هزار و ۶۵۰ ازدواج و 
یک هزار و ۸ طالق در استان 

معاون اول رييس جمهور از پرداخت يارانه به ش��يوه 
فعلی و تداوم آن طی ماه های آينده به همه سرپرستان 

خبر داد. 
جهانگي��ری مع��اون اول رييس جمهور در حاش��يه 
بازدي��د از نمايش��گاه های بين المللی ب��ورس، بانک 
و بيم��ه، درب��اره نح��وه واري��ز يارانه ط��ی ماه های 
آين��ده گف��ت: ياران��ه فع��ا ب��ه تم��ام خانوار هايی 
 ک��ه ثبت نام ک��رده ان��د، ب��ه ش��يوه کنون��ی ادامه 

می يابد.

 مديرکل ثبت احوال استان اصفهان اعام کرد:  در دو ماهه 
نخست س��ال جاري، 4 هزار و ۶۵0 ازدواج و يک هزار و ۸ 
طاق در استان اصفهان به ثبت رسيد که با توجه به اين 
آمار به ازاي ه��ر 4/۶ ازدواج، يک مورد طاق ثبت ش��ده 
است. تورج حاجی رحيميان  گفت: در 2 ماهه نخست سال 

جاري،  تعداد 12 هزار و ۸۳0 نوزاد...
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معاون وزیر نفت: تا مهرماه

ما به دنبال این هستیم سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در احداث این واحد تشویق کنیم

مشکل اصلی کشاورزی کشور، تعدد سازمان های متولی است
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 اصالح کیفیت بنزین پاالیشگاه اصفهان 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اصفهان:

مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران گفت:  
مهرماه سال جاری واحد ايزومريزاسيون طرح بنزين سازی پااليشگاه 
اصفهان وارد مدار بهره برداری می شود و با بهره برداری از اين واحد، 

کيفيت بنزين توليدی اين پااليشگاه اصاح خواهد شد.
عباس کاظمی اظهار داش��ت: در طرح تثبيت پااليش��گاه اصفهان، 

احداث واحد گوگردزدايی شروع شده، اما تاکنون برای احداث واحد 
RFCC کار جدی انجام نشده است.

وی افزود: ما به دنبال اين هس��تيم که ببينيم چگون��ه می توانيم به 
احداث واحد RFCC در اين پااليش��گاه کمک و سرمايه گذاران را 

برای سرمايه گذاری در احداث اين واحد تشويق کنيم.

متاسفانه در کشور دس��تگاه های متعددی درباره فعاليت های کشور 
تصميمات مختلف اتخاذ م��ی کنند به طوری که برخی دس��تگاه ها 
در افزايش توليد يک محصول کش��اورزی تاکيد و توجيه می کنند و 
دستگاهی ديگر هم مجوز واردات همان محصول را می دهد و خسارت 
اين ناهماهنگی را توليدکننده بايد بپردازد. رييس کميسيون کشاورزی 

اتاق تعاون اصفهان در جلسه اين کميس��يون، اظهار داشت: در سال 
جديد رويکرد کار کميسيون های اتاق تعاون استان داشتن برنامه های 
جدی در حوزه فرهنگ و اقتصاد است و تلفيق اين دو موضوع در آستانه 
سال جديد توسط رهبری همراه با حکمت بود که يکی از مخاطب اصلی 

معظم له نيز تعاونی ها و فعاالن اقتصادی بودند. 

سردار آقاخانی :با مساله حجاب 
امنیتی برخورد نمی کنیم

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مشکل حجاب که اين روزها به دغدغه ذهنی مردم 
تبديل شده، بر اساس ناآگاهی بوده و بايد با همکاری نهادها و دستگاه ها، از طريق فرهنگی 

دنبال شود، زيرا با برخوردهای امنيتی مشکلی برطرف نمی شود. 
س��ردار عبدالرضا آقاخانی در جمع مردم مس��جد صاحب الزمان اصفه��ان اظهار کرد: 
همانطور که تاثيرات فرهنگی در جامعه زياد ش��ده، امروز رويک��رد پليس يک رويکرد 
فرهنگی است و به طبع با 2 ديدگاه درون س��ازمانی و برون سازمانی اين ديدگاه شروع 
 شده و به موفقيت رسيده است. وی افزود: در سال 92 اولويت اول مربوط به مواد مخدر و

 باندهای آن بود،...
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آگهی مزایده نوبت اول 
شهرداری  فالورجان  در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 4/139 مورخ 93/02/15 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان مرکز خرید  و فروش 
محصوالت کشاورزی واقع در خیابان مالصدرا را با ش�رایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط با باالترین قیمت  پیشنهادی به صورت استیجاری 

واگذار نماید .
1- قیمت پایه اجاره ماهیانه 42/600/000 ریال می باشد که شامل موارد ذیل می باشد و شرکت کنندگان می بایست هر دو مورد الف و ب 

را با هم اجاره نمایند.
الف - قیمت پایه اجاره ماهیانه تعداد 20 باب مغازه به مبلغ 36/000/000 ریال می باشد . 

ب- قیمت پایه اجاره ماهیانه امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی به مبلغ 6/600/000 ریال می باشد .
2- شرکت کنندگان باید معادل 5 درصد از کل اجاره یکساله به مبلغ 25/560/000 ریال بحساب شماره 3100003444002 نزد بانک ملی 

فالورجان به نام سپرده شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانت نامه  بانکی ارائه دهند .
3- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیش�نهادی خود را حداکثر  تا آخر وقت اداری روز سه ش�نبه مورخ 93/04/03 کتبا به دبیر خانه 

شهرداری ارسال نمایند . 
4- درخواست های واصله راس ساعت 14:30 روز چهار شنبه 93/04/04 در محل شهرداری باز و قرائت می گردد. 

5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

امیر احمد زند آور شهر دارفالورجان

آگهی  مناقصه عمومی   

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

 ش�هرداری زري�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 157 
مورخ 93/3/7 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عمليات 
زير سازی ، جدول گذاری و پياده رو سازی  ادامه بلوار امام رضا )ع( و ادامه 
خيابان فردوس�ی با اعتبار اوليه 3/850/000/000 ريال  از طريق مناقصه 
عمومی اقدام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط جهت دريافت اس�ناد 
مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ انتش�ارتاپايان وقت اداری 

93/4/3 به شهرداری زرين  شهر مراجعه نمايند.

نوبت اول

چاپ اول

س: ایمنا[
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

کنگره بین المللی امام حسن 
مجتبی)ع( به زودی برگزار می شود

  معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( گفت: کنگره بین المللی 
س��بط النبی، امام حس��ن مجتبی)ع( تیرماه س��ال جاری در سالن 

اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لکزایی معاون فرهنگی مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( در این باره اظهار داش��ت: کنگ��ره بین المللی 
سبط النبی، امام حسن مجتبی)ع( با هدف یادآوری نام امام حسن 
مجتبی)ع( یکم و دوم تیرماه جاری با حضور مهمانانی از ۱۵ کشور 
دنیا برگزار می شود. وی با اشاره به دو سال تالش برای برگزاری این 
کنگره بیان داشت: ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که 
از میان آنها ۶۷ مقاله توسط داوران بررسی و تایید شد و سه کتاب در 

زمینه این کنگره منتشر می شود.

 نمايشگاه آثار قلم زنی
 استاد عالقه مندان در چهل ستون

 به مناس��بت روز جهانی صنایع دس��تی، از دیروز به مدت یک هفته 
کاخ موزه چهلستون میزبان آثار قلم زنی استاد حسین عالقه مندان، 
از هنرمندان مطرح قلم زنی کشور شد. حسین عالقه مندان استادی 
چیره دس��ت در زمینه هنر قلم زنی در خطه هنرخیز اصفهان است 
که قرار اس��ت به مناس��بت روز جهانی صنایع دس��تی آثار قلم زنی 
این هنرمند ب��ه مدت یک هفته در کاخ موزه چهلس��تون به نمایش 
گذاشته شود. نمایشگاه آثار استاد حسین عالقه مندان از ۱8 خرداد 
 به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح در کاخ موزه چهل ستون میزبان 

عالقه مندان هنر اصیل و فاخر قلم زنی است.

مرمت عمارت عالی قا پو به 5 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مرمت عمارت عالی قا پو به 
۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

عباس حاج رسولیها با اش��اره به اعتبارات مورد نیاز برای مرمت این 
بنای تاریخی تصریح کرد: در حال حاضر مرمت عمارت عالی قاپو به 
پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در صورتی که تنها 2۰۰ میلیون 

تومان برای مرمت و باز سازی این امارت در نظر گرفته شده است.

 خاطرات سرمربی جديد 
منچستر يونايتد منتشر می شود

خاطرات سرمربی جدید منچستر یونایتد به قلم یک مفسر هلندی 
فوتبال منتشر می شود. این کتاب به قلم یک مفسر هلندی فوتبال 
به نام مارتن میجر نوش��ته می ش��ود. میجر در این کتاب به ش��رح 
 داس��تان زندگی ون گال مربی هلندی می پ��ردازد و در کنار آن از 
جست وجوهای فیزیولوژیکی وی برای پیش��برد متدهایش سخن 

می گوید. 
ون گال پس از ناکامی دیوید مویس به عنوان س��رمربی تیم فوتبال 

منچستر یونایتد انتخاب شد. 
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   ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما به سفارش مرکز موسیقی و سرود رسانه ملی یک قطعه ارکسترال 2
پاپ را به مناسبت جام جهانی فوتبال برزیل منتشر کرد. این کار اثری تلفیقی است که با حضور نوازندگان 
ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما با ترکیبی از سازهای بادی، زهی و سازهای الکترونیک به سفارش 

مرکز موسیقی سازمان صدا وسیما تولید شده است .
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قهرمانان تاریخ و دلیرمردان عرصه های نبرد، کمتر از دانش و 
بینش بهره دارند؛ زیرا در مسیر رزم و جنگ قرار دارند و فرصت 
نداش��ته و یا عالقه کمتری به درس آموزی و دانش آفرینی از 
خودنش��ان می دهند، اما گرد آمدن خل��ق و خوهای متفاوت 
در یک انس��ان به معنای پرورش یافتن تمامی جنبه ها و ابعاد 
انسانی در اوس��ت. همان انس��انی که به وقت نبرد با دشمنان 
حقیقی دین خدا، در ش��جاعت و جس��ارت و بر کشیدن تیغ 
از نیام، لحظه ای تردید به خ��ود راه نمی دهد و در برابر نادیده 
 انگاش��تن حقوق مردم و رخ دادن ظلم دمی س��کوت را جایز 
نمی داند، لطیف ترین و عاشقانه ترین عواطف را نثار اطرافیان 
و خانواده خویش می کند و حتی نا اهالن و بی خبران را نیز از 

دایره مهرورزی و محبت خود خارج نمی سازد. 
حضرت علی اکبر)ع( نیز از جمله مصادیقی اس��ت که تمامی 
ابعاد الزم و ض��روری برای تبدیل ش��دن به انس��انی بزرگ و 

وارسته را در خود جمع نموده است.
 ایش��ان جوان��ی چن��د بع��دی ب��ود و س��طرهای کت��اب 
وجودش با حکمت نگاش��ته ش��ده بود. چش��مه های دانش 
و دانای��ی از اعم��اق وج��ودش م��ی جوش��ید. در مجال��س 
گوناگ��ون عالمانه و اندیش��مندانه لب به س��خن می گش��ود 
و ب��ه دور از غرور و تکب��ر مردانه س��خن می گفت. ب��ه بهانه 
 س��الروز والدت ای��ن نخس��تین فرزن��د صدی��ق حض��رت

 اباعبدهلل الحسین )ع( به پای سخنان حجت االسالم مهدوی، 
از کارشناسان مذهبی نشس��تیم؛ با تمرکز بر این موضوع که 

 لزوم نام گذاری س��الروز والدت حضرت علی اکبر )ع( به روز
»جوان« چیست؟

 این کارش��ناس دینی و مذهبی در ابتدا ضم��ن ارایه تعریفی 
از مرحله جوان��ی در زندگی انس��ان، به برش��مردن برخی از 
ویژگی های خاص این دوران اشاره کرد و گفت: اگر عمر انسان 
را همچون یک هرم تصور کنیم، بی تردید مرحله جوانی راس 
این هرم را تش��کیل می دهد؛ چرا که در این دوران، انسان از 
لحاظ قوای جس��مانی و ویژگی های روحی در ش��رایط بسیار 
عالی و خوبی به سر می برد. در این مرحله که بهار عمر آدمی 
نامیده شده، انسان قادر اس��ت به ایجاد صفات و عادات نیکو و 
حذف بدی ها و ناپاکی ها در رفتار و کردار خودش همت کند؛ 
هدفی که در دوران کهولت و پیری با دشواری بسیاری محقق 

می شود. 
 حجت االس��الم مهدوی همچنین ب��ه بیانات حض��رت امام 
خمینی )ره( درباره دوران جوانی اشاره نمود و افزود: حضرت 
امام )ره( درباره اهمی��ت دوران جوانی فرمودن��د: از حاال که 
جوان هس��تید و قوای جوانی محفوظ اس��ت، جدیت کنید به 
این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید. » بهار توبه« 
ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت 
باطنی ناقص تر و شرایط توبه آسان تر است. وی در ادامه عنوان 
کرد: اما برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش که چرا 
باید سالروز والدت شخصیتی همچون حضرت علی اکبر )ع( را 
روز جوان بنامیم و برای این نام گذاری چه دالیلی وجود دارد، 

ضروری است تا به بررس��ی دقیق تری از شخصیت این انسان 
بزرگ بپردازیم. 

 وی ضمن برش��مردن صفات و ویژگی ه��ای اخالقی حضرت 
علی اکبر )ع( اف��زود: بنا بر روایتی حضرت عل��ی اکبر )ع( در 
عاشورا 2۵ سال داشته اند. نقل ش��ده است که او اولین شهید 
عاشورا از بنی هاشم بود. شجاعت و دالوری حضرت علی اکبر و 
رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی او، در سفر کربال به ویژه در 
روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاری های وی نیز به خوبی 

مؤید این مطلب است. 
او درباره این ویژگی ها اضافه کرد: ایشان در جوانی با ویژگی های 
 اخالقی و رفتاری خود نگاه انبوه جوانان را به س��وی خود جلب 

م��ی ک��رد. صف��ات ج��د 
 خ��ود، پیامبر اک��رم )ص( را 
می دانست، از این رو، همواره 
در آینه اخ��الق و رفتار او نظر 
می کرد و خود را بدان صفات 
می آراس��ت. به هنگام جوانی 
در می��ان جمع و با دوس��تان 
خود، گش��اده رو و ش��ادمان  
ول��ی در تنهایی اه��ل تفکر و 
هم��راه با ح��زن ب��ود. عالقه 
فراوان��ی به خلوت ب��ا خدای 
خود و راز و نی��از و گفت و گو 
باخالق هس��تی داش��ت. در 
زندگی آس��ان گی��ر، مالیم و 
خوش خو بود، نگاهش کوتاه 
 بود و ب��ه روی کس��ی خیره 

نمی ش��د. بیش��تر اوق��ات بر زمین چش��م م��ی دوخ��ت و با 
بینوایان و فقرا که از نظر ظاهری در جامع��ه و نگاه دنیا طلبان 
احترام چش��مگیری نداش��تند، نشست و برخاس��ت می کرد، 
 با آنان هم س��فره می ش��د و با دس��ت خود در دهانش��ان غذا 
می گذاش��ت. اصالت های فکری و استواری های روحی، وی را 
چنان کرده بود که هیچ گاه و از هیچ حاکمی هراس نداش��ت. 
هرگز عیب جویی نم��ی ک��رد و از مداحی نا به جا و ش��نیدن 
چاپلوسی افراد دوری می کرد. تمامی انسان ها را بندگان خدا 
می دانست و از تحقیر آنان خودداری می ورزید. وی ادامه داد: 
در طول عمر خویش به کسی دشنام نداد و ناسزا نگفت. از دروغ 
تنفر داشت و صداقت و راستگویی شیوه همیشه او بود. بخشنده 
بود و آنچه به دس��ت می آورد، ب��ه دیگران به وی��ژه نیازمندان 
 انفاق می کرد. هرگاه کس��ی هدیه ای به او تقدی��م می کرد، با 
گشاده رویی می پذیرفت. اگر فردی مهمانی داشت و او را دعوت 
می کرد، می پذیرفت. به عیادت بیماران می رفت، هرچند خانه 
بیمار در دور افتاده ترین نقطه شهر بود. در تشییع پیکر مردگان 
حاضر می شدو هیچ یار از دس��ت رفته ای را تنها نمی گذاشت. 
برای همساالن برادری مهربان و برای کودکان پدری پرمحبت 

بود و مسلمانان را مورد لطف و عطوفت خویش قرار می داد.

حجت االسالم مهدوی: حضرت علی اکبر)ع( بهترين الگوی زندگی برای جوانان

» بهار توبه « ایام جوانی است
پايان بافت فرش حرم حضرت 

ابوالفضل)ع( در کاشان
مس��ؤول طرح بافت فرش های حرم ه��ای مطهر عتبات 
عالی��ات گف��ت: یکص��د و دهمین فرش ح��رم حضرت 
ابوالفض��ل)ع( که به دس��ت هنرمندان قالیب��اف بانوان 
کاشانی بافته ش��ده، پایان یافت. س��ید محسن واجدی 
اظهار ک��رد: بافندگان کاش��انی 2 ه��زار مترمربع فرش 
در قال��ب ۷۰ تخته برای مف��روش کردن ح��رم مطهر 
 حضرت امام حسین )ع( و حضرت اباالفضل العباس )ع( و

خیمه گاه در کربالی معل��ی بافته اند و فرش های نفیس 
برای مفروش کردن حرم های مطه��ر عتبات عالیات به 
دس��ت هنرمندان کاشانی بافته ش��ده و آماده ارسال به 

عراق است. 
وی ب��ا بی��ان این که نقش��ه ای��ن فرش ها را اس��تادکار 
برجس��ته کاش��انی امیر حس��ین کریم پور با اس��تفاده 
از عص��اره و جوه��ره ای از طرح های ۵۰۰ س��اله فرش 
دستباف در کاش��ان طراحی کرده، گفت:  با پایان بافت 
2 هزار متر مربع فرش، بافت هزار و ۵۰۰ مترمربع فرش 
نفی��س در قال��ب ۱۱۰ تخته فرش ب��رای حرم حضرت  
امیرالمومنین)ع( از امروز به دست  ۱۰۰ بانوی هنرمند 
کاش��انی در دومین کارگاه بافت فرش آغاز ش��ده است.

مس��ؤول طرح بافت فرش های حرم ه��ای مطهر عتبات 
عالیات تصریح کرد: ایجاد کارگاه های فرش بافی عتبات 
عالیات در منطقه کاش��ان با بافت فرش ه��ای نفیس و 
ارزنده، س��بب تحول عظیم صنعت فرش دستبافت در 

این شهرستان شده است.

 انقالب گفتمان جهانی
 ايجاد کرد

مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان ضمن تاکید بر لزوم اهتمام همه جانبه مسؤوالن 
برای رفع مشکالت فرهنگی کش��ور گفت: دغدغه مقام 
معظم رهبری، پیرامون گفتمان انقالب اسالمی و فرهنگ 
انقالب اسالمی است. حجت االسالم علیرضا امینی اظهار 
کرد: انقالب اسالمی یک جبهه فرهنگی تشکیل داد و این 
جبهه فرهنگی دارای ابعاد جهانی است و در واقع انقالب 

یک گفتمان جهانی ایجاد کرده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم معرفی گفتمان انقالب اسالمی 
برای مقابل��ه با فرهنگ مهاجم غ��رب تصریح کرد: یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهب��ری، ورود فرهنگ غرب 
به کش��ور و تهاجم فرهنگی و فراموش ش��دن فرهنگ 
انقالب اس��المی و دور شدن کش��ور از گفتمان انقالب 

اسالمی است.

