
نرخ بیکاری اصفهان در یک قدمی  تک رقمی
استقبال از 
سرمایه گذاران 
بخش خصوصی 
درشهر جدید 
مجلسی

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  خبر داد : 
کمیته تصمیم گیرنده دریاچه 
ارومیه به زاینده رود توجه کند 2

کمک 210 میلیون تومانی 
مردم اصفهان به مردم غزه 77

استقرار ۹0 پایگاه مشاوره انتخاب 
رشته آموزش و پرورش در استان

فراخوان مشموالن دیپلم و 
زیردیپلم در مردادماه

پایگاه اورژانس هوایی استان 
افتتاح می شود

 افق تعامل، پیش روی شورای 
دو کالنشهر مشهد و اصفهان

 کد فروشان مالیاتی 
به دادگاه معرفی شدند

مرگ 11 نفر در آتش سوزی 
زندان شهرکرد
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امروز چهارمحال و بختیاری 
میزبان رئیس جمهوری است

رئیس جمهور و برخی از اعضای هیات دولت  امروز )چهارشنبه  
 (در شش��مین س��فر اس��تانی خود به چهار محال و بختیاری 
 می آیند .مس��یر میدان دوازدهم محرم )فلکه آبی( تا مجموعه 
ورزشی انقالب مسیر استقبال مردم از رئیس جمهور پیش بینی...

نطنز، قطب گردشگری مذهبی استان می شود 7

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

آهنگی تازه در نرخ رشدجمعیت 
جمعیت ، یکی از منافع ملی قدرت

استاندار اصفهان با اش��اره به اهمیت بحث جمعیت از 
تشکیل شورای راهبری سیاس��ت های ابالغی رهبری 

برای نخستین بار در کشور و در اصفهان خبر داد.
 رسول زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع 
حیاتی استان اصفهان با بیان اینکه شورای هماهنگی 
وقایع چهارگانه هر 6 ماه تش��کیل جلس��ه می دهد که 
تاکنون در دولت تدبیر و امید دو جلسه آن برگزار شده 
است، اظهار کرد: جمعیت اس��تان اصفهان از مرز پنج 
میلیون نفر گذشت و در حال حاضر جمعیت استان پنج 

میلیون و 120 هزار نفر و جمعیت کشور نیز از مرز 77.5 
میلیون گذشته و به مرز 78 میلیون می رسد.

وی با اش��اره به دو موضوع اساس��ی که پ��س از ابالغ 
سیاس��ت کالن کش��وری و تاکیدات رهبری مبنی بر 
افزایش نرخ رش��د جمیعت و تغییر روند گذشته است، 
افزود: برای نخس��تین بار در اس��تان اصفهان شورای 
راهبری سیاست ابالغی رهبری تشکیل می شود که با 
شرکت مسئوالن مختلف و اجرایی کردن این سیاست ها 

طرح و برنامه آینده آماده می شود...
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باخت زندگی در
 شرط بندی های قهوه خانه ای

رواج ش��رط بندی ه��ای قهوه خان��ه ای، موج��ب بروز 
آس��یب های جدی اجتماعی و خانوادگی می شودعضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از آنجایی که 
در شرط بندی بر سر نتیجه مسابقات ورزشی، مانند بازی 
ورق مالی، طرف بازنده و برنده وجود دارد، جرم محسوب 

شده و قابل پیگیری است...
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سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان  
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت اول

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف 

1393/6/81393/6/30خرید ریل 9205860MRS 125مناقصه بین المللی1

1393/6/81393/6/30خرید سه ردیف ریل روسی9207165مناقصه بین المللی2

1393/5/231393/6/3فروش رینگ، رولیک و غلطک های فوالدی ضایعاتی15-93مزایده3

1393/5/211393/5/29استیل ضایعاتی X23H7 و انواع لوازم اداری3-93مزایده4

1393/5/251393/6/10احداث کارگاه تعمیر قالب ) ریخته گری جدید( به روش 19EPC-93مناقصه5

1393/5/231393/6/5خرید 20 عدد میز9300527مناقصه6

آگهی مزایده 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تعداد 
یک عدد تابلوی سه وجهی گردان واقع در تقاطع خیابان شهید مطهری ، بزرگراه شهید خرازی جمعًا 
به متراژ 108 متر مربع و اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تعداد یک عدد تابلوی سه وجهی گردان 
واقع در تقاطع خیابان خرم، خیابان شهید اشرفی جمعاً به متراژ 108 متر مربع را به مدت دو سال به شرح 

و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به آدرس اصفهان ، خیابان کاوه 
، جنب آتش نشانی ، کوچه ش�هید جوراب دوز ، مدیریت در آمد و بازرگانی سازمان فرهنگی تفریحی 
ش�هرداری اصفهان و جهت تحویل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13۹3/06/01 
به آدرس اصفهان ، خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، س�اختمان مرکزی سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری  اصفهان مراجعه نمایند . 
* ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی 

* ارائه ضمانت حس�ن انجام کار به میزان س�ی درصد کل مبلغ قرار داد ، که می بایست نقداً به حساب 
سازمان واریز و یا به تشخیص سازمان به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه شود. 

* پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرین مهلت تعیین شده ، در کمیسیون معامالت 
سازمان مفتوح و برابر مقررات و متقاضیات سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن در تابلوی اعالنات سازمان 
فرهنگی تفریحی ش�هرداری اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، ساختمان 

مرکزی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد . 
* در صورتیکه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع سازمان ضبط خواهد شد . 
 * سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد .
* کلیه هزینه های درج آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده  می باشد .

* شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد . 
* بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص ، بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.

نوبت اول 

 سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان 



يادداشت
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اخبار کوتاه

برگزاری چهارمین کارگروه نرم افزار 
PDNGIS در اصفهان

چهارمین کارگروه نرم اف��زار PDNGIS با حضور مدیر کل 
دفتر پشتیبانی و رئیس کمیته GIS شرکت توانیر،نمایندگان 
و مهندسان شرکت های توزیع برق استان های مختلف و مدیر 
عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان،در اصفهان برگزار 
ش��د. به گزارش زاین��ده رود مدیر عامل ش��رکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان در ابتدای نشست این کارگروه بر کاهش 
مراجعات حضوری مردم به ش��رکت توزیع برق تاکید کرد و 
افزود: زمانی که بخواهیم با یک درخواست تلفنی و یا از طریق 
درخواست اینترنتی،نیاز متقاضیان را مرتفع کنیم همواره با 
یک گمشده ای مواجه می ش��ویم که آن گمشده نبود دیتا و 
اطالعات جامع است. حمید رضا پیر پیران افزود: در این زمینه 
قدم های خوبی برداش��ته شده اس��ت ولی باید این موضوع را 
تسریع کنیم تا بدون مراجعه حضوری مردم به نیازهای آن ها 
پاسخ دهیم. وی داشتن بانک های اطالعاتی جامع و دقیق را از 
بعد مالی و ریالی بسیار ارزشمند دانست و خاطر نشان کرد: اگر 
بخواهیم در حوزه بهره برداری، اتوماسیون، هوشمند سازی 
و مانیتورینگ ش��بکه همگام با دنیا قدم برداریم نیاز به یک 
بانک اطالعاتی صحیح و دقیق داریم. پیر پیران اضافه کرد: اگر 
بخواهیم خود را با دنیا مقایس��ه کنیم و در این زمینه پیشتاز 
باش��یم قطعا باید فضاهای نرم افزاری مورد نیاز را با س��رعت 
 GIS ایجاد کنیم. مدیر کل دفتر پش��تیبانی و رئیس کمیته
شرکت توانیر نیز در این نشست به اهمیت GIS در زمینه برق 
پرداخت.اکبر یاور طلب گفت: اکثر کشورهای پیشرفته دنیا 
از نرم افزارهایی در زمینه توزیع برق استفاده می کنند که بر 
پایه GIS طراحی شده و این اهمیت پرداختن به این موضوع 

را روشن می کند.

برپايی نمايشگاه بین المللی 
اختصاصی مبلمان شهری 

هشتمین نمایش��گاه بین المللی-اختصاصی مبلمان شهری 
و خدمات شهری با حضور 75 شرکت از استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان غرب��ی، مرکزی، قزوین، کرمانش��اه، یزد، 

خراسان رضوی و فارس آغاز شد.
مبلمان شهری، ماشین آالت خدمات شهری، آتش نشانی و 
امداد، انواع کابین و کیوسک های شهری، چراغ های خیابانی، 
روش��نایی و نورپردازی، طراح��ی و اجرای فضاهای س��بز و 
تجهیزات ترافیک��ی از جمله زمینه ها و زیرگروه هایی اس��ت 
که توسط ش��رکت های حاضر به عنوان آخرین دستاوردها و 

محصوالت جدید این حوزه عرضه شده است.
این نمایشگاه در وس��عت 8500 متری خود، شاهد افزایش 
تعداد مش��ارکت کنندگان و مت��راژ غرفه ها نس��بت به دوره 

گذشته بوده است. 
عالقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه تا 17 مرداد 
ماه طی ساعات 9 الی 12 و 17 الی 21 به محل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند. 

بازياب روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
آب در ذوب آهن 

 معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: با اجرای 
طرح صنعتی احداث آب زدایی از لج��ن کنورتور روزانه 800 

میلیون مترمکعب آب در این شرکت بازیاب شد.
رضایی کاهش 10میلیارد ریال هزینه های انتقال آب و لجن 
به سایت را از ویژگی این طرح بیان کرد و اظهار داشت: برای 
اجرای این طرح زیست محیطی سامانه عملیات استخراج لجن 
راه اندازی و لجن استخراج شده بعد از فرآوری، به عنوان کود 

به فروش می رسد. 
وی افزود: به دلیل شرایط خاص، خشک کردن لجن در روش 
قبلی در محوطه هواشناسی با خاک موجود مخلوط می شد و 
به طور عمده 10 درصد محصول از بین رفته یا کیفیت فروش 

نداشت که با این روزش از این هد رفت جلوگیری می شود. 
معاون برنامه ریزی و توس��عه ذوب آهن اصفهان بیان داشت: 
حفظ و بهبود محیط زیس��ت به دلیل حم��ل تانکرهای لجن 
در کارخانه، نرفتن آب به سفره های زیرزمینی در ضلع غربی 

ذوب آهن از دیگر مزایای این طرح است. 
وی تصریح کرد: با اجرایی این طرح زمین اش��غال شده برای 
کنترل و خشک کردن و آماده سازی لجن به یک پنجم یعنی 

۴ هزار مترمربع کاهش یافت. 

 خريد تضمینی گندم
 ۶ میلیون تن شد

مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت مراکز خرید 
تضمینی گندم، تاکنون ۶ میلیون تن گندم از کش��اورزان در 
۳1 استان خریداری کرده اند که این مقدار، یک میلیون و 200 
هزار تن نسبت به کل خرید پایان فصل سال گذشته افزایش 
داشته است.عباس قبادی افزود: مبالغ پرداختی به کشاورزان 

نیز 15 هزار میلیارد ریال بیشتر از سال گذشته می باشد.

تعیین استاندارد »چرخ پنجم« 
خودروهای سنگین

  نخس��تین آزمایش��گاه »چرخ پنجم« با تالش کارشناس��ان 
اداره کل اس��تاندارد  در اس��تان اصفهان راه ان��دازی و تایید 

صالحیت شد.
این آزمایشگاه با هزینه ای بالغ بر 2۴0 میلیون تومان در یکی 
از واحدهای تولیدی راه اندازی و توس��ط ای��ن اداره کل تایید 
صالحیت شد. چرخ پنجم یا Fifth Wheel وسیله ای است 
که توسط آن در خودروهای سنگین، می توان تریلر را به کشنده 
یا اسب متصل کرد، ریشه این کلمه از درشکه های اسب می آید. 
درش��که یا گاری به طور طبیعی چهار چرخ بیشتر ندارد، اما 
برای اینکه محور جلو بتواند در هنگام گردش به سمت حرکت 
اسب ها گردش کند، قطعه ای چرخ مانند در اشکال گوناگون 
روی محور جلو و زیر گاری نصب می شود و گاری را توسط آن 

به محور جلو متصل می کنند. 

2
بهره برداری ۴۰ طرح اقتصاد مقاومتی در منطقه شرق اصفهان

مدیر کشاورزی سازمان بسیج سازندگی اس��تان اصفهان گفت: ۴0 طرح اقتصاد مقاومتی در منطقه 
شرق اصفهان افتتاح و بهره برداری رسید.با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 150 نفر فراهم 

شده است. 

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در 
راستای دستور استاندار اصفهان مبنی بر به کارگیری نیروی 
کار داخلی در دستگاه ها، با هماهنگی صورت گرفته 27 دفتر 
کفالت و اقامت برای صدور کارت موقت کار اتباع خارجه در 
استان فعال شده است.غالمعلی قادری با اشاره به اینکه طی 
بخش��نامه معاون اول رئیس جمهور به تم��ام وزارتخانه ها و 
سازمان ها مبنی بر عدم به کار نیروی کار خارجی و همچنین 
دستور استاندار اصفهان و ابالغ آن به تمام دستگاه های استان، 
اظهار داشت: این دستور در راستای سیاست دولت مبنی بر 

صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش اش��تغال و حل معضل 
بیکاری ابالغ شده است. وی با تاکید بر اینکه مقرر شده تمام 
دستگاه های عمومی دولتی و غیر عمومی دولتی و شرکت های 
مرتبط با آن کارگران خود را از نیروی کار داخلی تا مین کنند، 
افزود: در صورت ضرورت، دستگاه ها می توانند از نیروی کار 
خارجی که از سوی اداره کار، کارت موقت کار دریافت کردند 
با رعایت مقررات مربوط استفاده کنند. مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: بر طبق این دستور 
دس��تگاه های مختلف از به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز 
تحت هر ش��رایطی باید پرهی��ز کنند. وی با بی��ان اینکه در 
حال حاضر 27 دفت��ر کفالت و اقام��ت در مناطقی که اتباع 
خارجی مجاز می توانند حضور داشته باشند، در استان فعال 
شده است، افزود: در این دفاتر مراحل تمدید اقامت و صدور 
کارت موقت کار برای اتباع خارجی انجام می ش��ود. قادری 
تصریح کرد: بر اساس ماده 181 قانون کار تمام دستگاه های 
دولتی، عمومی و شرکت های پیمانکار مرتبط با آن ها ضرورت 
همکاری در این راس��تا را داش��ته و در صورت تخلف با آن ها 
برخورد قانونی می ش��ود. وی در خصوص اینکه با وجود این 
بخشنامه ایرانی ها زیر بار تمام مشاغل نمی روند و شاید این 

طرح تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کش��ور و استان نداشته 
باش��د، گفت: این یکی از راهکارهای دولت برای کاهش نرخ 
بیکاری است و در کمیسیون س��اماندهی اتباع خارجی، این 
افراد فقط مجاز به فعالیت در یک سری از رشته های سخت 

هستند و در بقیه رشته ها اولویت با نیروی کار داخلی است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از تعداد 
اتباع خارجی فعال در مش��اغل مختلف اصفه��ان اظهار بی 
اطالعی کرد و گفت: بعد از ساماندهی اتباع خارجی و صدور 
کارت موقت کار و شناس��ایی آن ها می توان آماری درس��تی 
منعکس ک��رد. وی همچنین تاکید کرد: ب��رای کاهش نرخ 
بیکاری در کشور دولت برنامه های مختلفی در حوزه اشتغال 
دارد. قادری با اشاره به اینکه بر طبق پیش بینی برنامه پنجم 
توسعه نرخ بیکاری استان اصفهان در سال 92 باید به 1۳.2 
درصد می رسید، گفت: ما اکنون جلوتر از برنامه هستیم و نرخ 
بیکاری استان اصفهان در سال گذشته 10.9 درصد کاهش 
یافته است که در پایان برنامه پنجم توسعه در سال 9۴ برآورد 

می شود نرخ بیکاری استان تک رقمی شود. 
وی تاکید کرد: البته نرخ بیکاری اس��تان اصفهان با توجه به 

پتانسیل های این منطقه باید نسبت به آمار فعلی بهبود یابد.

رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور از معرفی کد فروشان، 
فاکتور فروشان و متقلبان مالیاتی به دادگاه خبر داد و گفت: 
شرکت هایی که از فاکتورهای این شرکت ها استفاده کنند 

در لیست سیاه مالیاتی قرار می گیرند.
عل��ی عس��کری در نشس��تی خبری ب��ا اعالم اینک��ه ابر 
مالیات دهندگان مشخص هستند، گفت: تعداد پرونده های 
مالیات دهندگان بزرگ کش��ور که هم��واره مالیات خود 
را می پردازن��د، 1۳00 فقره اس��ت ک��ه ۴5 درصد عمده 
این پرونده ها هیچ مش��کلی در پرداخت مالی��ات ندارند 
که از جمله آن ها بانک ها، بیمه ها، ایران خودرو، س��ایپا و 

شرکت های بزرگ نفتی و... هستند.
 رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی کش��ور ب��ا اعالم 
اینکه برخ��ی فع��االن اق��دام به ک��د فروش��ی و فاکتور 
 فروش��ی در بخ��ش مالی��ات و ارزش اف��زوده می کنند، 
افزود: مجموعه ای از این فعاالن در اصفهان شناسایی شدند 

که اقدام به صدور فاکتور برای برخی شرکت های اقتصادی 
می کردند؛ به طوری ک��ه حدود 15-1۶ میلی��ارد تومان 
برای یک ش��رکت فاکتور فروخته بودند که این ش��رکت 
به دادگاه معرفی شده و پرونده آن ها در مرحله رسیدگی 
است. وی همچنین از شناسایی یک مورد دیگر در تهران با 
فعالیت های بسیار گسترده خبر داد و تصریح کرد: پرونده 
این ش��رکتی که به صورت متقلبانه فعالی��ت می کرد، در 
مرحله تحقیق و رسیدگی قرار دارد. همچنین در آذربایجان 

غربی مجموعه ای از این شرکت ها شناسایی شده است. 
معاون وزی��ر ام��ور قتص��ادی و دارای��ی با اع��الم اینکه 
ش��رکت هایی ک��ه در بخ��ش مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
فعالی��ت متقلبان��ه، جع��ل اس��ناد و کاله ب��رداری 
 انج��ام می دهن��د، در لیس��ت س��یاه ق��رار می گیرن��د

، همچنین افرادی که از فاکتورها و خدمات این شرکت ها 
استفاده کنند نیز در لیست س��یاه قرار می گیرند و اعتبار 

آن ها قاب��ل پذیرش نیس��ت، در عین حال اس��امی آن ها 
در س��ایت س��ازمان امور مالیاتی قرار می گی��رد، این در 
حالی است که ش��رکت هایی که عملیات متقلبانه خود را 
 گس��ترش می دهند برای اعمال قانون ب��ه دادگاه معرف

 می شوند.
 عس��کری در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود در مورد 
ممنوع الخروج ش��دن علی پروین و ارتب��اط این قضیه با 
بدهی مالیاتی وی، گفت: از ممنوع الخروج ش��دن وی به 
دلیل بدهی مالیاتی هیچ اطالعی ندارم و باید این موضوع 

بررسی شود. 
البته ممکن است این ممنوع الخروج شدن مربوط به سایر 

بدهی ها مانند مالیاتی یا مواردی دیگر باشد. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ارتباط با بسته 
سیاستی خروج از رکود دولت در بخش مالیات الیحه ای 

در دولت در حال تدوین است.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

 فعالیت 2۷ دفتر کفالت برای صدور کارت موقت کار اتباع خارجی

معاون وزير اقتصاد:

کد فروشان مالیاتی به دادگاه معرفی شدند

نرخ بیکاری اصفهان در یک قدمی تک رقمی
رئیس مجمع نمايندگان اصفهان

 در مجلس:

کمیته تصمیم گیرنده درياچه 
ارومیه به زاينده رود توجه کند

رئیس مجمع نمایندگان اصفه��ان در مجلس در 
مجلس خواس��تار ایجاد زمینه گفتگوی منطقی 
بین استان ها در موضوع تنش آب زاینده رود شد و 
گفت: کمیته تصمیم گیرنده برای دریاچه ارومیه 
باید نسبت به بحران خشکی زاینده رود توجه کند.

عباس مقتدایی در چهل و سومین جلسه کمیته آب 
اتاق اصفهان، با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در 
مجلس و مسئوالن استان ها هم جوار می توانند با 
گفتگو اختالفات را برطرف و راهکاری برای برطرف 
شدن مشکالت مشترک بین مردم استان ها را پیدا 
کنند. تصریح کرد: نباید با محک��وم کردن طرف 
مقابل به دنبال رفع مش��کالت باش��یم بلکه باید 
مشکالت را با یکدیگر برطرف کنیم و هر دو طرف به 
خواسته های منطقی خود برسند. وی خواستار قرار 
گرفتن بحران زاینده رود به اندازه دریاچه ارومیه 
در سطح کشور شد و گفت: کمیته تصمیم گیرنده 
برای دریاچه ارومیه باید نسبت به بحران خشکی 
زاینده رود توجه کند. رئی��س مجمع نمایندگان 
اصفهان خاطرنشان کرد: برای احیای زاینده رود 
اقش��ار مختلف جامعه در حال پیگیری هس��تند 
اما تمرکز و هم افزایی بین آن��ان وجود ندارد. وی 
مدیریت یکپارچه و دریافت خسارت خشکسالی 
را دو مصوبه مهم شورای عالی آب در مورد زاینده 
رود دانس��ت و گفت: اجرای این مصوبات از سوی 
مسئوالن اس��تان باید پیگیری شود و نمایندگان 
باید برای تصویب مصوبات مورد نیاز تالش کنند. 
مقتدایی از بررسی طرح نجات تاالب ها و دریاچه ها 
در صحن مجلس خبر داد و گفت: این طرح می تواند 
به احیای تاالب بین المللی گاوخونی کمک کند. 
وی تاکید کرد: هیچ اختالف نظ��ر جدی در بین 
نمایندگان استان اصفهان نسبت به موضوع بحران 
زاینده رود وجود ندارد و انسجام قابل توجهی بین 

آنان وجود دارد.
 مهدی بصیری مسئول کمیته آب اتاق اصفهان در 
این جلس��ه با انتقاد از مبلغ مصوب برای خسارت 
کشاورزان گفت: کشاورزی که ساالنه 25 میلیون 
تومان درآمد از کشت و کار خود دریافت می کرده 
امروز 500 ه��زار تومان به عنوان خس��ارت به آن 
پرداخت می کنند، این مبلغ اعانه بوده و خسارت 

نیست. 
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عشاير استان مشکل
 تا مین علوفه دام دارند

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد مجلسی
استقبال از سرمايه گذاران بخش خصوصی درشهر جديد مجلسی

 سامانه آبیاری نوين در
۷ هزار هکتاراز اراضی استان  

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: امس��ال پیش بینی می شود س��امانه آبیاری نوین در 7 
هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان با هزینه ۳00 میلیارد ریالی 

بالعوض دولت و ۳00 میلیارد ریالی تسهیالت بانکی اجرا شود.
س��ر افزار با بیان اینکه 2 هزار هکتار از زمین های کش��اورزی استان 
اصفهان در سال جاری به سامانه آبیاری نوین مجهز شد، اظهار داشت: 
برای اجرای این س��امانه آبیاری در استان امس��ال 112 میلیارد ریال 
کمک بالعوض دولت و 1۳0 میلیارد ریال تسهیالت بانکی هزینه شده 
است.با استفاده از روش های نوین آبیاری، بازدهی در روش های آبیاری 

قطره ای و بارانی به ترتیب 90 و 70 درصد افزایش یافته است. 

رییس اداره بهسازی و امور تولید اداره امور عشایر اصفهان گفت: به 
دلیل باال رفتن قیمت علوفه در بازار آزاد، عشایر برای تهیه خوراک 

دام با مشکل مواجه شده اند. 
محمدحسین غالمی افزود: در سال جاری برای تا مین علوفه عشایر 

استان یارانه ای از سوی دولت اختصاص نیافت.
 وی افزود: رییس اداره بهس��ازی و امور تولید امور عش��ایر اصفهان 
میزان تولید ساالنه گوشت قرمز عش��ایر استان را 10 هزار تن بیان 
کرد و افزود: این میزان تولید تا سال جاری تغییری نداشته است.وی 
اضافه کرد: 90 درصد گوشت قرمز تولید شده توسط عشایر در استان 

اصفهان فروخته می شود. 

مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید مجلس��ی از حضور 
جدی این شرکت در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در 
شهرهای جدید خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 19 لغایت 
22 مرداد ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می ش��ود.مهندس محمدرض��ا احمدی افزود: 
در راس��تای سیاس��ت های جاری وزارت راه و شهرسازی و 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مبنی بر جذب 
حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های بزرگ 

اقتصادی در شهرهای جدید، این شرکت با ظرفیت سنجی 
پروژه های دارای جاذبه اقتصادی برای بخش خصوصی اقدام 
به تدوین بسته های سرمایه گذاری متنوع و متعددی کرده 
است که در این نمایشگاه به سرمایه گذاران ارائه می شود. وی 
با بیان این مهم که بالغ بر ۶0 هزار میلیارد تومان پروژه برای 
جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی در 18 شهر جدید کشور 
در این نمایشگاه معرفی خواهد شد گفت: سهم شهر جدید 
مجلس��ی بالغ بر 1000 میلیارد تومان خواهد بود.وی هدف 
از برگزاری این نمایشگاه را فرصت مغتنمی جهت شناخت 
هرچه بیش��تر ظرفیت های بالقوه و بالفعل شهرهای جدید 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برشمرد و گفت: در شهر 
جدید مجلسی بستر جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی 
فراهم است و هم اکنون شاهد استقبال خوب سرمایه گذاران 
از پروژه های ارائه شده هستیم.مهندس احمدی افزود: شهر 
جدید مجلس��ی در ۶5 کیلومتری محور جنوب غرب کالن 
شهر اصفهان و مماس بر جاده اصفهان-خوزستان و محورهای 
عبوری ملی و منطقه ای جهت حفظ حاشیه سبز زاینده رود 
و اسکان کارکنان صنایع موجود در منطقه احداث گردیده که 

هم اکنون بالغ بر ده هزار نفر در این شهر اسکان یافته اند و در 
طرح تفصیلی این شهر اسکان 1۴0 هزار نفر دیده شده است.

وی افزود: هم اکنون در شهر جدید مجلسی ۴00 هکتار زمین 
آماده سازی شده برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم 
شده اس��ت که س��رمایه گذاران می توانند از مزایا و خدمات 
ویژه این شرکت شامل تخفیف در بهای زمین و صدور پروانه 
و خدمات مهندسی برخوردار ش��وند.وی افزود این شرکت 
عالوه بر مشارکت اقدام به تهاتر فرصت های سرمایه گذاری 
شامل واگذاری واحدهای تجاری و بهره برداری چندین ساله 
از پروژه های احداثی سرمایه گذاران می نماید تا متقاضیان 
دغدغه ای نسبت به تضمین س��رمایه گذاری خود نداشته 
باشند.مهندس احمدی افزود: وجود امکانات و قابلیت های 
فراوان در ش��هر جدید مجلسی نظیر تاسیس��ات زیر بنایی، 
سهولت ارتباط با مراکز جمعیتی اطراف از طریق مسیر ریلی، 
جاده های دسترسی، مراکز آموزشی و آموزش عالی، فضاهای 
سبز و تفریحی مطلوب سبب رشد قابل مالحظه جمعیت در 
این شهر جدید شده و با توجه به روند رو به رشد و افق روشن 
این شهر پیش بینی می شود سرمایه گذاری در این شهر دارای 

صرفه و ارزش اقتصادی مقرون به صرفه ای بوده و سودآوری 
قابل مالحظه ای را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی در ادامه به چهار 
بسته سرمایه گذاری این شرکت در نمایشگاه فرصت سرمایه 
گذاری در ش��هرهای جدید اش��اره کرد و گفت: بخش اول 
سرمایه گذاری در پروژه های ورزشی و تفریحی و بخش دوم 
شامل پروژه های مسکن متوازن و بخش سوم شامل پروژه های 
صنعتی، خدماتی و تجاری و بخش چهارم پروژه های مربوط 
به صنعت حمل و نقل است.احمدی به بسته سرمایه گذاری 
در بخش ورزش و تفریحات در این ش��هر اشاره کرد و گفت: 
بخش پروژه های تفریحی و ورزشی شهر مجلسی مشتمل بر 
فضاها و رشته های خاص ورزشی که منطقه اصفهان با کمبود 
آن مواجه اس��ت طراحی گردیده که قطعا ظرفیت ویژه ای 
جهت تعداد بی شماری از مراجعه کنندگان را دارا خواهد بود 
و خدمات رشته های ویژه ای همچون شکار و تراپ، پارک آبی، 
در کنار ورزش های پر مخاطب همچون کشتی، فوتبال، شنا 
و دو میدانی می تواند باعث جذب متقاضی و ارائه خدمات به 

میهمانان در سطح فرا منطقه ای نماید .

 رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اش��اره 
به اینکه برخی میوه ه��ای وارداتی به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند، گفت: میدان میوه و تره بار مسئول گران 
فروشی میوه فروشان در سطح شهر نیست و فقط وظیفه 
قیمت گذاری را دارد.ناصر اطرج ب��ا تاکید بر اینکه نرخ 
میوه در اصفهان تابع فرمول خاصی نیس��ت و بر مبنای 
عرضه و تقاضا مش��خص می ش��ود، افزود: در بازار میوه 
عالوه بر عرضه و تقاضا، نظارت بر قیمت ها باید قوی باشد. 
وی با بیان اینکه بازسان اتحادیه، صنعت معدن و تجارت و 
اصناف بر قیمت میوه ها و عرضه و تقاضای آن در اصفهان 
نظارت می کنند، اظهار داشت: به عنوان مثال نرخ سیب 

زمینی امروز در میدان میوه و تره بار 1200 و روز گذشته 
1000 تومان بود اما ممکن است مغازه داران محصول را 
با همان نرخ روز گذش��ته و یا گران بفروشند که نظارت 
بر این امر به عهده دس��تگاه های یاد ش��ده است. رئیس 
اتحادیه میادین میوه و تره ب��ار اصفهان با تاکید بر اینکه 
میدان میوه و تره بار فقط وظیف��ه قیمت گذاری میوه و 
سبزیجات را دارند، گفت: در سطح شهر و درب مغازه ها 
بازرسان باید بر اساس فاکتورهای خرید و میزان درصد 
مشخص قیمت ها را بررسی کنند و میدان میوه و تره بار 
مسئول گران فروشی برخی مغازه داران نیست و نظارت 
با اتاق اصناف، تعزیزات و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اس��ت. وی تاکید کرد: بعد از نرخ گذاری میوه در میدان 
میوه و تره بار، مغازه داران بر اساس فرمول مشخص بین 
15 تا ۳5 درصد می توانند محص��والت خود را به فروش 
برس��انند. اطرج همچنین در پاس��خ به این سوال که به 
عنوان مثال نرخ گوجه در سطح شهر متغیر و بین 2500 
تا ۳000 تومان و بعضا بیشتر فروخته می شود، گفت: در 
میدان میوه و تره گوجه بی��ن ۳50 تا ۳00 تومان قیمت 
گذاری شده اما اینکه چرا مغازه داران این محصوالت را با 
نرخ های باالیی می فروشند به نظارت در شهر برمی گردد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر سیب زمینی در میدان میوه 
و تره بار بین 800 تا 1200 تومان قیمت گذاری ش��ده 

اما نمی توان س��یب زمینی با این قیمت در س��طح شهر 
پیدا کرد. رئیس اتحادی��ه میادین میوه و تره بار اصفهان 
اطرج در خصوص وجود میوه های وارداتی در بازار و نرخ 
باالی آن ها، گف��ت: میوه های وارداتی به غی��ر از موز به 
میزانی در بازار نیس��ت که مشمول قیمت گذاری شود و 
این محصوالت همچون سیب سبز و بعضا انبه میوه های 
تجمالتی محسوب می ش��وند. وی تاکید کرد: میوه های 
وارداتی عمد تا به صورت قاچاق وارد می شوند و درصدی 
از میوه های میدان میوه و تره بار را ش��امل می شوند اما 
این بخش به ش��دت نرخ میوه های سبد خانوار را کنترل 

می کند.

