
آب درچاه های فلمن  می خشکد
باید نام اصفهان را به جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان گره زد 7
»یلوراد مازیچ «

چشم بینا نداشت 8 2
ایمن نبودن شریان های حیاتی، 

حیات شهر را تهدید می کند

2

جمع  آوری البسه با نشان  
آمریکایی و انگلیسی از بازار

در جلسه مسؤوالن نظارتی و امنیتی استان اصفهان مقرر 
شد کاالها و البسه با نشان آمریکایی و انگلیسی از سطح 

بازار اصفهان جمع آوری شوند.
به نقل از روابط عمومی ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر شهرس��تان اصفهان، در جلس��ه ای که با حضور 

مسؤوالن پلیس اطالعات و امنیت اصفهان و ..

خرید بلیت قطار از طریق
تلفن همراه امکان پذیر شد

اصفهان  رتبه سوم کاربری 
اینترنت را کسب کرد

 مدی��رکل راه آه��ن اس��تان اصفهان گفت: س��امانه 
هم قطار )فروش موبایلي بلیت قطارهاي مس��افري( 
براي ارتقای س��طح خدمت رس��اني به هموطنان و 
همچنین توسعه فناوري در حوزه IT توسط شرکت 
حمل و نقل ریلي رجاء راه اندازي شد.این سامانه چند 
روز پیش توسط مسؤوالن کشور افتتاح شد که مطابق 
با آن از این پس ام��کان خرید بلیت قط��ار از طریق 
تلفن هاي همراه میسر شود. مدیرکل راه آهن استان 

اصفهان در این باره  گفت: ..

بررسی های صورت گرفته گویای آن است که استان های 
مازندران، تهران و اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

را از نظر تعداد کاربر اینترنت به خود اختصاص داده اند.
بنابر بررسی های صورت گرفته در س��ال گذشته استان 
مازندران با ضریب نفوذی معادل86/77 درصد از نظر تعداد 

کاربران، اولین استان کشور بوده است...
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مسؤول ستاد استهالل ماه اعالم کرد

۱۲۰۰ پایگاه در استان میزبان اوقات فراغت دانش آموزان

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

هالل ماه رمضان شنبه در اصفهان 
مشاهده می شود

 رصدگران هالل ماه، روز شنبه برای مشاهده هالل ماه به نقاط مختلف استان 
اعزام می شوند. بنابراین روز یکشنبه اول رمضان خواهد بود.

مهدی رحیمی مسؤول ستاد  استهالل ماه در اصفهان بیان کرد: بر خالف 
 تصور عموم مردم که ش��نبه را اولین روز ماه رمضان می دانند، ماه شعبان

 ۳۰ روزه است.  بنابراین روز یکشنبه اول ماه رمضان خواهد بود. روز جمعه 
شما شاهد مقارنه ماه و خورشید خواهید بود، بنابراین ماه زودتر از خورشید در 
این روز غروب می کند و رویت آن به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. وی بیان 

داشت: به عالوه به دلیل فاز، ضخامت و جدایی زاویه ای بسیار پایین هالل ماه 
در روز جمعه حتی قبل ازغروب نیز ماه را نمی توان با هیچ یک از ابزار نجومی 
رصد کرد و درنهایت این که ماه رمضان ۳۰ روزه خواهد  شد و طبق معمول 
روز یکشنبه اول رمضان است. هالل ماه رمضان تنها در استان های جنوبی در 
صورت برخورد اری از افق باز و بدون گرد و غبار بدون ابزار قابل مشاهده است.  
این در حالی است که ساکنان استان های شمالی کشور برای مشاهده این 

ماه باید از ابزارهای ویژه رصدی استفاده کنند. 

معاون پرورش��ی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: طرح اوقات 
فراغت آم��وزش و پرورش اس��تان اصفه��ان در ۱۲۰۰ پایگاه ش��امل 
کانون های فرهنگی تربیتی، مدارس، اردوگاه ها و پژوهش سرا در قالب 

۵۰ رشته فرهنگی، هنری، معارف اسالمی و ورزشی اجرا می شود.
سید جواد پورحسین درباره اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان در 
تابستان 9۳ اظهار کرد: این طرح در آموزش و پرورش استان به مرحله 

اجرا رسیده و اکنون ۱۲۰۰ پایگاه که ش��امل کانون فرهنگی تربیتی، 
مدارس، اردوگاه ها و پژوهش س��رای استان در قالب ۵۰ رشته ورزشی، 
فرهنگی، هنری و معارف اسالمی در حال اجرا است. وی افزود: یکی از 
فعالیت های خوبی که امس��ال در طرح اوقات فراغت انجام شده، بحث 
اردوهای جهادی دانش آموزی در قالب طرح هجرت بوده که با همکاری 

سازمان بسیج دانش آموزی در حال انجام است.

اجرای رقابت های جام موالی عرشیان 
اصفهان در ۵ رشته ورزشی

مدیر ورزشی س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: رقابت های جام موالی 
عرش��یان اصفهان امسال در ۵ رش��ته ورزش��ی با حضور ش��رکت کنندگان مختلف برگزار 
می شود. حمید محمدی  در نشست مطبوعاتی مس��ابقات فرهنگی ورزشی موالی عرشیان 
 اصفهان پیرامون این مس��ابقات اظهار کرد: مس��ابقات در س��ال جاری در ۵ رشته فوتسال،

 هندبال، والیبال، وزنه برداری و هنرهای پهلوانی و زورخانه ای برگزار می شود.

آژیر بی آبی اصفهان به صدا درآمد
»عطش« هم به 
محرومیت های 
چهارمحال و 
بختیاری اضافه 
شد 

س مهر[
]عک

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
سه شنبه  3 تیر    1393 |  26 شعبان  1435

 شمار ه   1334   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان
No. 1334،june  24,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی  مزایده عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

 نوبت دوم

م الف   6416

شركت گاز اس�تان اصفهان در نظر دارد اموال و كاالی س�الم مازاد و اسقاط كه ش�امل لوله و اتصاالت پلی اتيلن ، لوله و اتصاالت و شير 
آالت فلزی ضايعاتی در س�ايز های مختلف ، فيلتر 6،4،3،2،1 اينچ در كالسه های مختلف تلس�كوپی ، فوت پيس ، شير پياده رو، آهن 
آالت و لوازم اداری می باش�د را از طريق مزايده عمومی به فروش برس�اند لذا چنانچه اش�خاص حقيقی و حقوقی ك�ه تمايل به خريد 
كاالی مذكور را دارند دعوت بعمل م�ی آيد جهت دريافت مدارک مزايده از روز ش�نبه م�ورخ 93/4/7 لغايت روز چهار ش�نبه مورخ 
 93/4/18 به س�اختمان مركزی قديم ش�ركت گاز اس�تان اصفهان واقع در چهار باغ باال  مقابل مجتمع پارک ، امور قرار دادها مراجعه

 نمايند .        
   کد فراخوان : 1365113

  مناقصه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه پايگاه اط�الع رس�انی الكترونيك�ی ش�ركت  گاز اس�تان اصفهان به
 آدرس. WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir .www.shana.irيا با شماره تلفن های 5 - 6271031 3- 031 

امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

1/307/099/42965/354/000جاریعملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان 93-2-141

3/846/966/120160/000/000جارینگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان 93-2-142

1/294/432/06865/000/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار93-2-143

2/783/271/000127/500/000جاریعملیات  خدمات مشترکین منطقه  شش شهر اصفهان 93-2-144

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/14 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/15 
دريافت اسناد :سايت اينترنتی 

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
 شرکت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( ثبت 12 

و شناسه ملی 10860190909 

آگهی فروش باغ

اطالعیه 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

تلفن تماس : 09366898244

هیئت مدیره 

بدينوسيله از كليه صاحبان محترم سهام شركت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت كه  
راس ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 93/4/22 در محل شركت كيلو متر 10 جاده اصفهان تهران روبروی نيروگاه فرعی  شماره 36 تشكيل ميگردد 

. حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش های هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانونی 
2- بررسی عملكرد و اتخاذ تصميم نسبت به تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالی منتهی به 1392/12/29 

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شركت برای سال مالی 1393 
4- تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت سال مالی 1393 

5- انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت 
6- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی می باشد 

به اطالع همشهريان گرامی به ويژه ساكنين  اطراف فرودگاه شهيد بهشتی ، ش�هيد بابايی و روستای هولنجان می رساند خطوط 230 كيلو ولت 
جديد  احداث ارتباطی پستهای 230 كيلو ولت نقش جهان و آبشار به پست 400 كيلو ولت سپاهان برقدار گرديده است . لذا از ساكنين محترم اين 

مناطق درخواست ميگردد از نزديک شدن به اين خط خود داری فرمايند . 

باغی با حدود 800 متر مربع ماشين رو با در و ديوار، در ختهای مختلف  در 
زرين شهر بفروش می رسد 



اخبار کوتاهيادداشت

کشف انشعابات آب غیر مجاز 
در لنجان

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: چند رشته آب 
غيرمجاز در لنجان كشف و جمع آوري شده است.

هاشم اميني با اشاره به اين مطلب، اظهار داشت: گروه عملياتی امداد 
و حوادث منطقه آبفای لنجان چندين رشته انشعاب آب غير مجاز را 

شناسايی و جمع آوری كرد.
 وي ادامه داد: در همين راستا بابت دريافت جرايم و حقوق انشعاب 

۲۹۰ ميليون ريال درآمد برای آبفای لنجان محقق شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان تصريح كرد: وجود 
انشعابات غير مجاز عالوه بر افـزايش ميزان آب به حـساب نيـامده 

موجـب بروز اختـالل در شبکه توزيع آب می شود.
وي به اتمام عمليات اصالح و بازسازی شبکه توزيع آب كوچه های 
ــاره كرد و گفت: در اين عمليات  شهيد دری و مسلم سده لنجان اش
ــر از جنس پلی اتيلن وبا  ۱۳۰متر لوله با قطرهای ۹۰ و۶۳ ميلی مت

هزينه بالغ  بر۲۶ ميليون ريال تعويض و جايگزين شد. 
اميني تاكيد كرد: با انجام اين اقدامات اصالحی مشکل كمبود و افت 

فشار آب در اين محدوده ها مرتفع شد.

خريد بلیت قطار از طريق تلفن 
همراه امکان پذير شد

ــامانه هم قطار )فروش  ــتان اصفهان گفت: س مديركل راه آهن اس
موبايلي بليت قطارهاي مسافري( براي ارتقای سطح خدمت رساني 
به هموطنان و همچنين توسعه فناوري در حوزه IT توسط شركت 

حمل و نقل ريلي رجاء راه اندازي شد.
ــور افتتاح شد كه  ــامانه چند روز پيش توسط مسؤوالن كش اين س
ــد بليت قطار از طريق تلفن هاي  مطابق با آن از اين پس امکان خري

همراه ميسر شود.
ــا توجه به  ــن باره  گفت: ب ــتان اصفهان در اي ــركل راه آهن اس   مدي
راه اندازی اين سامانه، در حال حاضر مقرر شده به مدت يک ماه در 

مسير تهران – مشهد به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز كند.
ــاره به اين كه اين طرح در حال حاضر برای  ــوری با اش ــن ماس حس
ــت، افزود: به زودی تمام شبکه ريلي  ــده اس ــركت رجا فراهم ش ش
ــش قرار می گيرند، اما زمان  ــامانه تحت پوش كشور از طريق اين س
ــت. وی از افتتاح سکوی جديد ايستگاه   آن هنوز مشخص نشده اس
راه آهن اصفهان در چند روز آينده خبر داد و بيان داشت: قرار است 
اين طرح توسط وزير راه و شهرسازی افتتاح شود و مورد بهره برداری 
ــازي و افزايش  ــتان اصفهان به نوس قرار بگيرد. مديركل راه آهن اس
ــاره كرد و افزود: بازسازي تمامي  ــافري اين اداره كل اش  ناوگان مس
ــازي و  ــتگاه ها در طول خط اين اداره كل، بهس نمازخانه هاي ايس
زيبا سازي و تجهيز سالن انتظار، اتاق تشريفات، سکوها و نمازخانه 
ــافري اصفهان، از جمله اقدامات اين اداره كل در بخش  ايستگاه مس

خدمات ايستگاهي است.

  راه اندازی منطقه ويژه اقتصادی

 و فوالد دانیلی شهرضا 
ــهرضا گفت: با راه اندازی منطقه ويژه اقتصادی و شركت  فرماندار ش
ــده ای نزديک عالوه  ــهرک صنعتی رازی در آين فوالد دانيلی در ش
ــای بيکار  ــوان نيروه ــهرضا می ت ــکاری در ش ــدن بي بر برطرف ش

شهرستان های سميرم و دهاقان نيز به كار گرفت.
سيد رضا عقدايی درنخستين نشست صميمی جوانان برتر شهرستان 
شهرضا اظهار كرد: جوانان ايران اسالمی همواره با بهره مندی از تعهد، 
تخصص، غيرت، خودباوری و ايمانی كه دارند، نقش چشمگير و قابل 
توجهی در پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، دوران دفاع مقدس و 

همچنين سازندگی و عمران كشور داشته اند.
وی با بيان اين كه جوانان، منشاء شور و هيجان و قلب تپنده و سرمايه 
آينده يک ملت هستند، افزود: كسب موفقيت های بزرگ و ارزشمند 
ــی، اقتصادی،  ــالمی در عرصه های مختلف علمی، سياس ايران اس
ــتاوردهای مهم و منحصربه فرد  فرهنگی و ورزشی نيز از جمله دس

جوانان است.
ــاره به اين كه اعتقاد به جوانان به طور قطع  ــهرضا با اش فرماندار ش
ــی، اجتماعی،  ــر برنامه های فرهنگ ــت، تصريح كرد: اگ جوابگو اس
اعتقادی و مذهبی برای جوانان به طور صحيح و به موقع برنامه ريزی 
ــر تهديد و تهاجم  ــالم را پيدا كرده و از ش شود، جوانان بهتر راه اس

دشمنان در امان هستند. 
وی با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقالب به نقش و جايگاه جوانان 
ــام مقدس  ــمنان نظ ــت: يکی از اهداف دش ــه  مختلف، گف در عرص
ــوم خود و  ــالمی برای تحقق توطئه ها و ترفندهای ش جمهوری اس
دستيابی به منافع و مطامع استکباری، جوانان و نوجوانان هستند و 
ــرمايه گذاری های هنگفت، زمينه بروز انحراف را در  سعی دارند با س

اعتقادات و باورهای اين قشر كشور فراهم كنند.
ــتغال پايدار و دانش بنيان برای  عقدايی با اشاره به اين كه ايجاد اش
ــت بيان كرد: بسياری از  ــؤوالن اس جوانان ازدغدغه های اصلی مس
جوانان تحصيل كرده ما فقط مدرک دارند، ولی در حرفه ای آموزش 

نديده اند. 
ــه ۶ هزار بيکار  ــاره به اين كه در حال حاضر نزديک ب فرماندار با اش
ــهرضا وجود دارد، خاطرنشان كرد: جوانان نيازمند  در شهرستان ش
كسب و كار هستند و در جلسات متعدد اين موضوع را بررسی كرديم 

و همچنان پيگير هستيم.
وی با اشاره به اين كه مهم ترين دغدغه جوانان اشتغال است، تصريح 
ــركت فوالد دانيلی در  ــدازی منطقه ويژه اقتصادی و ش كرد: با راه ان
ــدن  ــهرک صنعتی رازی در آينده ای نزديک عالوه بر برطرف ش ش
بيکاری در شهرضا می توان نيروهای بيکار شهرستان های سميرم و 

دهاقان نيز به كار گرفت. 

قیمت گذاری ۹۶۹ هزار تومانی سکه 
در اصفهان

 در پی نوسانات نرخ دالر و اونس، ديروز در بازار اصفهان نرخ سکه با 
كاهش ۷ هزار تومانی نسبت به روز قبل، ۹۶۹ هزار تومان معامله شد.

ــکه، ۴۸۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۶  در بازار اصفهان قيمت نيم س
هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزار تومان اعالم شده بود. 