حضرت علی 
اکبر)ع( نیز از جمله 

مصاديقی است که 
تمامی ابعاد الزم و 

ضروری برای تبديل 
شدن به انسانی 

بزرگ و وارسته را 
در خود جمع نموده 

است

مشکل اصلی کشاورزی کشور،
 تعدد سازمان های متولی است

متاس��فانه در کش��ور دس��تگاه های متعددی درباره فعالیت های کش��ور 
تصمیمات مختلف اتخاذ می کنند به طوری که برخی دستگاه ها در افزایش 
تولید یک محصول کش��اورزی تاکید و توجیه می کنند و دستگاهی دیگر 
هم مجوز واردات همان محصول را می دهد و خس��ارت این ناهماهنگی را 
تولیدکننده باید بپردازد.رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اصفهان در 
جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در سال جدید رویکرد کار کمیسیون های 
اتاق تعاون استان داشتن برنامه های جدی در حوزه فرهنگ و اقتصاد است 
و تلفیق این دو موضوع در آستانه سال جدید توسط رهبری همراه با حکمت 
بود که یکی از مخاطب اصلی معظم له نیز تعاونی ها و فعاالن اقتصادی بودند. 
 صالحی با اش��اره به این ک��ه یکی از موضوعات��ی که باید م��د نظر اعضای

 کمیسیون ها باشد، ماده۱۱ قانون بهبود فضای کس��ب و کار است، افزود: 
براساس این ماده قانون، شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت تشکیل 
شده و فرصت بسیار ارزشمندی برای بخش های تعاونی و خصوصی است 
تا مشکالت و موانعی را که در مس��یر فعالیت های اقتصادی وجود دارد، از 
طریق مکاتبه با دبیرخانه شورا، در این شورا مطرح و بررسی کنند. وی بیان 
داشت: با توجه به عضویت اتاق تعاون استان به عنوان عضو ثابت و همچنین 
 عضویت سه نفر از نمایندگان اتحادیه های تعاونی در این شورا، می توانیم در 
سالم سازی بستر فعالیت اقتصادی نقش به س��زایی ایفا کنیم. عضو هیات 
مدیره اتاق تعاون گفت : جلسه تنظیم آیین نامه اجرایی بخشی از مصوبات 
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خصوص رفع موانع صادرات 
در استان است که بر عهده اتاق تعاون قرار گرفته و در این خصوص الزم است 
با دقت بررسی و اظهار نظر و به عنوان نظر تشکل های تعاونی به دبیر خانه 

شورا منعکس شود.

آب معدنی گران شد
با فرا رسیدن فصل تابستان، قیمت برخی محصوالت آب معدنی در بازار تا 
۳۳درصد افزایش یافت. افزایش مصرف آب معدنی در تابستان باعث شد 
که ش��رکت ها با کاهش 4۰ درصدی حجم فروش و افزایش ۳۳ درصدی 
قیمت، این محصول را به بازار عرضه کنن��د. در حال حاضر باکس ۶ تایی 
آب معدنی بزرگ با ۱2۰۰ تومان افزایش قیمت و باکس های۱2 تایی آب 
معدنی کوچک نیز با افزایش قیمت هر بطری ۱۰۰ تومان، با ۱2۰۰ تومان 
افزایش قیمت فروخته می شود. هر بطری آب معدنی بزرگ که به قیمت 
۶۰۰ تومان به فروش می رسید، در حال حاضر8۰۰ تومان و هر بطری آب 
معدنی کوچک که 4۰۰ تومان عرضه می ش��د، ب��ا افزایش قیمت به ۵۰۰ 
تومان رسیده اس��ت و در تمام این بطری ها کاهش 4۰ درصدی حجم نیز 

مشاهده می شود.

معاون بازاریاب��ی و فروش س��ایپا از تعیین قیم��ت »تیبا 2« 
در هفت��ه آینده خب��ر داد و گفت: این ش��رکت ب��رای اجرای 
تعهدات خود، ۳۰ درصد س��ود تاخیر تحوی��ل خودرو را برای 
 مشتریان در نظر خواهد گرفت. محمد علی قادری در رابطه با 
قیمت گذاری خودروی تیبا 2 که قرار بود چند ماه پیش نهایی 

و اعالم شود، اظهارداشت: حداکثر تا هفته آینده قیمت تیبا 2 
مشخص خواهد شد.

 وی با اش��اره به این که سایپا با طوالنی ش��دن عرضه و تولید
 تیبا 2 برای کس��ب رضایت مش��تریان اقدامات الزم را انجام 
 می دهد، اف��زود: این ش��رکت ب��رای اجرای تعه��دات خود 

۳۰ درصد سود تاخیر تحویل خودرو  را برای مشتریان در نظر 
خواهد گرفت.

معاون بازاریابی و فروش سایپا اضافه کرد: هم اکنون روزانه 4۰ 
تا ۵۵ دستگاه تیبا 2 تولید می شود که در نظر داریم تا اواسط 

امسال ظرفیت تولید این خودرو را به ۳۰۰ دستگاه برسانیم. 
وی با اشاره به این که این شرکت در قراردادهای پیش فروش 
خود ب��ه هیچ عنوان قیمت تمام ش��ده تیب��ا 2 را اعالم نکرده 
اس��ت،تصریح کرد: با تعیین قیمت نهایی این خودرو و کس��ر 
سود تاخیر تحویل آن، مابقی مبالغ در زمان تحویل به قیمت 

روز از مشتریان دریافت می  شود.
  قادری در اواس��ط اردیبهش��ت ماه س��ال جاری گفته بود: با 
تجاری ش��دن تیبا2  این هفته قیمت  نهایی آن مشخص و تا 

خرداد ماه تحویل مشتریان می شود.
مع��اون بازاریابی و فروش س��ایپا ب��ا بیان این که مش��تریان 
خودروه��ای پیش خرید ش��ده یک س��ود مش��ارکت دارند، 
افزود: در تحوی��ل خودروهای تیبا2 مبلغ پیش خرید ش��ده 
ضربدر سود مشارکت محاس��به خواهد ش��دو به اضافه سود 
 تاخیر براس��اس قیمت نهایی مابقی مبلغ از مشتریان دریافت 

می شود.
البته این مقام مسؤول در شرکت سایپا ضمن تاکید براین که 
در سال 9۳ تمام تالش خود را بر ایفای تعهدات خود نسبت به 
مشتریان عمل خواهیم نمود، در رابطه با عدم تحویل به موقع 
برخی از خودروهای پیش فروش شده این شرکت به مشتریان 
گفته بود: تعدادی از خودروها همانند تیبا2 قرار بود در اسفند 
سال 92 به مشتریان ارایه شود، اما مش��کالت تامین قطعات 
باعث ش��د تا نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم. به مشتریان 
قول می دهیم که تا پایان اردیبهشت ماه دعوت نامه های تیبا2 

را دریافت خواهند نمود.

معاون بازاريابی و فروش سايپا:

اعالم قیمت نهایی »تیبا ۲« طی هفته آینده

نخستین نمايشگاه صنعت 
سیمان در اصفهان 

نخس��تین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��یمان، بازار، 
 ص��ادرات، تجهی��زات و محیط زیس��ت، با حض��ور ۱۵۰

 ش��رکت کننده داخلی و خارجی از 2۷ خرداد آغاز به کار 
 می کند. نخس��تین نمایشگاه صنعت س��یمان اصفهان از

 2۷ تا ۳۰ خرداد در س��اعات بازدید ۱۶ ال��ی 22 در محل 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان دایر می شود.

پیش بینی برداشت ۱۰ هزار تن 
جو  از مزارع شهرضا

مسؤول زراعت اداره جهاد کش��اورزی شهرستان شهرضا 
گفت: پیش بینی می شود در س��ال زراعی امسال بیش از 

۱۰ هزار تن محصول جو از مزارع شهرضا برداشت شود.
مرتضی کافی با اشاره به آغاز برداشت جو از مزارع شهرضا 
اظهار کرد: برداشت جو از بیش از ۳ هزار هکتار از مزارع جو 

در منطقه مهیار و حومه شهر آغاز شده است.
وی گفت: پیش بینی می ش��ود در سال زراعی جاری بیش 

از ۱۰ هزار تن محصول جو از مزارع شهرضا برداشت شود.

پسته های آمريکايی وارد بازار 
ايران شدند!

به دلیل افزایش قیمت خشکبار و به خصوص پسته در ایران، 
آمریکا درحال جذب بازار های ای��ران در جهان و حتی در 

حال صادرات پسته خود به ایران است.
عال میرمحمدصادقی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران 
درباره اعالم تورم2۶/۵ درصدی در صادرات کش��ور اظهار 
کرد: گران شدن کاال در ایران به صادرکنندگان لطمه زده و 

باعث می شود که بازارهای هدف را از دست بدهیم.

دولت تصمیم گرفت مرغ در ماه 
رمضان گران نشود

رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با 
اشاره به این که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده 
شده و شرکت پش��تیبانی امور دام ذخایر مرغ فراوانی دارد، 
 افزود: افزایش قیم��ت این کاال در ماه رمض��ان بعید به نظر 
می رسد. وی  افزود: گویا هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت 
گرفته نشده است. وی تصریح کرد: زمانی که مرغ ارزان است 
سازمان حمایت خواهان تعیین قیمت واقعی این کاال نیست 

و در صورت تعیین نیز آن را اعالم نمی کند.
یوس��فی افزود: زمان��ی که مرغ گران می ش��ود، س��ازمان 
حمایت به بررس��ی علل و تعیین قیمت می پردازد. به گفته 
 یوس��فی هم اکنون قیمت مرغ زنده 4۶۰۰ و مرغ گوشتی 

۶2۰۰ تومان است.

رییس کل بان��ک مرکزی با بیان این که قس��ط 
ششم پول های بلوکه شده ایران در آستانه انتقال 
است، از عرضه ایران چک های ۱۰۰ هزار تومان 
خبر داد. ولی اهلل س��یف دیروز در حاشیه مراسم 
افتتاحیه نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه، اظهار 
داشت: عرضه ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی 

ظرف امروز و یا فردا انجام می شود.
وی در خصوص واریز قسط ششم پول های بلوکه 
شده ایران، بیان کرد: این قسط در ُشُرف انتقال 
است و به محض دریافت اخبار آن، اطالع رسانی 
انجام می شود. البته تاکنون ۵ قسط آن دریافت 
شده است. رییس کل بانک مرکزی درباره نحوه 
هزینه کردن منابع مذکور توضیح داد: این منابع 

کامال آزاد اس��ت و بنا به نیاز داخل کاالهای غیر 
تحریمی و ض��روری و نیز اس��کناس )ارز( وارد 
کش��ور می ش��ود. بنا به گفته ریی��س کل بانک 
مرکزی، اس��کناس وارد ش��ده برای تامین نیاز 
داخل به ارز اختصاص می یابد. وی درباره س��یر 
تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، 
گفت: با بررسی انجام ش��ده و نرخ تورم اعالمی 
در اردیبهش��ت ماه این ش��اخص مدیریت و در 
بین ماه های سال تقسیم شده است. رییس کل 
بانک مرکزی با بیان این که اثرات اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ه��ا خود را در ماه ه��ای آینده 
تخلیه خواهد کرد، گفت: عمال نرخ تورم افزایش 

نیافته و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
از تدوین سند نیازسنجی آموزش روستاییان در 

این استان خبر داد.
نیازس��نجی آم��وزش روس��تایی در کارگروه 
اشتغال هش��ت شهرس��تان کاش��ان، برخوار، 
 تی��ران و ک��رون، فالورج��ان، آران و بی��دگل،

 نج��ف آباد، لنج��ان و خوانس��ار مطرح ش��ده 
و ب��ه تایی��د فرمان��داران رس��یده اس��ت. ب��ر 
 اس��اس این گ��زارش، مراک��ز آم��وزش فنی و 
ای��ن شهرس��تان ه��ا، س��ند  ای  حرف��ه 
 اجرای��ی برنام��ه آم��وزش روس��تایی را طبق 
ظرفی��ت های ه��ر شهرس��تان و روس��تاهای 
 آن جه��ت دوره ه��ای آموزش��ی از جمل��ه در 

 رشته های فراوری گیاهان دارویی، کشت و کار 
 گلخان��ه ای، کش��ت زعف��ران، باغ��داری و 
روش ه��ای نوی��ن آبی��اری در دس��ت اج��را 
دارد. ای��ن اداره کل از آذر م��اه ۱۳92 با انجام 
بازدیدهای میدانی کارشناس��ی از روستاهای 
هش��ت شهرس��تان و در فرآین��د نیازس��نجی 
آموزش روس��تایی نظرات دهیاران، بخشداران 
و کارشناس��ان مطلع دس��تگاه های مرتبط با 
اشتغال روستایی را دریافت و جمع بندی کرده 

که منجر به تدوین این سند شده است.
 ای��ن پ��روژه آموزش��ی ع��الوه بر اثربخش��ی

 آموزش ها، تضمین اشتغال مهارت آموختگان و 
جلوگیری از مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.

ريیس کل بانک مرکزی خبر داد

عرضه ايران چک های ۱۰۰هزار تومانی آغاز شد
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

تدوين سند نیازسنجی آموزش روستايیان  

ارکسترصدا و سیما برای جام جهانی آهنگ تولید کرد
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مفادآراء
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  23356هيات 

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

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001128  راي  برابر   -1
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
قربانعلي  فرزند  رزوه  قاسمي  رضا  حميد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 3778 صادره از فريدن در يك باب  مغازه به مساحت  
33/15 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك5 فرعي از 60 اصلي واقع 
در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي  قربانعلی علی محمدی محرز 

گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012001125 شماره  راي  برابر   -2
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ابوالقاسم خوانساري فرزند بهرام علي بشماره شناسنامه 
و  مفروز  به مساحت 274/08   باب خانه   يك  در  از رزوه  27 صادره 
مجزي شده از پالك6 فرعي از60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي شاه رضا صالحی محرز گرديده است
3- برابر راي شماره139360302012001122 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 26 شناسنامه  بشماره  رضا  حاجي  فرزند  خاني  يحيي  آقاي   متقاضي 
صادره از داران در يك باب خانه   به مساحت   176/98 مترمربع بر 
روی پالك 5 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبد اله عروجی محرز گرديده است
4- برابر راي شماره139360302012001104 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم شهين شمسي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 115  
در يك باب خانه  به مساحت 218 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
مالكيت رسمي  از  خريداري  درمياندشت   واقع  اصلي  از199  فرعي   34

متقاضی محرز گرديده است
5- برابر راي شماره139360302012001107 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  رضا احمدي فرزند غفور بشماره شناسنامه 115 در يك 
باب خانه  به مساحت150/07 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 12 
فرعي از12 اصلي واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

تقی سلطانی محرز گرديده است
6- برابر راي شماره139360302012001110 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 155 شناسنامه  بشماره  ايرج  فرزند  ميرزائي  مسعود  آقاي   متقاضي 
مترمربع    239/78 مساحت  به  خانه    باب  يك  در  چادگان  از  صادره 
درسمندگان  واقع  اصلي  از62  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي آقاي  اهلل کرم مرادی محرز گرديده است
7- برابر راي شماره139360302012001113 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  مصطفي ميرزائي فرزند سياوش بشماره شناسنامه 141 
در يك باب خانه  به مساحت  241/84 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي  اهلل کرم مرادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001116  راي  برابر    -8
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 3 بشماره شناسنامه  محمدصادق  فرزند  ميرزائي  ايرج  آقاي   متقاضي 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 240/27 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي  اهلل کرم مرادی محرز گرديده است
9- برابر راي شماره139360302012001119 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 87 شناسنامه  بشماره  سياوش  فرزند  ميرزائي  محمد  آقاي   متقاضي 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به  مساحت 239/9 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي  اهلل کرم مرادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000984  راي  برابر   -10
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  فتح اله اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 6  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت  
39/92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي واقع 
در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي  هادی احمدی محرز گرديده 

است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000983  راي  برابر   -11
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حشمت اله اله دادي فرزند حضرتقلي بشماره شناسنامه 
به  از ششدانگ  يك باب مغازه فوقانی مسكونی  3 در سه دانگ مشاع 
مساحت   39/92 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 

اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي  هادی احمدی 
محرز گرديده است

موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000961  راي  برابر   -12
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
قلي  موسي  فرزند  چادگاني  کرميان  اشرف  خانم  متقاضي   بالمعارض 
بشماره شناسنامه 99  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
مساحت 189/89   مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از64 
اصلي واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد ابراهيم 

لطفی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000964  راي  برابر   -13
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 نوري فرزند اسداله بشماره شناسنامه 94  درسه 
مترمربع   به مساحت  189/89  خانه   باب  يك  از ششدانگ  دانگ مشاع 
چادگان  در  واقع  اصلي   64 از  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد لطفی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000968  راي  برابر   -14

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 محمدي فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 9  در 
يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 64 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

ابراهيم محمدی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000971.  راي  برابر   -15
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حميدرضا مرادي فرزند نگهدار بشماره  ملی1150026596  
از فريدن در يك باب خانه به مساحت 180 مترمربع مفروز و  صادره 
از  از64 اصلي واقع در چادگان خريداري  از پالك1 فرعي  مجزي شده 

مالك  آقاي بهزاد بهارلو محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000620  راي  برابر   -16
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
   20 شناسنامه  بشماره  اسفنديار  فرزند  جعفري  حسين  آقاي   متقاضي 
در يك باب خانه  به مساحت 321/12 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000623  راي  برابر   -17
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم شهربانو رجبي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 117  در 
يك باب خانه  به مساحت 331  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك40 
آقاي   مالك رسمي  از  مندرجان خريداري  در  واقع  اصلي   از 65  فرعي 

عروجعلی جعفری  محرز گرديده است
موضوع  اول   شماره139360302012000626هيات  راي  برابر   -18
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 قائدي فرزند کرم بشماره شناسنامه 1   در يك 
قطعه زمين مزروعي   به مساحت 147146.2 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از69 اصلي  واقع در   مشهد کاوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي  کرم قائدی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000629  راي  برابر   -19
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
سعادتقلي  فرزند  آشجردي  اسدي  رضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
باب خانه   يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره شناسنامه 693 
به مساحت 423/46مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 8 
اصلي  واقع در  آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا رحيمی 

محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000632 شماره  راي  برابر   -20
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
نجفقلي  فرزند  آشجردي  رحيمي  راضيه  خانم  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 753   در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  
به مساحت 423/46مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از8 
اصلي   واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي  غالمرضا رحيمی 

محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000590  راي  برابر   -21
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي آقامعلي علي محمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 65 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 441/54 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 4 فرعي از60اصلي   واقع در رزوه خريداري از 

مالك رسمي آقاي عباس خوانساری محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000593  راي  برابر   -22
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم منظر ابراهيمي فرزند عباس علي بشماره شناسنامه 34  در 
سه دانگ مشاع از  يك باب خانه  به مساحت  411/09 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي  صفر علی حيدری محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000596  راي  برابر   -23
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي صفر علي حيدري فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 136 
 411/09 مساحت  به  خانه   باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در 