رئیس اتحاديه میادين میوه و تره بار اصفهان:

میادين مسئول گران فروشی مغازه داران نیست
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1.برابر راي شماره 139360302012001780 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود کرمي فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 38 درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  ميرزا قلی احمدی محرز گرديده است.
2.برابر راي شماره 139360302012001779 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 معصومه درويشي فرزند نادر 
مساحت   به  خانه   باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  درسه   1278 شناسنامه  بشماره 
165/82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از64 اصلي واقع در  چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا قلی احمدی محرز گرديده است.
3.برابر راي شماره 139360302012001778 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اللهي فرزند  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد المجيد سيف 
امير بشماره شناسنامه 35 درچهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به مساحت 
540.97 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4 اصلي   واقع در  دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي جمال عبد الهی محرز گرديده است.
4.برابر راي شماره139360302012001777 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 زهرا سيف اللهي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 53 در دو دانگ مشاع ازششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 540.97 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از4اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  جمال عبدالهی محرز گرديده است.
5.برابر راي شماره139360302012001770 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  خسرو مايلي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 1646 در يك باب خانه  به مساحت 443/34  مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از66اصلي   واقع در  مندرجان  خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

مايلی محرز گرديده است.
6.برابر راي شماره139360302012001768 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  نادرقلي مومني فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 11 در يك باب خانه  به مساحت 471.04 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 8اصلي   واقع درآشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

مومنی  محرز گرديده است.
7.برابر راي شماره139360302012001765 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
غالمعلي  فرزند  مومني  رضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 647 در يك باب خانه  به مساحت 458.26 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

مومنی محرز گرديده است.
8.برابر راي شماره139360302012001756 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر کريمي آغچه فرزند 
مترمربع     167/77 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1114 شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي عيدی محمد مهدوی  محرز گرديده است.
9.برابر راي شماره139360302012001750 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  اميرحسين رضائي تبار فرزند 
 500.43 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1120096065 شناسنامه  بشماره  قلي  حسن 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  حسين مومنی  محرز گرديده است.
10.برابر راي شماره139360302012001747 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 حيدرگشول ممزائي فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1169 در يك باب خانه به مساحت 201.70 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي 

نصرت کالنتری  محرز گرديده است.
11.برابر راي شماره 139360302012001744 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  فيروز حاجي بنده فرزند 
مترمربع     281.30 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   1 شناسنامه  بشماره  محمدحسين 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي يعقوب مرشدی محرز گرديده است
12.برابر راي شماره139360302012001741 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 عباس اکبري فرزند هاجي آقا 
بشماره شناسنامه 26 صادره از فريدن در يك باب خانه   به مساحت 982 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 5 فرعي از 28اصلي   واقع در دهق خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفر آقا رضايی محرز گرديده است.
13.برابر راي شماره139360302012001720 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد سليمي فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 20 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 32.47 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64  اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از 

مالكيت رسمي  متقاضی   محرز گرديده است.
14.برابر راي شماره139360302012001723 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينعلي رسولي چادگاني 
فرزند بهرام بشماره شناسنامه 47  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به 
مساحت 210 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك  1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان  خريداري از مالك رسمي خانم شاهمرادی   محرز گرديده است.
15.برابر راي شماره139360302012001729 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 مهدي طهماسبي بوئيني فرزند 

ابراهيم بشماره شناسنامه 33  در يك باب خانه  به مساحت 283.43 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 200 اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  اصغر شفيعی   محرز گرديده است. 
16.برابر راي شماره139360302012001732 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن رضائي فرزند فرضعلي 
بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه  به مساحت  236/20  مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك3 فرعي از 200اصلي   واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

رضائی محرز گرديده است.
17.برابر راي شماره139360302012001714 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  سليماني  رسول  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مترمربع     198/9 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   606 شناسنامه  بشماره  درويشعلي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي الياس اله دادی  محرز گرديده است.
18.برابر راي شماره139360302012001735 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسن بت شكن فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 8 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 50/51  مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 200 اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  غالمحسين احمدی محرز گرديده است.

19.برابر راي شماره139360302012001699هيات 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  نصرت اله فتحي فرزند روح اله 
بشماره شناسنامه 1 در  سه باب مغازه و زمين متصله به مساحت 435/51  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي  واقع در   مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي  نگهدار خان هژبر پور  محرز گرديده است.
20.برابر راي شماره139360302012001693 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محسن رضائي مياندشتي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه  به مساحت  163/54 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك2 فرعي از149 اصلي   واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي امامقلی شجاعی محرز گرديده است.
21.برابر راي شماره 139360302012001690 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 علي شيخ داراني فرزند غضنفر 
مترمربع    300/96 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   460 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك199 فرعي از11اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين سليمانی  محرز گرديده است.
22.برابر راي شماره139360302012001685. 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  نرجس خاتون رفيعي مياندشتي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1430 در يك باب خانه  به مساحت 306/68 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200 اصلي   واقع در   بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد اسماعيل دوست محمدی  محرز گرديده است.
23.برابر راي شماره139360302012001682 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي غضنفري فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 85  در يك باب خانه  به مساحت  194/08  مترمربع بر روی پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي آقاي شير علی دوست 

محمدی  محرز گرديده است.
24.برابر راي شماره139360.302012001679 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوروز علي ميرزايي فرزند 
مجتبي بشماره شناسنامه 673 در يك باب خانه   به مساحت 209.18 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد سواد کوهی محرز گرديده است.
25.برابر راي شماره 139360302012001674 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 محمدشريفي فرزند قلي 
بشماره شناسنامه 1943 در يك باب خانه   به مساحت 110/41  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي   واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  مهديقلی صفائی . محرز گرديده است.
26.برابر راي شماره139360302012001702 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آشجردي  کاظمي  عبدالرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند جليل آقا بشماره شناسنامه 149 در يك باب خانه  به مساحت 727.93 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد باقر مومنی محرز گرديده است.
27.برابر راي شماره139360302012001705 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 رضا عليقليان فرزند خدارحم 
بشماره شناسنامه 3538 در يك باب خانه   به مساحت 243.56 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1  فرعي از62اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.
28.برابر راي شماره139360302012001708 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عزيزاله  فرزند  سلماني  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 

بشماره شناسنامه 124 در يك باب خانه  به مساحت 265.32 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزيز اله سلمانی  محرز گرديده است.
29.برابر راي شماره139360302012001710 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 مجيد سمندگاني چادگاني فرزند 
مترمربع     391.58 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   3815 شناسنامه  بشماره  حسينعلي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  نعمت اله  عباسی محرز گرديده است.
30.برابر راي شماره139360302012001717 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدي  علي  اله  سعد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    به مساحت 301/87   باب خانه    در يك  جعفرقلي بشماره شناسنامه 20  

مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از66 اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك 
رسمي آقاي آقا  ميرزا عباسی محرز گرديده است.

31.برابر راي شماره139360302012001617 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباسعلي  فرزند  احمدي  داود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 51 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 181.01 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي محرز گرديده است.
32.برابر راي شماره139360302012001502 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ازناوله  نصيري  علي  محمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند آقا ميرزا بشماره شناسنامه 8  در يك باب خانه  به مساحت 384.80 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از149 اصلي   واقع در  در مياندشت  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  جهانشاه خان احمدی محرز گرديده است.
33.برابر راي شماره139360302012001499 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 امين اله شيخ محمدي مياندشتي 
مترمربع     304/92 به مساحت   خانه   باب  يك  در   10 بشماره شناسنامه  فرزند رضا 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 149 اصلي  واقع در  مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي  رضا شيخ محمدی  محرز گرديده است.
34.برابر راي شماره 139360302012001496 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 کريم رفيعي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 9  در يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب  
100000 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 48 اصلي واقع در چهل 

خانه  خريداري از مالك رسمي آقاي ايمان علی احمدی  محرز گرديده است.
35.برابر راي شماره 139360302012001572 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  محمدشريفي  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
باب   يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  سه  در   461 شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي 
از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     593.24 مساحت  به  متصله   زمين  و  انباری  

از مالك رسمي آقاي علی آقا  از 12 اصلي  واقع در داران  خريداري  پالك12 فرعي 
شريفی  محرز گرديده است.

36.برابر راي شماره 139360302012001569 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  حسينعلي محمدشريفي داراني 
باب   يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  درسه    4856 شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي 
انباری و زمين متصله  به مساحت 593.24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
12فرعي از12 اصلي  واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي علی آقا شريفی 

محرز گرديده است.
37.برابر راي شماره139360302012001575 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 کريم جعفري فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 570 در يك باب خانه  به مساحت 97/71 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي  واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي  

قربانعلی جعفری  محرز گرديده است.
38.برابر راي شماره139360302012001578 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 کميته امداد  در يك باب ساختمان  به 
مساحت 605.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از64 اصلي   واقع در  

چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هادی  محرز گرديده است.
39.برابر راي شماره 139360302012001581 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله رجبي فرزند حسينعلي 
بشماره شناسنامه 92  در يك باب خانه  به مساحت 166.57 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

حاجی آقا درويشی محرز گرديده است.
40.برابر راي شماره139360302012001584 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حيدر کيخائي فرزند احمدآقا 
و  مفروز  مترمربع   به مساحت 283/80   خانه  باب  يك  در  بشماره شناسنامه 2935 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي يعقوب مرشدی محرز گرديده است.
41.برابر راي شماره139360302012001587 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 قربانعلي اصالني افوسي فرزند 
يداله بشماره شناسنامه 31 در يك باب خانه   به مساحت 379/17 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي   محرز گرديده است.
42.برابر راي شماره139360302012001590 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 محمدحسين بهارلو فرزند حسين 
مترمربع    به مساحت  46/65   نانوائی   باب  مغازه  بشماره شناسنامه 654   در يك 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم غضنفری  محرز گرديده است.
43.برابر راي شماره139360302012001413 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  عباس مقصودي افوسي فرزند 
محمدحسين بشماره شناسنامه 99  در چهار شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ امالك 
داژگان  به مساحت 322/80  هكتار پالك1 فرعي از 208 اصلي واقع درداژگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي باقر باقری و غيره محرز گرديده است.
44.برابر راي شماره139360302012001636 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  نژاد  ميالني  اسفنديار  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فيروز بشماره شناسنامه 10 در يك باب خانه  به مساحت 269.24 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك29 فرعي از 12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي  

خانم شايسته عبد الهی محرز گرديده است.
45.برابر راي شماره139360302012001639 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 مهين مومني فرزند درويشعلي 
بشماره شناسنامه 1 در يك باب خانه  به مساحت 432.33 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين 

کاظمی  محرز گرديده است.
46.برابر راي شماره139360302012001642 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عليرضا معصومي فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 465/25 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع درآشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي 

ابوالقاسم دهقانی  محرز گرديده است.
47.برابر راي شماره139360302012001648 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 زهرا مومني آشجردي فرزند 
به  خانه  باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  درسه    739 شناسنامه  بشماره  عربعلي 
مساحت 304.25 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي   واقع 

درآشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي عيوضعلی مومنی  محرز گرديده است.
48.برابر راي شماره139360302012001651 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا مومني فرزند عوضعلي 
بشماره شناسنامه 653  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
304.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از8 اصلي  واقع در آشجرد  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عيوضعلی مومنی محرز گرديده است.
49.برابر راي شماره139360302012001654 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئيني  هاشمي  اکبر  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين بشماره شناسنامه 30 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 103/36 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200 اصلي  واقع در بوئين  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  حجت اله حيدری  محرز گرديده است.
50.برابر راي شماره139360302012001658 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  خدابخش سلطاني فرزند نصرت 
اله بشماره شناسنامه 708 در يك باب خانه  به مساحت 171/81  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  يوسف صديقی  محرز گرديده است.
51.برابر راي شماره139360302012001629 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 شاه علي خدارحمي فرزند علي 
مترمربع   مفروز و  به مساحت 197.07  باب خانه   بشماره شناسنامه 414  در يك 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قاسم موسی خانی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره13911144020120001632  راي  52.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محسن اسماعيلي 
داشكسني فرزند عبد الحسين بشماره شناسنامه 1 در يك باب خانه  به مساحت 305  
بوئين   در   واقع  اصلي    200 از  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  ابراهيم زالی  محرز گرديده است.
53.برابر راي شماره139360302012001602 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 زهره قاسمي آشجردي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 569 در يك باب خانه  به مساحت 185.79 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از8 اصلي  واقع در  آشجرد  خريداري از مالك رسمي 

آقاي احمد مومنی  محرز گرديده است
54.برابر راي شماره139360302012001605 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نوروزعلي ماندني فرزند 
مساحت  به  متصله   مغازه  و  خانه  باب  يك  در     415 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
111.40 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي آقاي  جعفر آقا دوست محمدی  محرز گرديده است.
55.برابر راي شماره139360302012001608 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 اسمعيل رحيمي داراني فرزند 
به  خانه    باب  يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  در سه    11 بشماره شناسنامه  ابراهيم 
مساحت 403.96 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12. اصلي  واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر خسروی محرز گرديده است.
56.برابر راي شماره139360302012001593. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسين  فرزند  معروفي  مجيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 182.22 مترمربع   مفروز و مجزي 
از مالك رسمي آقاي  از12اصلي   واقع در  داران  خريداري  از پالك12 فرعي  شده 

حسينعلی شيخ دارانی  محرز گرديده است.
57.برابر راي شماره 139360302012001596 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوه  جعفری  گودرز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    174/44 مساحت  به  انباری  باب   يك  در   2987 شناسنامه  بشماره  صفدر 
مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از60 اصلي   واقع در رزوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مرتضی قره داغی محرز گرديده است.
58.برابر راي شماره139360302012001599 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالرحيم جعفري فرزند 
ذوالفقار بشماره شناسنامه 71 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 225/11  
مترمربع بر روی  پالك 84 فرعي از 59اصلي   واقع در  رزوه خريداري از مالك رسمي 

آقاي   عباس جعفری  محرز گرديده است.
59.برابر راي شماره 139360302012001443 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
عبداللهي  محمدحسين  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 4  در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 36541.4 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك2فرعي از38 اصلي   واقع در سفتجان  خريداري 

از مالكيت رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
60.برابر راي شماره139360302012001439 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  نوراله اسماعيلي قوهكي فرزند 
به مساحت  فوقانی مسكونی   مغازه  باب   يك  در    8 بشماره شناسنامه  اسداله  سيد 
127.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از12 اصلي   واقع در داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي   رضا صانعی  محرز گرديده است.
61.برابر راي شماره 139360302012001437 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد مجتبي فصيحي فرزند سيد 
حسن بشماره شناسنامه 34 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 139/61  
مترمربع بر روی  پالك 261 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي   خانم  کوچك مير باقری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001434 شماره  راي  62.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اسماعيلي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در    3688 شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند 
 483 پالك  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع     201.27 به مساحت  باب  ساختمان  
محرز متقاضی   رسمي  مالكيت  از  خريداري  داران   در   واقع  اصلي     11 از   فرعي 

 گرديده است.
63.برابر راي شماره139360302012001431 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نوراله  فرزند  اسماعيلي  آقاي  علي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 52   در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه   به مساحت 
201.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك483 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالكيت  رسمي متقاضی    محرز گرديده است.
64.برابر راي شماره139360302012001329 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  خاني  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
رجبعلي بشماره شناسنامه 30 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 393/65  
مترمربع بر روی  پالك 8 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسن صالحی  محرز گرديده است.
65.برابر راي شماره 139360302012001535 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نادعلي  فرزند  مهدي  فتحعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 48  در  يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ   يك قطعه زمين مزروعي 
با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 255150 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 48 اصلي  واقع در چهل خانه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي ناد علی مهدی محرز گرديده است.
66.برابر راي شماره139360302012001532 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  حسينعلي مهدي چهلخانه فرزند 
نادعلي بشماره شناسنامه 1150173841 در يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 255150 
خانه   چهل  در  واقع  اصلي   از48  1فرعي  پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  ناد علی مهدی  محرز گرديده است.
67.برابر راي شماره139360302012001529 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  سبزعلي مهدي چهلخانه فرزند 
نادعلي بشماره شناسنامه 5084 در يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين 
مترمربع   به مساحت 255150  آب  عادالنه  توزيع  قانون  الشرب طبق  با حق  مزروعي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از48 اصلي   واقع در چهل خانه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي ناد علی مهدی  محرز گرديده است.
68.برابر راي شماره139360302012001538 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نادعلي مهدي چهلخانه فرزند  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  ملك فريدن تصرفات 
حسين بشماره شناسنامه 1142 در  يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي  با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب  به مساحت 255150 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در  چهل خانه   خريداري از 

مالكيت  رسمي   متقاضی  محرز گرديده است.
69.برابر راي شماره139360302012001383 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد محمد حسيني داراني فرزند 
مترمربع    به مساحت 22.63  مغازه   باب   يك  در   26 بشماره شناسنامه  ابراهيم  سيد 
مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي از11 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم موسوی  محرز گرديده است.
70.برابر راي شماره139360302012001493 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 کرمعلي افشاري فراموشجاني 
مساحت   به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  در   882 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند 
110075/2 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي   واقع در  

فراموشجان خريداري از مالك رسمي آقاي خداداد افشاری محرز گرديده است.
71.برابر راي شماره139360302012001490 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم محمودي فرزند 
مترمربع     227.84 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1668 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل 
مفروز و مجزي شده از پالك143 فرعي از11 اصلي  واقع در داران  از مالكيت  رسمي   