ــر گرم طالی ۱۸ عيار  ديروز بهای هر اونس جهانی ۱۳۱۴ دالر و ه
۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طالی ۱۷ عيار ۴۳۰ هزار و ۵۰۰ 

تومان بود. 
ــکا را ۳۲۰۰ تومان،  ــان اصفهانی هر دالر آمري در بازار ارز نيز صراف

يورو را ۴۳۴۹ و پوند انگليس را ۵۴۲۰ تومان قيمت گذاری كردند.
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ــوص2 ــات الزم را در خص ــازمان اقدام ــن س ــت: اي ــوری گف ــی كش ــازمان هواپيماي ــس س  ريي
ــای داخلی، ــی در پروازه ــافران ايران ــرای مس ــده ب ــکل يادش ــی و رفع مش   صدور بليت به زبان فارس

 انجام داده است.
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پیشنهاد افزايش 
15درصدی نرخ کله پاچه

با همکاری مردم 
خاموشی نداريم 

رييس اتحاديه طباخان گفت: نرخ مصوب يک دست كله پاچه ۳۵ هزار تومان 
است كه تقاضا داديم اين رقم برای ماه مبارک رمضان ۱۵ درصد افزايش يابد.

رضا رواسيان افزود: افزايش  قيمت مواد اوليه طبخ كله پاچه، تورم و افزايش قيمت 
برق و گاز در مجموع باعث افزايش قيمت كله پاچه شده است . وی بحث افزايش 
ماليات و افزايش نرخ دستمزد را از ديگر عوامل اين موضوع دانست و ادامه داد: 
هر پرس سيراب در حال حاضر ۴ هزار تومان بدون سرويس )نان و نارنج( و ۵هزار 
تومان با سرويس است و يک سيراب به همراه شيردان ۱۰هزار تومان است.در 
ماه رمضان سال گ ذشته هر پرس كله پاچه ۲۹ هزار تومان بود. وی در بخشی 
از سخنان خود با بيان اين كه تمام طباخی ها كامال بهداشتی هستند بيان كرد: 
پزشکان اداره بهداشت نيز به طور مدام بر طباخی ها نظارت كرده واز كله پاچه 

پخته شده و خام طباخی ها نمونه گيری به عمل می آورند.

ــع مديران  ــور در جم ــی توزيع با حض ــاون هماهنگ ــوش خلق مع مهندس خ
ــت صميمی در مورد چشم انداز  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان  در نشس

 شركت های توزيع و بحث در مورد موانع كار اين شركت ها صحبت كرد .
ــی از كمبود انرژی اعالم نشده  وی گفت :خوشبختانه خاموشی برنامه داری ناش
است، اما وجود گرمای زود رس در سال جاری همکاری پيوسته و صميمانه مردم 
و بهينه مصرف نمودن برق را بيش از سال های گذشته ضروری ساخته و ما انتظار 
داريم با كاهش مصرف برق بتوانيم به اتفاق مردم روند بار و مصرف شبکه را مديريت 
كنيم. وی تصريح كرد: اين شركت توانسته در تامين انشعاب متقاضيان در كوتاه 
ترين زمان گام های بلندی را بردارد و در نهايت رسالت اصلی را كه ارتقای رضايت 

مندی مشتركان و متقاضيان است، محقق نمايد.

در سال های اخير توليد موز و ميوه های گرمسيری در كشور مورد توجه وزارت جهاد كشاورزی 
قرار گرفته است، با توجه به اين كه در مناطقی از جنوب شرق كشور مثل چابهار، كنارک و گواتر 
فضا برای توليد محصوالت گرمسيری همچون موز، انبه، نارگيل، تمبر هندی، آناناس و گواوا 
مناسب است. البته جنوب شرق ايران به دليل شرايط گرم و مرطوب آن به عنوان »هند ايران« 
شناخته شده. بنابراين طی سال های اخير شاهد توسعه كشت محصوالت گرمسيری با تاكيد 
بر موز و انبه بوده ايم. به موازات توسعه كشت موز در مناطق جنوب شرق كشور، الگوی مصرف 
ميوه به سمت افزايش مصرف ميوه های گرمسيری حركت كرده و در حال حاضر مصرف موز 
ــياری از مناطق فروش انبه نيز باب  جزو ثابت مهمانی ها در كشور شده؛ ضمن اين كه در بس
ــه با مناطق موز خيز دنيا همچون آمريکای التين و آسيا، جنوب شرق  شده است. در مقايس
 كشورمان آفتاب خوری بااليی دارد. در نتيجه موزهای اين منطقه بسيار شيرين تر و پوست 
نازک تر هستند. به همين دليل در بازارهای جهانی مشتريان بسيار بيشتری نسبت به موزهای 

موجود دارند. با وجود اين ظرفيت ها، توليد ميوه های گرمسيری كشور جوابگوی تقاضای مردم 
نيست. بر اين اساس گمرک ايران در بخشنامه ای به گمركات اجرايی كشور درباره واردات ميوه 
اعالم كرد: واردات نارگيل، آناناس، انبه و منگوتين تنها با استفاده از ارز متقاضی و قرار گرفتن 

در اولويت ۹، بدون نياز به مجوز جهاد كشاورزی امکان پذير است. 
 واردات میوه های گرمسیری به ضرر باغداران 

ــه عنوان عضو  ــا تاكيد بر اينکه ب ــس در گفت  و گو ايمنا ب ــردم مباركه در مجل نماينده م
كميسيون كشاورزی با واردات ميوه های گرمسيری ۱۰۰ درصد مخالف هستيم، گفت: 

ــت و چنين تصميمی به ضرر باغدار و توليدكنندگان  ــانه ای نيس اين اقدام كار كارشناس
داخلی است. علی ايرانپور با بيان اينکه در شرايط فعلی توليدات داخلی می تواند به راحتی 
ــن های نوروزی و خاصی  ــت: اكنون با ايام يا جش ــد، اظهار داش جوابگوی نياز مردم باش
ــد كه اقدام به  ــتيم كه پيک مصرف مردم بيش از ظرفيت توليد داخلی باش روبه رو نيس
ــيری كنيم. وی تاكيد كرد: برای حمايت از توليدات داخلی بايد  واردات ميوه های گرمس
نيم نگاهی هم به صادرات داشته باشيم. نماينده مردم مباركه در مجلس با انتقاد از اتخاذ 
ــانه طی ماه های اخير، متذكر شد: معتقدم در پی چند  سياست های غلط و غيركارشناس
سال اخير آسيب های جدی بر پيکره توليد به ويژه بخش كشاورزی وارد شده كه اين امر بر 
محصوالت باغی تاثيرگذار خواهد بود. وی با اشاره به حضور وزير كشاورزی طی چند هفته 
ــه در زمينه واردات بی رويه گندم،  گذشته به مجلس شورای اسالمی، گفت: در اين جلس
نرخ خريد تضمينی گندم و مجوزهای واردات محصوالت كشاورزی سواالتی مطرح شد، 
اما در كار دولت گاهی اوقات براساس يکسری فشارها درونی و مسايل ديگر اقدام به صدور 
مجوزها می كنند. ايرانپور ادامه داد: اين اقدامات هيچ منشا قانونی و منطقی ندارد و بايد در 
كميسيون بررسی شود و بدون شک نظر كميسيون كشاورزی مجلس در ارتباط با واردات 

محصوالت كشاورزی و افزايش قيمت ها مخالفت است.

 مشاور وزير نيرو با اعالم تدوين گزارش تامين آب در ۱۲ كالنشهر كشور و ارايه آن به رييس 
ــتور داده تا كمبود و جيره بندی آب اتفاق نيافتد گفت: ۵۱۷ شهر  جمهور و اين كه وی دس
دارای تنش آبی است. حميدرضا جانباز گفت: ۵۱۷ شهر كشور هم اكنون مشکل تنش آبی 
دارند و ميزان تامين و توزيع آب در اين شهرها برابر است كه اگر مشکلی در زمينه تامين آب 
به  وجود آيد، دچار كمبود آب می شوند. مشاور وزير نيرو در عين حال تاكيد كرد كه مشکلی 
از نظر كمبود آب نداريم و جيره  بندی برنامه  ريزی  شده  ای برای هيچ  يک از شهرهای كشور 
نخواهيم داشت. جانباز ادامه داد: برنامه  های وزارت نيرو برای تامين آب ۱۲ كالنشهر تدوين 
و در قالب برنامه منسجمی به رييس جمهوری منعکس شده است. وی گفت: دستور مثبت 
رييس  جمهوری را گرفته ايم و برنامه  ريزی ما برای اين شهرها و تمام مناطق شهری اين است 
كه كمبود و جيره  بندی آب نداشته باشيم. جانباز از جمله اين شهرها به تهران، اراک، مشهد، 
اصفهان، قم، تبريز، قزوين، كرمان و اهواز اشاره و اضافه كرد: مشکلی از نظر كمبود آب نداريم 
و جيره  بندی برنامه  ريزی شده  ای برای هيچ  يک از شهرهای كشور نخواهيم داشت. اين مقام 
ــان كرد: خط قرمز وزارت نيرو امسال جيره  بندی نکردن  ــؤول در وزارت نيرو خاطرنش مس
ــت: برای حدود ۶ هزار روستای كشور هم با  آب در شهرهای كشور است. جانباز اظهار داش
 تانکر آبرسانی می شود و آبرسانی به اين روستاها را در قالب طرح منسجم اجرای شبکه های 

مجتمع  های آبرسانی روستايی در دستور كار داريم. 
مشاور وزير نيرو تاكيد كرد: در اين چارچوب، برنامه  ای را به دولت تقديم می كنيم كه در ۳ سال 
آينده اگر وجوه آن تامين شود، اين مجتمع   ها زير پوشش برود و درصد جمعيت روستايی 
برخوردار از نعمت آب آشاميدنی از ۷۷ درصد كنونی به ۹۲ درصد در پايان برنامه پنجم برسد. 
معاون بهره برداری شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اين كه شرايط آبی اصفهان 
در روزهای آخر اين هفته حادتر خواهد شد، گفت: در حال حاضر ميزان برداشت آب از چاه 
های فلمن به حدود ۱۵۰ ليتر در ثانيه كاهش يافته و پيش بينی می شود در روزهای آتی، چاه 
های فلمن به طور كامل خشک شده و ميزان برداشت ها به صفر برسد.مجتبی قباديان با اشاره 
به اين كه طی ماه های گذشته هشدارهايی مبنی بر عدم امکان تامين آب بيشتر برای اصفهان 
داده شد، اظهار داشت: متاسفانه زاينده رود خشک شده و چاه های فلمن ظرفيت بااليی برای 
تامين آب اصفهان ندارد ؛در حالی كه پيش از اين به دليل جاری بودن رودخانه روزانه بين ۳ تا 

۴ هزار ليتر در ثانيه امکان برداشت آب از چاه های فلمن وجود داشت. 
وی با اشاره به اين كه شرايط آبی كل كشور از جمله كالنشهر اصفهان مطلوب نيست و به نوعی 
در وضعيت بحران قرار دارد، تصريح كرد: ميزان توليد و مصرف آب در اصفهان حدود ۳ متر 

مکعب برثانيه كمبود دارد و به راحتی اين ميزان قابليت جبران پذيری را ندارد. 

ــتان اصفهان با تاكيد بر اين كه اقداماتی برای  معاون بهره برداری شركت آب و فاضالب اس
ــرب اصفهان انجام داديم، تاكيد كرد: با توجه به اين كه سفره های زيرزمينی  تامين آب ش
ــتا  ــت و در اين راس ــتند، اين اقدامات به تنهايی جوابگو نيس  با محدوديت آبی رو به رو هس

طرح های انتقال آب بين حوضه ای در حال پيگيری است. 
وی افزود: عالوه بر اين حفر چاه ها برای تامين آب شرب اصفهان به تنهايی نمی توان كمبود 

آب استان را جبران كند.
 قباديان با بيان اين كه در روزهای اخير شاهد آثار كمبود آب هستيم و در بيشتر نقاط اصفهان 
با افت فشار مواجه ايم، اظهار داشت: در بسياری از نقاط از ساعات ظهر به بعد با افت فشار و 
قطعی آب به خصوص در طبقات باال رو به رو هستيم. وی با تاكيد بر اين كه با وجود همکاری 
برخی مردم، صرفه جويی ها آن چنان موثر نبوده است، گفت: با توجه به پيش بينی هواشناسی 
مبنی بر افزايش درجه هوای اصفهان به ۴۰ تا ۴۱ درجه سانتيگراد تا پايان اين هفته به طور 
قطع ميزان مصرف آب در استان بيشتر می شود. معاون بهره برداری شركت آب و فاضالب 
ــتان اصفهان تاكيد كرد: با توجه به كمبود تامين آب و در مدار بهره برداری قرار گرفتن  اس
تمام منابع آبی، به طور قطع شرايط آبی اصفهان در روزهای آخر اين هفته حادتر خواهد شد.
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در نخستين نشست هم انديشی صيانت از شريان های حياتی 
شهر، مديرعامل شركت گاز استان اصفهان با اشاره به  اين كه 
جريان گاز با فشار ۲۵۰ و ۶۰ پوند در زير شهرها و تا در منازل 
ــهروندان و از سويی ديگر  ــو باعث رفاه و آسايش ش از يک س
عامل نگرانی آنها نسبت به احتمال وقوع انفجار به هنگام نشت 
ــترده در زمان حفاری ها و زلزله  ــوزی های گس گاز و آتش س
ــی با شهرداران ۱۵ گانه  است گفت: با تشکيل اين هم انديش
اصفهان، معاونت عمرانی شهرداری ، مديريت بحران استان و 
نماينده فرمانداری استان درصدديم اين مشکالت را به حداقل 
ــعيد مومنی افزود: با گسترش شبکه های  ممکن برسانيم. س
ــركت های صاحب  ــؤوالن  و ش ــانی ، توجه مس خدمات رس
شريان های حياتی به ايمن سازی شبکه و تاسيسات خود در 
برابر عوامل طبيعی مانند زلزله  و عوامل انسانی مانند حفاری 

بسيارضروری به نظر می رسد. 
ــبد انرژی مردم بيش از  وی با اشاره به اين كه سهم گاز در س
۶۷درصد است افزود: ارايه اين حجم انرژ ی و خدمات مستلزم 
ــتگاه های خدمات رسان ــاير دس  همکاری و هماهنگی با س

 است.
 مديرعامل شركت گاز استان اصفهان اظهار تصريح كرد:  اين 

حق مردم است كه از خدمات به نحو ايمن بهره مند شوند.
ــتان اصفهان  در  ــركت گازاس در ادامه معاون بهره برداری ش
ــهربيان داشت: اين  ــريان های حياتی ش رابطه با اهميت  ش
ــبکه ها به منزله رگ های  اصلی بدن انسان هستندكه كار  ش
خون رسانی به قلب و بالعکس را انجام می دهند  و همانطور كه 

تغذيه سالم ومطلوب قلب ، برای سالمت جسم ضرورت دارد، 
ــريانی های  خدماتی نيز برای سالمت شهر ،حياتی  ايمنی ش
ــاخت؛ حفظ و ايمن  ــت.مهندس آذين كيا خاطر نشان س اس
سازی شريان های گاز به دليل ماهيت خطر سازی كه دارند و از 
 طرفی در شرايط كنونی جايگزين كردن سوخت دوم به سختی

 امکان پذير است، از اهميت بااليی برخوردارند. 
وی افزود: می توان ايستگاه های تقليل فشار و حفاظت از زنگ 
و برخی ديگر از تاسيسات مربوطه را را با فنس و ديوار محصور 
ــای مدفون زيرمينی  ــبکه ه و برای آنها مراقب گمارد، اما ش
داخل شهرها و روستا برخالف شابلون هايی كه نصب و مسير 
ــده، همواره در عمليات های  خطوط تاحدودی  مشخص ش
مختلف حفاری ساير سازمان های صاحب شريان دچار آسيب 
وخسارت می شود.  مهندس آذين كيا ادامه داد: در حال حاضر 
شركت های دارای شريان های حياتی برای توسعه شبکه های 
ــس از مکاتبه با فرمانداری  زيرزمينی يا تعميرات مورد نظر  پ
 شهر خود و تشکيل كمسيون حفاری با حضور نمايندگان همه 
سازمان های ذی ربط تصميم گيری و پس از صدور مجوز انجام 
كار،  شروع  به عمليات گود برداری و تخريب می كنند و در اين 
كميسيون معموال نمايندگان ساير شركت های صاحب شريان، 
جهت اعالم  دقيق نقشه  شبکه های مدفون خود حضور دارند  
اما می بينيم كه همواره آسيب رسانی به خطوط وجود دارد و  

اين نگرانی كماكان باقی است.
آذين كيا با اشاره به موضوع شيرهای گاز پياده رو و همکاری 
ــای بالقوه  ــع آوری اين زايده ه ــهرداری در خصوص جم ش

خطرناک از سطح شهر گفت: در حال حاضر حدود ۳هزار عدد 
ــيرها در كوچه و خيابان های سطح شهر وجود دارد  از اين ش
كه ما می خواهيم تا قبل از شروع فصول فرد سال جمع آوری 

و پاک سازی كنيم.
وی از شهرداری خواست كماكان اين همکاری ها برقرار باشد.