سمندگان خريداري از مالكيت  رسمي  متقاضی   محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360300201200599 شماره  راي  برابر   -24
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي هادي طهماسبي بوئيني فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 
75  در يك باب خانه  به مساحت 268/75مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي  ابراهيم طهماسبی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000601  راي  برابر   -25
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
اسمعيل  حاجي  فرزند  دامنه  طاهريان  عبداله  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 55   در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  

به مساحت 260 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 17 فرعي از2 
حسين  غالم  آقاي   رسمي  مالك  از  خريداري  دامنه  در   واقع  اصلي   

طاهری محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000605  راي  برابر   -26
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 عسگري فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 93   در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 260 مترمربع  

دامنه  در   واقع  اصلي   از2  فرعي  پالك17  از  شده  مجزي  و  مفروز 
خريداري از مالك رسمي آقاي  غالمحسين طاهری محرز گرديده است

موضوع  اول   هيات   139360302012000695 شماره  راي  برابر   -27
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  موالقلي  فرزند  آشجردي  دهقاني  ابوالقاسم  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 29   در يك باب خانه  به مساحت 274/13مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از8 اصلي  واقع در در آشجرد  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  حسين قاسمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000689 شماره  راي  برابر   -28

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  غالمحسن  فرزند  داراني  محمد صالحي  اله  فتح  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 2056  در يك باب مغازه به مساحت 45/94مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجرد خريداري از 

مالكيت رسمي  متقاضی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000692 شماره  راي  برابر   -29
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 احمدي آشجردي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 110   
در يك باب خانه  به مساحت 208/55 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 8اصلي   واقع درآشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي 

قاسم احمدی  محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000686  راي  برابر   -30
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  ابوطالب دهخدائي فرزند اباذر بشماره شناسنامه 1576   
در يك باب خانه  به مساحت 149/43مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 12 فرعي از 12اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي اباذر دهخدائی محرز گرديده است
31- برابر راي شماره 139360302012000656. هيات اول/دوم 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  اردشير احمدي داراني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 
65 در يك باب  مغازه  به مساحت 29/94 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك372 فرعي از11 اصلي   واقع در  داران خريداري از مالكيت 

رسمي آقاي متقاضی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000658  راي  برابر   -32
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 کارگر دمنه فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 29 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 507/05مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از4اصلي   واقع در دامنه  محرز 

گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000662  راي  برابر   -33
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم وحيده رفيعي دمنه فرزند سارم بشماره شناسنامه 9 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 507/05 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4 اصلي  واقع در  دامنه خريداري 

از مالك رسمي آقاي حميد کارگر محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000665  راي  برابر   -34
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
رجبعلي  فرزند  آبادي  نجف  صالحي  مليحه  خانم  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 103  در يك باب خانه   به مساحت 249/99 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي   واقع در  سمندگان 

خريداري از مالك رسمي  وراث يداله  اسماعيلی  محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000635  راي  برابر   -35
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  حبيب  فرزند  آشجردي  قاسمي  عبدالحميد  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 6   در يك باب خانه  به مساحت 504/34مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از8 اصلي  واقع در آشجرد  خريداري از 

مالك رسمي آقاي مرتضی قلی کاظمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000638  راي  برابر   -36
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي آقامعلي نظريان رزوه فرزند عباس بشماره شناسنامه 15  
در يك باب خانه  به مساحت  121/99مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 132 فرعي از59 اصلي   واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبد الخالق کريمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000641  راي  برابر   -37
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  مهران چراغي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 140   
در يك باب خانه  به مساحت 194/36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از62اصلي   واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي يداله استكی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000608  راي  برابر   -38
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 عباسي فرزند نيازعلي بشماره شناسنامه 144 در 
يك باب مغازه به مساحت 15/54  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك76 
از مالك رسمي  وراث بهادر  فرعي از63اصلي   واقع درچادگان خريداري 

محرز گرديده است
39- برابر راي شماره139360302012000611 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 
مسعود مقدم فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 48   در يك باب خانه  به 
مساحت 312 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62اصلي   
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي يداله استكی محرز گرديده 

است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000614 هيات   -40
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي يزدان نادي فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 58 در يك باب خانه  به 
از63  فرعي  پالك666  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع    323/91 مساحت 
اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضا قلی حسنخانی 

محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000577 هيات   -41
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اميد چراغي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 553  درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت249/97 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

مهديقلی عليقليان محرز گرديده است

قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000581 هيات   -42
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي  منصور چراغي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 122   درسه دانگ 

مشاع ازششدانگ يك باب خانه  به مساحت   249/97 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از62اصلي  واقع درسمندگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي  مهديقلی عليقليان محرز گرديده است
موضوع  اول   شماره139360302012000584هيات  راي  برابر   -43
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
قلي بشماره شناسنامه 11  اله طاهري فرزند موال  آقاي  روح  متقاضي 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 470/58 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 66 اصلي   واقع در مندرجان خريداري 

از مالك رسمي آقاي موال قلی طاهری محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000587  راي  برابر   -44
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي شاپور صالحي فرزند علي بشماره شناسنامه 70 صادره 
از داران در يك باب خانه    به مساحت 261/10 متر مربع   بر روی پالك 
8 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

صالحی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000668  راي  برابر   -45
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عباس محسني دامنه فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 
5 در يك باب خانه   به مساحت 155/41مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از4 اصلي   واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی اصغر مومنی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000546  راي  برابر   -46
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر عبداللهي فرزند محمد علي بشماره 
شناسنامه 9 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب   مغازه به مساحت 
اصلي  از 149  فرعي   3 از پالك  مفروز و مجزي شده  مترمربع   35/68
محرز  رفيعی   اله  آقاي سيف  مالك رسمي  از  خريداري  دربوئين  واقع 

گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000549  راي  برابر   -47
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 بت شكن فرزند عباس بشماره شناسنامه 8   در يك 
باب خانه  به مساحت 190.95 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 3 
فرعي از 149اصلي   واقع در  مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد صادق جديدی  محرز گرديده است
48- برابر راي شماره13936030201000671 هيات اول  موضوع قانون 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند  قوهكي  اسماعيلي  منير  خانم  متقاضي 
3266  در يك باب خانه  به مساحت 120/84 مترمربع  مفروز و مجزي 
مالك  از  خريداري  داران  در  واقع  از12اصلي    فرعي  پالك29  از  شده 

رسمي آقاي حيدر ياوری محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000674  راي  برابر   -49
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 اصغري فرزند هاشم بشماره شناسنامه 5160   در يك 
از پالك12  به مساحت 169/7 مترمربع   مفروز و مجزي شده  باب خانه  
فرعي از12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی 

حاتمی محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000677 هيات   -50
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
مرتضي قريبي فرزند کيامرث بشماره شناسنامه 135    در يك باب خانه  به 
مساحت 241/16 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك  12/2 فرعي از 
12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك رسمي خانم  مرواری سليمانی 

محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000680 هيات   -51
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ابراهيم غالمي فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 16 در يك باب خانه  
فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     137/47 مساحت     به 
از64اصلي  واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حياتقلی خان 

نادری محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139360302012000683هيات   -52
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اردشير احمدي داراني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 65   در يك 
باب مغازه به مساحت 14/05 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك372 
فرعي از11اصلي   واقع درداران خريداري از مالكيت رسمي متقاضی محرز 

گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000617 هيات   -53
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي  حسين جعفري فرزند اسفنديار بشماره شناسنامه 260718   در يك 
باب خانه  به مساحت  309/42 مترمربع    مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از64اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اله 

دادی محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000977 هيات   -54
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
باب  قربانعلي بشماره شناسنامه 1263 در يك  خانم رضوان کريمي فرزند 
خانه  به مساحت 180 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62 
اسماعيلی  يداله  آقاي  مالك رسمي  از  در سمندگان خريداري  واقع  اصلي   

محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000974 هيات   -55
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي  عبداله براتي چادگاني فرزند يداله بشماره شناسنامه 99   در يك باب 
خانه  به مساحت 258/47 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
براتی  يداله  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  چادگان   در  واقع  از64اصلي  

محرز گرديده است
قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000723 هيات   -56
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
محمدجواد محسني دمنه فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 50  در يك باب 
خانه  به مساحت   401/69 مترمربع بر روی پالك 1 فرعي از 4 اصلي   
واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی محسنی محرز 

گرديده است                ادامه در صفحه 4
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موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000726  راي  برابر   -57
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي قربانعلي بت شكن فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 10   
در يك باب خانه   به مساحت    186/57مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از200اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي حاجی آقا طهماسبی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000729  راي  برابر   -58
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  غالمحسين بت شكن فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 
2  در يك باب   مغازه به مساحت  47/41مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك1فرعي از 200 اصلي   واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي حاجی آقا طهماسبی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000732  راي  برابر   -59
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  عباسقلي  فرزند  درويشي  مرتضي  آقاي   متقاضي 
3166  در يك باب خانه  به مساحت   603/72مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك216 فرعي از 63اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي  خانم ليال شاهمرادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000735  راي  برابر   -60
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رضا مريدي فرزند عباس بشماره شناسنامه 83   در يك 
باب خانه  به مساحت    329/61 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
5 فرعي از60 اصلي   واقع در  رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

عروجی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000710  راي  برابر   -61
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  جانعلي  فرزند  شاهيوردي  ذوالفقاري  حميد  آقاي   متقاضي 
شناسنامه 1150076992   در يك باب خانه  به مساحت  192/02مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك3فرعي از 149 اصلي   واقع در مياندشت 
خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر علی شيخ محمدی  محرز گرديده 

است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000707  راي  برابر   -62
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم ماه منير ماندني فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 5   در 
يك باب خانه  به مساحت  165/52 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از200 اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي ميرزا يوسف صديقی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000704  راي  برابر   -63
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمرضا حيدري فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 
592   در يك باب خانه  به مساحت  227/61مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك3 فرعي از 149اصلي   واقع درمياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي صفر علی رفيعی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000701  راي  برابر   -64
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي          سعادت دهقاني آشجردي فرزند محمد علي بشماره 
شناسنامه 5081  در يك باب خانه  به مساحت 157/37 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از8 اصلي  واقع درآشجرد  خريداري از 

مالك رسمي آقاي عباس عباسی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000698 شماره  راي  برابر   -65
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  ميرزامحمد  فرزند  باقري  آقاي  حميدرضا  متقاضي 
21 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 288/80 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 3فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  مرتضی قلی خسروی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000741  راي  برابر   -66
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
 3011 شناسنامه  بشماره  حيدر  فرزند  کريمي  غالمعلي  آقاي   متقاضي 
بر  به مساحت  167/10مترمربع  باب خانه   در يك  از چادگان  صادره 
روی پالك 4 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي 

آقاي حشمت علی محمدی و غيره محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000738  راي  برابر   -67
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي آقاي  غالمعلي نوري فرزند يحيي بشماره شناسنامه 
276 صادره از چادگان در يك باب خانه   به مساحت 150/12 مترمربع   
درداران  واقع  12اصلي   از  فرعي  پالك29  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله خدا پرست محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000714 شماره  راي  برابر   -68
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  غالمرضا حيدري فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 
592    در يك باب مغازه   به مساحت 29/10مترمربع   مفروز و مجزي 

شده از پالك 228 فرعي از 148 اصلي  واقع در  مياندشت خريداري از 
مالك رسمي آقاي احمد قلی خسروی محرز گرديده است

موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000717  راي  برابر   -69
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم عذرا هاشمي فرزند حيدر علي بشماره شناسنامه 2736   
در يك باب خانه  به مساحت 128/96 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 29 فرعي از 12اصلي   واقع درداران خريداري از مالك رسمي آقاي 

نصر اله شيخ سليمانی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000720  راي  برابر   -70
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  غالمحسين  فرزند  رزوه  کريمي  علي  آقاي  متقاضي 
3964 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت161/09    مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك247و248فرعي از59 اصلي   واقع در رزوه 

خريداري از مالك رسمي آقاي نجف قاسمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000756 شماره  راي  برابر   -71
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 بهرامي فرزند فيروز بشماره شناسنامه 3711   در 
از  مفروز و مجزي شده  به مساحت 255/48مترمربع    باب خانه   يك 
مالك رسمي  از  درداران خريداري  واقع  اصلي   از12  فرعي  پالك11/2 

آقاي فيروز بهرامی محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات  شماره139360302012000753  راي  برابر   -72
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 گنجعلي داراني فرزند عيدي محمد بشماره شناسنامه 
328   در يك باب خانه   به مساحت 164/50مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك29 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي غضنفر شيخی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000750  راي  برابر   -73
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
احمدقلي بشماره شناسنامه  فرزند  متقاضي خانم زهراخاتون خسروي 
16  در يك باب  مغازه به مساحت 41/34 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت خريداري از مالك 

رسمي وراث عيدی محمد مهدوی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000747  راي  برابر   -74
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي يادگاري رزوه فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 62 
صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت  273/99 مترمربع بر 
روی  پالك 6 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه انتقالی از مالك رسمی 

آقای محمود محمدی محرز  گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000744   راي  برابر   -75
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجيد احمدي فرزند اميرآقا بشماره شناسنامه 391   در 
از  به مساحت 233/53 مترمربع   مفروز و مجزي شده  باب خانه  يك 
پالك314 فرعي از11 اصلي  واقع در داران خريداري از مالكيت رسمي 

متقاضی محرز گرديده است.    
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000464  راي  برابر   -76
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ابوالفتح قره داغي رزوه فرزند تيمور بشماره شناسنامه 
5 صادره از چادگان در يك باب خانه   به مساحت464/75  مترمربع  بر 
روی پالك 8 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسن صالحی  محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000497  راي  برابر   -77
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 محمدي فرزند رضا بشماره شناسنامه 4028  در 
از  به مساحت 235/02 مترمربع  مفروز و مجزي شده  باب خانه   يك 
پالك1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضا قلی عابدينی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000498 شماره  راي  برابر   -78
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سجاد سليماني فرزند درويشعلي بشماره شناسنامه 358   
در يك باب خانه  به مساحت 243/64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

الياس اله دادی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000503  راي  برابر   -79
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 هادي فرزند علي بشماره شناسنامه 82   در يك 
باب   مغازه به مساحت  40/95 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

قدرت اله گل محمدی محرز گرديده است
موضوع  اول   شماره139360302012000530هيات  راي  برابر   -80
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 ارشادي مهر فرزند مهدي بشماره شناسنامه 865   
در يك باب خانه به مساحت 199/99 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 

پالك 1 فرعي از64اصلي   واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 
حسين عزيزی محرز گرديده است

موضوع  اول  هيات  شماره139360302012000518  راي  برابر   -81
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  بهارلوئي  غالمرضا  آقاي  متقاضي 
مترمربع     277 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  صادره   145
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در  سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد احمدی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000515  راي  برابر   -82
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 اقا آقايي فرزند حاجي اسمعيل بشماره شناسنامه 
92   در يك باب خانه  به مساحت 365/19مترمربع بر روی پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در  سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي عليرضا 

عباسی محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات  شماره139360302012000512  راي  برابر   -83
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

  17 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  بياتي  مسيب  آقاي  متقاضي 
مساحت  به  مزروعی    زمين  قطعه  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دردو 
360367/93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 99اصلي   
محرز  عليمراد شجاعی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درکميتك  واقع 

گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000513 شماره  راي  برابر   -84
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 بياتي کميتكي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 

28 صادره از دردو دانگ مشاع از يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
360367/93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 99 اصلي  
گودرز شجاعی محرز  آقاي  مالك رسمي  از  کميتك خريداري  در  واقع 

گرديده است
موضوع  اول   هيات   139360302012000524 شماره  راي  برابر   -85
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حبيب اله نجاري فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 89 
صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 347/37 مترمربع بر روی 
پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد شاهمرادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000538  راي  برابر   -86
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 بياتي فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 15 صادره 
از چادگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به مساحت 
از 64 اصلي  واقع درچادگان  651/8 مترمربع  بر روی پالك 1 فرعي 

خريداري از مالك رسمي آقاي  آقاقلی بيات محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000406  راي  87-برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم کوچك ابراهيمي فرزند يداله بشماره شناسنامه 1 صادره 
مساحت  به  خانه   باب  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  درسه  چادگان  از 
از64اصلي   واقع درچادگان  651/8   مترمربع بر روی پالك 1 فرعي 

خريداري از مالك رسمي آقاي آقا قلی بيات محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000531   راي  برابر   -88
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  فرزند محمدصادق  ميرزائي  آقاي سياوش  متقاضي 
9 صادره از چادگان در يكدرب مرغداری    به مساحت 5500 مترمربع  
رزوه  در  واقع  اصلي     60 از  پالك11فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي وراث يداله رضائی محرز گرديده است
موضوع  اول   شماره139360302012000533هيات  راي  برابر   -89
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  فرزند محمدصادق  ميرزائي  آقاي سياوش  متقاضي 
9 صادره از چادگان در  يكدرب مرغداری   به مساحت 1875 مترمربع  
رزوه  در  واقع  اصلي    از60  پالك11فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز 

خريداري از مالك رسمي آقاي  ابو القاسم هاشمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000537  راي  برابر   -90
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 رحيمي آشجردي فرزند غالمحسين بشماره 
شناسنامه 625  در يك باب خانه  به مساحت 265/01 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك1فرعي از 8 اصلي  واقع درآشجرد خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد اسد اله موسوی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000449  راي  برابر   -91
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 شفيعي فرزند عباس بشماره شناسنامه 1245   در 
از  شده  مجزي  و  مفروز  35/88مترمربع    مساحت  به  مغازه  باب  يك 
پالك1 فرعي از200 اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد تقی  کريمی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000453  راي  برابر   -92
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  کريم حيدري داراني فرزند يداله بشماره شناسنامه 653  
در يك باب خانه   به مساحت 212/28 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك2 فرعي از12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي  

مرواری سليمانی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000455  راي  برابر   -93
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 اصغر حسيني فرزند سيد يوسف بشماره شناسنامه 
223   در يك باب خانه  به مساحت 241/75 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 2فرعي از12 اصلي   واقع درداران خريداري از مالك رسمي 

خانم مرواری سليمانی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000467  راي  برابر   -94
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
   57 شناسنامه  بشماره  نجفعلي  فرزند  عروجيان  علي  آقاي  متقاضي 
در  دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي   به مساحت 
اصلي  از69  فرعي  از پالك1  مفروز و مجزي شده  مترمربع    335000
واقع در مشهد کاوه خريداري از مالك رسمي آقاي  نجف عروجعليان 

محرز گرديده است
موضوع  اول   شماره139360302012000552هيات  راي  برابر   -95
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه  فرزند محمد  مياندشتي  باقري  مريم  متقاضي  خانم 
1626   در يك باب خانه  به مساحت 155/45 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1فرعي از 149 اصلي   واقع درمياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد تقی خسروی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000553  راي  برابر   -96
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 شفيعي فرزند رضا بشماره شناسنامه 1209  در 
يك باب خانه  به مساحت 149/20 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 149 اصلي   واقع در  مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي حيدر علی شفيعی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000558  راي  برابر   -97
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
محمد  عيدي  فرزند  مياندشتي  مهدوي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 32   در يك باب  مغازه به مساحت 27/90 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك228 فرعي از 148 اصلي   واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد قلی خسروی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000561  راي  برابر   -98
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم ام البنين نعيمي مياندشتي فرزند اسد اله بشماره شناسنامه 
102   در يك باب خانه  به مساحت 155/90 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد علی هاشمی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000564  راي  برابر   -99
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مختار هاشمي فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 25   در 
يك باب خانه  به مساحت 261/45 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از200 اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي حيدر علی شفيعی محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره 139360302012000567 هيات   -100
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 شفيعي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 51   در يك 
باب خانه  به مساحت 209/20مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 
فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر 