متقاضی محرز گرديده است.
72.برابر راي شماره139360302012001469 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  شهرام صالحي اسكندري فرزند 
ولي اله بشماره شناسنامه 2165 در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي وحيد حسين خانی  محرز گرديده است.
73.برابر راي شماره 139360302012001465 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 ساجد شاهمرادي فرزند موسي 
بشماره شناسنامه 743  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
232.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان 

ادامه در صفحه 4خريداري از مالك رسمي آقاي آقارضا احمدی محرز گرديده است.
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74.برابر راي شماره139360302012001462 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  سجاد شاهمرادي فرزند موسي 
به مساحت  باب خانه   يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره شناسنامه 110  
232.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي آقا رضا احمدی  محرز گرديده است.
75.برابر راي شماره139360302012001623 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 علي رحيمي فرزند درويشعلي 
بشماره شناسنامه 119 در يك باب خانه  به مساحت 346/49 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي 

درويشعلی رحيمی  محرز گرديده است.
76.برابر راي شماره139360302012001611 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  درويشعلي رحيمي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 74  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 
403.96 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران    

از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده است.
77.برابر راي شماره 139360302012001555 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 مهدي مباشري دمنه فرزند عزت 
اله بشماره شناسنامه 113 در يك باب خانه  به مساحت 239/63 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از4اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

جواد مهدوی  محرز گرديده است.
78.برابر راي شماره139360302012001356 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسين عسگري فرزند حيدر 
بشماره شناسنامه 3800 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدر قلی عسگری  محرز گرديده است.
79.برابر راي شماره139360302012001364هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  سليمي  اسداله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    158.66 مساحت  به  خانه   باب  يك  در    219 شناسنامه  بشماره  آقا  حاجي 
مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  درويش شيخی محرز گرديده است.
80.برابر راي شماره 139360302012001370 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  سعد اله خاني دمنه فرزند يادگار 
بشماره شناسنامه 5 در يك باب خانه  به مساحت 921.80 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از 4اصلي   واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يادگار 

خانی  محرز گرديده است.
81.برابر راي شماره 139360302012001458 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهرامعلي  فرزند  مرادي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 36 در يك باب خانه  به مساحت 325/83 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي  

رضا قلی خانی   محرز گرديده است.
82.برابر راي شماره 139360302012001455 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  حسينعلي هادي فرزند حبيب 
اله بشماره شناسنامه 43   در يك باب   مغازه  به مساحت 36.05 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  حبيب اله هادی  محرز گرديده است.
83.برابر راي شماره 139360302012001452 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  حسينعلي هادي فرزند حبيب اله 
بشماره شناسنامه 43  در يك باب خانه  به مساحت 256.75 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي  

حبيب اله هادی  محرز گرديده است.
84.برابر راي شماره139360302012001449 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
رزوه  محمدي  علي  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  37 صادره  شناسنامه  بشماره  فرج  فرزند 
347/2 مترمربع بر روی  پالك 6 فرعي از 60 اصلي   واقع در رزوه  خريداري از مالكيت  

رسمي متقاضی  محرز گرديده است.
85.برابر راي شماره 139360302012001446 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قربانعلي علي محمدي رزوه  آقاي   مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  37 صادره  شناسنامه  بشماره  فرج  فرزند 
275/53 مترمربع  بر روی پالك 6 فرعي از 60 اصلي   واقع در رزوه  از مالكيت  رسمي  

متقاضی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001487  راي  برابر   .86
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  آرش سعادتي 
اسكندري فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه 
زمين مزروعي  به مساحت 250237مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 33 فرعي 
از71 اصلي   واقع در گشنيزجان   خريداري از مالك رسمي آقاي حسين کالنی و غيره 

محرز گرديده است.
87.برابر راي شماره139360302012001484 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ناصر سعادتي اسكندري 
فرزند عبد اله بشماره شناسنامه 79 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين 
مزروعي  به مساحت 250237مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 33 فرعي از71 
اصلي   واقع در  گشنيز جان  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين کالنی و غيره . 

محرز گرديده است.
88.برابر راي شماره139360302012001481 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کوروش اميرحاجلو فرزند 
محمدحسين بشماره شناسنامه 3650 در يك باب خانه  به مساحت 233.19 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از66 اصلي  واقع در  مندرجان   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  حسين غالمی محرز گرديده است.
89.برابر راي شماره139360302012001478 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 

ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نعمت اله رجبي فرزند 
حسينعلي بشماره شناسنامه 92 در يك باب خانه  به مساحت 315.57 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي اصغر حسن خانی  محرز گرديده است.
90.برابر راي شماره139360302012001475 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  شاهمرادي  اله  ذبيح  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
غالمعلي بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 246.31 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي  

خانم شوکت نادی  محرز گرديده است.
91.برابر راي شماره139360302012001353 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 غفار قاسمي نژاد فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 128 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 154/34 مترمربع 
بر روی  پالك 8 فرعي از 60 اصلي   واقع در  رزوه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

موسی صالحی  محرز گرديده است.
92.برابر راي شماره139360302012001428 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  سيدحسن حسيني داراني فرزند 
مغازه  باب  يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در   بشماره شناسنامه 615   سيد محمد 
پالك468  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     88.07 مساحت  به  مسكونی   فوقانی 
 فرعي از11 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی  

محرز گرديده است.
93.برابر راي شماره139360302012001614 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند حسين  بت شكن  عفت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 9731 در يك باب  مغازه  به مساحت 176.44 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك816 فرعي از11اصلي   واقع در داران  از مالكيت رسمی متقاضی     

محرز گرديده است.
94.برابر راي شماره 139360302012001620 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 سيدکمال حسيني داراني فرزند 
سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 1 در يك باب ساختمان  به مساحت 136.10 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك468 فرعي از11 اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم حسينی  محرز گرديده است.
95.برابر راي شماره139360302012001335 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  علي اکبر کاظمي فرزند جعفرآقا 
بشماره شناسنامه 2428 در يك باب  مغازه  به مساحت 48/99  مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك97فرعي از 2 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

احمد ترکيان  محرز گرديده است.
96.برابر راي شماره139360302012001332 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کبري چراغي فرزند عليقلي 
بشماره شناسنامه 971  در يك باب خانه به مساحت 259.79 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك32فرعي از 8اصلي   واقع در آشجرد   از مالكيت  رسمي  متقاضی  محرز 

گرديده است.
97.برابر راي شماره139360302012001568 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 قاسم ابراهيمي فرزند محمدعلي 
بشماره شناسنامه 3418  در يك باب خانه   به مساحت 291.68 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 666 فرعي از63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضا قلی حسن خانی محرز گرديده است.
98.برابر راي شماره139360302012001565 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوهء  جعفري  تورج  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
صفدر بشماره شناسنامه 68  در يك باب خانه  به مساحت 237.5 مترمربع بر روی  
پالك 8 فرعي از 60 اصلي   واقع در  رزوه  خريداري از مالك رسمي آقاي  حسن 

صالحی  محرز گرديده است.
99.برابر راي شماره139360302012001562 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 محمدعلي قرباني چادگاني فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 30  در يك باب خانه  به مساحت 390/86  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد صفری  محرز گرديده است.
100.برابر راي شماره 139360302012001559هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدعلي قرباني چادگاني 
فرزند صفر بشماره شناسنامه 30 در يك باب   ساختمان  به مساحت 468 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62 اصلي  واقع در  سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد صفری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  اول/دوم موضوع  101.برابر راي شماره 139360302012001539هيات 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
علي  سيد  خانم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
حسيني داراني فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه 557  در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 88.07 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك468 فرعي از11 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  سيد 

ابراهيم حسينی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001552 شماره  راي  102.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نوري  محمدعلي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

فرزند اسداله بشماره شناسنامه 128  در يك باب خانه  به مساحت 794/42  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  اسد اله نوری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001549 شماره  راي  103.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
آقاي مظاهر خونساري  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
  334/92 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   2721 شناسنامه  بشماره  غالمعلي  فرزند 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك9 فرعي از60اصلي   واقع در رزوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي عباس خوانساری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001389 شماره  راي  104.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجتبي ترکيان فرزند 
جعفر اقا بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه به مساحت 409/46 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي جعفر آقا ترکيان  محرز گرديده است.
105.برابر راي شماره 139360302012001373هيات 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  هوشنگ مرادي فرزند عليمراد 
بشماره شناسنامه 2348 در يك باب چهار ديواری به مساحت 654.13 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1فرعي از73 اصلي واقع در  اسكندری خريداري از مالك رسمي 

آقاي  اله يار عيدی  محرز گرديده است.
106.برابر راي شماره139360302012001392 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 يعقوب خدادادي فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 146/06  مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از66اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

ابراهيم خدادادی محرز گرديده است.
107.برابر راي شماره139360302012001380 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 اسماعيل اسماعيلي داراني فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 67 در يك باب خانه  به مساحت 425.31 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 29فرعي از12 اصلي . واقع درداران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباس عاليوندمحرز گرديده است.
108.برابر راي شماره 13936030201200485 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  غالمعلي قراداغي فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 3196 در يك باب خانه  به مساحت 77/63 مترمربع بر روی  پالك 
6 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي بهرامعلی شريفی  

محرز گرديده است.
109.برابر راي شماره139360302012001404 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 رضا شاسوندي فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 45 در يك باب خانه يك   به مساحت 320/58 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  منوچهر شاسوندی  محرز گرديده است.
110.برابر راي شماره139360302012001401 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  شيخي  مهين  خانم  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين بشماره شناسنامه 47 در يكباب مغازه  به مساحت 36.02 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك19 فرعي از11 اصلي   واقع در  داران    از مالكيت رسمي متقاضی  

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001398 شماره  راي  111.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عيدي محمد دهقاني 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 47 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت  
در   واقع  از149اصلي    3فرعي  پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     133/65

مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد حسين دادخواه  محرز گرديده است.

تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001410 شماره  راي  112.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ابوتراب دهخدائي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند اباذر بشماره شناسنامه 7 در يك باب خانه  به مساحت 144.39 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قاسم اسماعيلی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001472 شماره  راي  113.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ذبيح اله شاهمرادي 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 250.72 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي علی اکبر نوروزيان  محرز گرديده است.
114.برابر راي شماره139360302012001347 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 مهديقلي سلطاني فرزند قربان 
بشماره شناسنامه 611 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 275 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  احسان اله هاشمی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139360302012001350 هيات اول  موضوع قانون   .115
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا قاسمي 
رزوه فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3778 در يك باب خانه به مساحت 305/51 
مترمربع بر روی  پالك 6 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباسقلی رضائی و غيره محرز گرديده است.
116.برابر راي شماره139360302012001344 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 سيدحسين نصيري فرزند سيد 
محمد بشماره شناسنامه 982   در يك باب خانه  به مساحت 171.51 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي غالمحسين عبد الهی  محرز گرديده است.
117.برابر راي شماره139360302012001341هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  احمد ترکيان دمنه فرزند حاجي 
به  باب خانه   از ششدانگ  يك  دانگ مشاع  اسماعيل بشماره شناسنامه 11  در سه 
مساحت 292.92 مترمربع    مفروز و مجزي شده از پالك 97 فرعي از 2 اصلي   واقع 

در دامنه   از مالكيت رسمي  متقاضی محرز گرديده است.
118.برابر راي شماره139360302012001338 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدرسول صابري دمنه 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 147  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  
به مساحت 292.92 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك97 فرعي از 2 اصلي   واقع 

در  دامنه  خريداري از مالكيت رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
119.برابر راي شماره139360302012001546 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر صفري فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 110 در يك باب خانه  به مساحت 195.43 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از62اصلي   واقع در سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

مسعود عليقليان محرز گرديده است.
120.برابر راي شماره139360302012001543 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نوراله  فرزند  اسماعيل کرمي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
به مساحت 170/37  باب خانه    از چادگان در يك  بشماره شناسنامه 3177 صادره 
از مالك  از 64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري  مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي 

رسمي آقاي  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001425.  راي  121.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سيد حسين حسيني 
داراني فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه 607  در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  
مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 88.07 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك468 
فرعي از11 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی  

محرز گرديده است.
122.برابر راي شماره139360302012001416 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا شريفي داراني فرزند 
فتحعلي بشماره شناسنامه 527  در يك باب خانه  به مساحت 135.95 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد احمدی محرز گرديده است.
123.برابر راي شماره139360302012001421 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 صفرعلي رضائي فرزند فتحعلي 
بشماره شناسنامه 3 در يك باب خانه  به مساحت 215.74 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از62اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

فتحعلی رضائی محرز گرديده است.
124.برابر راي شماره139360302012001523 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجتبي مرتضي ئي ششجواني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 17 در يك باب خانه  به مساحت 481.40  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از202 اصلي   واقع درششجوان خريداري از 

مالك رسمي آقاي امين اله باجول  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  139360302012001520هيات  شماره  راي  125.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
رستمي  مينا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
اسكندري فرزند بهرامعلي بشماره شناسنامه 15 در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
فرعي  پالك12  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     106.45 مساحت  به  خانه   باب 
محرز احمدی  حسن  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در  واقع  اصلي   از12 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001517 شماره  راي  126.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مرتضي نوروزي 
داراني فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 214 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 106.45 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 
اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسن احمدی  محرز گرديده 

است.
127.برابر راي شماره139360302012001514 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اسماعيل شيخ محمدي  آقاي محمد  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه  به مساحت 289 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي  قنبر علی رفيعی  محرز گرديده است.
128.برابر راي شماره139360302012001511هيات 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 رضا کيخائي افوسی فرزند فتح 
اله بشماره شناسنامه 3640 در يك باب ساختمان  به مساحت 103.40 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  مهدی رفيعی  محرز گرديده است.
129.برابر راي شماره139360302012001508 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  اسدي  مرتضي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
محمدمهدي بشماره شناسنامه 235  در يك باب خانه  به مساحت 201.10 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمد چنگيزی محرز گرديده است.
130.برابر راي شماره139360302012001505هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  محمدي  ليال  ام  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مترمربع     145.25 مساحت  به  خانه  باب  يك  در    1010 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
از  خريداري  بوئين   در  واقع  اصلي   200 از  فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و   مفروز 

مالك رسمي آقاي عبد اله غفاری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001626 شماره  راي  131.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نصرت اله جعفري 
فرزند بشير بشماره شناسنامه 409  در يك باب خانه  به مساحت 277.14 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 214 فرعي از 11 اصلي  واقع در  داران   از مالكيت رسمي  

متقاضی محرز گرديده است.
132.برابر راي شماره139360302012001635 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 صادقي داراني فرزند 
مسيب بشماره شناسنامه 167 در يك باب خانه  به مساحت 262.08 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك185 فرعي از11 اصلي  واقع در داران   از مالكيت  رسمي  متقاضی   

محرز گرديده است.
133.برابر راي شماره139360302012001919هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  عليدادي  آقاي  محمدابراهيم  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
هرمز بشماره شناسنامه 1406 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 30.96 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 316 فرعي از 12 اصلي واقع در داران  خريداري 

از مالكيت  رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
134.برابر راي شماره139360302012001925 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  همدم محمدخاني فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 3225 در دو دانگ مشاع از  يك باب خانه   به مساحت 210 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي   خانم  شاهمرادی  محرز گرديده است.
135.برابر راي شماره139360302012001929هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
العظيم ميثاقي فرزند عبد  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد 
الوهاب بشماره شناسنامه 114 در يك باب خانه به مساحت 509.66 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي  عبد اله ميثاقی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001933  راي  136.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله مايلي فرزند 
نجفقلي بشماره شناسنامه 5 صادره از چادگان در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
182353.5 مترمربع بر روی پالك 16 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري 

از مالك رسمي وراث اله قلی امير معظمی  محرز گرديده است.
137.برابر راي شماره139360302012001397 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد منصور موسوي فرزند سيد 
مسلم بشماره شناسنامه 1440 در يك باب  ساختمان  به مساحت 264.75 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  نصراله خان کالنتری  محرز گرديده است.
138.برابر راي شماره139360302012001941 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد اله سليماني داراني فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 64 در يك باب ساختمان  به مساحت 339.55 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 29فرعي از12 اصلي واقع درداران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد علی کربال علی  محرز گرديده است.
139.برابر راي شماره139360302012001945 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  متقاضي  وراث غالمحسن مقصودي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
محمدحسين  )به استناد گواهی حصر وراثت شماره 88 مورخ 92/5/21 وراث عبارند 
همگی  مقصودی  مليحه  و  مقصودی  فاطمه  و  مقصودی  داود  و  مقصودی  :حسين  از 
فرزندان غالمحسن هر پسر به ميزان دودانگ مشاع و هر دختر به ميزان يكدانگ مشاع 
از ششدانگ همگی به استثنای بهای ثمن اعيان ( در يك باب خانه  به مساحت  281/81  
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري 