در اين نشست نماينده فرماندار اصفهان نيز بيان داشت: باتوجه 
ــهمی كه امروزه گاز در  به س
ــای مختلف زندگی  بخش ه
مردم دارد، الزم است عواملی 
كه شريان های حياتی شهر 
ــی كند، مديريت  را تهديد م

وكنترل شود.
ــکار  ــزود: راه ــم زاده اف كري
ــتر بين  ــر تعامل بيش  اين ام
ــای خدماتی در  ــتگاه ه دس
ــا و نظارت  ــروژه ه اجرای پ
ــاس بر كار پيمانکاران  حس
ــه ويژه  ــروژه ها ب ــری پ مج
ــا و  ــاری ه ــش حف  در بخ
گود برداری است. وی خاطر 
ــاخت: فرمانداری  ــان س نش
ــه همکاری  آمادگی هر گون

را در اين راستا دارد.
در ادامه شهردار منطقه يازده 

ــای حياتی به  ــريان ه ــعه ش اصفهان نيز با بيان اين كه توس
هماهنگی شركت های خدماتی با شهرداری نياز دارد گفت: 
ــی الزم صورت پذيرد تا  قبل از هر گونه حفاری بايد هماهنگ
نقشه منطقه در اختيار پيمانکاران قرار گيرد و محل دقيق ساير 
شريان های موجود در منطقه مشخص شود. آقای بركت، نحوه 
پر كردن ترانشه ها  وحفاری ها توسط شركت های خدماتی را 

از مشکالتی برشمرد كه همواره شهرداری با آن مواجه است.
وی  اظهار داشت:  در صورتی كه  اين شركت ها  با شهرداری  ها 
هماهنگ شوند، شهرداری خود به  اصالح آسفالت های تخريب 

شده اقدام خواهد كرد.
ــاده هر  ــا آم ــزود: م ــان اف ــازده اصفه ــه ي ــهردار منطق  ش
ــرای ــوز ب ــدور مج ــوص ص ــکاری در خص ــه هم  گون

ــعه ای  ــرح های توس ــاده رو  و ط ــيرهای پي  جمع آوری ش
ــتيم و در صورتی كه جانمايی  شركت گاز استان اصفهان هس
ــهرداری اعالم شود  ــتگاههای TBS طراحي شده به ش ايس

حمايت های الزم  صورت خواهد پذيرفت.

مديرعامل شرکت گاز استان  مطرح کرد 

ایمن نبودن شریان های حیاتی، حیات شهر را تهدید می کند
ــازی نرخ  با اجرای متنوع س
ــركت های  بليت هواپيما، ش
ــران اير  ــی به جز اي هواپيماي
ــدی را تعيين  نرخ های جدي
كردند كه براساس زمان و روز 
ــفر متفاوت كالس بندی  س
ــت و هرچه مسافر  ــده اس ش
زودتر بليت تهيه كند، قيمت 

ارزان تری را می پردازد. 
براين اساس مانند خريد بليت 
پروازهای خارجی كه به زمان 
خريد مسافران بستگی دارد، 
نرخ های پروازهای داخلی هم 
ــيوه تعيين می شود  با اين ش
ــافران  ــه در نهايت هم مس ك
ــرخ های  ــد بين ن ــی توانن م
ــده، يک زمان سفر  تعيين ش
را انتخاب كنند. البته مشکل 
ــت كه به  ــيوه اين اس اين ش
دليل كمبود تعداد هواپيماها 
ــور، بليت مسيرهای  در كش
ــام  ــی زود تم ــردد خيل  پرت
ــود. بنابراين مسافران  می ش
بايد قيمت های بيشتری را به 
نسبت ديگر مسيرها بپردازند. 
ــزارش، با  ــن گ ــاس اي  براس
ــدی جديد، قيمت  كالس بن
ــده  بليت هواپيما گران تر ش
ــخصی  ــازوكار مش و هنوز س
ــت ارزان در  ــه بلي برای تهي
ــرايط خاص وجود ندارد و  ش

 آژانس ها هنوز از روش های 
ــروش بليت  چارتری برای ف
ــتفاده   با قيمت های كمتر اس
ــق با آخرين  می كنند. مطاب
ــال حاضر  ــا، در ح قيمت ه
ــرای  ــمان ب ــی آس هواپيماي
ــهد رفت و  پرواز تهران - مش
برگشت از ۲۷۷ هزار تومان تا 
۳۴۰ هزار تومان قيمت تعيين 

كرده و مسير تهران - اصفهان 
ــركت از ۲۶۸ تا ۳۳۰  اين ش
ــان است.  هزار تومان در نوس
ــی كه اين  همچنين از آنجاي
شركت هواپيمايی به برخی از 
مناطق محروم هم پرواز دارد، 
ــن مناطق  ــا را در اي قيمت ه
ــه طوری كه  هم تغيير داده ب
ــت پرواز ــت و برگش  نرخ رف

ــدان از ۳۶۲ تا  ــران - زاه  ته
ــان  ۴۴۶ هزار تومان در نوس
ــاس، شركت  است. براين اس
ــان هم برای  هواپيمايی ماه
ــود كالس های  پروازهای خ
متفاوتی را تعيين كرده است. 
اين شركت بليت مسير رفت 
ــت تهران - مشهد را  و برگش
ــنبه ساعت  ــه ش برای روز س
و ــزار  ه  ۳۶۶ ــب  ش  ۱۲ 

ــد  ــی فروش ــان م  ۲۰۰ توم
ــم برای  ــيراز ه و تهران - ش
 شنبه ساعت۲۱:۱۵ با قيمت

ــزار و ۲۰۰ وتومان به   ۳۰۵ ه
ــد كه ممکن  فروش می رس
ــر  ــای ديگ ــت در زمان ه اس
ــد.  ــن قيمت باالتر هم باش  اي
ــر راه و  ــام وزي ــم مق قائ
شهرسازی در امور هوانوردی 
ــت: در  ــی گف و هواشناس
ــافران  مس ــازی،   آزادس
ــوند و  ــدی می ش ــته بن دس
شركت های باقيمانده عموما 
چارتری هستند و پرواز منظم 
ــی نوريان  ــد.  محمد عل ندارن
ــکل اين  ــده مش ــزود: عم اف
ايرالين ها اقتصادی است كه 
ــوخت، گرانی ارز  با بدهی س
ــده  و نبود قطعات رو به رو ش
ــد پروازها را چارتر  و مجبور ن

كنند. 

تاکید بر صدور بلیت هواپیما به زبان فارسی

بر اساس نرخ های جديد بلیت هواپیما

بلیت هوايی اصفهان- تهران 
۳۳۰ هزار تومان 

حفظ و ايمن سازی 
شريان های گاز به 
دلیل ماهیت خطر 
سازی که دارند و 

از طرفی در شرايط 
کنونی جايگزين 

کردن سوخت دوم 
 به سختی

 امکان پذيراست، 
از اهمیت بااليی 

برخوردارند 

 در واکنش به بخشنامه گمرک ايران صورت گرفت

مخالفت 1۰۰ درصدی مجلسی ها با واردات 
میوه های گرمسیری

آب درچاه های فلمن  می خشکد

آژير بی آبی اصفهان به صدا درآمد
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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 

تحدیدحدوداختصاصی  
/ 106  واقع درارش  باغ پالك شماره 305  چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب 
محمدرضاعشقي  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  آباد 
به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان  وغيره  عليداد  فرزند 
عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 1 / 5 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد 
وصاحبان  مجاورين  اعتراضات  حضوريابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که 
 30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظيم  ازتاريخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك 
پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذيرفته 
های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
اخذوبه  قضايی  ذيصالح  راازمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  خودرابه 
نشده  بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين 
اسنادوامالك  ثبت  رئيس  خواهدشد0  انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل 

شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی تاريخ انتشار  3 / 4 /  93    

مزایده اموال غیر منقول
 : پرونده  شماره   139303902143000016  : آگهی  شماره   23603
 9104002143000074 کالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به   9104002143000074
و مكانيزه و کالسه  )9/91-571( سنتی عليه شرکت تعاونی ابتكار نوين بادرود 
و غيره و به موجب سند رهنی شماره 17144-88/8/12 مبلغ 1109000000 ريال 
بابت اصل و مبلغ 155000000 ريال بابت سود و خسارت تا تاريخ 90/12/23 که 
منبعد روزانه مبلغ 1/5 ريال به ازای هر سه هزار ريال  به آن اصافه ميگردد به 
انضمام مبلغ ده هزار ريال قرض الحسنه ، حق الوکاله و حق بيمه به بانك ملی 
شعبه بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهكار است و بنا بر درخواست 
بستانكار 1- ششدانگ يك باب خانه به شماره پالك 4568 فرعی از 159 اصلی 
 : آدرس  به  بادرود  ثبتی  حوزه  نه  بخش  در  واقع  مربع  متر   302 مساحت   به 
، پالك 154  ، کوچه شهيد رمضانعلی خار آبادی  بادرود خيابان شهيد منتظری 
که سند آن در صفحات 175 و 178 دفتر جلد 15 امالك به نام آقای حسينعلی 
فخری نسبت به چهار دانگ و خانم زهرا ميرزائيان بادی نسبت به دو دانگ  ثبت 
 10/80 طول  به  شماال   : حدود  به  است  محدود  و   5. گرديد  تسليم  و  صادر  و 
متر ديواريست به ديوار  پالك 4594 فرعی شرقا اول به طول 24/40 متر دوم 
بصورت پخی و متمايل به شمال بطول 4/60 متر درب و ديواريست به شارع بن 
بست  جنوبا بطول 12/25 متر بديوار پالك 4639 فرعی غربا اول به طول 25/90 
متر ديواريست بديوار پالك 4818 فرعی دوم به طول 1/70 متر ديوار به ديوار 
ارتفاقی ندارد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  پالك 4561 فرعی و حقوق 
940000000 ريال ارزيابی گريدده که مساحت قسمت مسكونی حدود 120 متر 
مربع ميباشد کف حياط موزائيك و درب ورودی فلزی ماشين رو  است ، پارکينگ 
مسقف به مساحت 20 متر مربع و يك انباری به مساحت 40 متر مربع در حياط 
اجرا شده ، حياط خلوت به مساحت 13 متر مربع با کف موزائيك و ديوار های 
سنگی اجرا شده پوشش بام ايزوگام و قدمت احداث بنا بالغ بر 7 سال و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز ميباشد 2- ششدانگ يكباب خانه به شماره پالك 4029 
فرعی از 159 اصلی به مساحت 230/50 متر مربع واقع در بخش نه حوزه ثبتی 
بادرود ، خيابان امام خمينی کوچه مرداد ، پالك 6 که سند آن در صفحات 58 و 
61 دفتر جلد 19 امالك به نام آقای نور علی شفيعی نسبت به چهار دانگ و خانم 
جميله نرجسيان بادی نسبت به دو دانگ ثبت و صادر و تسليم گرديده و محدود 
است به حدود شماال بطول 12 متر ديواريست بديوار پالك 4030 فرعی شرقا به 
طول 18/45 متر ديواريست بديوار پالك های 3538 فرعی و 4573 فرعی جنوبا 
بطول 12/15 متر جای درب و ديواريست بكوچه غربا بطول 19/55 متر ديواريست 
به پالك 7024 فرعی و حقوق ارتفاقی ندارد و طبق نظر هئيت کارشناسی به مبلغ 
در  اعيانی  مربع  متر  دارای350  فوق  پالك  و  شده  ارزيابی  ريال   1243400000
زير  با  پشته  خر  و  انباری  و  مسكونی  کاربری  با  همكف  و  زمين  زير  طبقه  دو 
بنای حدود  12/74 متر مربع با سازه ديوار های باربر و سقف از پوشش آهن 
و آجر بدون نما سازی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و برابر 

اعالم بستانكار مورد رهن تا تاريخ 93/12/16 بيمه ميباشند و از ساعت 9 الی 12 
بادرود واقع  ثبت اسناد و امالك  اداره  روز سه شنبه  مورخ 93/4/24 در محل 
به فروش می رسد  از طريق مزايده  بادرود ميدان معلم کوچه نواب صفوی  در 
از 1- پالك 159/4568 مبلغ 940000000 ريال و 2- پالك 159/4029  . مزايده 
قيمت  باالترين  به  و  ريال شروع   2183400000 جمعا  ريال   1243400000 مبلغ 
پيشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك  و مصرف در صورتی که مورد 
مزايده دارای آنها  باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول می گرددضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری 
بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .  م الف 50 مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی بادرود 

مزایده اموال غیر منقول
 : پرونده  شماره   139303902143000012  : آگهی  شماره   23602
 9104002143000076 کالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به   9104002143000076

بادرود  نوين  ابتكار  تعاونی  شرکت  عليه  سنتی   )11/91( کالسه   و  مكانيزه  و 
تاريخ  تا  ريال   6871913961 مبلغ   89/9/7-19796 شماره  رهنی  برابرسند  که 
90/12/23 که منبعد روزانه مبلغ 1/644 ريال به ازای هر سه هزار ريال  به آن 
ريال قرض  ده هزار   مبلغ  و  بيمه  الوکاله و حق  انضمام حق  به  ميگردد  اصافه 
الحسنه به بانك ملی شعبه بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهكار می 
باشد  و بنا بر درخواست بستانكار 1- ششدانگ پالك 24 فرعی از 208 اصلی به 
مساحت 32123/60 متر مربع جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود  به آدرس : بادرود 
سر آسياب که سند آن ذيل ثبت 4200  در صفحه 454 دفتر جلد 22 امالك به 
نام  شرکت تعاونی ابتكار نوين بادرود بشماره ثبت 169  ثبت و صادر گرديده و 
محمدود است  به حدود : شماال به طول 193/70 متر ديواريست به   پالك 23 فرعی 
شرقا به طول 174/35 متر درب و ديواريست به جاده خاکی جنوبا به طول 196 
متر ديواری است به پالك 23 فرعی غربا به طول 155/85 متر درب و ديواريست 
به جاده خاکی و حقوق ارتفاقی آن حق عبور از پالك 23 فرعی باقيمانده گواهی 
ميگردد و طبق نشر کارشناس رسمی به مبلغ 11749360000 ريال ارزيابی شده 
و پالك فوق دارای يك سوله اصلی که در داخل آن ساختمان اداری و انبار به 
مساحت 152 متر مربع اجرا شده پست برق به مساحت 46 متر مربع و موتور 
و  شده   اجرا  گری  کار  ساختمان  مجاورت  در  مربع  متر   84 مساحت  به  خانه 
دارای يك ساختمان شامل سالن و غذا خوری و سرويس بهداشتی ميباشد منزل 
مسكونی در دو طبقه به مساحت 240 متر مربع احداث گريده و در مجاور درب 
شمالی يك بابا ساختمان نگهبانی به صورت  چهار ضلعی غير منتظم اجرا شده که 
نمای آن سنگ و پوشش بام ايزوگام ميباشد کف محوطه خاکی و دور آن ديوار 
کشی شده و شامل مشترکات آب و برق سه فاز ميباشد به انضمام تجهيزات و 
ماشين آالت کارخانه که شامل يك دستگاه پرس هيدرو ليك 1200 تنی دارای جك 