شفيعی محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000570  هيات   -101
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 طهماسبي فرزند حسن بشماره شناسنامه 12   در 
يك باب خانه  به مساحت 241/26 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 200اصلي   واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدر علی شفيعی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000573  راي  برابر   -102
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره  غالمعباس  فرزند  خانه  چهل  معصومي  فاطمه  خانم  متقاضي 
شناسنامه 2143   در يك باب خانه  به مساحت 151/30 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 183فرعي از12 اصلي   واقع در داران  از مالكيت 

رسمي   متقاضی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000416  راي  برابر   -103
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
   16 شناسنامه  بشماره  رمضانعلي  فرزند  غالمي  ابراهيم  آقاي  متقاضي 
در يك باب خانه  به مساحت  1563/7 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 62اصلي   واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي درويش اله دادی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000474  راي  برابر   -104
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مظاهر کرمي فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 4 صادره 
از برف انبار در يك باب خانه   به مساحت   221/7 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از221اصلي   واقع در خمسلو خريداري از 

مالك رسمي آقاي فتح اله شهيدی محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره 139360302012000486 هيات   -105
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم معصومه نادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 81   در 
يك باب  ساختمان به مساحت 81/06 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي بهمن کرمی محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات   139360302012000494 شماره  راي  برابر   -106
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 صفري فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 98    
در يك باب خانه  به مساحت 257/87 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسينقلی صفری محرز گرديده است
موضوع  اول  هيات  شماره139360302012000489  راي  برابر   -107
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي داوود رفيعي فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 1631   
در يك باب خانه  به مساحت  207/45 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از200اصلي   واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

مصيب مهدور محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000482  راي  برابر   -108
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقاي علي مشهدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 6  در يك  متقاضي 
پالك1  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع   به مساحت 130  خانه   باب 
فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

مشهدی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000479  راي  برابر   -109
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي آقاي رضا کرمي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 99   
در يك باب خانه  به مساحت 425/73مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد حسين ابو طالبی محرز گرديده است
موضوع  اول   139360302012000473هيات  شماره  راي  برابر   -110
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  فيروز خانجاني فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 2614   
در يك باب خانه  به مساحت  267/34 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 206اصلي   واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

جعفر پاينده محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000470  راي  برابر   -111
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 حيدري داراني فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
182   در يك باب خانه  به مساحت 181/29مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك2/13  فرعي از12 اصلي  واقع درداران خريداري از مالك 

رسمي آقاي عليرضا نجفی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000461  راي  برابر   -112
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بشماره  حسينعلي  فرزند  استكي  قربانعلي  آقاي   متقاضي  بالمعارض 
شناسنامه 96   در يك باب خانه  به مساحت 400/9 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي  . واقع در سمندگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي يداله استكی محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره 139360302012000410 هيات   -113
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 حيدري فرزند احمد بشماره شناسنامه 21 صادره 
از چادگان در يك باب خانه   به مساحت   453/8 مترمربع بر روی پالك 
1 فرعي از 62 اصلي  واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدر عالئی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000413  راي  برابر   -114
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رحمان استكي فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 65   در 
يك باب خانه  به مساحت 186مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمحسين صفری محرز گرديده است                ادامه در صفحه 5
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اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000419 هيات    -115
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي اسداله محمدي فرزند موسي قلي بشماره شناسنامه 83  
در يك باب خانه  به مساحت 205/12 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي اشكبوس انالوئی محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره 139360302012000424 هيات   -116
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمرضا اسماعيلي فرد فرزند حسن بشماره شناسنامه 2   
در يك باب چهار ديواری به مساحت 260/42مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك2 فرعي از 12اصلي واقع درداران خريداري از مالك رسمي 

آقاي مرواری سليمانی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000428  راي  برابر   -117
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
   1955 بشماره شناسنامه  مرتضي  فرزند  رياحي  آقاي  حسن  متقاضي 
در يك باب خانه  به مساحت 252/8 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200 اصلي   واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محرز گرديده است
اول  موضوع  برابر راي شماره139360302012000431 هيات    -118
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه 896    فرزند رحمن  آقاي محمدباقر حيدري  متقاضي 
در يك باب خانه  به مساحت    182/83مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك2 فرعي از149اصلي   واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی شجاعی محرز گرديده است.
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012000434  راي  برابر   -119

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه 896   فرزند رحمن  آقاي محمدباقر حيدري  متقاضي 
در يك باب  چهار ديواری  به مساحت 87/16 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 2فرعي از 149 اصلي   واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي  علی شجاعی محرز گرديده است

120- برابر راي شماره139360302012000437 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 ترکيان آشجردي فرزند آيت اله بشماره شناسنامه 33    درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 299/32مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجردخريداري از مالك 

رسمي آقاي بشير کيماسی محرز گرديده است
121- برابر راي شماره139360302012000440 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 طاهره زالي بوئيني فرزند حسين بشماره شناسنامه 1637   در يك باب 
خانه  به مساحت 154/5 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 
از مالك رسمي آقاي مرتضی شفيعی  200اصلي   واقع دربوئين خريداري 

محرز گرديده است
122- برابر راي شماره139360302012000443 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 
عبداله طاهريان دامنه فرزند حاجي اسمعيل بشماره شناسنامه 55 در يك باب 
خانه   به مساحت 145 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 17 فرعي 
از2 اصلي   واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي اسماعيل طاهريان 

محرز گرديده است.
123- برابر راي شماره 139360302012000446 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  احمدعلي ذوالفقاري شاه يوردي فرزند جانعلي بشماره 
شناسنامه 1647   در يك باب خانه  به مساحت   266/18 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از 

مالك رسمي آقاي  موسی بهارلو محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001262  راي  برابر   -124
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي آقاي  وحيد عباسي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 7   در يك 
قطعه زمين مزروعي  به مساحت 336459.8 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك9 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان   از مالكيت رسمي متقاضی 

محرز گرديده است
125- برابر راي شماره139360302012001266 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 وحيد عباسي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 7   در  يك قطعه زمين 
مزروعي  به مساحت 418525.77 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
از مالكيت رسمي متقاضی    از64 اصلي  واقع درچادگان خريداري  9 فرعي 

محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001320  راي  برابر   -126
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  اکبر رمازي فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3491   در 
يك باب خانه  به مساحت 182/05 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از206 اصلي   واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي  قربانعلی رمازی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001317  راي  برابر   -127
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

بشماره  قربانعلي  فرزند  افوسي  اصالني  احمدرضا  آقاي   متقاضي 
شناسنامه 3229   در يك باب خانه  به مساحت 136/6 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از 

مالك رسمي   خانم رعنا مهرابی محرز گرديده است
موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001314  راي  برابر   -128
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر 

متقاضي خانم رعنا مهرابي فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 7   در يك باب 
خانه  به مساحت 349/78 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
قربانعلی  وراث  مالك رسمي    از  افوس خريداري  در  واقع  اصلي    از206 

اصالنی محرز گرديده است.
129- برابر راي شماره139360302012001360 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  آيت اله ترکيان آشجردي فرزند هيبت اله بشماره شناسنامه 25  درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 956/9 مترمربع    مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك 

رسمي آقاي هيبت اله ترکيان محرز گرديده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود 
اعتراضي  متقاضي  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتي 

اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولين  توانندازتاريخ  مي  باشند  داشته 
تاريخ  از  ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه  اداره تسليم وپس  اين  به  را  خود 
نمايند.بديهي  تقديم  به مراجع قضايي  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم 
است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.      
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/3/19               

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/4/3 
محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن 

مفاد آرا 
تعيين  قانون  نامه  آيين  قانون وماده 13   3 ماده  23272“آگهی موضوع 

تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
اراضی  ثبتی  وضعييت  تكليف  تعيين  موضوع  هيات  آراء صادره  برابر 
وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات 
متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالكيت  به صدور سند 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
از  ماه  يك  ، ظرف مدت  اخذ رسيد  از  تسليم وپس  اسناد وامالك محل 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.

اله شماره  :آقای محمد بشارتی فرزندرحمت  1ـ رای شماره9972هيات 
مساحت196مترمربع  به  خانه  باب  يك  دانگ  در شش   1827 شناسنامه 
در  واقع  اصلی  از 2640  فرعی   235 از  پالك 1278فرعی مجزي شده  
آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خريداری عادی مع الواسطه 

ازحسين اوقانی )مالك رسمی( 

فرزندعلی  آرانی  خانی  اقدس  :خانم  هيات  شماره9964  رای  2ـ 
اکبر  اکبربشماره شناسنامه 301 وخانم  کبری خانی آرانی فرزند علی 
به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  270)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 
مساحت 300/80مترمربع پالك شماره 1277فرعی مفروزومجزی شده 
از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبيدگل خريداری عادی مع الواسطه ازعلی عباسی)مالك رسمی( 

3- رای شماره 10629هيات:اقای محمد سرکار آرانی  فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه 155  وخانم کبريا فرمانيان آرانی فرزند محمد شماره 
مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  206)بالمناصفه(در  شناسنامه 
394مترمربع پالك59فرعي مفروزومجزي شده  از شماره 2640 اصلی 

واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
:آقای سيد مصطفی هنرمند  فرزندآقا سيد  4ـ رای شماره 9998 هيات 
محمود بشماره شناسنامه 331 وخانم فاطمه اقباليان آرانی فرزند اسمعيل 
شماره شناسنامه 36)بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 
از  فرعی   859 از  شده  950مفروزومجزی  پالك  276/46مترمربع 

2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

عباس  فرزند  آرانی   هيزمی  عباس  علی  9955هيات  شماره    رای   -5
شماره شناسنامه 198 و خانم فاطمه حالج آرانی فرزند عباسقلی شماره 
مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   319 شناسنامه 
از235فرعی  شده  مفروزومجزی  1285فرعی  پالك  262/50مترمربع 

از2640 اصلی درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

6ـ رای شماره  9971هيات : آقای سيد رضا ميرحسينی آرانی فرزندسيد 
فرزند  آرانی  گی  داروغه  زينب  وخانم  شناسنامه222  بشماره  مسلم  
ابوالقاسم شماره شناسنامه 11 )بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه 

به مساحت209/30مترمربع پالك 1284فرعی مجزي شده  از 235 فرعی 
وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  درآران  واقع  اصلی   2640 از 

خريداری عادی از سيداحمدعباس زاده )مالك رسمی(
7ـ رای شماره 10000هيات : آقای سيد روح اله جوادی فرزند سيد عباس 
بشماره شناسنامه 566  وخانم وجيهه خداميان آرانی فرزند باقر شماره 
مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   623 شناسنامه 
از  فرعی  از 235  مفروزومجزی شده  پالك 1283فرعی  91/44مترمربع 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 
8ـ رای شماره 10597هيات :آقای محمد جواد خدمتی بيدگلی فرزندعباس 
بشماره شناسنامه 1250068479وخانم زينب دلشاد آرانی  فرزند محمد 
شماره شناسنامه 6190068091)بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه 
به مساحت 106/95مترمربع پالك 1282 فرعی مفروزو مجزی شده  از 
235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبيدگل خريداری عادی ازتقی دهقان آرانی )مالك رسمی(
عبداله  فرزند  آرانی  نويدی  اسمعيل  :آقای  10619هيات  شماره  رای  9ـ 
فرزند  آرانی  ميرزازاده  رضوان  وخانم   228 شناسنامه  بشماره  خان 
غالم شماره شناسنامه 276)بالمناصفه( در شش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 250/10مترمربع پالك1281فرعی مجزی شده از  235 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 
فرزندحسن   آرانی   انتهائی  اکبر  :آقای  9984هيات  شماره   رای  10ـ 
شماره شناسنامه 297 وخانم منيره اشتياقی آرانی فرزند حيدر شماره 
مساحت   به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  36)بالمناصفه(  شناسنامه 

از  235 فرعی  248/58مترمربع پالك 1280فرعی مفروزومجزی  شده 
وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  از2640اصلی 

خريداری عادی مع الواسطه ازماشاهلل اکبرزاده )مالك رسمی(
فرزند   آرانی  مشتاق  حسين  :آقای  9963هيات  شماره  11-رای 
احمدعلی بشماره شناسنامه 437 شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 
از  فرعی   235 از   شده  مجزی  پالك1279فرعی  125/40مترمربع 
2640اصلی واقع آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خريداری 

عادی ازعباس اکبرزاده آرانی )مالك رسمی(

12-رای شماره9357هيات :آقای علی اکبر کشائی آرانی فرزند آقامحمد  
بيكی   اسمعيل  اکرم  خانم  و  دانگ(  به2  376)نسبت  شناسنامه  بشماره 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 166)نسبت به 2دانگ( و آقای محمد 
کشائی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 6190018831)نسبت به 
2 دانگ( در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 257/50مترمربع پالك 
2092 فرعی  مجزی شده از 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبيدگل
13- رای شماره 10609 هيات :آقای سعيد فرمانيان آرانی  فرزند جواد 
فرزندعلی  آرانی  آبادی  سعد  فاطمه  وخانم    307 شناسنامه  بشماره 
اکبر شماره شناسنامه 447  )بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه به 
2638اصلی  از  شده  مجزی  فرعی  پالك2091  مساحت181/88مترمربع 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خريداری عادی مع 

الواسطه ازعبداهلل خان اکرميان )مالك رسمی(
آرانی  زاده  علی  مند  علی  :آقای   هيات   10593 شماره   رای   -14
آرانی  گلچين  فاطمه  وخانم   1911 شناسنامه   بشماره  فرزندمحمود 
فرزندعلی شماره شناسنامه 1250165741 )بالمناصفه (  در شش دانگ 
مجزی  شماره2090فرعی  پالك  مساحت93مترمربع   به  خانه  باب  يك 
شره از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 

خريداری عادی ازحسن اکرميان )مالك رسمی(
15- رای شماره 9994هيات :اقای محمد مفرد کويری  فرزندمانده علی  
فرزند  آرانی  حيدری  طيبه  خانم  1250152097و  شناسنامه  بشماره 
يك  دانگ  در شش  حسين شماره شناسنامه 6190008682)بالمناصفه( 
باب خانه به مساحت 128/20مترمربع پالك شماره 2089فرعی مجزی 
شده از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

آرانی    زاده   کريم  رضا  محمد  :آقای  شماره10572هيات  16-رای 
فاطمه  وخانم  4دانگ(  به  )نسبت   1037 شناسنامه  بشماره  فرزندرضا  
شبان پور آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 239)نسبت به 2 دانگ ( در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 221/40مترمربع پالك 2088فرعی  
مجزی شده  از 2638  اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبيدگل
فرزنداحمد  آرانی  بلند  محمد  علی  :آقای  هيات   9950 شماره  رای   -17
علی بشماره شناسنامه  178 وخانم ليال آفتابی آرانی فرزند علی اصغر  
به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   355 شناسنامه  شماره 
مساحت198/30مترمربع پالك 2087 فرعی  مجزی شده از 2638اصلی 
رسمی  خريداری  وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  احمد  در  واقع 

ازعباس بصره ای )مالك رسمی(
فرزندعلی    آرانی    اشتياقی  حيدر  :اقاي  هيات   9957 رای شماره    -18
شماره  حسين  فرزند  بشارتی  هاجر  وخانم   39 شناسنامه   بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   163 شناسنامه 
2638اصلی  از  شره  مجزی  شماره2086فرعی  پالك  185/50مترمربع  

واقع در احمد آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
19- رای شماره 9979هيات :اقای اصغر پور ابراهيمی  آرانی فرزندعلی 
فرزند  آرانی  سلطانی  ووجيهه  وخانم   173 شناسنامه   بشماره  محمد 
باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   11985 شناسنامه  شماره  حسام 
خانه به مساحت  112/15مترمربع پالك شماره 2085فرعی مجزی شده 

از 2638 اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3ثبتی آران وبيدگل
20ـ رای شماره  9962هيات :آقای محمود سيفی زاده آرانی فرزندجعفر 
علی  فرزند  آرانی   اکبرزاده  اقدس  وخانم   204 علی  شماره شناسنامه 
خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   378 شناسنامه  شماره  اکبر 
به مساحت  277/41مترمربع پالك 2084فرعی مفروزومجزی  شده از  

2638اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
فرزند  آرانی   شاهزاده  محمود  :آقای  10602هيات  شماره  21-رای 
مسلم  فرزند  مرنجابيان  زهرا  وخانم   14 شناسنامه  بشماره  عباس 
به مساحت  باب خانه  )بالمناصفه(شش دانگ يك  شماره شناسنامه417 

از2257صلی  فرعی  از  17  254/50مترمربع پالك68فرعی مجزی شده 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

سيد  فرزند  آرانی  ء  تكيه  اشرف  :خانم  هيات  شماره9992   22-رای 
مسلم   بشماره شناسنامه 35 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 
288/80مترمربع پالك 2فرعی  مجزی شده از 2186 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

فرزندسيد  بيدگلی  سيد  اقدس  :خانم  هيات   10605 شماره  رای   -23
به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   8454 شناسنامه  بشماره  يحيی 
مساحت78/10مترمربع پالك 28 فرعی از 2 فرعی از 252اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

فرزند  آرانی  اجدادی  معصومه  :خانم  هيات   10566 شماره   رای   -24
به  مغازه  باب  يك  دانگ  شش  در    312 شناسنامه   بشماره  عباس 
 1905 از  شره  مجزی  شماره13فرعی  پالك  مساحت34/15مترمربع  

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

آرانی   حضرتی  خدام  اميد  :اقای  10565هيات  شماره  رای   -25
فرزندعباس بشماره شناسنامه 61900019382 در شش دانگ يك باب 
از  9فرعی مجزی شده  پالك شماره  143/55مترمربع  به مساحت  خانه 
1و 2و 4و 5ومشاعات فرعی از 1277اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبيدگل

بيدگلی   عبدالمجيدی  ابوالفضل  :آقای  شماره10637هيات  26-رای 
زاده   بابا  حاجی  فاطمه  وخانم   شناسنامه9458  بشماره  فرزندغضنفر 
دانگ يك  )بالمناصفه( در شش  فرزند حسين  شماره شناسنامه 1275 
از  باب خانه به مساحت 191/50مترمربع پالك 28فرعی  مجزی شده  

مشاعات از726 اصلی واقع د ر اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
27- رای شماره 10614 هيات :آقای حبيب عبداله پور بيدگلی فرزندجعفر 
فرزندنصراله  بيدگلی  داعی  فاطمه  وخانم   208 شناسنامه   بشماره 
به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   46 شناسنامه  شماره 
از  4فرعی  از  شده  مجزی  فرعی    55 پالك  مساحت107/65مترمربع 

235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بيدگلی  گوائی  طاهره  :خانم  هيات   9983 شماره  رای   -28
خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   30 شناسنامه  بشماره  فرزندابوالقاسم 
از  4فرعی  از  فرعی  مجزی شده   56 پالك  به مساحت309/96مترمربع 