از مالك رسمي آقاي هاشم مقصودی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001949 شماره  راي  140.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعيل جعفري 
اسكندري فرزند بختيار بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه  به مساحت 95  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران   خريداري از مالك 

رسمي آقاي هوشنگ سواد کوهی محرز گرديده است.
141.برابر راي شماره139360302012002305 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ابراهيم محمديان داراني فرزند 
براتعلي بشماره شناسنامه 56 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی به مساحت  187/30 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي  نصرت اله کالنتری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012002322  راي  142.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  احمد حاجي عرب 
ديواری   چهار  باب   يك  در  داران  از  صادره   30 شناسنامه  بشماره  جهانگير  فرزند 
از127  فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     235/99 مساحت    به 
 اصلي   واقع در حجت آباد  خريداري از مالك رسمي وراث اکبر حاجی عرب  محرز

گرديده است.
143. برابررای اصالحی  شماره 7594 هيات اول موضوع مواد 1و2و3 قانون اصالح 
و حذف موادی از قانون ثبت  مستقر در ثبت فريدن تصرفات مالكانه بال معارض آقای 
پرويز سليمی سفتجانی فرزند محمود در ششدانگ يكبابخانه به مساحت 55/39 متر 
مربع مجزی از پالك 12/29 داران خريداری از ميرزا صادق دادگستر محرز گرديده 

است.
144.برابر راي شماره139360302012002307 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر مؤمني فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 1823 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 223.50 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك3 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد زمانی محرز گرديده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود درصورتي 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که 
تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولين  توانندازتاريخ 
وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.      
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/5/15  
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/5/30  

محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن
مزایده 

با  مزايده ای  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احكام  اجرای   240243
حشمت  دو  هر  عفت،شهال  له   920456 کالسه  پرونده  نمايد:  برگزار  زير  مشخصات 
پروانه،پرويندخت،پری،امير،فرنگ،فلور، عليه  جوزدانی  شيروانی  ناصر  و   قهدريجانی 
مليحه  و  خسرو،پرويز  و  قهدريجانی  حشمت  همگی  مهين،محمدرضا،نويد،مهرداد 
شيروانی جوزدانی مورد مزايده: ملك به شماره ثبتی 12/1016 بخش 14 ثبت اصفهان 
به مساحت عرصه حدود 486/5 )باقيمانده( مترمربع و اعيانی حدود 214/2 مترمربع با 
سقف تيرچوبی قديمی روی ديوارهای آجری ساخته شده، ديوارهای داخلی گچ پرداختی 
بسيار قديمی، درب و پنجره خارجی از پروفيل آهن و چوب، کف سالن موزاييك قديمی، 
آشپزخانه در ضلع شرقی سرويس های بهداشتی کاشی کاری کهنه، دارای انشعابات آب 
و برق و گاز. اعيانی با قدمت بيش از 50 سال. ارزش مورد مزايده: 12/650/000/000 
زمان:  حشمت.  جنوبی-کوچه  قدوسی-نبش  شهيد  کاشانی-کوی  خ  ملك:  محل  ريال. 
سه شنبه، 93/5/28 ساعت 10 صبح. مكان مزايده: اصفهان-خ نيكبخت-دادگستری کل 
اصفهان-طبقه اول-اتاق103-اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبين خريد 
می توانند 5 روز قبل از مزايده ضمن هماهنگی با اين اجرا از ملك به نشانی ياد شده 
ديدن کرده و با سپردن 10% ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانك ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شرکت کنند. مزايده از قيمت 
 پايه شروع می شود. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:8942  

مدير اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان
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آگهی دعوت
نامه  آيين   3 ماده  موضوع  دعوت  آگهی  93/2438/33/و-93/4/29  شماره:   240375
افراز و فروش امالك مشاع بدينوسيله به اطالع آقای عباس پاکدين شناسنامه  قانون 
يدا...  مرحوم  فرزندان   7129 شماره  شناسنامه  پاکدين  فاطمه  خانم  و   7197 شماره 
اصلی  يك  از  فرعی   12834 شماره  پالك  خانه  باب  يك  ششدانگ  از  مشاعی  مالكين 
دهستان گرمسير اردستان بخش هفده ثبت اصفهان می رساند که خانم صديقه پاکدين 
فرزند يدا... و آقای سعيد زاقلی تجره فرزند محمدعلی دو نفر از مالكين مشاعی پالك 
 مرقوم درخواست افراز سهميه خودشان را از پالك ياد شده نموده اند و اعالم داشته اند
و  افراز  قانون  نامه  آيين   3 ماده  طبق  عليهذا  ندارند  اطالعی  شماها  سكونت  محل  از 
فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 به موجب اين آگهی به شماها ابالغ می گردد 
جهت افراز پالك ياد شده در ساعت 9 صبح پنجشنبه 1393/5/30 که تعيين وقت شده 
در محل حضور به هم رسانيد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظريه 
موضوع ماده 5و6 آيين نامه قانون مذکور آگهی ديگری منتشر نخواهد شد. اين آگهی 
 در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر می گردد.م الف:186 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
آگهی دعوت

نامه  آيين   3 ماده  موضوع  دعوت  آگهی  93/2437/32/و-93/4/29  شماره:   240376
بيگم  زينب  مرحومه  وراث  اطالع  به  بدينوسيله  مشاع  امالك  فروش  و  افراز  قانون 
مرحوم  فرزند  کچومثقال   112/10324 شماره  شناسنامه  به  کچومثقالی  اصفهانيان 
اصفهانيان  ابوالقاسم  مرحوم  وراث  و  مشاع  دانگ  نيم  مالك  يوسف  سيد  حاجی 
کچومثقالی شناسنامه شماره 118/10330 کچومثقال فرزند عبدالوهاب مالك 8 و يك 
 10325 کچومثقالی شناسنامه  اصفهانيان  مرحوم سلطنت  وراث  و  مشاع  حبه  چهارم 
فرزند مرحوم عبدالوهاب مالك 4 و يك هشتم حبه مشاع و وراث مرحوم جهان آغا 
عبدالوهاب  فرزن  به شناسنامه شماره 100/10312 کچومثقال  اصفهانيان کچومثقالی 
واقع در  باب خانه پالك شماره 57  از ششدانگ يك  مالك 4 و يك هشتم حبه مشاع 
کچومثقال 75 اصلی دهستان سفلی اردستان می رساند که خانم بتول منتهائی فرزند 
افراز سهميه  غالمحسين مالك يك دانگ مشاع از شش دانگ پالك مرقوم درخواست 
خودش را از پالك ياد شده نموده و اعالم داشته برگ انحصار وراثت نامبردگان باال 
تحويل ايشان نشده و کليه ورثه آنها برای ايشان شناخته شده نيستند عليهذا طبق ماده 
اين  به موجب  آذرماه 1357  امالك مشاع مصوب  فروش  و  افراز  قانون  نامه  آيين   3
آگهی به شماها ابالغ می گردد جهت افراز پالك ياد شده در ساعت 9 صبح چهارشنبه 
1393/05/29 که تعيين وقت شده در محل حضور به هم رسانيد در غير اينصورت برابر 
مقررات اقدام و جز اعالم نظريه موضوع ماده 5و6 آيين نامه قانون مذکور آگهی ديگری 
منتشر نخواهد شد. اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان چاپ و 

منتشر می گردد.م الف:187 عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احكام شورای حل  اجرای  اول  240559 شعبه 
آدرس  به  روحانی  علی  آقای  عليه  و  باز  دست  فرشته  خانم  له  ح/دوم  1138/92ش 
و  به  محكوم  بابت  مهتاب-پالك118  کوچه  مهران-نبش  مهر-خ  دوم-خ  مشتاق  خ 
هزينه های اجرايی به مبلغ ---/650/172/107 ريال اموال توقيفی به شرح يك دستگاه 
آپارتمان مسكونی واقع در طبقه دوم مجتمع 4 واحدی )3 طبقه روی پيلوت( و طبق برگه 
بازداشتی به شماره 61939 مورخ 92/5/14 پالك ثبتی به شماره 20 فرعی از 11822 
اصلی آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 136/4 مترمربع کدپستی 8158975516 
مورد ثبت شماره 52344 در صفحه 416 دفتر جلد 274 دفاتر بخش 5 ثبت اصفهان ملك 
آقای علی روحانی دارای سند مالكيت اصلی با شماره چاپی 19466 و دارای يك مفروز 
منقسم انباری شماره 12 فرعی می باشد عرصه ملك شمااًل و غربًا به گذر )2بر( و جنوبًا 
و شرقًا به پالك می باشد ساختمان با قدمت ساخت حدود 10 سال در وضعيت مطلوب 
و با انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن می باشد دارای 3 اتاق خواب کف 
موکت شده سالن با کف فرش سراميك ديوارها رنگ آميزی، سقف گچ بری يك شومينه 
آشپزخانه با کابينت های MDF کامل زمينی و هوايی سيستم گرمايش پكيچ و رادياتور 
آلومينيومی و دربهای داخلی  پنجره های خارجی  سيستم سرمايش کولرآبی درب و 
چوبی کف و ديوار دستشويی و حمام کاشی و نمای خارجی آجر 3 سانتی می باشد با 
توجه به موارد فوق و موقعيت محلی و دسترسی به شبكه شوارع معابر کاربری و متراژ 
و نوع مصالح مصرفی و قدمت ساخت و ارزش انشعابات منصوبه ارزش روز ششدانگ 
آپارتمان مذکور طبق نظريه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 5/005/880/000 ريال 
و معادل پانصد ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار تومان تعيين شده که ارزش 
يك دانگ پالك ثبتی مذکور به مبلغ 834/313/333 ريال معادل هشتاد و سه ميليون و 
چهارصد و سی و يك هزار و سيصد و سی و سه تومان می باشد و با توجه به اينكه 
بابت مبلغ محكوم به و هزينه های اجرايی معادل 9/417 حبه مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتی مذکور محاسبه گرديده است در نظر داردو جلسه مزايده ای مورخ 93/5/28 در 
ساعت 10 تا 11 صبح برگزار نمايد و همچنين نظريه کارشناسی مورد تعرض هيچيك 
از طرفين قرار گرفته است طالبين شرکت در جلسه مزايده می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزايده با واريز مبلغ 10 درصد قيمت پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك 
ملی و ارائه فيش آن به اين اجرا می توانند از اموال مورد مزايده بازديد نمايند پيشنهاد 
دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:10295 مدير اجرای احكام شعبه اول 

حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان  
مزایده 

240560 اجرای احكام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان به نيابت از اداره تصفيه امور 
له  ح4  201/92ج  اجرايی  کالسه  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  ورشكستگی  و 
بابت  زير  منقول  اموال  فروش  منظور  به  جم  گستر  بال  عليه شرکت  تقی زاده  بهروز 
الی   9:30 ساعت  از   93/5/26 تاريخ  در  مزايده ای  جلسه  ريال   46/532/742 مطالبه 
برگزار   306 اتاق  طبقه سوم  اصفهان  کل  دادگستری  اجرا  اين  محل  در  10:30 صبح 
نمايد طالبين خريد پنج روز قبل از جلسه مزايده به نشانی اتوبان آقابابايی-خ سپهر-
قيمت  توديع %10  با  و  بود  آن خواهند  از  بازديد  به  قادر   8 راران-کوچه صفا-پالك 
نزد   2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش واريزی به اين اجرا در جلسه مزايده شرکت 
نمايند. مزايده از مبلغ کارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
 1/180/000 کل  جنوب،تعداد118،قيمت  ماهی  تن   -1 کارشناس:  نظريه  بود.  خواهد 
500/000ريال.  کل  تعداد1،قيمت   ،EHEIM مارك  آکواريوم  تخليه  پمپ   -2 ريال. 
تعداد50،قيمت  ديواری،  ساعت   -4 کل200/000ريال.  سرپاش،تعداد1،قيمت  تلمبه   -3
کل1/500/000 ريال. 5- موتوربرقی مارك آساران،تعداد1،قيمت کل10/000/000 ريال. 
6- سيم کابلی مشكی)6( 3 رشته حدود 100 متر،قيمت کل1/000/000 ريال. 7- سيم 
برق )5( دو رشته و 2 حدود 300 متر،قيمت کل500/000 ريال. 8- رگال قصابی،تعداد1، 
ريال.  کل500/000  بار،تعداد1،قيمت  حمل  چهارچرخ   -9 ريال.  کل1/000/000  قيمت 
مصرف  بار  يك  ظرف   -11 ريال.  کل500/000  استيل،تعداد1،قيمت  ميزکار   -10
دو  مصرف  بار  يك  ظروف   -12 کل250/000ريال.  ای)کارتن(،تعداد6،قيمت  دايره 
سبزرنگ،تعداد1،قيمت  زباله  حمل  سطل   -13 ريال.  کل1/500/000  وزير،قيمت  طرفه 
راهی،زانو،قيمت  سه  شامل  کشی  لوله  وسايل  از  مقداری   -14 ريال.  کل100/000 
می گردد. برآورد  ريال   18/930/000 باال  کاالهای  ارزش  جمع  ريال.  کل200/000 

م الف:10291 مدير اجرای احكام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده مال منقول

 9209980351001276 پرونده:  شماره   9310110372000576 نامه:  شماره   24097
شماره بايگانی شعبه: 920715 اجرای احكام مدنی شعبه دهم دادگاه عمومی)حقوقی( 

اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی کالسه 715/92ج10 
مطالبه  بر  مبنی  سابق(  يونكرز  گاز)ايران  آترا  شرکت  عليه  عنايتی  مهدی  آقای  له 
ساعت  از   93/5/30 مورخ  پنجشنبه  روز  در  مطالبات(  از  )بخشی  ريال   39/000/000
8 تا 9 صبح در محل اين اجراء )اتاق 224 طبقه دوم دادگستری شهيد نيكبخت( جهت 
فروش 15 دستگاه آبگرمكن گازی 15 ليتری که توسط کارشناس رسمی دادگستری هر 
دستگاه را 2/600/000 ريال و جمعًا 39/000/000 ريال ارزيابی و نظريه وی مصون 
مزايده  از  قبل  روز   5 خريد  طالبين  لذا  نمايد  برگزار  گرديده  واقع  طرفين  تعرض  از 
می توانند با مراجعه به شهرك صنعتی جی خيابان 5 شرکت آترا گاز، از آن بازديد و 
 با توديع 10% قيمت پايه در جلسه مزايده شرکت نمايند.م الف:8823 مدير اجرای احكام 

شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980360000256 پرونده:  شماره   9309970354500577 دادنامه:  شماره   11
خ  نشانی  به  آبادی  دولت  داوری  فاطمه  خانم  بايگانی شعبه: 921166 شاکی:  شماره 
دولت آباد- ايستگاه مطيعی – ك صاحبالزمان – پ26- ط1 متهم: آقای يوسف خزائی 
به نشانی مشهد-خ حرعاملی11-پ129- واحد3 اتهام: ايراد ضرب و جرح گردشكار: 
مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه 
)بدون  خزايی  يوسف  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  صدور  به 
مشخصات ديگر( داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی موضوع شكايت خانم فاطمه داوری 
گواهی  آمده،  بعمل  تحقيقات  پرونده،  محتويات  به  توجه  با  فرزند حسن  آبادی  دولت 
پزشكی قانونی، اظهارات مطلعين و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم 
را به شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 710 و بند ب ماده 714 

)بابت  کامل  ديه  صدم  نيم  و  سه  پرداخت  به   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
حارصه بازوی راست و چپ و کتف چپ و راست( و پرداخت سه هزارم ديه کامل )بابت 
بزه در حق شاکی محكوم  تاريخ وقوع  از  يكسال  بازوی راست و چپ ظرف  کبودی 
مينمايد رای صادره غيابی است وظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين 

دادگاه است.م الف:9810 رستم پور رئيس شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
ابالغ رای 

 9209980365601374 پرونده:  شماره   9309970354500546 دادنامه:  شماره   12
شماره بايگانی شعبه: 921091 شاکی: آقای داود کايد به نشانی خ کهندژ- محله الدان 
برزان –  جنب پارك الدان متهم: آقای حسين کرمانی به نشانی خ شهيدان غربی –   –
چهارراه بابك – روبروی بانك صادرات – سوپر مواد غدايی اتهام: ضرب و جرح عمدی 
با چاقو گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسين کرمانی )بدون مشخصات ديگر( 
فريدون  فرزند  کايد  داود  آقای  شكايت  موضوع  عمدی  جرح  و  ضرب  ايراد  بر  داير 
اظهارات  قانونی،  پزشكی  گواهی  شده،  انجام  تحقيقات  پرونده،  محتويات  به  توجه  با 
موجود  امارات  و  قرائن  ساير  و  متهم  ناحيه  از  موثر  دفاع  و  عدم حضور  و  گواهان 
در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 
710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و بند ه ماده 614 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 به پرداخت يك و نيم صدم ديه کامل )بابت متالحمه شانه راست( ظرف 
يك سال از تاريخ وقوع بزه در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس محكوم مينمايد. رای 
صادره غيابی است وظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است.