پر کن و جم فشار نهايی بهمراه تابلو برق ، يك دستگاه پرس 1100 تنی ساخت 
ايران دارای سه جك هيدرو ليك به همراه  تابلو برق دو تنی يك دستگاه گيوتين 
100 دستگاه پرس ضربه ای ، يك عدد پرس 250 تن ضربه ای ، يك پرس ضربه 
الكتريك  گام  ساخت  جوشكاری  دستگاه  يك   1383 سال  ساخت  هيدروليكی  ای 
ايران ، يك دستگاه  کمپرسور باد مارك تكستان ساخت 1388 يك مجموعه هوا 
برش شامل کپسول هوا و گاز يك دستگاه اره آهن بربا لكترو موتور يكدستگاه 
پرس جوش دارای تايمر ، يك عدد جرثقيل سقفی 25 تن و يك جرثقيل 5 تن با 
دهانه  24 متر به همراه وينچ و الكتروموتور ، يك عدد منبع ذخيره آب 20000 
ليتری ، تابلو توزيع اصلی شامل 8 سلول توزيع و يك سلول خازنی و شش عدد 
تابلوی موضعی توزيع برق ، يك دستگاه ليفتراك مارك تويوتا ، يك مخزن ذخيره 
هوای فشرده به حجم 4 متر مكعب به انضمام امتياز برق اوليه ) 20کيلو ولت ( 
با ديماند 2000 کيلو وات که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 17100000000 
ريال ارزيابی گرديده و برابر اعالم بستانكار مورد رهن تا تاريخ 93/12/16 بيمه 
ميباشند که پالك فوق به انضمام تجهيزات و ماشين آالت کارخانه ازساعت 9 الی 
12 روز چهارشنبه 93/4/18 در محل اداره ثبت اسناد و امالك بادرود واقع در 
بادرود ميدان معلم خيابان نواب صفوی از طريق مزايده به فروش ميرسد مزايده 
ريال   17100000000 مبلغ  و   208/24 پالك  بابت  ريال   11749360000 مبلغ  از 
به  و  ريال شروع  کارخانه جمعا 28849360000  آالت  ماشين  و  تجهيزات  بابت 
باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب برق  گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك  و مصرف در 
صورتی که مورد مزايده دارای آنها  باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر 
و حق مزايده نقدا وصول می گرددضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد 
مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد 

.  م الف 49 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بادرود 

ابالغ نظریه کارشناسی
پرونده  کالسه  هنرمند  ابوالقاسم  آقای  کارشناسی  نظريه  ابالغ  آگهی   23621
900833ح14 وقت حضور : يك هفته پس از انتشار در روزنامه خواهان : محمد 
نظريه  ابالغ   : خواسته  اسماعيلی   علی   – هنرمند  ابوالقاسم   : خوانده  اسماعيلی 
کارشناسی وفق مواد 73و260قانون آ. د. م خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 14 ارجاع گرديده و نظريه کارشناسی 
دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المكان  مجهول  بعلت  شده  ارائه 
دادگاه بتجويز ماده 73 و 260 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد کثير االنتشار محلی آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی 
ظرف يك هفته بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
نظريه کارشناسی ، نظريه و يا اعتراض خود را نسبت به نظريه کارشناسی با ذکر 
داليل ارائه نمايد . م الف 6046 مدير دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ تجدید نظر خواهی 
اختالف  حل  12  شورای  شعبه   1651-91 کالسه  پرونده  در خصوص   23615
زاده  عباس  مجتبی  طرفيت  به  کيقبادی   منصور  خواه  نظر  تجديد  اصفهان 
دادخواست تجديد نظر خواهی به شماره 39/93 به شعبه 12 تجديد نظر خواهی 
نموده است : لذا با توجه به مجهول المكان بودن مجتبی عباس زاده  برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا تجديد نظر خوانده 10 روز 
پس از نشر آگهی  به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف 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 6093 مدير دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره   9310100350401804 ابالغيه  شماره   23637
برومندی   الياس  خواهان    921625  : بايگانی  شماره    9209980350401595
دادخواستی به طرفيت خوانده بانك ملت و رحيم کريميان و مهدی مال ميرزايی و 
محمد حسين  مارانی و عبد الصمد مال ميرزايی و مهشيد مال ميرزايی و امير بديعی 
و محمد رضا قوامی و رضا ميرزائيان و محمد واثقی و حسين ضيائی و احمد 
صالحی و پوران سر کاری و سهيال فردوسيان و حسين انارکی    به خواسته 
ابطال صورتمجلس تفكيكی و ابطال سند ) موضوع سند مالی است ( تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه چهارم دادگاه 
عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد 
اتاق 308  ارجاع و به  نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
کالسه 9209980350401595  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/6/17  و 
ساعت 11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان پوران سر 
فردوسيان در  کريميان و سهيال  بديعی و رحيم  امير  و  کاری و حسين ضيايی 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجويز ماده 73  خواست خواهان و 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير 
االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6058  مدير 

دفتنر شعبه چهارم حقوقی اصفهان  

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100361702112 ابالغيه  شماره   23639
بزرگزاد   اکبر  خواهان    930298  : بايگانی  شماره    9309980361700294
به  قاسمی     فرامرز  و  فر  ارام  علی  محمد  گان  خواند  طرفيت  به  دادخواستی 
نموده  دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تقديم  خواسته مطالبه وجه چك  
که جهت رسيدگی به شعبه بيست و هشتم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 214  ارجاع و به کالسه 9309980361700294  
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/5/11  و ساعت 12:15 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6042  متصدی امور دفتری شعبه بيست و هشتم   دادگاه  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره   9310100361701705 ابالغيه  شماره   23640
نجفی   مصطفی  خواهان    930254  : بايگانی  شماره    9309980361700250
دادخواستی به طرفيت خوانده گان محمد علی مستاجران و مجتبی نجفی دورکی 
عمومی  های  دادگاه  تقديم  چك   وجه  مطالبه  خواسته  به  شمائی      ستار  و 
دادگاه  هشتم   و  بيست  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد 
اتاق 214  ارجاع و به  نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
  1393/5/1 آن  رسيدگی  وقت  که  گرديده  ثبت    9309980361700250 کالسه 
در  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   12:15 ساعت  و 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجويز ماده 73  خواست خواهان و 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير 
االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
  6040 الف  م    . گردد  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را 
 متصدی امور دفتری شعبه بيست و هشتم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان 

ابالغ 

23641 شماره ابالغيه 9310100361702175 شماره پرونده 9209980361701225  
شماره بايگانی : 921237 خواهان  حميد رضا قناعت منش   دادخواستی به طرفيت 
خوانده گان شرکت مخابرات سيار همراه اول اصفهان و علی اصغر ياوری و گل 
بس کريميان و اصغر جانثاری و شهال ايزدی      به خواسته ابطال قرار داد ) مالی 
(   تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
بيست و هشتم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
214  ارجاع و به کالسه 9209980361701225  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1393/6/12  و ساعت 10:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  خواست  در  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد 

کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6039  متصدی 

امور دفتری شعبه بيست و هشتم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100361702167 ابالغيه  شماره   23642
9309980361700192  شماره بايگانی : 930196  خواهان  عباس شريف زاده    
دادخواستی به طرفيت خوانده محمد حسين آذری دهكردی  به خواسته مطالبه 
وجه چك    تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به شعبه بيست و هشتم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق 214  ارجاع و به کالسه 9309980361700192  ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 1393/4/22  و ساعت 11:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادرسی  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  و در خواست خواهان  بودن خوانده 
نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6036  متصدی امور دفتری شعبه بيست و هشتم   دادگاه  عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ 
پرونده  شماره   9310100361702136 ابالغيه  شماره   23643
تمييزی      علی  خواهان     930310  : بايگانی  شماره    9309980361700306
دادخواستی به طرفيت خوانده جهانگير حسين پور   به خواسته  اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسی و مطالبه وجه چك و تامين خواسته     تقديم دادگاه های عمومی 
دادگاه  هشتم   و  بيست  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد 
اتاق 214  ارجاع و به  نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
کالسه 9309980361700306  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/5/11  و 
ساعت 8:15 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی 
می شود تا خواندگان 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 6034  متصدی امور دفتری 

شعبه بيست و هشتم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100350202233 ابالغيه  شماره   23644
پور       نادر  علی  خواهان     930041  : بايگانی  شماره    9309980350200038
دادخواستی به طرفيت خوانده اميد کريمی    به خواسته  اعسار از پرداخت محكوم 
به تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
چهار  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان   ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  دوم  
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  باغ 
304  ارجاع و به کالسه 9309980350200038  ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
المكان بودن  آن 1393/5/25  و ساعت 12:00 تعيين شده است به علت مجهول 
خوانده و در خواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی  های عمومی و 
ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
م    . گردد  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و 
 الف 6033  متصدی امور دفتری شعبه دوم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100351001249 ابالغيه  شماره   23645
دهقانی  قدمعلی  خواهان     930080  : بايگانی  شماره    9309980351000070
و  اصفهان   18 بخش  اصفهان  منطقه  ثبت  اداره  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی 
عباس رنجبر دارکی و احمد رضا – محسن – محمد علی فتاحی – قائدی     به 
خواسته  ابطال سند و ابطال معامله  تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
شهرستان   ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  دهم   شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 223  ارجاع و به کالسه 9309980351000070  
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/6/17  و ساعت 8:30 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 
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ابالغ 

پرونده  شماره   93101003501001301 ابالغيه  شماره   23646
9309980351000056  شماره بايگانی : 930062  خواهان  شرکت کاشی آسيا 
نجف آباد  دادخواستی به طرفيت خوانده کاوان ابراهيم پور     به خواسته  مطالبه 
وجه چك   تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به شعبه دهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
223  ارجاع و به کالسه 9309980351000056  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1393/4/30  و ساعت 9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  خواست  در  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد 
کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6031  منشی  

شعبه دهم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100351001256 ابالغيه  شماره   23647
9309980351000019  شماره بايگانی : 930024  خواهان  اصغر محمد قصابی   
دادخواستی به طرفيت خوانده مجيد رئيس نافچی و پيمان ماکريان      به خواسته  
مطالبه وجه چك   تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
در  واقع  اصفهان  ( شهرستان  ) حقوقی  دادگاه عمومی  دهم   به شعبه  رسيدگی 
اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق 223  ارجاع و به کالسه 9309980351000019  ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 1393/5/4  و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادرسی  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  و در خواست خواهان  بودن خوانده 
نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان 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 6030  منشی  شعبه دهم   دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100351001233 ابالغيه  شماره   23648
محبی     رحم  علی  خواهان     921093  : بايگانی  شماره    9209980351001017
دادخواستی به طرفيت خوانده عزت اله کيكاووس نژاد      به خواسته  مطالبه طلب   
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
دهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 223  ارجاع 
و به کالسه 9209980351001017  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/5/12  
و ساعت 9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی 
می شود تا خواندگان 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 6029  منشی  شعبه دهم   

دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100351001338 ابالغيه  شماره   23649
بر     رست  مرضيه  خواهان     930286  : بايگانی  شماره    9309980351000253
دادخواستی به طرفيت خوانده فرشته – اعظم – حميد رضا – رحيم همگی جعفر 
زاده و سيف اله رست بر       به خواسته  تنفيذ صلح نامه   تقديم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه دهم  دادگاه عمومی 
) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت 
به کالسه  و  ارجاع    223 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
9309980351000253  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/7/22  و ساعت 
10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثير االنتشار  آگهی می 
شود تا خواندگان 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 6028  منشی  شعبه دهم   دادگاه  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهي اجراییه 

 : پرونده  شماره   9310420350700119  : اجرائيه  23632شماره 
لهم:  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  کالسه:911503   9109980350701462
فيروزه  کوچه  تحقيق  خ  آزادگان  خ  ملك شهر  کمال  فرزند  محسن حسينی  سيد 
اميديان  غالمعلی  عليهم:  محكوم  عليه/  محكوم  مشخصات  دوم  زنگ   163 پ   2
واحد  طبقه   4 ساختمان   44 کوچه  چمران  اتوبان  نشانی  کريم  فرزند  خوابجانی 
شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب  به:  محكوم    2
پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9209970350701606 مربوطه  دادنامه 
مبلغ 500000000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 10.050.000 ريال  بابت هزينه 
دادرسي و دفتری و نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم از 
تاريخ چك تا زمان وصول وجه آن در حق محكوم له پرداخت مبلغ 25000000 
مكلف  عليه  ..محكوم  باشد  می  عليه  محكوم  عهده  بر  نيز  االجرا  حق  بابت  ريال 
به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائيه  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ  است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت 
يا  نكنيد  معرفی  را  خود  اموال  پرداخت  در  فرار  برای  ليكن  ايد  بوده  به  محكوم 
از  قسمتی  يا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهيد  دارايی خود  از  واقع  صورت خالف 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 

ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه 
و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به 
 1377 10آبان  مصوب  مالی  های  محكوميت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين 
 توجه نمائيد.م الف 6061مدير دفتر شعبه هفتم  دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان

 اصفهان

آگهي اجراییه 

 : پرونده  شماره   9310420351400105  : اجرائيه  23633شماره 
9109980351401738 کالسه:911738 مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: فاطمه 
هانی الهی فرزند محمد رضا  اصفهان خ جی فلكه خوراسگان طالفروشی هامون  
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: اصغر محسنی فرزند محمد علی مجهول 
المكان  محكوم به: بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9209970351401262 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
57000000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 1.140.000 ريال  بابت هزينه دادرسي 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص بانكی از تاريخ سر رسيد تا 
زمان وصول در حق محكوم له و مبلغ 2850000 ريال بابت حق االجرا در حق 
ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  نمايد.محكوم  پرداخت  بايست  می  دولت  صندوق 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-

ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
انقضاء  از  بعد  گاه ظرف سه سال  هر  نمايد  اعالم  ندارد صريحا  مالی  اگر  کند. 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از 
دارايی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و 
قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای 
دفتر  الف 6059مدير  نمائيد.م  توجه  مالی مصوب 10آبان 1377  محكوميت های 

شعبه چهاردهم   دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان

آگهي اجراییه 

 : پرونده  شماره   9210420361700401  : اجرائيه  23638شماره 
9109980361701056 کالسه:911066 مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: آرش 
صميمی فرزند علی  نشانی : اصفهان خ آتشگاه – کوی شهيد علی جعفری – بن 
دهقی  کالنتری  حجت  عليهم:  محكوم  عليه/  محكوم  مشخصات  فرهادی    بست 
فرزند حسين فعال ساکن زندان مرکزی اصفهان   محكوم به: بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970361700053 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 400000000 ريال بابت اصل خواسته 
وهمچنين هزينه های دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير 
تاديه از زمكان سر رسيد هر يك از چك ها ) 91/4/17  مبلغ 100000000 ريال و 
91/5/10 مبلغ 300000000 ريال( لغايت هنگام پرداخت بر اساس تغيير شاخص 
اعالمی از سوی بانك مرکزی در حق محكوم له ضمنا محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ 20000000 ريال بابت حق االجرای دولتی ميباشد.محكوم عليه مكلف 
است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی 
و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای 
دفتر  الف 6057مدير  نمائيد.م  توجه  مالی مصوب 10آبان 1377  محكوميت های 

شعبه بيست و هشتم    دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان

آگهي اجراييه 

 : پرونده  شماره   9310420351000102  : اجرائيه  23650شماره 
9209980351000120 کالسه:920132 مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: هدايت 
: تبريز خ کوچه باغ ايستگاه سر چشمه جنب کوچه  برگی خسرو شاهی نشانی 
مقدم السادات پ 235 منزل سوم هدايت بردگی   مشخصات محكوم عليه/ محكوم 
درخواست  بموجب  به:  المكان محكوم  پرويز شيروانی کرچگانی مجهول  عليهم: 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970351001284 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون  ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دويست و سه هزار ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ چك لغايت اجرای حكم و پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت  
.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
بدهد.3-  به  پرداخت محكوم  برای  گذارد.2-ترتيبی  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز 
مالی معرفی کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر 

گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی 
از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م 

الف 6027مدير دفتر شعبه دهم    دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی

23662 کالسه : 92-1043 به موجب رای شماره 1256 تاريخ 92/12/24 حوزه 
22 شورای حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است که محكوم عليه سعيد تسليمی   
بنشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و يك ميليون و پانصد 
و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  ده  و  يكصد  و  رسيد  اخذ  بابت  ريال  هزار   
بتاريخ 92/2/15  تاريخ سر رسيد چك شماره 306272  از  تاديه  تاخير  خسارت 
تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر حق االجرا محكوم له 
ميالد عمو نبی  بنشانی اصفهان  ميدان احمد آباد  ابتدای بزرگمهر – جنب بانك 
 : احكام  اجرا ی  قانون   34 ماده   . راست  اول سمت  امين ساختمان  صادرات ك 
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 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت   ، نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم 
الف 6645 شعبه بيست و دو  حقوقی مجتمع شماره يك  شهرستان .  م   نمايد 

 اصفهان 

اخطار اجرائی

23661 کالسه : 1563/93 به موجب رای شماره 1896 تاريخ 92/12/14 حوزه 14 
شورای حل اختالف اصفهان قطعيت يافته است که محكوم عليه ابراهيم صادقی 
شغل فرهنگی بازنشسته    بنشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
بابت رسيد عادی مورخ 92/10/3  ريال  يكهزار  و  نود  و  نهصد  و  ميليون  هشت 
آگهی و خسارت  نشر  هزينه  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  دو  و  يكصد  و 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 92/10/21 لغايت تاريخ اجرای حكم در حق 
محكوم له و نيم عشر حق االجرا  در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر حق االجرا 
: رضا جعفری شاهدانی فرزند محمد فرهنگی بازنشسته  اصفهان خ  له  محكوم 
ارتش – سجاد اول – مجتمع باران پ 96  . 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 