235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

فرزندعباس  پور  محتشمی  علی  :آقای  هيات   1006 شماره  رای   -29
به  فروشی  انبارمصالح  باب  يك  دانگ  در شش   13 شناسنامه  بشماره 
اصلی   43 از  شده  مجزی  فرعی  پالك409  مترمربع   2308/50 مساحت 

واقع درغياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/3/3تاريخ انتشار نوبت دوم:93/3/19                              

 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ابالغ اجرائيه  
شناسنامه  شماره  به  سلطانعلي  فرزند  جوادصادقي  آقايان  به  بدينوسيله 
 : نشاني  به   1171114257 ملي  وشماره   1359  /  06  /  30 متولد   320
شهرضا خيابان 28 متري کوچه خليفه سلطاني ومصطفي نعمتي ميرآبادي 
ملي  وشماره   1364  /  10  /  01 متولد   9 شناسنامه  شماره  به  فرزندمظاهر 
عالمه  مدرسه  اميرکبيرجنب  خيابان  شهرضا   : نشاني  به   1199958190
شماره  به  فرزندعبدالرحمن  ومحمدرضاآقاسي   155 پالك  باغستاني  کوچه 
شناسنامه 727 متولد 07 / 06 / 1344 به شماره ملي 1199063576 به نشاني 
گزارش   برابر  که   54 پالك  شفق  کوچه  شهدابلوارمدرس  ميدان  شهرضا   :
نگرديد  واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرسهای  در  نامبردگان  مامورابالغ 

1390/03/05تنظيمی  مورخ   394 شماره  قرارداد  براساس  ؛  ميگردد  ابالغ 
ميرآبادي  نعمتي  بتعهدمصطفي  شهرضاجوادصادقي  شعبه  سپه  بانك  در 
يكصدميليون  مبلغ  ومحمدرضاآقاسي  ومجيدجابرشهرضاورضااباذري 
ايدکه  نموده  استفاده  بانك سپه شعبه 45 متري شهرضا  از تسهيالت  ريال 
منطقه  سپه  بانك  شعب  مديريت  درخواست  به  بنا  و  پرداخت  عدم  علت  به 
ونه  وششصدوبيست  ميليون  ويك  يكصدوپنجاه  مبلغ  به  اجرائيه  اصفهان 
تاخير  وسودوخسارت  طلب  اصل  بابت  ريال  ويك  هزاروششصدوشصت 
تاديه تا تاريخ1392/09/15 که از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ شصت وهشت 
هزاروسيصدريال خسارت تاخيرروزانه به آن اضافه ميگردد صادر و تحت 
رسيدگی  جريان  اسنادرسمي شهرضادر  واحداجرای  در   9200140 کالسه 
اسناد رسمی مصوب  مفاد  اجرای  نامه  آئين  ماده 18  استناد  به  لذا  ميباشد 
به   ابالغ  يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت  1387 مراتب 
شما چاپ ومنتشر ميگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات 
ثبت  اجرای  مسئول   - يوسفيان  مهدی  يافت.   محمد  خواهد  جريان  اجرائی 

اسنادشهرضا

ابالغ نظريه كارشناسي
105آيين  ماده  يك  اجراي  تبصره  در  سبزواري  حسين  ورثه  اينكه  نظربه 

نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواستي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنيه اعياني 
تماميت چهارسهم مشاع از پانزده سهم ششدانگ پالك 809 / 2 واقع درفضل 
مقاديرفوق  ارزيابي  جهت  اندوموضوع  ثبتي شهرضارانموده  يك  آبادبخش 
 93  /  1131  /  25 شمارة  طي  دادگستري  رسمي  کارشناس  الذکرتوسط 
اصفهان  استان  رسمي  کارشناس  کانون  93  به   /  2  /  17 مورخه   103  /
ارسال که کانون مذکور طي نامةشمارة 01 / 2575 / 112 مورخه 17 / 02 
/ 93 بوارده 25 / 2264 / 93 مورخه 7 / 3 / 93 باارسال گزارش ارزيابي 
مثلث شكل  رابه صورت يك قطعه زمين  کارشناس مربوطه ملك موصوف 
از15 سهم ششدانگ  تمامت 4 سهم مشاع  اعياني  غيرمحصوراعالم وثمنيه 
پالك 809 / 2 واقع درفضل آبادبخش يك ثبتي شهرضارامبلغ 1500000 ريال 
برآوردواعالم نموده است ومبلغ مذکورطي فيش شماره 17171 مورخه 7 / 
3 / 93 بانك ملي پرداخت شده است وورثه حسين سبزواري طي درخواستي 
اندکه هيچ گونه آدرس واطالعي ازمالك بهاء نداردلذادراجراي  اعالم نموده 
تبصره يك ماده 105 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت درروزنامه زاينده 
رودآگهي مي شود تا چنانچه مالك بهاء خانم فاطمه صغري بهراميان مدعي 
تضييع حقي ازخودميباشد ظرف  يك ماه پس از انتشارآگهي به دادگستري 
شهرضا مراجعه وگواهي طرح دعوي راازدادگستري اخذوبه اين اداره ارائه 
رسيدن  خواهدشددرصورت  اقدام  برابرمقررات  درغيراينصورت  نمايد 
ثبت  رئيس  ميرمحمدي  باشد  مي  دادگاه  نهايي  حكم  به  موکول  اعتراض 

اسنادوامالك شهرضا

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970350400197  : دادنامه  شماره   23384
 -1  : ها  خواهان   911123  : شعبه  بايگانی  شماره   9109980350401108
خانم مينو نوری 2- آقای مرتضی نوری 3- آقای محسن جعفری 4- آقای 
احمد مرديها با وکالت خانم آمنه ضيايی به نشانی : اصفهان – خيابان جی 
روبروی هتل نگين مجتمع پديده طبقه دوم واحد سوم و آقای اميد مشهدی 
زاده دهاقانی به نشانی اصفهان خ جی روبه روی هتل نگين مجتمع پديده طبقه 

دوم واحد 3 خواندگان : 1- آقای بهزاد خيامباشی 2- آقای بهزاد طالبی همگی 
به نشانی اصفهان خيابان نظر شرقی پاساژ نوژان 3- آقای حسين گل احمر 
ابطال   : المكان خواسته  به نشانی مجهول  ايران غفار زاده  همگی 4- خانم 
اجرائيه گردشكار : دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و بشرح ذيل مبادرت بصدور رای می نمايد . رای دادگاه : در خصوص دعوی 
احمد   – جعفری  محسن  آقايان  و  نوری  مينو  خانم  و  نوری  مرتضی  آقای 
مرديها همگی با وکالت خانم آمنه ضيايی و آقای اميد مشهدی زاده بطرفييت 
آقايان  بهزاد خيامباشی – بهزاد طالبی – حسين گل احمر ، خانم ايران غفار 
زاده بخواسته ابطال اجرائيه های ثبتی به شماره 4992-90/10/5 و 4099-
7425507 مورخه 89/5/18 و 25507 – 89/5/18 مقوم به مبلغ 51000000 
دادهای  قرار  طی  دوم  و  اول  رديفهای  خواندگان   که  توضيح  اين  با  ريال 
87/11/8 و 87/11/21 که تاريخ آنها مقدم به تاريخ توقيف ملك به پالك ثبتی 
142/2 بخش پنج اصفهان به خواهانها واگذار نموده و همچنين از تاريخ انعقاد 
 ) ) خواهانها است  نامبردگان  تاکنون ملك موصوف در تصرف  قرار دادها 
ولی خواندگان سوم و چهارم بر اساس نامه های مذکور در ستون خواسته 
و از طريق اجرای  اسناد رسمی اصفهان مبادرت به توقيف ملك خواهانها 
نموده و بشرح خواسته تقاضای رسيدگی نمودند با تعيين وقت رسيدگی و 
 92/2/23 مورخه  رسيدگی  جلسه  از  استحضار  با  خواندگان  طرفين  دعوت 
دفاعی بعمل نياورده اند موضوع به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 
خبره ثبتی ارجاع و بشرح نظريه واصله که به شماره 4739-92/8/19 ثبت 
دفتر دادگاه گرديده  اجماال حكايت از انطباق محل های خريداری خواهانها با 
محدود ه اعيانی پالك ثبتی 142/2 بخش پنج ثبت اصفهان بصورت رستوران 
داشته و پالك 142/2 بخش پنج ثبت اصفهان نسبت به سهم آقای بهزاد خيام 
باشی از طرف اجرای ثبت و به نفع خواندگان سوم و چهارم بازداشت می 
باشد و مالكيت مشاراليه که بازداشت است بصورت مشاعی در کل اين پالك 
تاريخ بازداشتهای  نامبرده شده است و  از آن  بوده که بصورت رستوران 
مذکور بعد از تاريخ قرار دادهای استنادی خواهانها است اين نظريه مصون 
از اعتراض خواندگان باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه 

دادگاه  سيزدهم  شعبه   90/6/31 مورخه   900663 شماره  دادنامه  جمله  من 
عمومی حقوقی اصفهان منطبق است فلذا دعوی خواهانها نسبت به خواندگان 
اول و سوم و چهارم وارد تشخيص مستندا به مواد يك قانون اصالح بعضی 
از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 و 198 قانون آئين 
به مغازه های  الذکر نسبت  ابطال اجرائيه های فوق  بر  دادرسی مدنی حكم 
دو   (  87/11/8 های  نامه  مبايعه  اساس  بر  خواهانها  توسط  خريداری شده 
فقره ( و 88/11/21 صادر و اعالم می گردد . دعوی توجهی به خوانده رديف 
دوم نداشته قرار رد آن صادر و اعالم می گردد اين رای غيابی بوده و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد .  م الف 

4596 رئيس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرائی
 91/11/11 تاريخ   1983 شماره  رای  موجب  به   588-91  : کالسه   23354
عليه  يافته است که محكوم  قطعيت  اختالف اصفهان  حوزه 11 شورای حل 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  بنشانی  حاجيلو  امير  سعيد 
بابت هزينه دادرسی  بابت اصل خواسته و مبلغ 42000 ريال  26380 ريال 
الوکاله وکيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه  و حق 
بابت   91/4/5 دادخواست  تقديم  تاريخ  و   90/7/15 تاريخ سر رسيد چك  از 
فاکتور های اجرای حكم در حق خواهان و نيم عشر حق االجرا در حق اجرای 
احكام محكوم له غالمرضا تاجمير رياحی فرزند مرتضی با وکالت مصطفی 
دوم  طبقه  رود  زاينده  تجاری  مجتمع  ميثم  خ  فالورجان  بنشانی  مستاجران 
واحد اول . ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين که اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 

5122 شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شهرستان اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطاريه 
مهدی   -1 خانوادگی  نام  و  نام   2 ش   288/93 پرونده  شماره   23347
زهرا   -7 اشرف   -6 اکرم   -5 نسرين   -4 فروغ   -3 اعظم   -2 چين  گياه 
المكان  مجهول  نشانی  اکبر  فرزند  چمن  گياه  همگی  محمد   -9 ليال   -8
خيابان  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه  حضور  محل 
 : حضور  علت  صبح   9 ساعت   93/4/19 حضور  وقت  ارباب   – سجاد 
بطرفيت شما جهت رسيدگی  افجدی  فكاری  ملوك  مهريه دعوی  مطالبه 
يك شهرستان  شماره  مجتمع  دوم  شعبه  دفتر  شويد  حاضر  شعبه   در 

اصفهان

تغييرات 
23344 شماره 92/7076/33/و آگهی تغييرات مرکز و شماره ثبت شرکت 
استناد  به   . اردستان  کربنيك  گاز  پيشتازان  سازی  ماشين  و  توليدی 
نامه شماره 12167-  و  تغييرات شماره 11311/ث- 1390/6/20  آگهی 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری اصفهان مرکز   1390/6/26
اصلی شرکت توليدی و ماشين سازی پيشتازان گاز کربنيك اردستان با 
مسئوليت محدود  به شماره ثبت 18829 ثبت شرکتها اصفهان و شناسه 
 – رباط دوم  خيابان   – اصفهان   – قبلی  نشانی  از  ملی 10260397273 
کوچه مخابرات  - بن بست تاج – پالك 76 به نشانی اردستان – 1500 
متری شمال پمپ بنزين جاده کمر بندی اردستان – در امتداد جاده سمت 
زواره و در عمق 60 متری جنوب شرق جاده – کد پستی 8381798751 
تحت  و  ارسال  اردستان  امالك  و  اسناد  ثبت  به  پرونده  و  يافته  انتقال 
شماره ثبت 797 در دفاتر ثبت شرکتهای اين اداره به ثبت رسيده است که 
انتشار آگهی انتقال مرکز شرکت تا اين تاريخ انجام نشده فلذا برای اطالع 
عموم در روزنامه رسمی زاينده رود اصفهان منتشر و اعالم ميگردد . 

خير اله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

تغييرات 
23343 شماره 92/7077/33/و آگهی تغييرات شرکت توليدی و ماشين 
سازی پيشتازان گاز کربنيك اردستان با مسئوليت محدود  . به استناد 
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليدی و ماشين سازی 
پيشتازان گاز کربنيك اردستان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 797 
شماره  گواهی  و   1392/2/13 مورخه   10260397273 ملی  شناسه  و 
2692681-1392/12/3 اداره امور مالياتی اردستان تصميماتی اتخاذ و 
تغييراتی به شرح زير در شرکت به عمل آمده است : 1- سرمايه شرکت 
از مبلغ ده ميليون ريال به مبلغ يك ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است 
. 2- شرکاء فعلی و ميزان سهم الشرکه هر کدام به اين شرح ميباشد : 
آقای مجيد بهرامی با کد ملی 1283547058 و کد پستی 8184887911 
و  ريال  ميليون  بيست  و  پانصد  معادل  الشرکه  دارنده 52 درصد سهم 
خانم مينا توکلی زاده هندو آبادی با کد ملی 1189858517 و کدپستی 
هشتاد  و  يكصد  معادل  الشرکه  سهم  درصد   18 دارنده   8184887911
ميليون ريال و آقای امير مسعود بهرامی با کد ملی 1271022850 و کد 
پستی 818487911 دارنده 15 درصد سهم الشرکه معادل مبلغ يكصدو 
پنجاه ميليون ريال و آقای امير مهرداد بهرامی با کد ملی 1271805049 
مبلغ  معادل  الشرکه  دارنده 15 درصد سهم  کد پستی 8135946461  و 
يكصد و پنجاه ميليون ريال می باشد 3- ماده 3 اساسنامه به شرح فوق 
اصالح ميگردد.    خير اله عصاری – رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

مزايده اموال غير منقول 
 : پرونده  شماره   9310460372100005  : درخواست  شماره   23380
احكام  اجرای   920568  : شعبه  بايگانی  9109983759201078شماره 
کالسه  اجرايی  پرونده  خصوص  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه 
920568ج 11 بابت وصول مبلغ 752168000 ريال بابت اصل خواسته به 
آقای گودرزمرادی الوقره مبلغ 32700000 ريال بابت حق االجرای دولتی 
و نيز مبلغ 1000000 ريال بابت دستمزد کارشناسی و نيز مبلغ 120000 
ريال بابت نشر آگهی از محكوم عليه آقای سجاد تاجمير رياحی فرزند 
عباس ساکن شاهين شهر خ ردانی پور خ نبوت بر خيابان پالك 116 در 
نظر دارد جلسه مزايده ای در روز پنجشنبه 93/4/19 ساعت 8 صبح به 
منظور فروش يك قطعه زمين با کاربری مسكونی به مساحت حدود 135 
متر مربع بصورت سه نبش واقع در اشكاوند قلعه چوم کوچه ياس 14 
فرعی دهم جنب پالك با شماره و کد پستی 395 ی،73483-81691 که از 
شمال به گذر ، شرق به پالك ، جنوب و غرب نيز به گذر منتهی می گردد 
واقع در بخش شش حوزه ثبتی اصفهان که کارشناس رسمی دادگستری 
است  نموده  ارزيابی  ريال  قيمت 635000000  به  را  آن  نظريه خود  در 
در اطاق 320 ط سوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خ شهيد 
از  قبل  5 روز  توانند حداقل  طالبين خريد می  لذا  نمايد  برگزار  نيكبخت 
مزايده از زمين فوق در آدرس اعالمی بازديد کنند و کسانی می توانند 
در مزايده شرکت کنند که حداقل ده درصد قيمت ارزيابی شده را نقدا 
به همراه داشته و برنده مزايده فردی است که باالترين قيمت از نظريه 
کارشناس را پيشنهاد نمايد .   م الف 5082 مدير اجرای احكام شعبه 11 

دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 
23373 شماره پرونده 9309980365300375 شماره بايگانی : 930376  
نظر باينكه آقای احمد صديقی  فرزند فضل احمد به اتهام تصادف منجر 
به جرح و فرار از صحنه تصدف حسب شكايت مهدی مانيان سودانی 
فرزند محمد علی از طرف اين دادسرا در پرونده کالسه 930376 د 34 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده  بدينوسيله در اجرای  ماده 115 قانون آئين دادرسی 

تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کيفری  امر  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 34دادياری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود  در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. در ضمن هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م 

الف 5000 داديار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
حسين  امير  خواهان   1806-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23386
به  انتقال   به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  پرنده   آقای  وکالت  با  عليزاده 
طرفيت سهيال مهر عليان فرزند ابراهيم  تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز چهار شنبه  مورخ 93/5/15 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه  با  است 
تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 

دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5066 مدير دفتر شعبه 

12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
کبری  خواهان   33 93-389ش  کالسه  پرونده  خصوص  در   23376
آپارتمان  يك دستگاه  دانگ   6 انتقال سند  بر  مبنی  دادخواستی  فردائی  
پالك ثبتی 2123/7 واقع در بخش 5 اصفهان بانضمام مطلق خسارت  به 
طرفيت فرشاد نوروزی – مليحه تكی 2- مريم زاهديان 3- زهرا سليمی   
 93/4/30 مورخ  دو شنبه   روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم 
ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل  الف 5078 مدير  م  شود  

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
انسيه  خواهان   33 93-393ش  کالسه  پرونده  خصوص  در   23377
يك  بابت  ريال   20000000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سوری  
فقره سفته 0887052 بانضمام مطلق خسارت   به طرفيت کورش شفيعی    
 93/4/30 مورخ  دو شنبه   روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم 
بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  11 صبح  ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل  الف 5077 مدير  م  شود  

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پور    نباتی  فرزاد  خواهان   46-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23379
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چك مجموعا به مبلغ 46200000 
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  جوادی  زهره  طرفيت  به  ريال  
مورخ 93/4/18 ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5075 مدير دفتر 

شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
نباتی  فرزاد  خواهان   47-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23378
پور   دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چك مجموعا به مبلغ 
وقت  است  نموده  تقديم  جوادی  زهره  طرفيت  به  ريال    39000000

با  است  گرديده  تعيين  عصر   5 ساعت   93/4/18 مورخ  برای  رسيدگی 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5076 

مدير دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
آذری    مهدی  خواهان   68-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23375
تقديم  چادگانی   چراغی  حميد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
 4 ساعت   93/4/29 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
روبه روی مدرسه  اول ارباب –  به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
 8165756441 پستی  کد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5068 مدير دفتر شعبه 23 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
فرزاد     پور  علی  خواهان   154-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23374
دادخواستی مبنی بر مطالبه چك و هزينه دادرسی به طرفيت جواد ستاری  
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/21 ساعت 5/30 عصر 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
اول ارباب – روبه روی مدرسه  به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
 8165756441 پستی  کد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5067 مدير دفتر شعبه 22 شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
مطلبی  عليرضا  خواهان   197-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23372
فشارکی    دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند يكدستگاه خودروی 
سواری  به طرفيت سيد احمد حسين زاده صلواتی  تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخ 93/4/22 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5071 