مالف:9811 رستم پور رئيس شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
ابالغ رای 

 9209980365601430 پرونده:  شماره   9309970354500574 دادنامه:  شماره   13
شماره بايگانی شعبه: 930051 متهم: آقای رسول همدانی نشانی مجهول المكان اتهام: 
عدم ثبت ازدواج گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم 
آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح 
رسول همدانی فرزند جاسم داير بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم باتوجه به محتويات 
امارات موجود  پرونده-تحقيقات به عمل آماده-کيفرخواست صادره و ساير قرائن و 
در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 
49 قانون حمايت خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به تحمل 
شش ماه حبس محكوم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ 
دادگاه   119 شعبه  رئيس  رستم پور  است.م الف:9812  دادگاه  همين  در  واخواهی   قابل 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

 22 رسيدگی: شعبه  مرجع   93/3/24-207 دادنامه:  13/92 شماره  پرونده:  کالسه   14
شورای حل اختالف خواهان: داريوش خالدی سردشتی خوانده: سيد روح ا... طاهری 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی 
رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا 
قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای داريوش خالدی سردشتی به طرفيت 
خوانده سيد روح ا... طاهری به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و با توجه به محتويات پرونده استماع اظهارات شهود صورت جلسه 
مورخه 93/2/30 به خواهان خواسته خود را به مبلغ 26/000/000 ريال کاهش داده 
هيچگونه  است  نگرديده  حاضر  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اينكه  به  نظر  و  است 
اعتراض و يا تكذيبی نسبت به خواسته خواهان به عمل نياورده لذا شورا ضمن وارد 
آيين دادرسی  قانون  به مواد 522-519-194  دانستن دعوای خواهان مستندا  ثابت  و 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و شش ميليون ريال بابت اصل 
خواسته خواهان و مبلغ يكصد و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در همين 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  ديگر  روز   20 ظرف  سپس  شعبه 
اصفهان می باشد در خصوص مازاد خواسته خواهان با توجه به تصريح نامبرده در 
صورت جلسه مورخه 93/2/30 قرار رد صادر و اعالم می گردد همچنين خوانده محكوم 
به پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ مطالبه در حق خواهان می باشد.م الف:9870 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

15 کالسه پرونده: 1198/92 شماره دادنامه: 146-93/2/31 مرجع رسيدگی: شعبه 22 
شورای حل اختالف خواهان: حميد طغيانی دولت آبادی نشانی: اتوبان چمران-خ بعثت-

چهارراه گاز اول وکيل: فرنوش فرمانی نشانی: ابتدای هتل پل-خ چهارباغ باال-مجتمع 
کوثر-فاز1-ط4-واحد602 خواندگان: 1- عليرضا توانائی آزاد 2- حميد فرامرزی هر 

دو به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه بخشی از چك شماره 15101/6179070 با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای حميد طغيانی دولت آبادی با وکالت فرنوش فرمانی به طرفيت آقای عليرضا 
ريال وجه چك  ميليون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  به خواسته  فرامرزی  و حميد  آزاد  توانائی 
با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  تجارت  بانك  عهده  به   1511/6179070 شماره 
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 اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه 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 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال 

بابت اصل خواسته و 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )92/11/6( تا تاريخ اجرای حكم درحق 
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 
م الف:9184  ميباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

16 کالسه پرونده: 136/93 شماره دادنامه: 269-93/4/14 مرجع رسيدگی: شعبه 22 
نشانی:  عبدالحسين  فرزند  دهنوی  سلطانی  محمدرضا  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
اصفهان-چهارباغ پايين-کوچه31-پالك25 خوانده: محمدجواد فرهادی فرزند محمدعلی 
به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه يك فقره چك به مبلغ 25/000/000 ريال به 
پرونده  محتويات  به  عنايت  با  کوشك  بانك صادرات   92/7/20-430/596580 شماره 
مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظريه  اخذ  و 
آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به 
محمدرضا سلطانی دهنوی به طرفيت آقای محمدجواد فرهادی به خواسته مطالبه مبلغ 
بيست و پنج ميليون ريال وجه چك به شماره 430/596580-92/7/20 به عهده بانك 
صادرت شعبه کوشك 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 اينكه 
اليحه  هيچگونه  و  نداشته  حضور  رسيدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محكمه  و  مستند  دفاعيات  و 

که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  عليه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )59/5/10( تا 
تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
اتمام  از  پس  و  می باشد  اين شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  مهلت 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز  بيست  ظرف  واخواهی  مهلت 
م الف:9180  می گردد.  آگهی  نشر  پرداخت  به  محكوم  خوانده  ميباشد.ضمنًا   اصفهان 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:92/8/18-893  شماره   695/92 پرونده:  کالسه   17
اصفهان- نشانی  به  ريزی  رحيمی  سكينه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل   22 شورای 

به  رضوانی  اعظم  فروغ  خوانده:  کريمی  شهيد  بست  بيت الحسين-بن  نشاط-کوچه  خ 
نشانی اصفهان-خ نشاط-کوچه بيت الحسين-بن بست شهيد کريمی گردشكار: به تاريخ 
92/11/22 شعبه 22 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکنندگان ذيل تشكيل است 
پرونده کالسه 695/92 مفتوح و تحت نظر می باشد شورا با مالحظه اوراق پرونده و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا: در 
خصوص دعوی خانم سكينه رحيمی ريزی به ظرفيت فروغ اعظم رضوانی به خواسته 
مطالبه اجور معوقه با بدهی های مربوط به قرارداد اجاره فی مابين با انضمام خسارات 
احراز  و  توسط خواهان  ارائه شده  اجاره  قرارداد  به  عنايت  با  دادرسی  هزينه های  و 
رابطه استيجاری و اينكه خوانده دفاع موجه و موثری مبنی بر برائت ذمه ارائه ننموده 

آيين  قانون  به ماده 198و519  ثابت و وارد تشخيص مستندا  را  لذا خواسته خواهان 
دادرسی مدنی حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون و ششصد و چهل 
و سه هزار يكصد ريال بابت اجور معوقه و ساير بدهی های فوق الذکر و پرداخت مبلغ 
يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:8932 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

18 کالسه پرونده: 150/93ش28 شماره دادنامه:255-93/4/21 مرجع رسيدگی: شعبه 
نشانی:  کريمی  جميله  خانم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشتم  و  بيست 
نشانی:  معينی  حسين  آقای  خوانده:  حجتيه  چهارراه  قائم-خ  حضرت  سجاد-خ  خ 
مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم جميله کريمی به طرفيت آقای حسين معينی به خواسته مطالبه 
مدعيست  خواهان  که  توضيح  اين  با  بانكی  رسيدهای  وجه  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ 
 89/4/7 مورخ   451055  -1 شماره  فيشهای  مطابق  قرض  عنوان  به  را  فوق  مبلغ  که 
ريال.  مبلغ 10/000/000  به  ريال. 2- 634252 مورخ 89/4/29  مبلغ 10/000/000  به 
3- 514975 مورخ 89/11/2 به مبلغ 30/000/000 ريال به حساب خوانده واريز نموده 
که درخواست محكوميت نامبرده را به پرداخت مبالغ فوق به انضمام مطلق خسارات 
وارده نموده است با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مستندات خواهان و استماع 
شهادت شهود تعرفه شده و نظر به عدم حضور خوانده با اطالع از جلسه دادرسی از 
طريق نشر آگهی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب لذا شورا دعوی 
خواهان را ثابت و وارد تشخيص مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم 
مبلغ  بابت اصل خواسته و  ميليون ريال  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  به محكوميت خوانده 
يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسی و مبلغ 80/000 ريال نشر آگهی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )93/2/31( لغايت اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی 
شورای يك  شماره  مجتمع  حقوقی   28 شعبه  م الف:9765  می باشد.  اصفهان   حقوقی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 92/8/21 رسيدگی:  تاريخ  دادنامه:93/3/23-128  شماره   238/92 پرونده:  کالسه   19
خيری  علی   -1 خواهان ها:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   35 شعبه  رسيدگی:  مرجع 
نشانی: اصفهان-حبيب آباد برخوار-شهرك اديب-خ شهيد منصوری-کوچه موسوی-
پالك 5، 2- حسن منصوری نشانی: اصفهان-حبيب آباد برخوار-شهرك اديب-خ شهيد 
منصوری-کوچه موسوی-پالك 5 خوانده: عباس اخالقی خوزانی نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
خواهان ها آقای علی خيری و حسن منصوری به طرفيت از عباس اخالقی خوزانی به 
خواسته مطالبه مبلغ چهل و دو ميليون و هفتصد هزار ريال خسارت ناشی از سانحه 
مستندات  به  توجه  با  و  قانونی  خسارات  مطلق  و  کارشناسی  هزينه های  و  تصادف 
تقديمی و اظهارنظر کارشناسی و کروکی پليس و اينكه خوانده به هر دليلی در شعبه 
حضور نيافته و اليحه و دفاعيه ای ارسال ننموده است لذا شعبه مستندا به ماده 198 
ق.آ.د.م خوانده محكوم به پرداخت مبلغ چهل و دو ميليون و هفتصد هزار ريال اصل 
می گردد.رای  خواهان  حق  در  کارشناسی  و  دادرسی  هزينه های  همچنين  و  خواسته 
صادره غيابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. م الف:9189 

شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی 

فرزند  رشيدی  مرضيه  خانم  دعوی  موضوع   2447/92 کالسه  پرونده  به  عطف   20
عشيمی 23 ساله به طرفيت آقای احمد حسينی فرزند عبدالرحمان به خواسته مطالبه 
به  به کارشناسی  امر  ارجاع  قرار  به صدور  نفقه زوجه و فرزندان مشترك که منجر 
موعد  در  اينجانبه  می دارد:  معروض  را  ذيل  مراتب  است  گرديده  معاضدت  صورت 
با  پرونده مطروحه  از مطالعه جزئيات  مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس 
خواهان و مذاکره و مصاحبه نموده و نظرات ايشان استماع گرديد. زوجه بيان می دارد 
جزء اتباع کشور افغانستان می باشم همسرم در تاريخ 90/1/1 من و فرزندان مشترك 
به ترکيه برود.  بيان می داشت می خواهد  را رها نموده و طبق اظهارات قبلی وی که 
احتمال می دهم وی به آن کشور اقامت کرده است و فعاًل من و فرزندان مشترك هيچ 
با عنايت به مراتب فوق  امرار معاشی نداريم و روزگار به سختی می گذرانيم. عليهذا 
و شئونات  پرونده  مندرجات  مالحظه  و  يافته  انجام  بررسی های  و  زوجه  و شئونات 
زوجه و جميع جهات و نيازهای سنی فرزندان مشترك نفقه ايشان به شرح ذيل تعيين 
و برآورد می گردد: نفقه زوجه: 1- از تاريخ 90/1/1 لغايت 90/12/30 روزانه 40/000 
ريال، ماهيانه 1/200/000 ريال و جمعًا 14/400/000 ريال. 2- از تاريخ 91/1/1 لغايت 
91/12/30 روزانه 50/000 ريال، ماهيانه 1/500/000 ريال و جمعًا 18/000/000 ريال. 
3- از تاريخ 92/1/1 لغايت 92/12/30 روزانه 60/000 ريال، ماهيانه 1/800/000 ريال 
و جمعًا 21/600/000 ريال. 4- از تاريخ 93/1/1 لغايت 93/4/31 روزانه 70/000 ريال، 
ماهيانه 2/100/000 ريال و جمعًا 8/470/000 ريال. نفقه هر يك از فرزندان مشترك: 
1- هديه متولد 87 و هانيه متولد 90، 1- از تاريخ 92/12/10 لغايت 92/12/30 روزانه 
40/000 ريال، ماهيانه 1/200/000 و جمعًا 840/000 ريال. 2- از تاريخ 93/1/1 لغايت 
93/4/31 روزانه 5/000 ريال، ماهيانه 1/500/000 ريال و جمعًا 6/050/000 ريال. نتيجه 
لغايت   90/1/1 تاريخ  از  رشيدی  مرضيه  خانم  زوجه  نفقه  جمع  کارشناسی:  گزارش 
93/4/31 به مبلغ 62/470/000 ريال می باشد. جمع نفقه فرزندان مشترك 1- هديه 2- 
هانيه از تاريخ 92/12/10 )ثبت دادخواست( لغايت 93/4/31 به مبلغ 6/890/000 ريال 