6610 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی

حوزه   92/12/22 تاريخ   278 شماره  رای  موجب  به   1751/93  : کالسه   23663
يافته است که محكوم عليه منوچهر زند  6 شورای حل اختالف اصفهان قطعيت 
محب     بنشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 6000000 ريال بابت 
رسيد عادی مورخه 92/10/24 و 302000 ريال هزينه دادرسی و نشر آگهی در 
حق محكوم له  مجتبی فروغی ابری فرزند علی اصفهان خ جی ابر کوچه شهيد 
ابراهيمی کوچه بهار 2 پالك 21 . 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 6617 

شعبه ششم مجتمع شماره يك  شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

23660 در خصوص پرونده کالسه 93-417 خواهان  عليداد خدادادی  دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند  به طرفيت مرتضی کلچه – فاکليمه ريحانيان  تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/8 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6609 مدير دفتر 

شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

23659 در خصوص پرونده کالسه 93-168 خواهان  مهدی خدابنده   دادخواستی 
مبنی مطالبه  به طرفيت علی اکبر نظری  تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 93/5/11 ساعت 16/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6611 مدير دفتر شعبه 16 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970354700235 دادنامه  شماره    23631
9209980366101275  شماره بايگانی : 921073 شكات : 1- آقای مهدی پارسا 
تربيت  ك  بهروز  گلخانه  خ  کاوه  خ  نشانی  به  همگی  پارسانيا  ايرج  آقای   -2 نيا 
اتهام  المكان  مجهول  نشانی  به  عالئی  مير  آقای مسعود    : متهم   2 واحد   24 پ 
به  پرونده  محتويات  بررسی  از  پس  دادگاه   : گردشكار  عمدی   جرح  و  ضرب 
شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای  دادگاه  در خصوص اتهام آقای 
مسعود مير عالئی فراری و مجهول المكان داير بر توهين و ايراد ضرب و جرح 
عمدی موضوع کيفر خواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با توجه 
به شكايت شاکيان خصوصی ، گزارش مامورين انتظامی و گواهی پزشكی قانونی 
و اظهارات گواه و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتسابی را محرز 
و مسلم ميداند مستندا به ماده 608 از قانون تعزيرات و مواد 709 و 710 و 711و 
449 و 559 از قانون مجازات اسالمی از بابت بزه توهين به تحمل 50 ضربه شالق 
بابت  ديه کامل  الف 3/05 درصد  پرداخت  به  بابت صدمات وارده  از  و  تعزيری 
صدمات مندرج در گواهی پزشكی قانونی به شماره 1643/م / 2-92/1/28 در حق 
مهدی پارسانيا و ب : سه هزار م ديه کامل بابت کبودی مچ دست و ساعد چپ در 
حق ايرج پارسانيا محكوم ميگردد رای صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 
نظر خواهی در محكام تجديد نظر استان اصفهان است.    م الف 6067 رئيس شعبه 

121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 

 23654 شماره دادنامه: 433 بتاريخ 93/3/26 کالسه : 92-2068 مرجع رسيدگی 
: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مصطفی اسماعيلی فرزند مجيد 
 : خوانده    38 واحد   – فالمرز  ساختمان  تعزيرات  بست  بن  غربی  نظر  نشانی 
ابراهيم بختيار فرزند حشمت اله مجهول المكان  خواسته : مطالبه وجه طبق رسيد 
عادی با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نمايد: “رای قاضی شورا در خصوص دعوای مصطفی اسماعيلی 
اله   بخواسته مطالبه مبلغ  ابراهيم بختيار فرزند حمشت  فرزند مجيد   بطرفيت 
با  قانونی  خسارات  مطلق  بانضمام  مورخه  عادی  رسيد  طبق  ريال   30000000
عنايت به محتويات پرونده و عدم حضور خوانده  در جلسه رسيدگی  و مصون 
ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
آئين  قانون   522 و  198و515و519  مواد  به  استناد  با  شورا  لذا  داده  تشخيص 
بر محكوميت خوانده  امور مدنی حكم  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی 
به پرداخت مبلغ 87/9/25 ريال بابت اصل خواسته و )106000 ريال بابت هزينه 
تقديم دادخواست  92/12/8  تاريخ  از  تاديه  تاخير  دادرسی و همچنين خسارت 
لغايت تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد  در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد . رای  صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . م الف 6007قاضی شعبه 6 

شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 

پرونده:  9309970350600272شماره  دادنامه:  شماره   23652
به  عباسی  علی  آقای  921152خواهان:  شعبه:  بايگانی  9209980350601019شماره 
نشانی اصفهان دروازه تهران خ شهيدان غربی خ ملت ك مسجد الزهرا کوی عبد الرسول 
شريفی پ 57خوانده: اعظم رضوی به نشانی مجهول المكان خواسته: اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسی گردشكار: دادگاه با بررسی حتوای پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 
آقای  دعوای  در خصوص  دادگاه  نمايدرای  رای می  به صدور  مبادرت  زير  به شرح 
اعسار  به خواسته  عباس  فرزند  اعظم رضوی  به طرفيت  فرزند رجبعلی  علی عباسی 
از پرداخت هزينه دادرسی دعوای مطالبه مبلغ 230000000 ريال از توجه به اظهارات 
خواهان از جهت ميزان دارايی و درآمد ماهيانه اش و با توجه به استشهايه استنادی 
مشاراليه و با عنايت به اين که ادعای اعسار خواهان از هرگونه ايراد و دفاعی از ناحيه 
و  تشخيص  صحت  بر  محمول  را  مطروحه  دعوای  ادگاه  است  مانده  مصون  خوانده 
مستندا به مواد 504 الی 507 قانون آيين دادرسی مدنی رای بر اعسار و معافيت خواهان 
از پرداخت هزينه دادرسی صادر و اعالم می نمايد . رای صادره حضوری و از تاريخ 
ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر استان است/م 

الف 6025محمد محمدی- رييس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
23651نظر به اين که خانم نرگس نسطورتاش به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع 
دادسرا  اين  از طرف  فر  بقايی  احمدرضا  آبادی و  بهرام  زارع  موضوع شكايت رحيم 
در پرونده کالسه 921550 ب 22 تحت تعقيب می باشند و ابالغ احضاريه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده در آيين اجرای ماده 115 قانون آيين دادرسی 
انقالب درامور کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه  دادگاه های عمومی و 
از تاريخ انتشارآگهی در شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از 
تاريخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 6026 بازپرس شعبه 22 دادسرای 

اصفهان 

ابالغ رای 
23636 کالسه پرونده: 1356/92 شماره دادنامه 206 بتاريخ 93/2/17 مرجع رسيدگی: 
شعبه 12 حل اختالف خواهان : عليرضا کريمی نشانی: نجف آباد خ قدس غربی پالك 
8 خوانده: سعادت ردست نشانی: مجهول المكان خواسته: حكم بر محكوميت خوانده 

و  دادرسی  هزينه  انضمام  به  چك  فقره  يك  بابت  ريال   10000000 مبلغ  پرداخت  به 
خسارت تاير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اذ نظريه مشورتی اعضای شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبارت به صدور رای  می نمايد. رای قاضی شورای 
آقای سعادت  به طرفيت  آقای عليرضا کريمی  آقای  اختالف در خصوص دعوی  حل 
تردست به خواسته مطالبه مبلغ 10000000 ريال وجه چك به شماره 127382 مورخ 
92/2/10 به عهده بانك سرمايه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتويات 
پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچ گونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
112000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
92/2/10 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. م الف 6008 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970350300163  : دادنامه  شماره   23635
خاص  سهامی  921132خواهان: شرکت  شعبه:  بايگانی  9209980350301132شماره 
تسكاپ با وکالت خانم بهارك همايی به نشانی اصفهان خيابان نيكبخت مجتمع ماکان 
المكان خواسته:  به نشانی مجهول  آقای محسن جانقربان  5 طبقه 5 واحد 53خوانده: 
مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه با توجه به محتوای پرونده ختم رسيدگی را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد رای دادگاه نظر به اين که وکيل خواهان 
به استناد 2 فقره جك به شماره های 1-886839-92/8/4 و 2-535029-92/8/4 عهده 
بانك ملی جمعا به مبلغ 140000000 ريال طرح دعوی نموده. با توجه ب اين که صحت 
و اصالت مستندات مذکور از ايراد و اعتراض مصون و مورتكذيب خوانده قرار نگرفته 
است و صدور و انتساب آنها به خوانده نيز مسلم و وجود اصل چك ها در يد خواهان 
استقرار دين بر عهده خوانده را تحقق بخشيده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليه و طلب 
خواهان دارد و با توجه به اين که وی هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن خويش ارايه 
ننموده و دليلی بر پرداخت ين خود در تاريخ سررسيد ارايه ننموده و در جلسه دادرسی 
مورخ 93/2/6 حضور نيافته و دفاعی به عمل نياورده است لهذا ضمن استصحاب بقای 
دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519  
قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 1و 2 قانون مسئوليت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون چك و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله 
و هزينه سفر وکالی دادگستری حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 140000000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2850000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
خسارت ديرکرد از تاريخ سررسيد دين لغايت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی 
و پرداخت حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. 
رای صاره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی ر اين مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض و رسيدگی در محاکم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.  

م الف 6016رييس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100354601496  : ابالغيه  شماره   23634
دادگستری  کيفری  930307محاکم  شعبه:  بايگانی  9309980364700380شماره 
کالسه  پرونده  در  شماره.....  خواست  کيفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
کيفر  تقاضای  انفاق  ترك  اتهام  به  محمديوسف صالحی  برای   9309980364700380
مورخه  برای  رسيدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگی  که  نموده 
المكان بودن و عدم  با عنايت به مجهول  93/6/16 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
بديهی است در صورت عدم حضور  انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 

مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمدم الف 6043 
منشی شعبه 120 دادگاه عمومی )کيفری( شهرستان اصفهان

ابالغ رای 

23657 شماره دادنامه : 9309970354400090 شماره پرونده : 9209980362601047 
گل  ك   2 رباط  نشانی  به  هوشمند  صفورا   خانم   شاکی   921035  : بايگانی  شماره 
محمدی تقاطع دوم سمت چپ پ 40 متهم آقای مجيد بلوچستانی به نشانی اصفهان 
: 1- ضرب و جرح عمدی 2-  اتهام ها  - خ حكيم نظامی خ جوشقانی نبش نبی ط 3 
اعالم و  را  دادگاه ختم رسيدگی   : به اشخاص عادی گردشكار  توهين  انفاق 3-  ترك 
آقای مجيد  اتهام  دادگاه در خصوص  . رای  بشرح زير مبادرت بصدور رای مينمايد 
بلوچستان زاده فرزند محمد 38 ساله مجهول المكان دائر بر ترك انفاق ، ايراد ضرب 
 1359 متولد  اله  عزيز  فرزند  هوشمند  خانم صفورا  موضوع شكايت  توهين  و  عمدی 
ساير  و  متهم  اظهارات  و  گرفته  صورت  تحقيقات  و  شاکيه  شكايت  به  نظر  دادگاه 
قرائن و امارات موجود بزهكاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 53 از قانون 
حبس  ماه  پنج  تحمل  به  وی  محكوميت  به  حكم  انفاق  ترك  جهت  به  خانواده  حمايت 
به  قانون  مجازات اسالمی حكم  از  ماده 608  به  توهين مستندا  بزه  برای  و  تعزيری 
محكوميت وی به پرداخت يكصد هزار تومان جزای نقدی و برای کبودی ساعد چپ 
وران چپ جمعا به پرداخت سه صدم از يك درصد ديه کامل در حق خانم صفورا 
قابل  روز  ده  مهلت  ظرف  و  غيابی  صادره  رای  گردد  می  اعالم  و  صادر  هوشمند 
جزائی عمومی  دادگاه   118 شعبه  رئيس   6069 الف  م  است  شعبه  اين  در   واخواهی 

 اصفهان 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9209970350901962  : دادنامه  شماره   6065 الف  م   23658
ترابی  : آقای محمد حسين  : 920461 خواهان  بايگانی  9209980350900421 شماره 
مقابل  نيكبخت  خيابان  اصفهان  به شنانی  بومی  سياه  ترابی  اسماعيل  آقای  وکالت  با 
دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد شماره 26 خواندگان : 1- آقای جهانبخش 
ماليری به نشانی  مجهول المكان 2- آقای مجاهد بابايی به نشانی مبارکه خ بهداری 
محتويات  به  توجه  با  دادگاه   : گردشكار  طلب  مطالبه   : خواسته  بابايی  طالفروشی 
 . نمايد  می  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده 
ترابی  آقای اسماعيل  با وکالت  ترابی  آقای محمد حسين  دادگاه  دعوی خواهان  رای 
سياه بومی به طرفيت خواندگان : 1- آقای جهانبخش ماليری 2- آقای مجاهد بابايی 
خسارات  انضمام  به  چك  فقره  يك  وجه  ريال   390000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
مصدق  فتوکپی  و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  باشد  می  تاديه  تاخير  و  دادرسی 
چك شماره 621668- 92/4/14 عهده بانك کشاورزی و گواهينامه عدم پرداخت بانك 
محال عليه و با توجه به صدور چك شماره 621668-92/4/14 عهده بانك کشاورزی 
و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه  و با توجه به صدور چك از ناحيه خوانده 
عدم حضور  به  توجه  با  و  دوم  رديف  خوانده  توسط  آن  نويسی  ظهر  و  اول  رديف 
ايراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و نظر به وجود اصل چك  خواندگان و عدم 
در يد خواهان که دليل بر اشتغال ذمه صادر کننده ميباشد دادگاه به استناد ماده 313 
قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئين دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا 
و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  نود  و  سيصد  و  ميليارد  شش  مبلغ  پرداخت  به 
تعرفه  الوکاله وکيل وفق  پرداخت حق  و  دادرسی  بابت هزيه  ريال  مبلغ 127888000 
شاخص  آخرين  وفق  تاديه  تاخير  خسارت  کند  می  محكوم  خواهان  حق  در  قانونی 
اعالمی بانك مرکزی در زمان اجرا محاسبه ميشود رای صادره شده غيابی و ظرف 
آن  از  پس  روز  بيست  ظرف  شعبه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست 
 قابل تجديد نظر خواهی است .م الف 6065 رئيس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان  
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دستجردی مدیرعامل سازمان 
عمران زاینده رود شد

اس��تاندار اصفهان در حکمی، محمد صافی دستجردی را به عنوان عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان عمران زاین��ده رود منصوب کرد. در 
قس��متی از این حکم آمده اس��ت: با توجه به س��وابق و شایستگی های 
جنابعالی و با عنایت به مصوبه شورای س��ازمان و ماده ۱۸ اساسنامه به 
موجب این حکم برای دو س��ال به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
آن س��ازمان منصوب می ش��وید. رس��ول زرگر پور در ادامه حکم آورده 
 است: با اس��تعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و در 
راستای برنامه ها و اهداف دولت تدبیر و امید تمام توان و استعداد خویش 
را در اجرای وظایف تدوین ش��ده مفاد اساسنامه سازمان به کار بسته و با 
بهره گیری از ضوابط و مقررات قانونی و هم فکری با اعضای شورای سازمان 
و هیات مدیره در انجام امور محوله موفق و موید باشد. شایان ذکر است.

پیش از این داریوش خرسندی، مدیریت این سازمان را به مدت دو سال 
برعهده داشت

فانوس ها و بادکنک هایی که با شعار 
»نه به اعتیاد« به پرواز در می آیند

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر از برگزاری 
مانور سراسری مبارزه با اعتیاد توسط جوانان هالل احمر در سراسر کشور، 
تشکیل زنجیره انسانی و به پرواز درآمدن فانوس ها و بادکنک هایی با شعار 
»نه به اعتیاد« خبر داد. امیر معتمدی از امضای تفاهم نامه سازمان جوانان 
هالل احمر با ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: یکی از مفاد این 
تفاهم نامه، برگزاری کارگاه های پیش��گیری از اعتیاد و آموزش جوانان 
هالل احمر به عنوان مربی برای مقابله با اعتیاد اس��ت که امسال در ۱2 
استان کشور برگزار می شود. معاون سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
ادامه داد: همچنین در این تفاهم نام��ه اجرای برخی برنامه های عمومی 
 در سطح جامعه به منظور اطالع رسانی در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز

 پیش بینی شده است که در این راستا هم زمان با هفته مبارزه با مواد مخدر 
)5 تا ۱5 تیر ماه( مانور سراسری مبارزه با اعتیاد توسط جوانان هالل احمر 

برگزار می شود.