مدير دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
جانقربان     زهرا  خواهان   35-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23371
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفيت احمد محمدی  تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز يك شنبه مورخ 93/4/15 ساعت 4 عصر تعيين 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
نيلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه 
پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 5008 مدير دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
دهخدايی     احمد  خواهان   395-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23387
دادخواستی مبنی بر مطالبه  هفت ميليون ريال يك فقره چك به انضمام 
طرفيت  به  وکيل  الوکاله  حق  و  تاديه  تاخير  وخسارت  دادرسی  هزينه 
اسماعيل جباری   تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه  شنبه 
مورخ 93/5/14 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
اول ارباب  قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
کد   57 پالك   – جنب ساختمان صبا   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   –
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5079 مدير دفتر شعبه 

45 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23385 در خصوص پرونده کالسه 93-561 خواهان سيتان    دادخواستی 
مبنی بر نفقه به طرفيت نيكنام   تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 93/6/13 ساعت 9 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
اول ارباب  قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
کد   57 پالك   – جنب ساختمان صبا   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   –
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5065 مدير دفتر شعبه 

4 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پهلوان      اصغر  خواهان   385-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23381
دادخواستی مبنی بر مطالبه هفت ميليون و ششصد هزار ريال بانضمام 
وقت  است  نموده  تقديم  افشار   فريد  مريم  طرفيت  به  دادرسی   هزينه 
تعيين گرديده  برای روز شنبه مورخ 93/5/12 ساعت 10/30  رسيدگی 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه  با  است 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
جنب   – پور  نيلی  روبه روی مدرسه   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود  م الف 5015 مدير دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100350500924  : ابالغيه  شماره   23383
مجتبی  921347خواهان  شعبه:  بايگانی  9209980350501272شماره 
خواسته  به  طادی  طالبی  بهزاد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  هاديان 
های  دادگاه  تقديم  تامين خواسته  و  دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه پنجم دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خيابان چهارباغ 
اصفهان-  استان  کل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خيابان 
به کالسه 9209980350501272  و  ارجاع  اتاق شماره 105  طبقه يك- 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 93/05/11 و ساعت 12:30 تعيين شده 
به  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المكان  به علت مجهول  است. 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور 
از جرايد کثيراالنتشار  مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
الف  گردد.م  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را 

4591مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100350201799  : ابالغيه  شماره   23382
بانك  921461خواهان  شعبه:  بايگانی  شماره   9209980350201288
مهر اقتصاد دادخواستی به طرفيت خواندگان مهرداد صفدريان و کمال 
آقاجانی کردآبادی به خواسته تامين خواسته و مطالبه وجه چك تقديم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
دوم دادگاه های عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  باالخ  چهارباغ 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9209980350201288 ثبت 
گرديده که وقت رسيدگی آن 93/05/04 و ساعت 9 تعيين شده است. به 
المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز  علت مجهول 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثير االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف 5027 متصدی 

امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
عباسی   مختار  خواهان   352/93 کالسه  پرونده  خصوص  23367در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چك به طرفيت  يونس قربانی فرزند عشقعلی 
تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/5/18 ساعت 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  باتوجه  است.  گرديده  تعيين   9

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
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 نمايد . در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 
5020مدير دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

عباسی  مختار  خواهان  کالسه329/93  پرونده  خصوص  23368در 
فرزند  زادگان  نوری  مهرداد  طرفيت    به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
هوشنگ تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 93/4/31 
ساعت 10:30 تعيين گرديده است. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان 
. در صورت  نمايد  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  مراجعه و نسخه 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع   14 شعبه  دفتر  5019مدير  الف  م  شود. 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
عباسی  مختار  خواهان  کالسه328/93   پرونده  خصوص  23369در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت   آقای علی تدين تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 93/4/31 ساعت 10 صبح تعيين 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  باتوجه  است.  گرديده 
جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد . در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 
5018مدير دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
محمدی  زهرا  خواهان  کالسه352/93  پرونده  خصوص  23370در 
تقديم  کيوانداريان  عليرضا  طرفيت    به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
 8 ساعت   93/5/1 چهارشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است.  نموده 
صبح تعيين گرديده است. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان 
. در صورت  نمايد  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  مراجعه و نسخه 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
 شود.م الف 5013دفتر شعبه نهم  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ 

پرونده  شماره    9310460359500018  : خواست  در  23388شماره 
اعالم  930306بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9309980359500303
ميگردد عظيم زارعی و محمد علی جديديان و مهدی خشوئی و غيره عليه 
معصومه زارعان فرزند عبدالمجيد داير بر کالهبرداری مجهول المكان به 
اين بازپرسی تسليم و به شماره 930306 ب 16 ثبت گرديده است که از 
مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به 
حضور ميشود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادر سی  کيفری اين 
آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های کثير االنتشار محلی برای يك 
نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد 
نمود . ضمنا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م 

الف 5085 بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب  اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره    9310460359500021  : خواست  در  23389شماره 
اعالم  930311بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9309980359500308
ميگردد عليرضا بذر مهری و مرضيه سمندريان با وکالت سيد مسعود 
مفضلی عليه بهرام حسين زاده و کورش سعادت فر و پيوند شمق داير 
بر کالهبرداری و تحصيل مال نامشروع مجهول المكان به اين بازپرسی 
تسليم و به شماره 930310 ب 16 ثبت گرديده است که از مشتكی عنه 
حضور  به  دعوت  رسيدگی  جهت  آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف 
ميشود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادر سی  کيفری اين آگهی به 
منزله ابالغ در يكی از روزنامه های کثير االنتشار محلی برای يك نوبت 
درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود 
. ضمنا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م الف 

5086 بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500020  : خواست  در  23390شماره 
اعالم  930312بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9309980359500309
ميگردد بامداد تيموری با وکالت رضا زيرك باش  عليه احسان کالهدوزان  
داير بر تحصيل مال نامشروع مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به 
شماره 930312 ب 16 ثبت گرديده است که از مشتكی عنه ظرف يك ماه 
از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور ميشود و با تجويز 
ماده 115 قانون آئين دادر سی  کيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی 
از روزنامه های کثير االنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت 
عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود . ضمنا هزينه نشر 
آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد .م الف 5087 بازپرس شعبه 

16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره    9310460359500019  : خواست  در  23391شماره 
اعالم  930310بدينوسيله  شعبه  بايگانی  شماره   9309980359500307
ميگردد آزاده رضايت فرزند محمود   عليه Jiaxing layo import   داير 
بر جرايم اينترنتی و حك کردن ) کالهبرداری اينترنتی ( مجهول المكان 
به اين بازپرسی تسليم و به شماره 930310 ب 16 ثبت گرديده است که 
از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت 
به حضور ميشود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادر سی  کيفری اين 
آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های کثير االنتشار محلی برای  
تصميم  اتخاذ  بازپرسی  اين  عدم حضور  در صورت  و  درج  نوبت  يك 
پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمنا   . نمود  خواهد 
انقالب  و  عمومی  دادسرای   16 شعبه  بازپرس   5088 الف  .م  گردد   می 

اصفهان 
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غنی سازی اوقات فراغت جوانان با 

برنامه ریزی های بلند مدت
 فرماندار فالورجان اظهار داش��ت: برنامه ریزی ه��ای هدفدار برای 
غنی س��ازی اوقات فراغت جوانان نقش مهمی در ایجاد یک جامعه 
سالم دارد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فالورجان، 
اصغر هدای��ت فرمان��دار فالورجان در جلس��ه کارگ��روه اجتماعی 
شهرستان که پیرامون موضوع غنی س��ازی اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان برگزار ش��د، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه خاطرنشان کرد: 
زندگی و عمر انسان سرمایه و نعمتی ارزش��مند است که باید برای 
لحظه لحظه آن برنامه ریزی داشته باشیم. دوره هایی از عمر انسان 
)کودکی تا جوانی( از حساسیت خاصی برخوردار هستند که باید به 

بهترین شیوه ممکن از این فرصت ها استفاده کنیم.
 نماین��ده عالی دولت در شهرس��تان اف��زود: در بس��یاری از جوامع 
اوقات فراغت بخش مهم��ی از زندگی افراد را تش��کیل می دهد که 
برنامه ریزی صحیح و هدفدار برای آن می تواند در سالمت بهداشت 

روانی جامعه موثر باشد.

 تجلیل از خانواده معظم 
جانباز 70 درصد شرکت گاز 

به مناس��بت روز جانباز جمعی از مسؤوالن ش��رکت گاز، از خانواده 
جانباز محمد رضا بهرامی دیدار کردند.

 به منظ��ور تبری��ک والدت  با س��عادت قم��ر بنی هاش��م حضرت
  ابوالفض��ل العب��اس )ع( و در راس��تای فرمایش��ات مق��ام معظ��م

 رهبری )مد ظل��ه العالی( مبنی ب��ر تجلیل از خان��واده های معظم 
شهدا،جانبازان و ایثارگران میهن اسالمی و به منظور زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره دلیرمردان 8 سال دفاع مقدس و همچنین تجدید بیعت 
با آرمان های ش��هدا، مدیرعامل و تعدادی از مدیران این شرکت از 

خانواده محترم بهرامی دیدارکردند.

بهره برداری از فاز دوم تله کابین 
اصفهان

شهردار منطقه ۵ اصفهان با اشاره به این که اکنون فاز دوم تله کابین 
صفه در مرحله تست و آزمایش است، گفت: فاز دوم تله کابین صفه 

پس از طی ۳۰۰ ساعت آزمایشی و بدون مسافر راه اندازی می شود.
حمید عصارزادگان ب��ا بیان این مطلب اظهار ک��رد: مراحل اجرایی 
و نصب فاز دوم تله کابین حدفاصل گردنه باد و قلعه ش��اه دژ انجام 
شده است. وی با اشاره به این که اکنون این پروژه در مرحله تست و 
آزمایش بوده، افزود: در مجموع بر اساس استانداردهای موجود فاز 
دوم تله کابین باید حدود ۳۰۰ س��اعت به صورت آزمایشی و بدون 
مسافرگیری حرکت کند و در صورتی که ایراد و مشکلی نداشته باشد 

مسافرگیری انجام می شود.

مناطق ونک و دنا به توجه مسؤوالن 
نیاز دارد

مشاور پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی 
زاگرس مرکزی گفت: مس��ؤوالن محلی س��میرم توجه بیشتری به 

مناطق دنا و ونک این شهرستان داشته باشند.
علی زند مقدم در دومین نشس��ت کمیته برنامه ریزی محلی طرح 
تنوع زیستی زاگرس مرکزی در سمیرم افزود: این دو منطقه از سال 

گذشته به محدوده حفاظتی طرح زاگرس اضافه شد.
وی با اش��اره به محدوده 1۰۳هزار هکتاری طرح سیمای حفاظتی 
زاگرس مرکزی در س��میرم اظهار کرد: این شهرستان تنها منطقه 

بین المللی و راهبردی طبیعی استان اصفهان در زمان حاضر است.
وی تاکید کرد: ضروری اس��ت مس��ؤوالن س��ازمان های مرتبط با 
واگذاری زمین و معدن در این مناطق، قبل از هر کاری برای گرفتن 
استعالم زیس��ت محیطی اقدام کنند. این کارشناس و مشاور پروژه 
زاگرس اضافه کرد: جایگزینی تامین معیشت بهره برداران و عشایر 
حاض��ر در این مناطق، الزم��ه تحقق هدف و جلوگی��ری از تخریب 

طبیعت است.

 بهترین زمان برای عکاسی نجومی
 از پدیده مقارنه

کارشناس نجوم گفت: در اواس��ط هفته جاری ماه در نزدیک ترین 
فاصله خود با سیاره زحل قرار می گیرد و بهترین زمان برای عکاسی 

نجومی از پدیده مقارنه فراهم می شود.
عمران مرادی با اشاره به مهم ترین رویدادهای نجومی هفته جاری 
اظهار داشت: در هفته جاری می توانیم س��یاره های عطارد، زحل، 
مریخ و مشتری را با توجه به نشانه هایی شناسایی و رصد کنیم. وی 
افزود: اوایل هفته جاری سیاره عطارد در شرایط رصدی خوبی به سر 
می برد به گون��ه ای که از زمان غروب آفت��اب در افق غرب به خوبی 
قابل مشاهده است. این کارشناس نجوم بیان داشت: از ابتدای غروب 
آفتاب در افق پایین به ترتیب سیاره عطارد، سپس مریخ در مجاورت 
ماه مشاهده می شود و در افق باالتر نیز سیاره زحل قابل رصد است.

دستیابی محققان اصفهانی به 
فناوری پوشش 10 الیه با ساختار نانو

رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ایجاد پوشش 1۰ الیه 
تشکیل شده از الیه های کریس��تالی و الیه های نانوکامپوزیت برای 
نخس��تین بار در ایران، توس��ط ش��رکت دانش بنیان سطح سوین 
پالسما، مس��تقر در این شهرک خبر داد. مهدی کش��میری با بیان 
این که پوش��ش مذکور در اولی��ن مرحله در مقیاس آزمایش��گاهی 
در مهر ماه 92 ایجاد ش��د، اظهار کرد: این پوش��ش پ��س از انجام 
آزمون های مختلف و بررس��ی خ��واص مکانیک��ی و تریبولوژیکی 
 پوش��ش و مطابقت آن ب��ا نمونه های اروپایی ایجاد ش��ده توس��ط 
ش��رکت های سوییس��ی چ��ون platit و  oerlicon balzersو 
اطمینان از کیفیت مطلوب و ساختار پوشش، از آذرماه 92 در مقیاس 

صنعتی ارایه شده است.
وی با بیان این که پوش��ش مذکور از س��ال 2۰۰۵ میالدی در اروپا 
 به عنوان یک ترکیب برجس��ته با خواص مکانیک��ی و تریبولوژیکی 
ایده آل ایجاد و ارایه ش��ده، افزود: این پوش��ش کاربرد وس��یعی در 
کنترل سایش قطعات صنعتی دارد؛ از جمله انواع ابزار برشی، انواع 
قالب های گرم کار و سرد کار و دیگر قطعات صنعتی که تحت سایش 

شدید قرار دارند.

اخبار کوتاه 

    به همت یوسف خلیلي مربي مرکز شهید بهشتي فنی و حرفه ای اصفهان،  براي اولین بار در کشور، 
کارگاه آموزشي معرق چوب در مرکز آموزش شهید بهشتي فني و حرفه اي اصفهان افتتاح شد. این 
کارگاه در مساحت ۵۰ مترمربع فضاي کارگاهي با راهبرد طراحي، تراش، تولید و فروش افتتاح شد.
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معاون پژوهشی خانه مشروطه
 اصفهان خبر داد

 نخستین خانه بیداری کشور
در  اصفهان باز می شود 

معاون پژوهشی خانه مشروطه اصفهان از افتتاح نخستین 
خانه بیداری اسالمی طی دو ماه آینده در اصفهان خبر داد. 
محمود فروزبخش با اشاره به این که خانه مشروطه متعلق 
به حاج آقا نور اهلل نجفی اس��ت، اظهار کرد: این خانه مربوط 
به دوران قاجار بوده که توسط ش��هرداری در سال 1۳87 
بازس��ازی و تبدیل به موزه شده اس��ت. وی افزود: در سال 
9۰ هم زمان با یکصدمین سال درگذشت آیت اهلل آقانجفی 
اصفهانی در خانه مشروطیت اصفهان توسط آیت اهلل مهدی 
مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان، کلنگ خانه بیداری 
اسالمی و نخس��تین اندیش��کده تاریخی، تمدنی بیداری 
اسالمی در پشت خانه مشروطیت، به زمین زده شد. معاون 
پژوهشی خانه مشروطه اصفهان تصریح کرد: اکنون ساخت 
مجموعه خانه بیداری اس��المی تمام ش��ده است و پس از 
ماه رمضان و در اواس��ط مرداد ماه امسال به صورت رسمی 
افتتاح می ش��ود. وی با بیان این که خانه بیداری اسالمی از 
دو بعد اصلی محور بیداری اس��المی و عم��ق تاریخی و نیز 
جریان انقالب اس��المی قابل بررسی و اهمیت است، اضافه 
کرد: این مجموعه در کنار خانه مش��روطه ایجاد شده تا به 
بیداری اسالمی به عنوان بخشی از هویت تاریخی بپردازد. 
فروزبخش با اش��اره به فعالیت های خانه بیداری اس��المی 
تاکید کرد: این مجموعه شامل کتابخانه تخصصی با محتوای 
تاریخ، اندیشه سیاس��ی، مطالعات فرهنگی و  علوم انسانی، 
سالن همایش ها، کارگاه آموزشی و سالن کنفرانس است و 
به عنوان یک مجموعه ناظر به گذش��ته محسوب می شود 

که به مباحث روز با محوریت بیداری اسالمی می پردازد.
وی ادامه داد: بخش��ی از این مجموعه به بعد تمدن بیداری 
اسالمی و تنوع بیداری اسالمی توجه دارد و در بخشی نیز به 
مباحث تمدنی می پردازد که فاکتور اساسی و مدل پژوهشی 
است. معاون پژوهشی خانه مشروطه اصفهان با تاکید به این 
نکته که خانه بیداری اسالمی برای مخاطب خاص و دارای 
سبک اندیشه ای و نخبه محور است، گفت: این مجموعه از 
نظر چارت سازمانی زیر نظر شهرداری است که در آینده نیز 
با حوزه علمیه نیز همانند سایر مراکز فرهنگی در شهرداری 
هم��کاری دارد. وی تاکید ک��رد: از لح��اظ معرفتی یکی از 
مسائل بحث جایگاه حوزه علمیه روحانیت و علوم حوزوی 
در سیر تاریخی بیداری اسالمی و روحانیت و جایگاه آنها در 
بیداری اسالمی است که قطعا در خانه بیداری اسالمی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

 مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان اعالم ک��رد:  در دو ماهه 
نخست سال جاري، ۴ هزار و ۶۵۰ ازدواج و یک هزار و 8 طالق 
در استان اصفهان به ثبت رسید که با توجه به این آمار به ازاي 

هر ۴/۶ ازدواج، یک مورد طالق ثبت شده است.
تورج حاجی رحیمیان  گفت: در 2 ماهه نخس��ت سال جاري،  
تعداد 12 هزار و 8۳۰ نوزاد شامل ۶ هزار و ۵۵7 پسر و ۶ هزار 
و 27۳ دختر در استان اصفهان متولد ش��دند که از این تعداد 
والدت، 11 هزار و 827 مورد در شهرها و یک هزار و ۳ مورد در 

روستاهاي استان بوده است. 
وي اف��زود: در این مدت، ف��وت ۳ هزار و 79۰ نفر در اس��تان 
اصفهان به ثبت رس��ید که ۳ هزار و 1۵9 مورد در شهر و ۳98 

مورد در روستاها بوده است. 
مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان تصریح کرد: از مجموع 
فوت هاي به ثبت رسیده، یک هزار و 9۵9 نفر مرد، یک هزار و 

۵98 نفر زن و جنسیت 2۳۳ نفر نامشخص بود. 
وي با اشاره به صدور 1۶ هزار و ۳2 شناس��نامه مکانیزه براي 
افراد باالي 1۵ س��ال در دو ماه نخست س��ال جاري در سطح 
اس��تان، خاطرنشان کرد: بیش��ترین فراواني نام در این مدت، 
براي پسران به ترتیب امیرعلي، علي، محمدطه، امیرحسین و 
محمد، و براي دختران فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا 

و ریحانه بوده است. 