می باشد.م الف:10087 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/3/31-476 دادنامه:  شماره  پرونده:1942/90  کالسه   21
هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حيدرعلی شاهچراغی شهرضائی نشانی: 
سيمرغ-طبقه4- شقايق4-ساختمان  شكوفه-کوچه  غرضی-بلوار  کاوه-خ  اصفهان-خ 
واحد8 وکيل: بهزاد ايزدی نشانی: اصفهان-خ )بلوار(وحيد-نبش خ حسين آباد-مجتمع 
با  صفاهان  مهر  پارسا  شرکت   -1 خواندگان:  دوم-واحد7  عسگری-طبقه  تجاری 
تجاری  باال-مجتمع  چهارباغ  اصفهان-خ  نشانی:  دستجردی  هادی  کاظم  نمايندگی 
اصفهان-چهارراه  نشانی:  زهيدی  اصغر  علی   -2 اول-شماره350،  کوثر-طبقه  اداری 
رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مهدکودك-پ3  عطاء-مقابل  بست  وفايی-بن 
مقوم  اصفهان  ثبت   6 بخش   31/17598 ثبتی  پالك  شماره  به  آپارتمان  دانگ  شش 
427498و427499  های  به شماره  فقره چك  دو  الشه  مطالبه  و  ريال  ميليون  پنج  به 
اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  گردشكار:  ملت.  بانك 
محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حيدرعلی شاهچراغی 
شهرضائی با وکالت بهزاد ايزدی بطرفيت 1- شرکت پارسا مهر صفاهان بانمايندگی 
انتقال سند رسمی  الزام به  کاظم هادی دستجردی 2- علی اصغر زهيدی به خواسته 
شش دانگ آپارتمان دارای پالك ثبتی 1759 فرعی مجزی شده از پالك 31/351 بخش 
16 ثبت اصفهان مقوم به 5/000/000 ريال و مطالبه الشه دو فقره چك به شماره های 
427498و427499 بانك ملت. با مالحظه دادخواست و ضمائم آن که مصون از هرگونه 
ايراد و اعتراض باقيمانده است و حكايت از وقوع قرارداد اجاره به شرط تمليك فيمابين 
طرفين پرونده دارد و با توجه به استماع اظهارات وکيل خواهان و طرفين و استعالم 
تفكيكی شماره  و صورتجلسه  شاهين شهر  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  از  انجام شده 
10641 مورخ 89/5/2 ثبت شاهين شهر که حكايت از مالكيت رسمی خوانده رديف دوم 
نسبت به ملك متنازع فيه دارد مستفاد از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اظهار نظر 
کارشناس که مصون از هرگونه ايراد و اعتراضی باقيمانده است لذا دعوی خواهان را 
متوجه خواندگان رديف اول و دوم دانسته و نظر به اينكه خوانده رديف اول عليرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ايراد و ارائه ننموده است لذا شورا به 
استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده رديف اول به 
استرداد الشه دو فقره چك به شماره های 427498و427499 به عهده بانك ملت شعبه 
بازار اصفهان و محكوميت خوانده رديف دوم مستندا به مواد 219و220و223 قانون 
مدنی به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ آپارتمان قطعه 8 
مستقر در طبقه جنوبی پالك ثبتی 31/1759 بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام انباری 
هزينه  بابت  ريال   90/000 مبلغ  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکيل  حق الوکاله  و  پارکينگ  و 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره نسبت به خوانده رديف 
دوم حضوری و نسبت به خوانده رديف اول غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
در  نظرخواهی  تجديد  قابل  آن  از  پس  روز  بيست  و  شعبه  همين  در  واخواهی  قابل 
 محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:10091 شعبه هشتم حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
 9 شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/4/5-547 دادنامه:  شماره   1680/92 پرونده:  کالسه   22
فخار  طباطبايی  فرزانه  وکيل:  نيلوفری  اصغر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نشانی: سه راه سيمين-جنب پمپ بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 خوانده: 
شماره  به  چك  فقره  يك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  سلطانی  مجيد 
اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  ريال.   50/000/000 مبلغ  به   90/10/5-212243
نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر نيلوفری 
با وکالت فرزانه طباطبايی فخار به طرفيت آقای مجيد سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ريال وجه چك شماره به شماره 212243-90/10/5 به عهده بانك ملی 
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 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه 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 2و3 قانون چك مصوب 
سال 1355 با اصالحات بعدی و مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
 50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  حكم  مدنی  دادرسی  آيين  قانون 
وکيل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   430/000 و  خواسته  اصل  بابت   ريال 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )90/10/5( 
و  غيابی  صادره  رای  می نمايد  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حكم  اجرای  تاريخ   تا 
می باشد  شعبه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  مهلت  ظرف 
در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز  بيست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و 
شورای  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:10095  ميباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی   محاکم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9 شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/4/5-546 دادنامه:  شماره   1681/92 پرونده:  کالسه   23
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر نيلوفری نشانی: سه راه سيمين-مجتمع 
سيمين- راه  سه  نشانی:  فخار  طباطبايی  فرزانه  وکيل:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه 
جنب پمپ بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 خوانده: احمد سليمانی نشانی: 
مبلغ  به   76/11/1-706840 شماره  به  چك  فقره  يك  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
25/200/000 ريال. با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر نيلوفری با وکالت فرزانه طباطبايی 
فخار به طرفيت آقای احمد سليمانی به خواسته مطالبه مبلغ 25/200/000 ريال وجه 
چك به شماره 706840-76/11/1 به عهده بانك کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  عليه  محال  بانك  توسط  پرداخت  عدم 
جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه 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 2و3 قانون چك مصوب سال 1355 با 
اصالحات بعدی و مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 25/200/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 438/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )76/11/1( تا تاريخ اجرای حكم 
درحق 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 ميباشد. م الف:10096 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:93/3/3  تاريخ  دادنامه:93/3/31-398  شماره   17-93 پرونده:  کالسه   24
 مرجع رسيدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرزانه فتحی نشانی:
خ کاوه-خ22بهمن-پ89 وکيل: 1- اميرحسين مهرداد امرالهی 2- ابراهيم رجبی هر دو 
به نشانی: اصفهان-اتوبان چمران-خ 15 خرداد-کوی قائم-کوچه صاحب الزمان-پ7 
از  مطالبه گردشكار: پس  نشانی: مجهول المكان خواسته:  به  پور  عابدی  نادر  خوانده: 
اخذ  و  قانونی  تشريفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  اين شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
فتحی  فرزانه  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای  صدور  به 
نادر  طرفيت  به  رجبی  ابراهيم  و  امرالهی  مهرداد  اميرحسين  وکالت  با  جمشيد  فرزند 
عابدی پور فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت بخشی از 
انتظامی 115د46ايران53 به  ثمن فروش يكدستگاه خودروی پرايد هاچ بك به شماره 
انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه نظر به اظهارات وکيل خواهان مبنی بر اينكه 
به  را  53-115د46  انتظامی  شماره  به  بك  هاچ  پرايد  خودرو  يكدستگاه  ايشان  موکل 
معامله  ثمن  الباقی  بابت  ريال   25/000/000 مبلغ  اين خصوص  در  و  فروخته  خوانده 
الزام  تقاضای  می باشد  طلبكار  خوانده  از  موصوف  خودرو  مالكيت  انتقال  ازای  در 
از  قانونی  ابالغ  با وصف  است خوانده  نموده  را  فيه  متنازع  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
رسيدگی حضور  جلسه  در   93/1/24 مورخ  فردا  نسل  روزنامه  در  آگهی  نشر  طريق 
نداشته هيچگونه الحيه دفاعيه ای نيز ارائه ننموده لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و 
ثابت تشخيص و با توجه به استعالم به عمل آمده از پليس راهور که حكايت از مالكيت 
رسمی خواهان نسبت به خودرو موصوف دارد حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ بيست و پنج ميليون ريال و پرداخت مبلغ 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 92/12/28 لغايت زمان 
اجرای حكم و حق الوکاله وکيل در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس 
 از آن قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:10098 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

25 کالسه پرونده: 228/93 شماره دادنامه: 703-93/4/29 مرجع رسيدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ايرج خيراللهی نشانی: اصفهان-بازار بزرگ-
مقابل پاساژ صدر-فروشگاه خيراللهی خوانده: سيد حميد م برقی نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه شش فقره چك جمعًا به مبلغ 49/200/000 ريال به انضمام هزينه های 
دادرسی و تاخير تاديه گردشكار: 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 دادخواست ايرج 
خيراللهی به طرفيت سيد حميد م برقی به خواسته مطالبه مبلغ 49/200/000 ريال وجه 
774692-80/5/15و561433-80/5/27و561412-  -1 های  شماره  به  سفته  فقره   6

ملت  بانك  عهده  80/2/30و728475-80/2/27و774689-80/2/5و79/11/27-728472 
و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخير  و  دادرسی  مطلق خسارات  انضمام  به 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ به نحو نشر آگهی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حكايت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198-519 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 315-310-309-307-249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون و دويست هزار ريال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 300/000 به عنوان خسارت دادرسی و هزينه نشر آگهی به پرداخت خسارت 
نرخ  طبق  آن  ايصال  و  وصول  زمان  لغايت  فوق  تاريخ های  تاريخ  از  تاديه  و  تاخير 
بانك مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و  شاخص 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:10102 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

32 در خصوص پرونده کالسه 93-351 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت عليرضا کريمی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/9 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  4/5عصر  ساعت 
منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خيابان آتشگاه   تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:10120 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
برگ سبز و سند مالكيت خودرو ايسوزو به شماره موتور 699322 و شماره شاسی 
NAG087NPRF 12599 و شماره پالك 23-261ع66 متعلق به آقای عليرضا پرويزی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
26 کالسه پرونده: 1033/92 شماره دادنامه: 166-93/2/25 مرجع رسيدگی: شعبه 15 
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدحسن جعفرزاده مبارکه نشانی: بزرگمهر-

خ هشت بهشت شرقی-خ  کوی شهيد ابراهيميان-پ5 وکيل: محمد زمانی نشانی: خ شيخ 
صدوق جنوبی-مقابل دبيرستان سميه-طبقه فوقانی آژانس شفق خوانده: سيد مهدی 
سجادی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
استعانت  با  رسيدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمدحسن جعفرزاده مبارکه به طرفيت سيد مهدی سجادی به 
خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال وجه يك فقره سفته به شماره 640659 عهده 
بانك خزانه داری کل به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ 93/3/17 وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 522-519-198  را حكايت می کند علی هذا ضمن 
به  حكم  تجارت  قانون   249-307-309-310-315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
106/000 به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی وکالت به 
پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 1392/11/5 لغايت زمان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ شاخص بانك مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود و پرداخت 
هزينه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ريال به عهده و هزينه خوانده می باشد.م الف:10106 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 4 دادنامه: 998-93/4/30 مرجع رسيدگی: شعبه  پرونده: 93-119 شماره  27 کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا فرهنگ وکيل: سيد حسين حسينی نشانی: 
چهارباغ باال-اول خ شريعتی-جنب داروخانه خدارحمی-مجتمع فراز-طبقه2-واحد204 
خوانده: ميثم شيخی نشانی: مجهول المكان خواسته: استرداد جهيزيه گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی زهرا فرهنگ با وکالت سيد حسين 
دادخواست  به  عنايت  با  جهيزيه  استرداد  خواسته  به  ميثم شيخی  طرفيت  به  حسينی 
تقديمی و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه حاضر نگرديده و 
دفاعيه ای نيز واصل نگرديده است با توجه به اظهارات وکيل خواهان وفق صورتجلسه 
تنظيمی مورخه 93/4/12 و اينكه اقالم جهيزيه در يد زوج حالت امانی داشته اند مستندا 
اقالم  به مواد 619و620 ق.م و 515و519 ق.آ.د.م خوانده را محكوم به استرداد کليه 
مطلق خسارات  همچنين  و  پيوست  به شرح  قلم   115 پيوست شامل  ليست  در  مندرج 
رای صادره  می دارد  اعالم  و  قانونی صادر  تعرفه  طبق  وکيل  حق الوکاله  و  دادرسی 
غيابی و پس از ابالغ ظرف بيست روز قابل واخواهی در اين مرجع و بيست روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:10235 شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9009980362700435 پرونده:  شماره   9309970353800393 دادنامه:  شماره   28
نشانی  به  اصفهان  بايگانی شعبه: 900576 شاکی: جهادکشاورزی شهرستان  شماره 
تغيير  اتهام:  مجهول المكان  نشانی  به  برکت  زهرا  خانم  متهم:  منوچهری  اصفهان-خ 
غيرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام خانم زهرا برکت فرزند حسين فعاًل مجهول المكان داير بر تغيير کاربری 
اداره  شكايت  به  توجه  با  مرغ  زراعی  اراضی  از  مترمربع   2378 مقدار  در  غيرمجاز 
انتظامی و ساير  جهادکشاورزی اصفهان و کيفرخواست صادره و گزارش مامورين 
که  محل  از  گرفته شده  هوايی  عكسهای  جمله  از  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن 
حكايت از انجام ساخت و ساز در سال 86 و بعد از اصالح قانون حفظ کاربری اراضی 
زراعی و باغها مصوب سال 1374 دارد و با توجه به نظريه کميسيون تقويم اراضی 
زراعی که قيمت هر مترمربع از ملك موضوع شكايت را مبلغ 550/000 ريال اعالم نموده 
اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون فوق الذکر و اصالحات 
بعدی آن و لحاظ ماده 37 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 حكم بر محكوميت 
متهمه به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و قلع و قمع ساخت و ساز صورت گرفته صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد.م الف:10136 توانگر 

رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/4/31-666 دادنامه:  شماره   14/93 پرونده:  شماره   29
نشانی:  علی  فرزند  دهنوی  نيكخواه  پرويز  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8
گلزار شهدا-کوچه شهيد رمضان محمدی-ك شهيد  امام خمينی-دهنو-خ  اصفهان-خ 
مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  احمدلو  غالمرضا  خوانده:  حر-پ221  علی 
از تصادف و هزينه های دادرسی،کارشناسی گردشكار: قاضی شورا  خسارات ناشی 
با مالحظه محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضای شورا کفايت و ختم بررسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده باال به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزينه دادرسی و 
به  پرايد  خودروی  بين  تصادف  وقوع  فنی  کارشناس  نظريه  به  توجه  با  کارشناسی 
شماره  به   FH تريلی  کاميون  و  خواهان  به  متعلق  719ی36ايران13  انتظامی  شماره 
انتظامی 572ع16ايران59 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده 
است. و حسب نظريه کارشناس دادگستری در پرونده ارجاع امر به کارشناس شعبه 
اين  اثر وقوع  اتومبيل خواهان در  بر  8 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده 
قانونی  ابالغ  با وصف  و خوانده  است  گرديده  تعيين  ريال  مبلغ 6/000/000  تصادف 
در جلسه رسيدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نياورده است لذا قاضی شورا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و با استناد مواد1و2 قانون مسئوليت مدنی 
و مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/000/000 ريال بابت خسارات وارده و هزينه های نشر آگهی و 110/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و 1/500/000 ريال بابت هزينه کارشناسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همين مرجع قابل 
واخواهی است.م الف:10283 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/3/10-205 دادنامه:  شماره   1104-92 پرونده:  کالسه   30
نشانی:  حصاری  عرب  اميرهوشنگ  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   18
خوانده:   – بن بست شهيد مجلسی   – کوچه شهيد عباسی   – باغ درياچه  اصفهان- خ 
به  عنايت  با  حواله  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  وفايی  محمدعلی 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.  با استعانت  رسيدگی 
طرفيت  به  عرب حصاری  اميرهوشنگ  آقای  دعوای  در خصوص  قاضی شورا:  رای 
شماره  حواله  وجه  ريال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  وفايی  محمدعلی 
به  بار  تره  و  ميوه  ميدان  عهده  ولی ا...  علی  قرض الحسنه  انداز  پس  موسسه   06993

خواهان  يد  در  مستندات  اصل  بقای  به  عنايت  با  قانونی  خسارات  مطلق  و انضمام 
گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون مانده 
خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص 
داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و  بابت اصل خواسته و يكصد و ده هزار ريال 110/000 ريال 
همچنين هزينه نشر آگهی که محاسبه آن به عهده اجرای احكام می باشد بر مبنای تعرفه 
لغايت   92/11/20 دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  همچنين خسارت  و  قانونی 
مرکزی جمهوری  بانك  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاريخ وصول 
ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم  اسالمی 
قابل  به خوانده  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بيست  و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد 
واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد 
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:10285 شعبه هجدهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ارثی  کيان  نازلی  698/93ش33 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   31
سواری  يكدستگاه  سند  انتقال  جهت  رسمی  اسناد  دفاتر  از  يكی  در  بر حضور  مبنی 
پژو206 به شماره انتظامی 184س38-ايران23 به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم 
تقديم  به 50/000/000 ريال به طرفيت 1- علی آشوری دارگانی 2- عليرضا کاکولی 
تعيين  9صبح  ساعت   93/6/24 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 

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 
عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10129 شعبه 33 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

33 در خصوص پرونده کالسه 93-350 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی بر 
مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  قديريان  علی  قربان  طرفيت  به  مطالبه 
93/6/9 ساعت 4/15 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 نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10121 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

34 در خصوص پرونده کالسه 93-352 خواهان مختار عباسی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت علی حسين پور تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/9 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  5عصر  ساعت 
منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:10122 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
35 در خصوص پرونده کالسه 673/93 خواهان سيد محسن حسينی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چك به طرفيت مرتضی بلوچيان زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  12ظهر  ساعت   93/6/5 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:10228  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

36 در خصوص پرونده کالسه 425/93 خواهان عشرت هارونی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت سيد هادی رضوی زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/6/18 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:10229 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

37 در خصوص پرونده کالسه 93-169 خواهان اکبر پوريای ولی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال به طرفيت فرامرز هاشمی نژاد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز دو شنبه مورخ 93/6/17 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-

شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  حقوقی   13 شعبه  م الف:10133 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  وند  داوند  سعيد  خواهان  696/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   38
مبنی بر تقاضای صدور حكم الزام خواندگان به انتقال سند موتورسيكلت شباب قرمز 

و  دادرسی  هزينه  با  ريال   3/100/000 به  مقوم  18653تهران47  پالك   1388 مدل 
هزينه نشر آگهی به طرفيت 1- روح ا... شريفيان 2- آسيه ميزبانی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/6/24 ساعت 8صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10132 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

39 در خصوص پرونده کالسه 667/93 خواهان محمدرضا يوسفی صدر دادخواستی 
است  نموده  تقديم  سلوکيان  اکرم  طرفيت  به  ريال   2/700/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
به  با توجه  تعيين گرديده است  وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/16 ساعت 9صبح  
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 

روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
تلقی  ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم 
يك  شماره  مجتمع  حقوقی   32 شعبه  م الف:10131  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

40 شماره دادنامه: 497 شماره پرونده: 73/93 مرجع رسيدگی: شعبه 5 شورای حل 
هما-پ166  اوحدی-بن  اصفهان-خ  نشانی:  تسليمی  احمد  خواهان:  اصفهان  اختالف 
تلفن:09133100955 کدملی:1280993537 خوانده: ستار نادری نشانی: مجهول المكان 
يك  تحويل  و  استرداد  تقاضای  خواسته:  کدملی:1200121120   09308448545 تلفن: 
دستگاه خودرو پژو405 به شماره انتظامی 625ن33ايران23 به انضمام مطلق خسارات 
و  شعبه  اين  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشكار:  ريال  ميليون  پنجاه  به  مقوم  قانونی 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی 
رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی احمد تسليمی به طرفيت ستار نادری 
به خواسته الزام به تحويل مبيع يك دستگاه خودرو سواری پژو405 به شماره انتظامی 
625ن33ايران23 به موجب مبايعه نامه مورخ 93/1/5 که شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و اصول مدارك خواهان که شامل مبايعه نامه تاريخ قيد شده که به امضای 
طرفين دعوا می باشد و اظهارات خواهان مبنی بر خريد اتومبيل مذکور و پرداخت مبلغ 
دويست و شصت ميليون ريال معادل بيست و شش ميليون تومان نقد که شاهد نيز 