 احتمال شهادت دانایی فر بیشتر
 از زنده بودنش است

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: اطالعاتی که ما در 
رابطه با جمشید دانایی فر داریم، مبنی بر شهادت این فرد است که البته 
مدرکی قطعی  در این باره نیس��ت. حجت االسالم و المسلمین حمیدی 
درباره رس��یدگی به پرونده عوامل ترور دادستان زابل گفت: عوامل ترور 
دادستان زابل ۱۱ نفر بودند که سه نفر از عوامل اصلی این حادثه حکم شان 
اجرا شد و اجرایی شدن این حکم در محل وقوع حادثه، تاثیر بسیار خوبی 
در افزایش امنیت داشت. وی ادامه داد: پرونده هشت متهم دیگر این پرونده 
هنوز در دادسرا در جریان است. تعدادی از این افراد بازداشت و تعدادی با 
قرار مناسب آزاد هستند و در صورت پایان رسیدگی قطعا حکم مناسب 
صادر خواهد شد. رییس دادگستری سیستان و بلوچستان در مورد خبر 
پناهنده شدن جمشید دانایی فر و این که او شهید نشده، گفت: اطالعاتی 
که به ما از طریق عوامل محلی رسیده حاکی از شهادت ایشان است. گرچه 
سند متقنی در این راستا نداریم، س��ندی هم برای زنده بودن ایشان در 

دست نیست.

برنامه جدی وزارت بهداشت برای 
برخورد با داروهای تبلیغی ماهواره

رییس سازمان غذا و دارو ضمن هشدار چند باره نسبت به عوارض استفاده 
از فرآورده هایی که در ش��بکه های ماهواره ای تحت عن��وان دارو تبلیغ 
می شوند، از اقدام جدی وزارت بهداشت برای برخورد با این فرآورده های 
تبلیغی خبر داد. دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: 
مشخص و مسجل است که فرآورده های تبلیغی شبکه های ماهواره ای 
قاچاق و تقلبی هستند. وی تاکید کرد: فرآورده های مجاز و رسمی حق 
تبلیغ در ش��بکه های ماهواره ای را ندارند. بنابراین مش��خص اس��ت که 

فرآورده های تبلیغی ماهواره، غیرمجازند.
 رییس س��ازمان غذا و دارو افزود: مردم بدانند هیچ ف��رآورده مجازی در 
شبکه های ماهواره ای تبلیغ نمی شود و مواردی که در این شبکه ها تبلیغ 
می شود، فرآورده هایی زیرپله ای، قاچاق و تقلبی بوده و خطرناک هستند.

ضبط 7 موتورسیکلت قاچاق به نفع 
دولت در استان

طی بازرس��ی های انجام ش��ده در اس��تان اصفه��ان تعداد ۷ دس��تگاه 
موتورسیکلت قاچاق کشف و پرونده هایی در این باره در تعزیرات حکومتی 
اصفهان تش��کیل ش��د. در این خصوص، با اعالم ش��کایت اداره گمرک 
استان، پرونده های قاچاق موتورسیکلت پس از طی مراحل قانونی برای 
رسیدگی و اعمال قانون به شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز 
 تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع و با توجه به مستندات موجود در

 پرونده ها، حکم به ضبط کاال و پرداخت مبلغ بیش از 6۷5 میلیون ریال 
جزای نقدی درحق صندوق دولت صادر شد. در همین خصوص نیز یک 
دستگاه موتور سیکلت ۱3۰۰ سی س��ی قاچاق به ارزش 325 میلیون و 
6۸9 هزار و 3۰۰ ریال که توسط ایست و بازرسی شهید امامی کشف شده 
بود با اعالم جرم گمرک، برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم 

قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامی ارسال شد.

برگزاری کانون فیلـم جوانان 
جشنواره حسنات اصـفهان

به همت دبیرخانه  جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان، کانون 
فیلم جوانان جشنواره حسنات  را برای گروه سنی ۱۷ تا 35 سال برگزار 
می کند.با هدف برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات نقد و بررسی در 
زمینه نگارش فیلم نامه و ساخت فیلم های مرتبط با اهداف و موضوعات 
 جش��نواره پنجم کانون فیلم جوان جشنواره حس��نات اصفهان برگزار

 می شود.گفتنی است که حمایت از تولید یکی از اهداف برگزاری کانون 
فیلم جوانان اصفهان است تا متقاضیان شرکت کننده در این کانون عالوه 
بر شرکت در دوره های آموزش��ی با بهره گیری از تجربیات اساتید برتر 
سینمای کشور با حمایت کانون حسنات از بخش تولید، در صورت احراز 
شرایط بتوانند ایده های خود را در قالب فیلم و مستند به نمایش بگذارند.

تامین نیروهای  جوان در زمینه  داوری آثار بخش مسابقه و تشکیل ستاد 
اجرایی جش��نواره پنجم نیز از دیگر اهداف برگزاری کانون فیلم جوانان 

حسنات است.
الزم به ذکر اس��ت متقاضیان ش��رکت کننده در این کانون می توانند با 
مراجعه به سایت www.hasanatfilm.ir نسبت به ثبت نام خود در 

این کانون اقدام کنند.
آخرین مهلت ثب��ت نام ب��رای کانون فیل��م جوانان حس��نات اصفهان 
،2۰ تی��ر م��اه س��ال ج��اری اس��ت و متقاضی��ان م��ی توانن��د در 
 ص��ورت هرگون��ه مش��کل ب��ا ش��ماره  322۰29۷3 تم��اس حاصل

 فرمایند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان لنجان از ثبت 6 موقوفه به ارزش بیش از 
2۴2 میلیارد ریال در سه ماهه اخیر خبر داد. محمدرضا ترحمی تصریح کرد: موقوفه 
حاج رجبعلی ملکی ب��ه ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال و موقوف��ه خدامراد ملکی به 

ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال جهت ایجاد اعیانی سرای سالمندان است.
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کدام استان ها بیشترین و کمترین 
کاربران اینترنت را دارند؟

اصفهان  رتبه سوم کاربری 
اینترنت را کسب کرد 

بررسی های صورت گرفته گویای آن است که استان های 
مازندران، تهران و اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

را از نظر تعداد کاربر اینترنت به خود اختصاص داده اند.
بنابر بررسی های صورت گرفته در س��ال گذشته استان 
مازندران با ضریب نفوذی مع��ادل۸6/۷۷ درصد از نظر 

تعداد کاربران، اولین استان کشور بوده است.
پس از آن تهران با ضریب نفوذ6۸/۰۴ درصدی رتبه دوم 
این بخش را به خود اختصاص داده و اس��تان اصفهان با 

59/32 درصد رتبه  سوم را از آن خود کرده است.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سامانه  مدیریت ضریب 
نفوذ اینترنت کشور، استان خوزستان نیز ضریب نفوذی 
معادل56/2۸ درصد داشته و پس از آن سمنان با ضریب 
نفوذ53/۸ درصدی در رتبه  پنجم این جدول قرار گرفته 

است.
همچنین اس��تان های خراسان ش��مالی با ضریب نفوذ 
2۷/55 درصد، لرس��تان با ضریب نف��وذ۱3/35 درصد، 
کرم��ان32/۰۱ درصد، سیس��تان و بلوچس��تان32/3۸ 
درصد و کرمانش��اه با 33/۱۸ درصد استان هایی هستند 

که به ترتیب کمترین تعداد کاربر را داشته اند.
ضریب نفوذ اینترنت س��ایر استان ها در س��ال 92 نیز به 

شرح زیر بوده است:
آذربایجان شرقی )۴۰/3۷(، آذربایجان غربی )39/۴3(، 
خراسان رضوی )۴۰/2۷(، خراسان ش��مالی )2۷/55(، 
خراس��ان جنوبی )3۴/۷2(، کردستان )۴۱/6۷(، بوشهر 
)۴2/92(، ی��زد )۴۸/56(، اردبی��ل )۴9/22(، هم��دان 
)۴۰/99(، البرز )۴۱/۸(، هرم��زگان )۴3/۸۸(، مرکزی 
)۴۱/۸5(، ق��م )5۱/۰۱(، گی��الن )3۸/۷3(، گلس��تان 
)۴6/55(، زنج��ان )۴۱/9۷(، کهکیلوی��ه و بویر احم��د 
)36/3۱(، ایالم )3۴/63(، قزوین )۴۱/۴۴(، چهارمحال 

بختیاری )39/۱۸( و فارس )5۰/5(.

در جلسه مس��ؤوالن نظارتی و امنیتی اس��تان اصفهان مقرر 
شد کاالها و البسه با نش��ان آمریکایی و انگلیسی از سطح بازار 

اصفهان جمع آوری شوند.
به نقل از روابط عمومی س��تاد احیای امر ب��ه معروف و نهی از 

منکر شهرس��تان اصفهان، در جلسه ای که با حضور مسؤوالن 
پلیس اطالعات و امنیت اصفهان و اداره اماکن نیروی انتظامی، 
روسای اتحادیه های پوشاک دوخته و تریکو و خرازی، نماینده 
اتاق اصناف، نماین��ده تعزیرات حکومتی، ب��ه عنوان نماینده 

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح اوقات فراغت آموزش و پرورش استان 
اصفهان در ۱2۰۰ پایگاه شامل کانون های فرهنگی تربیتی، مدارس، اردوگاه ها و پژوهش سرا در قالب 

5۰ رشته فرهنگی، هنری، معارف اسالمی و ورزشی اجرا می شود.
سید جواد پورحسین درباره اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 93 اظهار کرد: این 
طرح در آموزش و پرورش استان به مرحله اجرا رسیده و اکنون ۱2۰۰ پایگاه که شامل کانون فرهنگی 
تربیتی، مدارس، اردوگاه ها و پژوهش سرای استان در قالب 5۰ رشته ورزشی، فرهنگی، هنری و معارف 
اسالمی در حال اجرا است. وی افزود: یکی از فعالیت های خوبی که امسال در طرح اوقات فراغت انجام 
ش��ده، بحث اردوهای جهادی دانش آموزی در قالب طرح هجرت بوده که با همکاری سازمان بسیج 

دانش آموزی در حال انجام است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: برنامه اعتکاف دانش آموزان نیز در ایام 

ماه مبارک رمضان در روزهای ۱۴،۱3 و ۱5 این ماه در شهرستان اصفهان برگزار می شود. وی بیان 
کرد: در بحث اوقات فراغت دستگاه های زیادی از جمله کمیته امداد، بنیاد شهید، هالل احمر، بسیج، 
کانون های فرهنگی هنری و سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت می کنند که مخاطب غالب آنها جوانان 
و نوجوانان دانش آموز هستند و  ما در جلسه ش��ورای آموزش و پرورش در حضور استاندار خواستار 

هم خوانی سیاست ها و اهداف این دستگاه ها با سیاست های وزارت آموزش و پرورش شدیم.
پورحس��ین با اش��اره به اهداف و سیاس��ت های وزارت آموزش و پ��رورش در مورد اوق��ات فراغت 
دانش آم��وزان گف��ت: ارتق��ای س��طح دان��ش و بین��ش دانش آم��وزان، کارآفرین��ی و نق��ش 
 مش��ارکت خانواده ها در اوق��ات فراغ��ت، از جمله اه��داف این وزارت خانه اس��ت و انتظ��ار داریم

 در سالی که به نام عزم ملی است، با مشارکت و همکاری دستگاه ها این اهداف دنبال شود و به جای 
موازی کاری این حرکت منجر به هم افزایی شود.

دادس��تان و نماینده س��تاد احیای ام��ر به مع��روف و نهی از 
منکر شهرس��تان اصفهان برگزار ش��د، پیرامون شیوع عرضه 
کاالها و البسه با پرچم کش��ورهای آمریکا و انگلیس در سطح 
 ب��ازار اصفهان بحث و بررس��ی ص��ورت گرفت و تب��ادل نظر

 شد. 
این جلس��ه به همت پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان 
اصفهان و در پی درخواس��ت تحقیقات میدانی از طرف ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان برگزار 

شد.
 نماینده ستاد احیای شهرستان گفت: به دنبال نظارت بر سطح 
بازار اصفهان دریافتی��م که کاال، البس��ه و بازی های رایانه ای 
گوناگونی با رنگ و طرح پرچم های آمریکایی و انگلیس��ی به 

تولید انبوه رسیده و در بازار عرضه شده است.
 همچنی��ن کاالهایی ب��ا پرچ��م صهیونیس��تی در بعضی از 
شهرستان ها دیده شده که بالفاصله نسبت به شناسایی حوزه 
فروشندگان و تولیدکنندگان و عمده فروشان مرتبط با موضوع 

اقدام الزم به عمل آمد.
 بر اساس این گزارش طی توافق به عمل آمده مقرر شد نسبت 
به جمع آوری و برخورد با تولیدکنن��دگان و توزیع کنندگان 
کاالهای مذکور اقدام الزم به عمل آید و اتحادیه های پوشاک 
دوخته، تریکو و خرازی فروشان نیز موظف به اطالع رسانی به 

واحدهای صنفی زیرمجموعه خود شدند.

 در جلسه مسؤوالن نظارتی و امنیتی استان اصفهان مقرر شد

جمع  آوری البسه با نشان  آمریکایی و انگلیسی از بازار اصفهان

۶ موقوفه به ارزش بیش از ۲۴۲ میلیارد ریال به ثبت رسید

هوای اصفهان به ۴۱ 
درجه هم مي رسد

رقابت 7۹ هزاری 
کنکوری  اصفهانی 

کارشناس مسؤول پیش بینی هوای اصفهان گفت: به علت تقویت توده هواي 
گرم تابستانه تا پایان هفته جاري، شرایط افزایش نسبي دما بین 3 تا 5 درجه 
سانتیگراد بر روي اس��تان به ویژه در نواحي شرق، ش��مال و مرکز پیش بیني 
مي شود. میترا سیدان گفت: بررسي نقش��ه هاي هواشناسي بیانگر عبور امواج 
ناپایدار ضعیفي از روي استان اصفهان است که بر همین اساس، آسماني صاف 
تا کمي ابري، همراه با غبار محلي و در بع��داز ظهر، گاهي وزش باد پیش بیني 
مي شود. سیدان با بیان این که دما در 2۴ ساعت آینده، یک تا 2 درجه افزایش 
مي یابد، تصریح کرد: در این مدت، دمای شهرستان اصفهان در گرم ترین  ساعات 
به 39 درجه  و در خنک ترین  ساعات به 2۱ درجه  سانتیگراد خواهد رسید. در 2۴ 
ساعت آینده، گرم ترین  شهرستان در استان اصفهان، کاشان با دمای ۴۴ درجه 
و خنک ترین ، فریدون شهر با دمای ۱5 درجه ی سانتیگراد پیش بینی می شود. 

نماینده سازمان سنجش در استان اصفهان گفت: ۷9 هزار و ۴۴ نفر در استان 
اصفهان امسال در کنکور سراسری و روزهای اعالم شده، با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. علی اکبر کجباف اظهارکرد: ۷9 هزار و ۴۴ نفر در استان اصفهان 
 در 5 رش��ته تحصیلی ریاضی، علوم تجربی، ادبیات، هنر و زبان ش��رکت 
می کنند.وی افزود: 32 حوزه برگزاری آزمون در سراس��ر شهرستان های 
استان اصفهان پیش بینی شده اس��ت. نماینده سازمان سنجش در استان 
اصفهان با بیان این که 3۸ هزار نفر از متقاضیان ورود به دانشگاه های دولتی 
در این آزمون از شهرستان اصفهان هس��تند، بیان کرد: آزمون های کنکور 

سراسری در شهرستان اصفهان، در ۷ حوزه امتحانی برگزار می شود.
وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته تعداد شرکت کنندگان در آزمون 

سراسری 52 هزار نفر در کل کشور کاهش داشته است.