حاجی رحیمیان اظهار کرد: در سال 92، تعداد ۴۳ هزار و 72۰ 
واقعه ي ازدواج و 8 ه��زار و 19۶ طالق در دفات��ر ثبت احوال 
استان اصفهان به ثبت رسید که این عدد براي دو ماهه نخست 

امسال، ۴ هزار و ۶۵۰ ازدواج و یک هزار و 8 طالق بوده است.
در  ایس�تگاه خدم�ات ش�هروندی  تجهی�ز   

شهرستان های اصفهان
معاون انفورماتیک ثب��ت احوال اصفهان گفت: ب��ا راه اندازی 
خط ارتباطی فیبر نوری و ایستگاه خدمات شهروندی )کارت 
هوشمند ملی( تمام شهرس��تان های اصفهان مجهز به صدور 

کارت هوشمند ملی شدند.
 مجتبی یکتامنش با اشاره به زیر ساخت های کارت هوشمند 
ملی از طریق خط��وط فیبر نوری اظهار کرد: 28 شهرس��تان 
اصفهان به جز شهرس��تان نجف آباد که مخاب��رات آن تاکنون 
نتوانسته بستر ارتباطی را با ثبت  احوال استان اصفهان برقرار 

کند، دارای زیر ساخت صدور کارت هوشمند هستند.
وی با بیان این که این ش��بکه یکی از راهکار ه��ای موثر برای 
جمع آوری و ثبت وقایع آمار و اطالعات س��جلی است، افزود: 
دهیاری ه��ا در روس��تاها و ش��ورایاری ها در ش��هر می توانند 
به عنوان اعضای اصلی در ش��بکه اعالم و ب��ا اداره ثبت احوال 

همکاری کامل و جامع داشته باشند.
معاون انفورماتیک ثبت احوال اصفه��ان تصریح کرد: در واقع 

ارتباط بین س��ازمان و ادارات ب��ا اداره کل و نمایندگی بر قرار 
شده است و اکنون 28 شهرستان، سه نمایندگی بیمارستان و 
نیز باغ رضوان به خطوط ارتباطی ثبت احوال متصل شده اند.

وی ادامه داد: در فاز نخس��ت، دو جامعه هدف مشخص شده؛ 
افرادی که به سن 1۵ سال تمام رسیده و کارت شناسایی ملی 
دریافت نکرده اند و افرادی که تغییراتی در مشخصات هویتی 
ایجاد کرده اند، مشمول این طرح می شوند که صدور کارت ملی 

آنها از 1۰ روز پیش آغاز شده است.
یکتامنش تاکی��د کرد: پ��س از لکه گیری مش��کالت، صدور 
 کارت هوش��مند الکترونی��ک ب��ه ص��ورت رس��می افتت��اح 

می شود.
وی با اش��اره به تجهیزات م��ورد نیاز صدور کارت هوش��مند 
الکترونیک گفت: این نوع کارت ها نیازمند اسکنر پیشرفته اثر 
انگشت چهار انگشتی و تک انگشتی با برآورد هزینه بین ۵ تا 7 
میلیون تومان و اسکنر مدارک و تجهیزات رایانه ای و روترهای 
2 میلیون تومانی است که هر مجموعه دو اسکنر، چهار سیستم 

و تجهیزات رایانه اسکنر مدارک نیاز دارد.
مع��اون انفورماتیک ثبت اح��وال اصفهان با اش��اره به این که 
پیش بینی می شود به صورت فراگیر در نیمه دوم سال جاری 
صدور کارت هوشمند فراگیر شود، اظهار کرد: در حال رایزنی با 
اداره پست و درخواست شهروندان برای صدور کارت هوشمند 

و نیز به تدریج از طریق پیشخوان دولت هستیم.
وی با بیان این که یکی زیرس��اخت های کارت هوشمند ملی 
ارتباط از طری��ق خطوط فیبر نوری اس��ت، ا ف��زود: تصدیق 
هویت، احراز هویت، بیمه و س��المت از مهم ترین کاربرد این 

کارت است.
یکتا منش تصریح کرد: کارت هوشمند برای شناسایی افراد در 
شبکه مجازی استفاده می شود. چنین کاربردی را تاکنون هیچ 

کارتی نداشته است.
وی گفت: ثبت احوال می تواند خدمات ش��هروندی را در کل 
کشور به صورت الکترونیکی انجام دهد و حضور فرد در محل 
صدور شناس��نامه الزامی نیس��ت و از طریق ش��بکه مجازی، 
امضای دیجیتال و اثر انگش��ت و هویت اف��راد غیر قابل انکار و 

قابل شناسایی است.
معاون انفورماتیک ثبت احوال اصفهان تاکید کرد: از این پس 
اطالعات بیومتریکی )اثر انگش��ت( صاحب کارت نیز می تواند 
روی کارت ق��رار بگیرد. این اطالعات،به ص��ورت الکترونیکی 

قابل بررسی است.

در دو ماهه نخست سال جاري

۴ هزار و ۶۵۰ ازدواج و يك هزار و ۸ طالق در استان 

    افتتاح كارگاه آموزشي معرق چوب در فني و حرفه اي اصفهان
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد

سکونت 40 درصد از جمعیت اصفهان در کالنشهر
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي

نظارت مردمي در جاده ها با سامانه 1101۲0

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از س��کونت ۴۰ درصد از 
جمعیت اصفهان در کالنش��هر این اس��تان خبر داد. سردار 

کریم نصراصفهانی در جلسه شورای اسالمی شهر با اشاره به 
این که در آستانه فرار رسیدن فصل تابستان قرار داریم، اظهار 
داشت: با توجه به این موضوع، دستگاه های فرهنگی، ورزشی 

و تفریحی باید بیش از پیش فعال شوند.
وی اضافه ک��رد: مجموعه های فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی 
باید به نیاز های جوانان در سطح ش��هر توجه کنند و امکانات 
الزم را برای رس��یدگی به نیاز های جوانان در فصل تابستان 
و اوقات فراغت آنها اختصاص بدهند. عضو ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر این که در فصل تابستان هم پوشانی 
دس��تگاه های فرهنگی باید صورت بگیرد، تصریح کرد: توجه 
ویژه به محالت موجود در س��طح ش��هر باید در دس��تور کار 

مسؤوالن امر قرار بگیرد.
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي از اجراي طرح 
نظارت مردمي براي خودروهاي س��نگین مانند تریلي و کامیون 

در تابستان امسال خبر داد. به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار 
اس��کندر مومني اظهارداشت: در دو ماهه نخس��ت امسال، 2۵7 
 هزار گواهینامه جدید صادر شد که کاهش 2/۳ درصدي را شاهد

 بوده ایم. وی با اشاره به طرح کاهش ۴۰ درصدي سوانح و حوادث، 
گفت: این طرح ابتداي امسال، پس از اصالح الزم به دولت ارسال 
ش��د که رییس جمهور دس��تورات خوبي در این خصوص صادر 
کردند؛ این طرح پس از نهایي ش��دن به اجرا در مي آید تا شاهد 
جهش جدیدي در کاهش سوانح و حوادث باشیم. این مقام ارشد 
انتظامي،  اصالح قوانین و مقررات، فرهنگسازي، توسعه دوربین 
و سیستم هاي هوشمند در جاده هاي کشور و خروج خودروهاي 
فرسوده و ناایمن از سیس��تم حمل و نقل را از رؤوس اصلي طرح 

کاهش ۴۰ درصدي سوانح اعالم کرد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مشکل حجاب که این 
روزها به دغدغه ذهنی مردم تبدیل ش��ده، بر اساس ناآگاهی 
بوده و باید با همکاری نهادها و دستگاه ها، از طریق فرهنگی 
دنبال ش��ود، زیرا با برخورده��ای امنیتی مش��کلی برطرف 

نمی شود.
سردار عبدالرضا آقاخانی در جمع مردم مسجد صاحب الزمان 
اصفهان اظهار کرد: همانطور که تاثیرات فرهنگی در جامعه 
زیاد شده، امروز رویکرد پلیس یک رویکرد فرهنگی است و به 
طبع با 2 دیدگاه درون سازمانی و برون سازمانی این دیدگاه 

شروع شده و به موفقیت رسیده است.
وی افزود: در س��ال 92 اولویت اول مربوط ب��ه مواد مخدر و 
باندهای آن بود، زیرا این مس��اله یک تهدید ج��دی بود و با 
تالش فراوان و افزایش 7۰ درصدی نس��بت به س��ال 9۰ در 
کش��ف مواد مخدر و دس��تگیری باندها، موف��ق بودیم و در 
همان سال  با کشف حدود ۳۵ تن مواد در ورودی های استان، 
 رتبه نخست در این زمینه را  نس��بت به سایر استان ها کسب

 کردیم.
فرمانده انتظامی اصفهان تصریح کرد: دش��من در بحث مواد 

س��رمایه گذاری س��نگین انجام داده و در 2 ماه نخست سال 
9۳ نسبت به س��ال قبل ۳۰ درصد افزایش کشف مواد مخدر 
داش��تیم. بنابراین دغدغه اصلی امس��ال در این زمینه طرح 
مبارزه و شناسایی خرده فروشان و معتادان ولگرد بوده و طرح 
مبارزه با مواد مخدر در محله ها که پیوستگی شدید با سارقان 

خرد دارد، در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: دومی��ن اولویت ما، مبارزه با س��ارقان خرد 
است که کارهای شناسایی بس��یاری در این زمینه ها صورت 
گرفته و 8۰ درصد آن ش��امل معتادان بوده و در سرقت های 
خش��ن و زورگیری ها با همکاری دس��تگاه قض��ا برخوردها 
بسیار جدی تر ش��ده و با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال 
 91 و افزایش کشفیات جرام خشن، رتبه دوم کشور را کسب

کردیم.
سردار آقاخانی خاطرنشان کرد: بحث استمرار و ارتقای امنیت 
اجتماعی، در اولویت س��وم اس��ت  که در موضوعات اراذل و 
اوباش، مشروبات الکی، ناهنجارهای پوششی، ماهواره، جرایم 
سایبری و کاالی قاچاق پیگیری می شود، زیرا عامل 9۰ درصد 

مشکالت اجتماعی ماهواره ها هستند.
وی بیان کرد: بسیاری از قتل ها، فساد اخالقی و سایر مسایل 
دیگر که در جامعه مشهود اس��ت، به دلیل ماهواره بوده و در 
مشکل ناهنجاری پوششی، باندهای هدفمند ایجاد شده تا در 

این زمینه برخورد های الزم صورت گیرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: مشکلی که این 
روزها به دغدغه ذهنی مردم تبدیل ش��ده، بر اساس ناآگاهی 
بوده و باید با همکاری نهادها و دستگاه ها، از طریق فرهنگی 
دنبال شود، زیرا با برخوردهای امنیتی مشکلی حل نمی شود.

وی بیان کرد: با راه اندازی پلیس فتا، نظارت در حوزه سایبری 
افزایش پیدا کرد و قوی ترین بخش پلیس اصفهان را به خود 

اختصاص داد.

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با بیان این که خدمات اکوسیس��تم و ذخایر 
ژنتیک��ی در گونه های گیاه��ی و جان��وری از اهمیت باالیی 
برخوردار است، گفت: هم اکنون بسیاری از کشورها با مطالعه 
بر روی ژنتیک مارمولک خانگی درصدد درمان نقص عضو در 

انسان هستند.
مسعود باقرزاده کریمی اظهار داشت: متاسفانه شاخص های 
زیست محیطی در کشور نسبت به دهه گذشته بسیار پسرفت 
داشته اس��ت. مدیر کل دفتر زیستگاه های س��ازمان محیط 
زیست افزود: البته هم اکنون نسبت به آینده امیدوارتر هستیم 
و می توان امید داش��ت که در آین��ده و در دهه های پیش رو 

شاخص های زیست محیطی در کشور رشد یابد.
وی بیان داشت: خوشبختانه هم اکنون اولویت بندی تخصیص 
آب حوضه ها بعد از ش��رب و باغات دایمی، به محیط زیست 
اختصاص یافته اس��ت. به طوری که محیط زیس��ت پیش از 

کشاورزی در اولویت است. 
مدیر کل دفتر زیس��تگاه های س��ازمان محیط زیست افزود: 

اثرات اجرایی این امر در آینده نمایان می شود. ضمن آن که 
در سیستم نظام اجرایی دولت، این رویکرد در حال پیشروی 

است.
در ادامه این نشس��ت، فرش��اد فتاحی، مدیر کل موزه تاریخ 
طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
این که دفتر موزه ها و ژنتیک سازمان محیط زیست در ۵ گروه 
گیاهی، جانوری، بیوتکنولوژی، دیرینه شناسی و موزه تاریخ 
طبیعی فعالیت می کند، گفت: بسیاری از گونه های جانوری 
به لحاظ ژنتیکی از اهمیت باالیی برخوردار هستند؛ به طوری 
که کش��ورهای مختلف هم اکنون بهره های فراوانی را از این 

موضوع می برند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه می توان به گونه مارمولک خانگی 
اشاره کرد زمانی که دم این مارمولک قطع می شود، این گونه 
جانوری مجددا قادر خواهد بود بر اس��اس ژنتیک، برای خود 

دمی از نو بسازد.
فتاحی بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا 
در حال مطالعه درباره ژنتیک این گونه جانوری هستند تا در 

جهت بهبود نقص عضو در انسان ها استفاده کنند.
وی همچنین به گرده افشانی و اهمیت آن در گونه های گیاهی 
اش��اره کرد و بیان داشت: در برخی از کش��ورها گرده افشانی 
باغات آلبالو و گیالس موجب شده تا برای تولید این دسته از 
میوه ها، 27۰ میلی��ارد دالر صرفه جویی در هزینه ها به عمل 
آید؛ بر همین اساس باید گفت که خدمات اکوسیستم بسیار 

حائز اهمیت است.
مدیر کل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت به کشف سایت فس��یلی در میناب هرمزگان 
اش��اره کرد و گفت: بس��یاری از فس��یل ها به آمریکا منتقل 
 ش��ده  اند؛ از جمله آنها می توان به ببر دندان شمشیری اشاره 

کرد.

فرمانده انتظامی اصفهان:

با مساله حجاب امنیتی برخورد نمی کنیم
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 

استفاده از ژنتیک مارمولک خانگی برای درمان نقص عضو



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
بنده به ايمان ناب نرسد، مگر آن كه ش��وخى و دروغ را ترك 

گويد و مجادله )بگومگو( را رها كند، هر چند حق با او باشد.
خواص درمانى
 سرخاب كولى

1734

1230

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسؤول : محمدرضا شواخى زواره

جانشین مديرمسؤول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انى : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

دوشنبه 19 خرداد  1393 |11 شعبان   1435
شماره 1321 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1321 ,june  9 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

صاحب بزغاله 
 مردی بزغاله ای یافت. به او گفتند: واجب است در معابر ندا دهی تا اگر 

مالکی دارد بیاید و گمگشته خویش بستاند.
 م��رد در خیابان فریاد می زد: آی صاحب و آهس��ته م��ی گفت: بزغاله. 
)مقصود این که هم به واجب شرعی عمل کرده باشد و هم صاحب بزغاله 

پیدا نشود!(

حکایت خدا و گنجشک 
روزگاری در مرغ��زاری گنجش��کی بر 
ش��اخه یک درخ��ت النه ای داش��ت و 
زندگ��ی می کرد .گنجش��ک ه��ر روز 
با خدا راز ونی��از و درد دل م��ی کرد و 
فرش��تگان هم به این رازو نیاز هر روزه 
خو گرفته بودند ت��ا این که بعد از مدت 
زمان��ی طوفان��ی رخ داد و بع��د از آن، 
روزها گذشت و گنجش��ک با خدا هیچ 
نگفت!فرش��تگان س��راغش را از خ��دا 
گرفتند و خدا هر بار به فرش��تگان این 
 گونه مي گفت: »مي آید، من تنها گوش��ي هس��تم که غص��ه هایش را 
 م��ي ش��نود و یگان��ه قلب��ي ام ک��ه دردهای��ش را در خ��ود نگ��ه

 مي دارد«
دنی��ا درخ��ت  از  اي  ش��اخه  روي  گنجش��ک  انج��ام  س��ر    

 نشست.فرشتگان چش��م به لب هایش دوختند، گنجشک هیچ نگفت 
و خدا لب به سخن گشود:»با من بگو از آنچه سنگیني سینه توست.«

 گنجشک گفت:»النه کوچکي داشتم، آرامگاه خستگي هایم بود و سرپناه 
بي کس��ي ام. تو همان را هم از م��ن گرفتي. این طوفان ب��ي موقع چه 
بود؟ چ��ه مي خواس��تي از النه محق��رم؟ کج��اي دنیا را گرفت��ه بود و 
س��نگیني بغضي راه بر کالمش بس��ت. س��کوتي در عرش طنین انداز 
 ش��د. فرش��تگان همه س��ر به زیر انداختند. خدا گفت:» م��اري در راه

 النه ات ب��ود. خواب ب��ودي. ب��اد را گفتم تا الن��ه ات را واژگ��ون کند. 
آنگاه تو از کمین مار پر گش��ودي. « گنجش��ک خی��ره در خدایي خدا 
مان��ده بود.خدا گف��ت: » و چه بس��یار بالها ک��ه به واس��طه محبتم از 
ت��و دور ک��ردم و تو ندانس��ته ب��ه دش��مني ام بر خاس��تي. « اش��ک 
 در دی��دگان گنجش��ک نشس��ته ب��ود. ن��اگاه چی��زي در درون��ش 
خ��دا  ملک��وت  های��ش  گری��ه  ه��اي  ه��اي  ریخ��ت.   ف��رو 

را پر کرد...

دنيای ضرب المثل

چه مسایلی در زندگی باعث می شوند تا انسان به سمت موفقیت 
پیش برود؟ برای این پرس��ش، هیچ پاس��خ مشخص و واحدی 
وجود ندارد. موفقیت به تالش نیاز دارد و انسان ها باید با توجه 
به شرایط زندگی و کار خود، درست ترین و مناسب ترین مسیر 
را تشخیص دهند، انتخاب کنند و با پشتکار بسیار به سمت آنها 
پیش بروند. فقط به پول و درآمد بیشتر فکر کردن خوبشختی 
نمی آورد. اگ��ر همه لذت های دنیا را با درآمد و دارایی بیش��تر 
تعریف کنید، نمی توانید از ش��ادی های کوچک و ارزش��مند 
زندگی بهره مند شوید. وقتی دایم در حال کار باشید نمی توانید 

در کنار دوستان یا در جمع خانواده بودن را تجربه کنید.
سخن شناسى بسيار موثر است   

هنگامی که بتوانید به حرف ها و خواسته های اطرافیان واکنش 
درس��تی داش��ته باش��ید، می توانید تاثیر خوبی هم روی آنها 

بگذارید. 
هميشه برای وقایع ناخواسته آماده باشيد  

زندگی فراز و فرود بس��یاری دارد و انسان موفق کسی است که 

بتواند از لحاظ روحی خود را برای مواجهه با انواع مش��کالت و 
موانع، آماده و گوش به زنگ کند. همیشه سعی کنید در مسیری 
که حرکت می کنید، یک برنامه ریزی دقیق دیگر هم داش��ته 

باشید تا در صورت بروز مشکل، به آن پناه ببرید.
انسان های متفاوت موجب رشد آدمى مى شوند

س��عی کنید، با افرادی دوس��تی های نزدیک داشته باشید که 

موجب تفکر بیشتر و ارتقای موقعیت شغلی و زندگی شما 
می شوند.