 اولین نشس��ت برگزاری جش��نواره فیل��م ک��ودک و نوجوان به منظ��ور معرفی اعضای س��تاد برگزاری بیس��ت و هش��تمین جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و برنامه های مختلف جش��نواره برگزار ش��د. در این نشس��ت که با حضور مهدی مسعودش��اهی 
دبیر جش��نواره، حس��ینعلی ش��هیدی مدیر اجرایی جش��نواره در اصفهان و تعدادی از اعضای س��تاد اجرایی اصفهان و تهران همچنین 
 مس��ؤوالن بنیاد س��ینمایی فارابی برگزار ش��د، اعضای س��تاد اجرایی به گزارش از عملکرد جش��نواره در سال های گذش��ته پرداختند و 
راه کارها و ایده های اجرایی تازه ای برای هرچه بهتر ش��دن جشنواره امسال ارایه کردند. ش��هیدی مدیر اجرایی ستاد جشنواره اصفهان در 
 این نشست به بحث رس��انه ها پرداخت و گفت: ش��هرداری اصفهان به عنوان بزرگ ترین حامی و برگزار کننده این جشنواره بین المللی با 
ظرفیت های رسانه ای قابل توجهی رو به روست که شامل خبرگزاری ایمنا، استودیو و برنامه سیمای شهر و استودیو و برنامه صدای شهر است؛ 
مجموعه هایی که در زمان برگزاری جشنواره با تمام ظرفیت های خود در اختیار این اتفاق قرار خواهند گرفت. محمدپرویزی مشاور هنری 
بنیاد سینمایی فارابی نیز با بیان این مطلب که بهتر است از نیروهای شهر اصفهان بهره گرفته شود، افزود: چرا وقتی نیروهای حرفه ای و خالق 
در این شهر مشغول فعالیت هستند از نیروهای پایتخت بهره ببریم؟چه بهتر کسانی در این زمینه فعالیت کنند که مردم و این شهر را خیلی 
خوب می شناسند، چون در اینجا زندگی می کنند. تاکنون 3۸6 فیلم از 69 کشور جهان برای شرکت در جشنواره امسال رسیده است. در ادامه 
این نشست باکیده مسؤول امور استان ها و جشنواره های بنیاد سینمایی فارابی از حضور فیلم ها و میهمان هایی از کشور های مختلف جهان 
در جشنواره امسال خبر داد و گفت: این جشنواره یک جشنواره بین المللی است و در خبرگزاری های مهمی در سراسر دنیا رصد می شود. در 
بنیاد سینمایی فارابی برای احیای سینمای کودک و در زمینه تولید و اکران برنامه های راهبردی روبه جلو، عزم جدی صورت گرفته است و در 

نظر داریم که این اتفاق برجسته و مهم را به صورت کامال حرفه ای و شایسته برگزار کنیم. 
وی در ادامه افزود: تاکنون 3۸6 فیلم از 69 کشور جهان به دست ما رسیده است که از بین آنها ۱9۱ فیلم از ۴۸ کشور فعال انتخاب شده است؛ 
این انتخاب یعنی این که این جشنواره در سراسر دنیا هم دیده می شود. پس باید در برگزاری هرچه بهتر آن نهایت سعی مان را بکنیم.  دبیر 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان نیز گفت: با این عشق و عالقه ای که از برگزاری جشنواره در این شهر زیبا و تاریخی 
دیده می شود، باید قدم های بلندی برداریم و انشاهلل جشنواره شایسته ای را  در اصفهان برگزار کنیم. ما باید این مساله را در نظر داشته باشیم 
که نتیجه این جشنواره برای مخاطبان اصلیش یعنی کودکان و نوجوانان حتما قابل توجه باشد؛ یعنی ما باید به نوعی نسل سازی و انسان هایی 
فهیم و فیلمسازانی پویا تربیت کنیم. مسعود شاهی ادامه داد: با توجه به این که فیلم هایی که در این سال ها شاهد تولید آنها بوده ایم چندان 
نتوانسته است نظر مخاطب را جلب کند، باید در این زمینه تالش بیشتری کنیم و بدانیم که این مساله را نمی توان با یکی دو جلسه یا یکی 
دو سال حل کرد؛ بلکه باید زمانی را در نظر گرفت و از پایه جوانانی تربیت کرد تا بتوانند آینده سینمای ایران را متحول سازند؛ امری که شاید 
با برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین برنامه های آموزشی مستمر به بهانه برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان به انجام برسد. وی 
اضافه کرد: اصفهان با توجه به این که پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است و مردمی هنرمند و هنرمندپرور دارد، می تواند به عنوان پایگاه 
اصلی این جشنواره به تمام دنیا معرفی شود و به نظر من نام این شهر باید با این جشنواره بین المللی در همه دنیا گره بخورد و شناخته شود. من 
امیدوارم با توجه به خصوصیات مسؤوالن هنردوست و کارآمدی که در این شهر زیبا وجود دارند، روزی را ببینیم که این جشنواره با دبیری یک 

فرد از خود شهر اصفهان و برگزاری کامل توسط نیروهای اصفهان برپا شود.

در اولین نشست برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان عنوان شد

باید نام اصفهان را به جشنواره فیلم کودک و نوجوان گره زد

معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری اصفهان، 
کمبود عامالن را به قرآن در جامعه، یکی از ضعف های جامعه 
عنوان کرد و خواس��تار آسیب شناس��ی این موضوع توسط 

متخصصان شد.
» رس��ول یاحی « در همایش مدیران و فعاالن مراکز قرآنی 
شهرس��تان اصفهان اظهار کرد: دین اسالم یک دین جامع با 

برنامه ریزی دقیق برای تمام جوانب زندگی بشریت است.
وی با بیان این ک��ه در حال حاضر به حق��وق مقرره در قرآن 

و قانون به می��زان کمتری توجه می ش��ود گف��ت: مباحث 
 قرآنی باید به عن��وان مهارت های زندگی در س��طح جامعه

 دنبال شود.
معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری اصفهان 
 افزود: مردم باید از بد اخالقی ها و حاشیه ها دوری کنند و به 

آموزه های دین و قرآن به صورت کامل عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رعایت نکردن اخالق 
در خانواده اش��اره کرد و گفت: این موض��وع باید مورد توجه 

مسؤوالن قرارگیرد.
معاون اس��تاندار اصفهان در بخش دیگری از س��خنان خود 
به افزایش فعالیت های قرآنی پس از انق��الب در حوزه های 
گوناگون در کشور و اس��تان اصفهان اشاره کرد و گفت: حتی 
در زندان مرکزی اصفهان نیز بندی ب��ه نام بند فعاالن قرآنی 
وجود دارد و در مناسبت های مذهبی، برنامه های گوناگونی 

در شهر اجرا می کند.
این گردهمایی در آستانه فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان با 
حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

برگزار شد.

ساخت اولین بلوار ۴5 متری فالورجان با حضور معاون عمرانی 
استانداری اصفهان و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای 

اسالمی آغاز شد.
  معاون عمران��ی اس��تانداری اصفه��ان در این مراس��م گفت: 
خدمت رس��انی به ش��هروندان از جمله اولویت های طرح های 

عمرانی استان در سال 93 است.
محمد علی طرفه افزود: ش��هرداری فالورجان باید تمام همت 

خود را برای تکمیل این پروژه در کوتاه ترین زمان به کار گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریالی شهرداری 

برای این پ��روژه باید بت��وان گام موثری در بهب��ود رفت و آمد 
 ش��هری و ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات در شهر فالورجان 

برداشت.
امیراحمد زندآور ش��هردار فالورجان نیز در این مراس��م گفت: 
 پروژه تعری��ض بل��وار آی��ت اهلل خامه ای ب��ا اعتب��اری بالغ بر

 ۱۷۰ میلی��ارد ری��ال و ب��ه ط��ول ی��ک ه��زار و ۱۰۰ مت��ر، 
 یک��ی از افتخ��ارات ش��هرداری ب��رای خدم��ت رس��انی ب��ه 

مردم است.
وی اضافه کرد: ش��هر فالورجان چه��ار ورودی دارد و این بلوار 
حدفاصل شهر فالورجان و ش��هر درچه، یکی از پرترددترین و 

مهم ترین ورودی های این شهر است.
وی افزود: این پروژه شامل آزاد سازی، زیرسازی، جدول گذاری، 
آسفالت، پارکینگ های حاشیه ای، فضای سبز و روشنایی است.

وی با اشاره به شروع آزاد سازی س��اختمان های در حریم این 
پروژه در چندین سال گذشته گفت: هم اکنون بیش از ۸5 درصد 
امالک در حریم پروژه، آزاد سازی شده و شهرداری با مالکان آنها 

به توافق رسیده است.
فالورجان در غرب اصفهان قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

کمبود عامالن به قرآن یکی از ضعف های جامعه است
با حضور معاون عمرانی استاندرای استان 

احداث اولین بلوار ۴5 متری فالورجان آغاز شد

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

۱۲۰۰ پایگاه در استان میزبان اوقات فراغت دانش آموزان
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خادم: از دست دادن کی روش اشتباه است

مهم ترین مانع ما مساله 
مالی است

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان اعتقاد دارد از دس��ت دادن 
کی روش اش��تباه بزرگی اس��ت و برای حفظ وی به حمایت دولت 

نیاز داریم. 
امیررضا خ��ادم  در ادامه صحبت ه��ای خود درب��اره بحث تمدید 
قرارداد کی روش و این که ش��ما گفته ای��د وزارت ورزش رقمی که 
کی روش می خواهد نمی تواند پرداخت کند گف��ت: فوتبال ما باید 
آن توانمندی را داشته باش��د که نه تنها هزینه جاری خودش بلکه 
هزینه های چند فدراس��یون را تامین کند، اما این طور نیس��ت. در 
یک دوره ای در زمان صفایی فراهانی اس��تارت این کار زده شد که 
فوتبال خودکفا باشد، اما حاال این طور نیس��ت و دولت باید کمک 
کند.خادم ادام��ه داد: برای حفظ ک��ی روش، فدراس��یون فوتبال 
نمی تواند خ��ودش کار را انجام دهد، وزارت هم مش��کالت زیادی 
دارد، ما حتی جوایز تیم های ملی را که حدود 40 میلیارد اس��ت و 
قول داده ش��ده پرداخت ش��ود، هنوز پرداخت نکرده ایم. بنابراین 
برای حفظ یک مربی که ارزشمند است باید فکری کرد. اگر وزارت 
بخواهد راس��ا اقدام کند مش��کل دارد. امیدواریم ب��ا رایزنی دولت 
بتوانیم ای��ن کار را انجام دهیم. این حوزه مربوط به آقای س��جادی 
است، اما من به عنوان یک ورزشی می گویم باید در فوتبال به نوعی 
 برنامه ریزی کنیم تا کار گلخانه ای نباشد. وزارت ورزش به عنوان نهاد

 سیاس��ت گذار باید در این حوزه تمرکز کن��د. نماینده تام االختیار 
وزیر ورزش در امور واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی درباره 
این که ما در بسیاری مواقع از مربی خارجی استفاده می کنیم، او را 
کنار می گذاریم، سراغ مربی ایرانی می رویم و بعد از مدتی دوباره با 
هزینه های بیشتر به سراغ مربی های خارجی می رویم که نتیجه ای 
 نداشته خاطرنشان کرد: حرف شما درست است و به همین صورت 
طی شده، اما در عمل تنها مانع مساله مالی است. ما برای انجام این 
کار به مبلغ دالری و ارزی نیاز داریم که با تامین آن همه مسایل حل 
می شود، اعتقاد دارم از دست دادن کی روش اشتباه است، اما مساله 
این است که ما در سایه کی روش و کی روش ها می خوابیم که تجربه 
نش��ان داده این کار را انجام داده ایم، درنهایت بزرگانمان را از دست 
می دهیم و بعد از مدتی طبیعتازمانی که نتیجه مورد تصور ما اتفاق 

نیفتاد، آن شخص را هم حذف می کنیم.

زاویه 

 سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان ابراز امیدواری کرد اتفاقات 
بازی آرژانتین با نیجریه کامال طبیعی باش��د نه غیر طبیعی و 
جریان آن بازی، در مس��ابقه حس��اس تیم ملی ایران و بوسنی 
تاثیرگذار نباشد. وی همچنین از ش��کایت فدراسیون فوتبال 
نسبت به عملکرد داور صربستانی بازی ایران - آرژانتین به دبیر 
کل و رییس دپارتمان داوری فیفا و مسؤول برگزاری مسابقات 
جام جهانی خبر داد.مهدی محمدنبی دبیر کل فدراس��یون در 
نشس��تی خبری در خصوص عملکرد تیم فوتبال ایران در جام 
جهانی 2014 برزیل، ضمن بیان مطلب ف��وق اظهار کرد: تیم 
ملی فوتبال ایران برای چهارمین بار اس��ت در رقابت های جام 
جهانی فوتبال حض��ور دارد و نزدیک ب��ه 70 میلیون جمعیت 
ایرانی، نگاهشان به مسابقات در برزیل است. وی افزود: نزدیک 
به 60 روز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال برگزار ش��د که در 
این مدت با تالش بازیکنان وهدایت خوب کادر فنی در شرایط 
خوبی قرار داریم. اولین نتیجه برابر نیجریه نس��بتا قابل قبول 
بود و در مس��ابقه دوم با توجه به این که آرژانتین به گل رسید، 
تیم ملی ایران واقعا عالی بود. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران 
اضافه کرد: در واقع چیزی که مردم دنیا به آن اعتقاد دارند، این 
است که برزیل در فوتبال یا رش��ته های دیگر به عنوان میزبان 

است و مردمی که در طول مس��ابقات در این کشور حضور 
دارند، تقریب��ا نزدیک به یک م��اه در آن زندگی می کنند. 
در واق��ع تمام نگاه ها به این مس��ابقات اس��ت و میلیاردها 
نفر به طور مستقیم این پیکارها را تماشا می کنند. یکی از 
این دیدارها، رقابت دو تیم ای��ران و آرژانتین بود که اعالم 
 می کنم به ش��دت از نتیجه ای ک��ه داور مس��ابقه رقم زد،

 ناراحت هستیم و معتقدم داورانی که برای این بازی ها در 
نظر گرفته می شوند، باید عدالت را رعایت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: آرژانتین تیم بس��یار خوبی است و 
جزو حریفان با تجربه وبا س��ابقه در جام جهانی است، ولی 

متاس��فانه نتیجه با عدالت تمام نش��د و در تمامی صحنه های 
مختلف، داور ب��ازی 50-50 را به تیم آرژانتی��ن داد و این کار 
به لحاظ اخالق حرفه ا  ی اشتباه اس��ت. اگر این امتیاز 50-50 
برای آرژانتین ثبت شده، چه دلیلی دارد که از تمامی قاره ها در 
این مسابقات حضور داش��ته و به رقابت با یکدیگر بپردازند؟ باز 
هم می گویم عدالت باید برقرار ش��ود. نبی همچنین ادامه داد: 

نزدیک به س��ه س��ال تیم ملی فوتبال ایران درگیر مس��ابقات 
مقدماتی جام جهان��ی، اردوها و بازی ه��ای تدارکاتی مختلف 
بود که به این مرحله رس��یده ایم، اما قض��اوت ناعادالنه داور، 

نتیجه بازی را تغییر داد. معتقدم این کار اشتباه 
اس��ت و این رفتار، نوعی رفتار غیر حرفه ای 

محسوب می شود. پس از پایان بازی ایران 
و آرژانتین، تمامی رسانه های خارجی 

دنیا و رس��انه های داخلی ایران به 
و قضاوت داور را اتفاق به بح��ث داوری پرداخته 

عادالنه ندانستند.
ک��رد:  خاطرنش��ان  ای��ران، وی  تیم ه��ای 

و  ژاپ��ن  کره جنوب��ی از تیم های اس��ترالیا، 
در برزیل حض��ور دارند. اگر برتر آسیا هستند که 

عملکرد این تیم ها داشته باشیم، مروری گ��ذرا بر 
که این 4 تیم زحمات زیادی برای خواهی��م دید 

در  برزیل کشیده اند. ما تنها یک خواسته حضور 
کوچک از مسؤوالن داریم و آن این است 
که داورانی که تعیین می شوند، از فیلترهای 
مختلف عبور کنند و به راحتی تالش و زحمات 

یک تیم را هدر ندهند.
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در ادامه بیان کرد: بعد از پایان 
بازی با آرژانتین، کادر فنی به همراه سرپرس��ت تیم ملی، فیلم 
بازی ایران و آرژانتین را باز بینی کرده و متوجه شدیم صحنه های 
50-50 را داور به نفع آرژانتین اعالم می کرد. در حین مسابقه و 
در دقیقه 54 داور پنالتی محرز  راکه روی بازیکن تیم ایران رخ 

داد، نگرفت و با توجه به این 
که به صحنه بس��یارنزدیک 
بود، به راحتی از آن عبور کرد 
و دستور ادامه بازی را داد. در 
واقع داور چشم 

د  خو

را بر حقیق��ت بس��ت و معتقدم ای��ن کار کامال زش��ت و عمال 
ناپس��ندیده اس��ت. وی اضافه کرد: بر همین اس��اس نامه را به 
دبیر کل فدراس��یون جهانی فوتبال، ریی��س دپارتمان داوری 
فیفا و مسؤول برگزاری مس��ابقات جام جهانی ارسال کردیم و 
به دلیل قضاوت ناصحیح داور ای��ن دیدار، اعتراض خود را اعالم 
کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدیم تا در مسابقات 
آتی چه برای تی��م ایران و چه تیم های دیگ��ر چنین اتفاقی رخ 
ندهد. تنها خواس��ته م��ا از دپارتمان داوری فیفا این اس��ت که 
نهایت دقت را برای انتخ��اب داوران برای مس��ابقات ایران و یا 
سایر تیم ها داشته باشند.  نبی همچنین با بیان این که می داند 
فیفا همه تیم ها را از خود دانس��ته و مانند یک خانواده و فامیل 
 می شناس��د، تصریح کرد: امیدواریم در چیدم��ان داوری دقت

 بیشتری شود. 

شکایت ایران از داور صربستانی به فیفا

»یلوراد مازیچ «چشم بینا نداشت

ورود رییس فدراسیون 
اسکواش آسیا به اصفهان

دیوی��د موی��ي رییس 
فدراس��یون اس��کواش 
آسیا به همراه دبیرکل و 
برخ��ی از اعض��ای این 
فدراس��یون به منظور 
بازدید از آثار باس��تانی 
 اصفه��ان وارد اصفهان

 شد.مسابقات اسکواش جوانان آسیا از دیروز دوشنبه در 
جزیره کیش آغاز ش��د،به همین منظور بیشتر مسؤوالن 
آسیایی این فدراسیون برای تماشای این مسابقات راهی 
ایران شده اند، اما پیش از آغاز این رقابت ها بیشتر میهمانان 
خارجی ترجیح دادند برای گردش و بازدید از آثار باستانی 
راهی اصفهان ش��وند.دیوید مویي ریی��س هنگ کنگي 
فدراسیون اسکواش آسیا و هیات همراه وارد اصفهان شدند 
و طی دو روز اقامت خود قرار است از آثار تاریخی و دیدنی 
این شهر دیدن کنند و سپس برای مالقات با مسؤوالن و 
مدیران ارشد ورزش کشور راهی تهران می شوند و بعد از آن 
به منظور حضور در مراسم اختتامیه بیست ویکمین دوره 
رقابت هاي قهرماني جوانان آسیا به کیش عزیمت خواهند 
کرد. این براي باردوم است که رییس فدراسیون اسکواش 
آسیا از کش��ورمان بازدید مي کند. درسال 1391 پس از 
برگزاري موفق نوزدهمین دوره مسابقات قهرماني جوانان 
آسیا درکیش،ثاني کریم رییس سابق فدراسیون اسکواش 

آسیا از کشورمان بازدید کرده بود.

پشتیبانی هیات فوتبال 
اصفهان از داوران خود

هی��ات فوتبال اس��تان 
اصفهان پیرامون مسایل 
در  آم��ده  پی��ش 
موردداوری اطالعیه ای 
را منتشر کرد.به نقل از 
پای��گاه خب��ری هیات 
فوتبال اصفه��ان آمده 
است: به دنبال درج خبر مغرضانه مبنی بر ضعیف قلمداد 
ش��دن داوران اصفهان توس��ط رییس هیات فوتبال این 
استان، بدین وسیله این خبر کامال تکذیب شده، زیرا شعار 
همیشگی هیات فوتبال استان اصفهان این است که داوران 
تیم هیات فوتبال در مسابقات هستند. بنابر این همیشه یار 
و پشتیبان آنان بوده و خواهد بود. لذا از همه داوران فعال و 
متعهد در سراسر اس��تان اصفهان درخواست می شود به 
چنین اخبار کذب که توسط افراد مغرض و شناخته شده 
که از جامعه داوری استان طرد ش��ده اند و فقط در جهت 
ایجاد اختالف و گل آلود کردن آب برای نفع شخصی عمل 
می کنند، توجه نک��رده و همچنان متعهد و منس��جم به 
 حرکت رو به رشد خود برای کس��ب افتخار بیشتر ادامه 

دهند.
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در آستانه ماه مبارک رمضان

برگزاری گردهمایی مبلغان دینی 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: گردهمایی مبلغان 
دینی این اس��تان با عنوان طالیه داران تبلیغ در آس��تانه ماه مبارک رمضان 

برگزار می شود.
حجت  االسالم رحمت اهلل اروجی در نشست ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به نزدیک ش��دن ماه مبارک رمضان 
اظهار کرد: ستاد شؤون فرهنگی این اس��تان باید برنامه ریزی و آمادگی کامل 
را در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر ماه مبارک رمضان در دستور کار خود 

قرار دهد.
وی با اش��اره به ورود به ماه مبارک رمضان و شان نزول قرآن در این ماه، افزود: 
یکی از شرافت های ماه رمضان، نزول قرآن است که در آیه های مختلف قرآن 
کریم به آن اشاره شده است. ماه رمضان و شب قدر به دلیل نزول قرآن است که 

قدر و منزلت پیدا کرده. از این رو در روایات ماه رمضان را بهار قرآن خوانده اند.
اروجی بیان داشت: در این ماه با خودس��ازی و انس با قرآن می توانیم بندگی 
خود را در پیش��گاه خداوند تقوی��ت کنیم و ب��رای ادامه زندگی ب��ا آمادگی 
بیشتر گام برداریم. مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: 
ماه رمضان بهترین فرصت برای مبلغان دینی اس��ت تا انس��ان های تش��نه را 
با معارف ناب قرآنی آش��نا س��ازند، زیرا  در این ماه هم فضا آماده اس��ت و هم 
اقبال عمومی وجود دارد و بر همین اس��اس نهادها و مدیران فرهنگی جامعه  
 باید با برنامه ریزی مناس��ب زمینه اس��تفاده از ظرفیت عظیم م��اه رمضان را 

فراهم کنند.
وی با بیان این ک��ه احتمال رویت هالل م��اه در روز 29 ش��عبان وجود دارد، 
تصریح کرد: با توجه به این که شنبه روز 30 شعبان است و احتمال رویت هالل 
 در روز جمعه ممک��ن خواهد بود، انتظار می  رود که دس��تگاه های اداری برای 
30 ش��عبان تمهی��دات و برنامه ه��ای الزم و وی��ژه آغ��از م��اه رمض��ان 
را در دس��تگاه های خود پیش بین��ی کنند.اروجی مراس��م جزءخوان��ی را از 
مهم تری��ن برنامه ه��ای  م��اه مب��ارک رمض��ان در اس��تان چهارمح��ال 
 و بختی��اری اع��الم ک��رد و گف��ت: در س��ال ج��اری نی��ز ویژه برنام��ه
  ج��زء خوانی قرآن از س��اعت ش��ش عصر به م��دت یک س��اعت در مصالی
  ام��ام خمینی)ره( ش��هرکرد با حضور قاری برجس��ته اس��تانی و کش��وری

 برگزار می شود.وی افزود: هم زمان با مرکز این استان در مراکز شهرستان های 
دیگر نیز محافل محوری جزءخوانی قرآن برگزار می شود. وی با تاکید بر لزوم 
توجه به معارف قرآن در کنار قرائت، افزود: در همین راستا در سال جاری نیز 
همانند سال گذشته و با حمایت نماینده ولی فقیه در استان بعد از قرائت قرآن، 

آیات همان جزء نیز تفسیر می شود. 

 محرومی��ت ه��ا و کمب��ود ه��ای مختل��ف دراس��تان
 چهارمحال و بختیاری همیش��ه وجود داشته است. در حال 
حاضر در آستانه فصل گرما نبود آب و خشکسالی به دغدغه 
جدید مردم تبدیل شده است و سختی زندگی را به خصوص 
در روستاهای این استان برای مردم چندین برابر کرده است.

مردم استان چهارمحال و بختیاری سرماهای طاقت فرسای 
زمستان در پی بارش های ش��دید برف را تحمل می کنند به 
 امید این که در تابس��تان بتوانند از آب حاصل از آب ش��دن 
برف ها استفاده کنند، اما این مهم در حال حاضر برای بسیاری 
ازمردم روستاهای این اس��تان امکان پذیر نیست و کم آبی و 
نبود آب نیز به دغدغه جدید مردم تبدیل شده است. استان 
 چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی آب های س��طحی

)در حدود10 درصد آب کشور( است و بیش از 95 درصد آب 
شهری و روستایی در چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیر 

زمینی تامین می شود.
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بارش های قابل توجه 
از استان های آبخیز کشور به شمار می رود که هم اکنون آب 
شرب و صنعت بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان، 

خوزستان و یزد را تامین می کند.
 بس��یاری از آب این اس��تان ب��ه ص��ورت ج��اری از طریق

 رودخانه ها از استان خارج می شود و در استان های همسایه 
صرف آب شرب و کشاورزی می شود.

بس��یاری از روس��تاهای چهارمحال و بختی��اری اگرچه در 
محرومیت ها قرار داشته اند و مردم این روستاها با کم ترین 

امکانات زندگی را س��پری می کرده اند، هیچ گاه کمبود آب 
و مشکالت آب ش��رب س��الم را نداش��ته اند.در حال حاضر 
 به واس��طه خشکس��الی، کم ش��دن بارش ها، برداشت های 
بی رویه آب و... در سال های اخیر کمبود آب و تشنگی نیز به 
مشکالت جدید مردم روستاهای این استان اضافه شده است. 
کم شدن آب چشمه ها و قنات ها و خشک شدن آنها در استان 
چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد مشکالت بسیاری برای 
مردم روستاهای این استان شده است. در آستانه فصل گرما 
روستاهای بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری با کمبود 
آب و خشکسالی مواجه شده اند و هم اکنون برای بسیاری از 

روستاهای این استان آب را با تانکر انتقال می دهند.
آبرسانی با تانکر 132 روستای شهرستان لردگان  

فرماندار ل��ردگان در این خصوص گفت: خشکس��الی و کم 
شدن آب چشمه ها و قنات ها و خشک شدن بسیاری از آنها 
مشکالت بسیار زیادی برای اهالی روستاهای لردگان ایجاد 
کرده است. ابوالقاس��م کریمی عنوان کرد: مردم بسیاری از 
روستاهای این منطقه آب برای شرب ندارند چه برسد برای 

کشاورزی و امور دیگر.
وی بیان داشت: شهرس��تان لردگان دارای 354 روستا است 

که همه آنها دارای مشکالت کمبود آب هستند.
فرماندار لردگان اف��زود: در حال حاضر 132 روس��تای این 
شهرستان به واسطه خشک ش��دن منابع تامین آب با تانکر 

آبرسانی می شوند ومشکالت بسیاری در حوزه آب دارند.
وی اذعان داش��ت: باید با مطالعه و بررسی ساز و کارها برای 

تامین آب این روس��تاها مناب��ع جدید شناس��ایی و آب این 
روستاها تامین ش��ود.وی در ادامه با اش��اره به این که پایین 
آمدن س��طح آب های زیر زمینی و کم ش��دن آب چاه ها و 
خشک شدن بسیاری از چاه های آب مش��کالت بسیاری را 
برای کش��اورزان این منطقه ب��ه وجود آورده اس��ت، عنوان 
کرد: بسیاری از زمین های کشاورزی منطقه بایر شده است 
 و به واسطه نبودآب دیگر کشت نمی ش��ود. مدیر عامل آب

 منطقه ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری نی��ز در رابطه با 
خشکسالی در این استان عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری 
 نیز در س��ال جاری با کمب��ود بارش ها مواجه اس��ت و هنوز

 بارش های سال گذش��ته جبران کم آبی های چندین سال 
گذشته نبوده است.

حسین صمدی بیان کرد: صرفه جویی باید بیش از پیش در 
دستور کار مردم شهرها و روستاهای این استان قرار گیرد و 
با افزایش مطالعه نسبت به آگاهی در چگونگی صرفه جویی 
اقدام کنند. وی بیان ک��رد: در حال حاضر بیش از420 قنات 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وچش��مه های بس��یاری نیز 
خشک و مردم بس��یاری از روستاها دچار مش��کل شده اند. 
 وی بیان کرد: هم اکنون 16 درصد کاهش آب داریم و باید با 

صرفه جویی با کمبود آب شرب مقابله کنیم.
مدیر عام��ل آب منطقه ای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح کرد: در خصوص صرفه جوی��ی آب در منازل کتابی 
چاپ ش��ده اس��ت که می تواند آگاهی های بس��یاری را در 

خصوص کاهش مصرف آب در زندگی به  مردم بدهد.

ارایه خدمات الکترونیکی 
شهرداری به شهروندان

ش��هردار ش��هرکرد از ارایه خدمات الکترونیکی ویژه این 
شهرداری به شهروندان خبر داد.

نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار کرد: به منظور س��هولت و 
دسترسی شهروندان به کارت بلیت الکترونیکی، 10 باجه 
فروش و شارژ کارت در ایستگاه های اتوبوس شهری نصب 
و تجهیز شد. وی با بیان این که ارایه خدمات الکترونیکی 
ویژه در دس��تور کار این ش��هرداری قرار دارد، افزود: برای 
راه اندازی ای��ن باجه ها بیش از 250 میلی��ون ریال اعتبار 
هزینه شده است. وی با بیان این که باجه های جدید فروش 
کارت بلیت جایگزین کیوس��ک های قدیمی و فرسوده در 
سطح شهر شده است، بیان داش��ت: نوسازی و هماهنگی 
در مبلمان شهری و ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان 
نیز از اهداف دیگر این طرح است. شهردار شهرکرد گفت: 
هم اکنون 120 دستگاه اتوبوس درون شهری شهرکرد به 
دستگاه های کارت خوان بلیت الکترونیک مجهز است که 
این موضوع رضایت مندی ش��هروندان را به همراه داشته 
است. وی تصریح کرد: شهرداری شهرکرد با تمام توان در 
حال ارایه خدمت به شهروندان است و با توجه به فرا رسیدن 
فصل سفرهای تابس��تانی، نگهداری و توسعه فضای سبز 
را در دستور کار خود قرار داده اس��ت. غالمیان ادامه داد: 
در شهرکرد فضای س��بز کافی برای استراحت مسافران و 
گردشگران وجود دارد که از جمله این مکان های مناسب 
می توان به پارک های ملت، تهلیجان، الله، پارک جانبازان 

و پارک بانوان اشاره کرد.

افزایش بازرسی از مراکز 
تهیه و  توزیع مواد غذایی
بهداش��ت مرک��ز  ریی��س  و  بهداش��تی   مع��اون 

 چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: هم زمان با ش��روع فصل 
تابستان و فرارس��یدن ماه مبارک رمضان نظارت  بر مراکز 
تهیه و  توزیع مواد غذایی در سطح چهارمحال و بختیاری 
افزایش می یابد. علی ضامن صالحی فرد با حضور کارشناسان 
 واحده��ای بهداش��ت محی��ط مراک��ز بهداش��تی درمانی

 چهارمحال و بختیاری، اظهارکرد: هم زمان با فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان نظارت  بر مراکز تهیه و  توزیع مواد غذایی در 
سطح چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد. وی با اشاره به 
گرم شدن هوا افزود: افزایش بازرسی ها و نظارت بر مراکز تهیه 
و عرضه مواد غذایی و ارایه نکات بهداشتی برای توزیع نذورات 
توسط کارشناسان بهداش��ت محیط از برنامه های در دست 
اقدام مرکز بهداشت این استان است. معاون بهداشتی و رییس 
مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری به حساسیت وظیفه 
کارشناسان بهداشت محیط و نقش نظارتی آنان در تامین و 
حفظ سالمت جامعه و پیشگیری از طغیان بیماری های واگیر 
اش��اره کرد و افزود: ایجاد اطمین��ان خاطر مصرف کنندگان 
مواد خوراکی و آشامیدنی از سالمت مواد مصرفی، از وظایف 

کارشناسان بهداشت محیط به شمار می رود.

»عطش« هم به محرومیت های چهارمحال و بختیاری اضافه شد 
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