هميشه خود و دیگران را ببخشيد
حتی اگر دوستان و اطرافیان موجب ناامیدی یا شکست شما 
در کار یا زندگی شدند، باید به قدری قلب بزرگ داشته باشید 

که بتوانید آنها را ببخشید. 
این بخش��ش موجب می ش��ود ت��ا فکرتان از ان��رژی های 
منفی دور باشد و بیش��تر به س��مت موفقیت پیش بروید. 
 در ضم��ن، بای��د خودت��ان را نیز ب��رای اش��تباهات خود 

ببخشید.
از موفقيت افراد موفق درس بگيرید

 با مطالع��ه زندگ��ی افراد موف��ق و پیش��رو می توانید مس��یر 
درست تری برای پیشرفت خود تعیین کنید.

خوش شانسى نيز یکى از جنبه های موفقيت است
 این را بدانید با تالش دایمی و مس��تمر می توانی��د برای خود 

خوش شانسی هم ایجاد کنید.

پنج کش��تی گیر ایران به دیدار نهایی و یک کش��تی گیر به دیدار رده بندی رقابت های کش��تی 
آزاد جوانان آس��یا در مغولس��تان راه یافتند تا نوید دهنده قهرمانی زود هنگام تی��م ایران در این 
پیکارها باش��ند. رقابت های ش��ش وزن باق��ی مانده کش��تی آزاد جوانان قهرمانی آس��یا از صبح 
دیروز )یکش��نبه( در ش��هر اوالن باتور مغولس��تان پیگیری ش��د و رض��ا اطری، حس��ن یزدانی، 
 ایم��ان صادقی، رض��ا مظفری و پ��درام جمش��یدی به دی��دار فین��ال و مجتبی گلیج ب��ه دیدار 
رده بندی این رقابت ها راه یافتند. با توجه به کسب دو مدال طال در روز نخست این رقابت ها و حضور 
دیگر نمایندگان ایران در دیدارهای فینال و رده بندی، قهرمانی ایران در این رقابت ها مسجل شده 
است. قهرمانی زودهنگام تیم کشتی آزاد جوانان ایران، نشان از اقتدار این ورزش ریشه دار کشورمان 

در عرصه جهانی وتداوم آن با حضور استعدادهای موجود است.

عالقه سرمربی رئال مادرید به آرتور ویدال باعث شده رییس این باشگاه اسپانیایی با پیشنهاد ۶۰ 
میلیون یورویی برای جذب این بازیکن دست به کار شود.

روزنامه توتو اسپورت از پیشنهاد ۶۰ میلیون یورویی رئال مادرید برای جذب آرتور ویدال هافبک 
شیلیایی یوونتوس خبر داد. عالقه آنچلوتی به س��بک بازی ویدال باعث شده نام این بازیکن در 
صدر فهرست خریدهای تابس��تانی این مربی ایتالیایی قرار گیرد و فلورنتینو پرس هم برای این 
کار به کمک او بیاید. س��رمربی رئال مادرید از زمانی که ویدال ب��رای بایرلورکوزن بازی می کرد 
عالقه زیادی به این بازیکن داشت، اما در سال 2۰11 این بازیکن ترجیح داد پیراهن بیانکونری 
 را بر تن کن��د. با این حال به نظر نمی رس��د یوونت��وس تمایلی برای از دس��ت دادن این بازیکن

 داشته باشد.

اگر مى خواهيد در زندگى موفق باشيد   

ترازویی س��اخته شده 
اس��ت که غیر از نشان 
دادن وزن کاربر، میزان 
چرب��ی، تع��داد ضربان 
قل��ب و وج��ود بیش از 
ح��د CO2 را اط��الع 

می دهد.
ای��ن دس��تگاه ترازویی 
اس��ت ک��ه تم��ام افراد 
خانواده با هر وزنی می توانند از آن استفاده کنند و پس از این 
که کاربر بر روی آن قرار گیرد، ت��رازو وی را تجزیه و تحلیل 
می کند و به غیر از نشان دادن وزن کاربر، میزان چربی، تعداد 
ضربان قلب و وجود بیش از حد CO2 را اطالع می دهد.کاربر 
از طریق گوشی هوشمند و داش��تن برنامه IOS یا آندروید 

قادر به کنترل وزن و سالمت خود با این ترازو خواهد بود.

نتای��ج ی��ک تحقی��ق 
گس��ترده در خص��وص 
تاثیر س��بک زندگی بر 
سالمت اس��پرم، نشان 
می دهد رابطه مستقیمی 
بی��ن کیفیت اس��پرم و 
روزهای گ��رم و طوالنی 
تابس��تان وج��ود دارد. 
محققان دانش��گاه های 
شفیلد و منچستر سابقه پزشکی و عادات فردی 318 داوطلب 
با تعداد اسپرم طبیعی کمتر از 4 درصد و 1۶52 داوطلب با تعداد 
اسپرم با کیفیت باال را بررسی کردند. محققان در کمال تعجب 
متوجه شدند روزهای گرم و بلند تابستان بر سالمت اسپرم تاثیر 
منفی می گذارد. در تابستان تنها چهار درصد اسپرم ها در اندازه 

طبیعی هستند که منجر به کاهش شانس پدر شدن می شود.

 8 از  ن��ی  هنرمندا
کش��ور دنیا در ش��هر 
جیانگچن��گ در چین 
دور هم جمع شده اند 
تا درمراسم بین المللی 
رنگ آمی��زی بوفالو ها 

شرکت کنند. 
امس��ال که شصتمین 
س��الگرداین رقاب��ت 
 اس��ت  48 بوفال��و رنگ ش��ده با هم ب��ه رقاب��ت خواهند

 پرداخ��ت. جای��زه ای��ن رقابت رنگی��ن ح��دود 1۶هزار 
 دالر اس��ت که به بهتری��ن نقاش ه��ای بوفال��و پرداخته 

می شود. 
گقتنی اس��ت که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و 

افسانه ای قدیمی انجام می شود.

ترازوی هوشمند
CO2 را نشان مى دهد

تابستان شانس پدر شدن 
را كاهش مى دهد

رقابت حساس رنگ آميزی 
بوفالو ها!

ضد یبوست، سودا، جلوگیري از بزرگ شدن غده 
تیروئید، جلوگیري از سفت شدن کبد، درمان ریزش 

مو، جوش چرکین، خارش پوست، و...

 ریش��ه این گیاه س��می اس��ت. ابت��دا چند آب 
جوش��انده بیرون ریخته، س��پس استفاده ش��ود. اگر 
چنان چه بر اثر بی احتیاطی اس��تفاده شد، جهت رفع 
مسمومیت آن شیر نوشیده ش��ود. جهت جلوگیری از 
بزرگ ش��دن غده تیروئید برگ های س��بز این گیاه را 
مانند سبزی خوردن می توان همراه غذا مصرف نمود. 

جهت درمان حالت صفراوی از سبزی این گیاه استفاده 
شود.

 میوه این گیاه ضد یبوست اس��ت، ولی نباید در 
خوردن آن افراط کرد. همچنین برگ های جوان آن که 
 دارای ویتامین C اس��ت، ب��ه عنوان س��بزی مصرف 

می شود.

جهت جوش هاي چرکین صورت از ریشه این گیاه 
به صورت پماد استفاده می شود. جهت درمان ریزش 
موي سر که باعث پیداشدن لکه هاي کوچک عاري از 
مو می شود)ریزش سکه ای(، از پماد این گیاه استفاده 
شود.جهت درمان خارش پوست با دمکرده ریشه این 

گیاه پوست شسته شود.

براي جلوگیري از ورم و سفت شدن پستان ها در 
اثر تراکم شیر برگ هاي این گیاه له و به صورت ضماد 

گذاشته شود. 
ضماد این گیاه براي سرطان پس��تان مفید است. باید 
تمامي سطح پستان به استثناي نوك آن با ضماد این 
گیاه پوشانده و به مدت 3 روز، پارچه اي با دمکرده ریشه 
آن مرطوب سپس ضماد عوض و ضماد دیگري  گذاشته 

شود وتا 15 روز این کار ادامه داشته باشد. 
در اث��ر این ضماد، پوس��ت پس��تان ملته��ب و داراي 
جوش هاي چرکین مي شود، ولي پس از یک ماه تا 45 
روز سفتي پستان برطرف خواهد شد. سپس پستان ها 
خوب شسته و پودر اسید بوریک ریخته و خشک شود.

زاویه اخبار ورزشى 

برگزاری مسابقات انتخابى
تيم ملى كوهنوردی

مصطفی عباسی ، اظهارکرد: این مس��ابقات در دامنه کوه صفه شروع 
می شود وتا قله ادامه دارد که برای زدن پرچم و ایجاد امنیت و مشخص 
کردن مسیر به کوه صفه رفتیم. وی با اش��اره به این که شرکت در این 
مسابقه برای عموم آزاد است و محدودیت سنی ندارد، افزود: هیچ گونه 
هزینه ای برای شرکت در مس��ابقه انتخابی تیم ملی گرفته نمی شود و 

سوت شروع مسابقه بعد از ظهر سه شنبه ساعت1۶به صدا در می آید.
دبیر هیات کوهنوردی استان اصفهان با تاکید بر این موضوع که نفرات 
اول تا سوم به فدراسیون کوهنوردی معرفی می شوند، تصریح کرد: بعد 
از این، این افراد در ته��ران با دیگر رقبا به مصاف ه��م خواهند رفت تا 

نفرات تیم ملی مشخص شوند.

 حضور شب انگيز دراردوی
 تيم ملى نجات غریق  

حمید ش��ب انگیز سرپرست هیات ش��نا، ش��یرجه و واترپلوی استان 
اصفهان و دارن��ده دو مدال طال در بخش تیمی،ی��ک مدال نقره و یک 
مدال برنز در بخش انفرادی مس��ابقات جهانی استرالیا، به مرحله دوم 
اردوی آمادگی تیم ملی نجات غریق اعزامی به مس��ابقات جهانی سال 

2۰14 فرانسه دعوت شد.

اردوي آسيایي ملي پوشان كاراته 
در گلپایگان

با حمایت هیات کاراته استان اصفهان، اداره ورزش و جوانان، فرمانداري 
و مسؤوالن کاراته شهرستان گلپایگان، پنجمین مرحله اردوی آمادگی 
تیم ملی کاراته زیر 21 سال از روز ش��نبه 1۷ خرداد ماه در شهرستان 
گلپایگان تشکیل شد. با توجه به نزدیک شدن به زمان اعزام کاراته کاها 
به مسابقات غرب آس��یا، تمرکز کادر فنی و اردونشینان در این مرحله 
بیش��تر بر تمرینات بدنسازی و آمادگی جس��می و روحی اعضای تیم 
است. اردونش��ینان تیم ملی کاراته زیر 21 سال پس از پایان تمرینات 
در گلپایگان راهی تهران می ش��وند و برای عزیمت به عربستان، محل 
برگزاری رقابت های غرب آسیا که 3۰ و 31 خرداد ماه برگزار می شود، 

آماده خواهند شد.

تماشای دیدار تداركاتى 
رقيب ایران مقابل آمریکا

تیم مل��ی فوتبال ایران که ای��ن روزها و پیش از آغاز بیس��تمین دوره 
 رقابت های ج��ام جهانی فوتبال در ش��هر س��ائوپائولو برزیل به س��ر 
م��ی برن��د، دی��دار تدارکات��ی تی��م ه��ای نیجری��ه و آمری��کا را 
تماش��ا کرد.بازیکن��ان و اعض��ای کادر فن��ی تی��م مل��ی، دی��دار 
تیم های مل��ی آمری��کا و نیجری��ه را ک��ه در آمری��کا برگزار ش��د و 
 با نتیج��ه دو بر یک به س��ود میزبان به پایان رس��ید ، تماش��ا و آنالیز 

کردند.

تیم ملي فوتبال ایران به سختي تمرین مي کند تا آماده اولین 
دیدار خود در جام جهاني 2۰14 مقابل تیم ملي نیجریه شود.

بازي در جام جهاني تفاوت هاي زی��ادي با دیگر رقابت هاي 
فوتبال دارد و هر تیمي در ای��ن رقابت ها با تمرکز و روحیه و 
آمادگي بهتري وارد زمین بازي شود، از شانس بیشتري براي 

پیروزي برخوردار است.
تیم مل��ي فوتبال کش��ورمان ب��راي ای��ن که کام��ال براي 
 دیدار با نیجریه آماده ش��ود، قرار اس��ت با تی��م ملي فوتبال
برگ��زار دوس��تانه  دی��داري  توباگ��و  و  ترینی��داد    

 کند.
کارلوس کي روش سرمربي تیم ملي کشورمان دلیل انتخاب 
این تیم را براي آخرین دیدار تدارکات��ي تیم ایران قبل جام 

جهاني، شباهت بازي این تیم به تیم نیجریه مي داند!
کي روش قصد دارد در این ب��ازي تاکتیک هاي مورد نظرش 
براي بازي ب��ا تیم نیجریه را م��رور کند تا بتوان��د تیم آماده 
و یکدس��تي را براي مقابله ب��ا تیم نیجریه به زمین مس��ابقه 

بفرستد.
کي روش هنوز براي برخي پس��ت ها بازیک��ن نهایي اش را 
انتخاب نکرده اس��ت و قصد دارد تا آخری��ن لحظه صبر کند 
و بهترین ترکیب را براي اولین رقاب��ت ایران در جام جهاني 

برگزیند.
 تنها نگراني ک��ه در تی��م ملي ایران به چش��م م��ی خورد،

 آسیب دیدگي سید جالل حس��یني مدافع خوب و توانمند 
ایران بود ک��ه احتم��ال غیبت��ش در اولین بازي ای��ران در 

جام جهاني وجود داش��ت، ولي حس��یني ب��ا حضورش در 
تمرین  تیم ملي، نگراني ها از غیبت��ش در اولین بازي ایران 
را برطرف کرد و ح��اال کي روش مي تواند ب��ا خیال راحت و 
 بدون نگران��ي هدایت دفاع تی��م ملي را به جالل حس��یني

 بسپارد.
بع��د از برطرف ش��دن نگران��ي ها باب��ت غیبت حس��یني 
در ج��ام جهان��ي ه��م اکن��ون حض��ور ج��الل حس��یني 
و امی��ر حس��ین صادق��ي ب��ه عن��وان مدافع��ان ثاب��ت در 
 ترکی��ب اصلي تی��م مل��ي در جام جهان��ي قطعي ب��ه نظر

 مي رسد.
پژمان منتظري هم در دفاع راست تیم ملي ایران انجام وظیفه 
خواهد کرد و ش��اید تنها گزینه اي که هنوز کي روش براي 
دفاع تیم ملي تصمیم نگرفته اس��ت، مدافع راست باشد که 
هنوز مشخص نیس��ت از بین بیگ زاده و پوالدي و آل نعمه 

کدام یک به میدان خواهند رفت.
کي روش به خوبي مي داند بازي اول تیم ملي در جام جهاني 
بسیار حیاتي اس��ت و اگر تیم ملي بتواند از این بازي سربلند 
خارج ش��ود مطمئنا مي تواند با روحیه بهتري به مصاف دو 

حریف دیگرش برود.
با تمامي انتقاداتي که در هفته ها و ماه هاي اخیر از کارلوس 
کي روش شده است، باید به وي اعتماد داشته باشیم و قبول 
کنیم کارلوس کي روش یک مربي حرفه اي و بزرگ است که 
راه مقابله با تیم هاي بزرگ را مي داند و صد در صد براي هر 

سه بازي ایران در جام جهاني برنامه دارد. 
این که این روزها از اردوي تیم ملي فوتبال کش��ورمان اخبار 
خوش به گوش مي رس��د، براي همه مردم خوشحال کننده 
اس��ت و امیدوار هس��تیم که تیم مل��ي با انجام ب��ازي هاي 
آبرومندانه در جام جهاني، هم از اعتبار فوتبال کشورمان دفاع 
 کند و هم باعث خوش��حالي مردم فوتبال دوست کشورمان

 شود.

پنج توصيه پزشکى به مسافران 
جام جهانى

فرار از خطرات ابتال 
به »تب دانگ«

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با مهم شمردن توجه 
به بیماری تب دانگ و عالیم آن برای مسافران ایرانی جام 
جهانی برزیل، به پنج توصیه پزشکی ورزشی اشاره کرد 
تا این افراد با رعایت آن احتمال شیوع این بیماری را در 
خود کمتر و یا در صورت ابتال به آن بتوانند خیلی سریع 

برای درمان اقدام کنند.
میزبانی برزیل در بیس��تمین دوره مسابقات جام جهانی 
تا چند روز دیگر آغاز می ش��ود. این در حالی اس��ت که 
این کشور یکی از کش��ورهایی اس��ت که مردم و در کل 
 س��اکنان آن به میزان زی��اد در معرض ابتال ب��ه بیماری 

»تب دانگ« قرار دارند.
لطفعل��ی پورکاظم��ی ب��ه پنج توصی��ه پزش��کی برای 
مسافران اعزامی به جام جهانی و به خصوص نمایندگان 
رس��انه های گروهی اشاره کرد و اظهارداش��ت: این افراد 
حتما اسپری ضد پشه )حشره کش( همراه داشته باشد. 
البته قطعا این اس��پری در برزیل هم موجود اس��ت، اما 
 برای اطمینان آن را از ایران تهیه کنند و همراه داش��ته

 باشند.
وی با اش��اره ب��ه نوع پوش��ش مس��افران ج��ام جهانی 
خاطرنشان کرد: از پوشیدن لباس آستین کوتاه و شلوارك 
خودداری ش��ود. بدن و پوست انس��ان نباید در معرض 

مستقیم پشه آیدس قرار بگیرد.
رییس کمیسیون پزش��کی کمیته ملی المپیک استفاده 
از توری ب��رای پنج��ره و در را به عنوان س��ومین توصیه 
پزشکی ورزش��ی عنوان کرد و یادآور شد: مسافران جام 
جهانی یا به این مس��اله توجه ویژه داش��ته باش��ند و یا 
این که اصال پنجره ه��ا و دره��ای ورودی اتاق های خود 
 را ب��از نگذارند ت��ا راهی برای ورود پش��ه آی��دس ایجاد

 نشود.
توصیه های چه��ارم و پنجم پورکاظم��ی معطوف به این 
دو محور ش��د؛ مسافران حتما از آب آش��امیدنی استریل 
ش��ده اس��تفاده کنند و دیگر این که در صورت مشاهده 
عالیم اولیه س��رماخوردگی مانند درد گلو و تب، خیلی 
 سریع به نزدیک ترین درمانگاه محل اقامت شان مراجعه

 کنند.
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر این که نیش 
پشه آیدس پس از وارد شدن به بدن 2 تا ۷ روز به حالت 
کمون باقی می ماند و عالیم تب دانگ از روز هشتم خود را 
نشان می دهد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل به محض 
رو به رو شدن با یکسری عالیم حتی بی حالی، خستگی 
و درد عضالنی و یا س��ر درد و حالت تهوع باید به پزشک 

مراجعه شود 

ايران - نيجريه؛ نبرد اول چگونه خواهد بود؟
ویژه جام جهاني؛

پيشنهاد ۶۰ ميليون یورویى رئال برای جذب ویدالقهرمانى زودهنگام تيم كشتى آزاد جوانان ایران
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