تاييد نموده است و همچنين علی رغم ابالغ قانونی خوانده حضور ندارد و ارسال ننمودن 
اليحه دفاعيه شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 362 
بند 3 قانون مدنی و ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
تحويل خودرو پژو405 به شماره انتظامی 625ن33ايران23 و پرداخت مبلغ 118000 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  هجده  و  صد  ريال 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
و پس از بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:10232 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/4/21-251 دادنامه:  شماره   1152/92 پرونده:  کالسه   41
نشانی:  مينائيان  خواهان: حسين  اصفهان  اختالف  و هشتم شورای حل  بيست  شعبه 
اصفهان- نشانی:  قاسمی  وکيل: سمانه  نادری-پالك14  استانداری-کوچه   اصفهان-خ 

خ نيكبخت-ماکان5-طبقه دوم-واحد27 خوانده: حميدرضا غفاريان نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسيدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
دادخواست حسين  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت 
مينائيان به طرفيت حميدرضا غفاريان به خواسته مطالبه مبلغ 32/000/000 ريال وجه 
انضمام خسارات  به  ملت  بانك  عهده  به شماره 91/7/20-726285/22  فقره چك  يك 
دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اينكه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و 
مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان حكايت می کند علی هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی و دو ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکيل دويست 
تاريخ  از  تاديه  و  تاخير  پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ريال  هزار 
1391/7/20 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه می باشد.م الف:10230 شعبه بيست و هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9209980359501392  42 شماره درخواست: 9310460359500041 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 921428 بدينوسيله اعالم ميگردد حميدرضا ديانتی فرزند اسدا... 
عليه علی شاهسون و آقای ساعدی داير بر کالهبرداری مجهول المكان به اين بازپرسی 
تسليم و به شماره 921428ب16 ثبت گرديده است که از مشتكی عنه ظرف يك ماه از 
تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور ميشود و با تجويز ماده 115 قانون 
آئين دادرسی کيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی 
برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
مولوی  می گردد.م الف:10277  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمنًا 

بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9309980359500581  43 شماره درخواست: 9310460359500043 شماره 
بايگانی شعبه: 930587 بدينوسيله اعالم ميگردد مجيد محزونيه فرزند عباس  شماره 
نامشروع  مال  تحصيل  بر  داير  کوزاد  سياوش  عليه  ا...  نعمت  فرزند  کم  پر  زهرا  و 
مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 930587ب16 ثبت گرديده است که 
به حضور  دعوت  رسيدگی  جهت  آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از 
ميشود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی کيفری اين آگهی به منزله ابالغ در 
يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور 
اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمنًا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری 
انقالب  و  عمومی  دادسرای   16 بازپرس شعبه  مولوی  می گردد.م الف:10278  پرداخت 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

44 در خصوص پرونده کالسه 477/93 خواهان رضا يداللهی هفشجانی دادخواستی 
آرام رستمی  دل   – حميد رستمی   – به طرفيت مجيد رستمی  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/4 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
پالك57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  روبروی مدرسه   –
در  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
اختالف شهرستان  يك شورای حل  مجتمع شماره  م الف:10298 شعبه ششم حقوقی 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

45 در خصوص پرونده کالسه 121/93ش7 خواهان محسن فرح پور دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت اکبر مرادی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/15 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  9صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10281 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

46 در خصوص پرونده کالسه 349/93 خواهان سيد محسن حسينی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت قدرت ا... يزدانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/6/5 
ساعت 4/30 عصر 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 نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10287 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

47 در خصوص پرونده کالسه 93-281 خواهان بهرام حيدربيگی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی جنگلی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/6/11 
ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10288 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

48 در خصوص پرونده کالسه 699/93ش11 خواهان ايرج سليمانی دادخواستی مبنی 
است  نموده  تقديم  اسماعيل عسگری  طرفيت  به  قطعی سند رسمی  انتقال  به  الزام  بر 
وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/6/18 ساعت 9 صبح 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 نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:10944 شعبه  11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ اجراییه 

 9201440/2 پرونده:  بايگانی  شماره   9204002127000043/2 پرونده:  شماره   49
شماره ابالغيه: 139305102004001135 آگهی ابالغ اجراييه: 9204002127000043/2 
آزادگان- جريب-کوی  هزار  اصفهان-خ  ساکن:  خراجی  حسنعلی  آقای  به  بدينوسيله 

پالك53 بدهكار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه امكان ابالغ واقعی در آدرس 
-143458 شماره  رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  است  نگرديده  ميسر  مذکور 

شعبه  کشاورزی  بستانكار)بانك  3 شهرضا،  شماره  دفترخانه  در  تنظيمی   79/10/11
شهرضا( به نشانی فوق مبادرت به صدور اجرائيه کالسه فوق را نموده که برابر آن 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 853/184 ريال بابت سود و متفرعات 
بدهكار می باشيد که خسارت تاخير روزانه از تاريخ 92/3/6 روزانه مبلغ 27/777 ريال 
تا روز پرداخت نيز به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج  
و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه 
ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد 
بنا به تقاضای بستانكار پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه)مازاد ارزش ششدانگ يك 
واحد مزرعه با چاه و مرغداری و کليه ساختمانها و تاسيسات و متعلقات موجود و آتی 
االحداث پالك 297 فرعی از 76 اصلی بخش يك ثبتی شهرضا( و قطعيت آن حداکثر 
به وصول  نسبت  مزايده  برگزاری  با  و  ارزيابی  قطعيت  تاريخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر 

نخواهد شد.م الف:11044 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ 

50 نظر به اينكه طاهره زاغی فرزند عبدالزهرا در پرونده کالسه 930617ب14 به اتهام 
تحصيل مال مسروقه از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است. بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   14 در شعبه  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف 
دادگستری   2 در خ شريعتی ساختمان شماره  واقع  اصفهان   5 انقالب مجتمع شماره 
جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از 
تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:10349 شعبه 14 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980376500004 پرونده:  شماره   9310100376500619 ابالغيه:  شماره   51
تشنيزی  طاهری  اسدا...  و  آزاد  عبدالرسول  خواهان ها   930445 بايگانی:  شماره 
دادخواستی به طرفيت خواندگان آيت ا... عزيزی و بنارس عزيزی و گل ناز عزيزی و 
زيبنده عزيزی و فروزان عزيزی و محترم رجبی مورکانی و عباس عزيزی و امان ا... 
عزيزی و تابنده عزيزی و فرشاد عزيزی و فرشيد عزيزی و حفيظ ا... عزيزی و حسين 
تقديم  منقول(  غير  و  منقول  )مالی  ثالث  جلب  خواسته  به  عزيزی  ناز  پری  و  عزيزی 

 25 به شعبه  رسيدگی  که جهت  نموده  اصفهان  استان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان واقع در اصفهان-خيابان چهارباغ باال-چهارراه نظر-
مجتمع دادگاه های تجديد نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309980376500004 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/6/16 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت 
بنارس عزيزی(  و  ناز عزيزی  گل  و  ناز عزيزی  )پری  بودن خواندگان  مجهول المكان 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:10348معتمدی مدير دفتر شعبه 25 دادگاه 

تجديد نظر استان اصفهان 
ابالغ 

52 شماره درخواست: 9310460358200008 شماره پرونده: 9309980358200294 
بازپرسی  سوم  شعبه   930386 کالسه  پرونده  در   930386 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان خانم زهرا نيك نشان فرزند علی شكايتی 
عليه آقای بهزاد افكار داير بر خيانت در امانت مطرح نموده که جهت رسيدگی به اين 
اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون  شعبه ارجاع گرديد نظر به 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اين دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:10347 شيرانی مدير دفتر شعبه سوم بازپرسی مجتمع شماره يك 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ  

53 شماره درخواست: 9310460358200006 شماره پرونده: 9209980358201728 
بازپرسی  سوم  شعبه   922053 کالسه  پرونده  در   922053 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای محسن گلی فرزند اسدا... شكايتی 
عليه خانم معصومه عباسی برجويی فرزند عيسی داير بر سرقت طال به ميزان هفتاد 
ميليون ريال و وجه نقد به ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال و تخريب نموده که 
می باشد  مجهول المكان  متهم  اينكه  به  نظر  گرديد  ارجاع  شعبه  اين  به  رسيدگی  جهت 
کيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  حسب 
از تاريخ نشر  تا متهم  از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود  مراتب يك نوبت در يكی 
آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگويی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:10346 شيرانی مدير دفتر شعبه سوم 

بازپرسی مجتمع شماره يك دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ 

54 شماره درخواست: 9310460358200007 شماره پرونده: 9309980358200309 
بازپرسی  سوم  شعبه   930402 کالسه  پرونده  در   930402 شعبه:  بايگانی  شماره 
فرزند محمد  آقای عزيزا... ظريف زاده  انقالب شهرستان اصفهان  و  دادسرای عمومی 
شكايتی عليه آقای جواد قريشی داير بر ربودن اموال مطرح نموده که جهت رسيدگی به 
اين شعبه ارجاع گرديد نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اين دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:10318 شيرانی مدير دفتر شعبه سوم بازپرسی مجتمع شماره يك 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

55 در خصوص پرونده کالسه 641/93ش33 خواهان منيژه کيانی هاشمی اصفهانی 
با وکالت آقای محمد ا...داديان دادخواستی مبنی بر اعالن بطالن و بی اعتباری مبايعه 
نامه مورخ 1391/2/17 در خصوص يك قطعه زمين به پالك ثبتی 672 مجزی شده از 
به  فعاًل مقوم  ثبت اصفهان  از 15241 اصلی واقع در بخش 5  پالکهای 1و418 فرعی 
الهی  حبيب  مهدی  طرفيت  به  دادرسی  مطلق خسارات  انضمام  به  ريال   21/000/000
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/6/11 ساعت 12 ظهر 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10314 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

56 در خصوص پرونده کالسه 644/93ش33 خواهان ياشار دره شوری با وکالت آقای 
محمد ا...داديان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال پنجاه ميليون ريال 
وجه نقد دو فقره چك به انضمام خسارات تاخير تاديه و خسارات دادرسی و صدور 
ابالغ به طرفيت سعيد کيانی هرچگانی تقديم  از  قرار تامين خواسته و اجرای آن قبل 
12/30ظهر  ساعت   93/6/11 مورخ  شنبه  سه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10313 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

57 در خصوص پرونده کالسه 93-348 خواهان رسول زاهدپور دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه 2 فقره چك به عهده بانك پست بانك به انضمام 
خسارات اعم از هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه لغايت تاريخ وصول و تامين 
مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  شكرگزار  بهزاد  طرفيت  به  خواسته 
خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  4عصر  93/6/10 ساعت 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 18 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10311 

شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ابراهيميان  جالل  خواهان  438/93ش11  کالسه  پرونده  در خصوص   58
مبنی بر مطالبه به طرفيت عليرضا آقابابايی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 93/6/26 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 نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
م الف:10308 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل  اتخاذ می شود.  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

محمدباقر  امام  قرض الحسنه  خواهان   335-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   59
وقت  است  نموده  تقديم  ده سرخی  نفر  محمد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسيدگی برای مورخه 93/6/22 ساعت 9 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:10307 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

محمدباقر  امام  قرض الحسنه  خواهان   334/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   60
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت حميد سلطانی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 93/6/22 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10306 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
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یادداشت

پایگاه اورژانس هوایی استان 
افتتاح می شود

پایگاه امدادهوایی استان اصفهان همزمان با 15 استان کشور 
روز شنبه 18 مرداد افتتاح می شود.

در حالی که قرار بود 15 سایت اورژانس هوایی کشوردیروز به 
طور همزمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اهواز، بوشهر، 
تهران، تبریز، شاهرود، ش��یراز، مش��هد، کرمان، کرمانشاه، 
قم، قزوین، همدان و زاهدان افتتاح ش��ود، وزات بهداشت از 
تأخیر زمان مراسم افتتاح و موکول شدن آن به روز شنبه 18 
مردادماه خبر داد .بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان؛ همزمان با سایر اس��تان های دیگر مراسم افتتاحیه 
پایگاه امدادهوایی استان اصفهان روز ش��نبه هفته آینده در 
هوانیروز اصفهان با حضور مس��ئوالن استانی و دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان برگزار می شود.گفتنی اس��ت؛ اجرای این 
مراس��م در راس��تای برنامه طرح تحول نظام سالمت و بسته 
خدماتی ارتقاء وضعیت امداد هوایی و خدمت هرچه بهتر در 

ناوگان اورژانس کشور صورت می گیرد.

نطنز، قطب گردشگری مذهبی 
استان می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: شهرستان 
نطنز با دارا بودن بیش از ۴۰ بقعه متبرکه از نوادگان و فرزندان 
ائمه اطهار، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری مذهبی 
را دارد.حجت االس��الم والمس��لمین رضا صادق��ی در جوار 
امام زاده شاه سلطان حسین )ع( اظهار کرد: شهرستان نطنز، 
با میهمانی از پیکر پاک بی��ش از ۴۰ تن از نوادگان و فرزندان 
ائمه اطهار، ظرفیت تبدیل ش��دن به یک قطب گردش��گری 

مذهبی را دارد.
وی اف��زود: اس��تان اصفه��ان، با وج��ود بی��ش از 718 بقعه 
 متبرکه، جایگاه س��ومی را در کشور دارا اس��ت که می توان با 
برنامه ریزی های الزم، زمینه را برای ایجاد توریست مذهبی 
فراه��م آورد.مدیرکل س��ازمان اوقاف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان گفت: وجود این تعداد از نوادگان ائمه در این منطقه، 
نش��ان دهنده جایگاه باالی دین و تبلیغ دین اس��الم اس��ت 
که مردم این س��رزمین از دیر باز با دین اس��الم انس و الفت 

داشته اند.
وی در ادامه به ضرورت تبدیل شدن امامزادگان به پایگاه های 
فرهنگی تصریح کرد: با توجه به بیان��ات رهبر معظم انقالب 
اسالمی مبنی بر ضرورت ایجاد قطب های فرهنگی در سطح 
کش��ور، معرفی امامزاده های ش��اخص برای تبدیل شدن به 
قطب فرهنگی ام��ری مهم و ض��روری اس��ت. صادقی بیان 
کرد: برای گسترش س��بک زندگی اس��المی در جامعه باید 
 ابعاد مختلف ش��خصیتی ای��ن خاندان اهل بی��ت عصمت و 
طهارت )ع( بیش از پیش مورد توج��ه قرار گیرد.وی گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های سازمان اوقاف و امورخیریه می توان 
با ایجاد پایگاه های فرهنگی، عالوه بر افزایش زائران امامزاده ها، 

در مقابل جنگ نرم و جنگ فرهنگی دشمن ایستادگی کرد.

 افق تعامل، پیش روی شورای 
دو کالنشهر مشهد و اصفهان

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با حضور در جلسه 
علنی شورای ش��هر مشهد از نزدیک ش��اهد روند و چگونگی 
مذاکرات و تصمیم گیری های این شورا شد.رضا امینی رئیس 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان ضمن حضور در جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر مشهد، از نزدیک شاهد روند و چگونگی 
مذاکرات و تصمیم گیری این ش��ورا شد.همچنین وی ضمن 
بازدید از مرکز پژوهش های شورای اس��المی شهر مشهد، با 
براتعلی خاکپور عضو شورای شهر مش��هد و رئیس این مرکز 
دیدار کرد. دو طرف در این دیدار با بررسی زمینه های موجود 
برای تعامل، ب��ر همکاری دوجانب��ه تأکید کردن��د.در ادامه 
رییس شورای شهر اصفهان نیز از سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری مشهد بازدید کرد که بر تبادل تجربیات 
 و تعامل میان سازمان فاوا ش��هرداری مشهد و اصفهان تأکید

 شد.

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم 
در مردادماه سال جاری

سازمان وظیفه عمومی ناجا، تمامی مش��موالن دیپلم و زیر 
دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مرداد ماه 
1۳۹۳ را به خدمت سربازی فراخواند.سازمان وظیفه عمومی 
ناجا ضمن فراخوان تمامی مشموالن غایب و غیرغایب متولد 
1۳55 تا پایان مرداد م��اه 1۳75 برای انج��ام خدمت دوره 
ضرورت، طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و 
زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ 
نوزدهم مردادماه سال 1۳۹۳ دریافت کرده اند، می بایست در 
ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 

شده، حضور یابند.
مشموالن ساکن تهران بزرگ

کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای 
برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال 1۳۹۳ می باشند 
می بایست رأس ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/5/1۹ به 
محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش ابالغ شده است 

حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای 
برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال 1۳۹۳ می باشند 
رأس س��اعت 7 صبح یکش��نبه مورخ ۹۳/5/1۹ ب��ه معاونت 
وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.
الزم به ذکر اس��ت، عدم حضور به موقع در زمان و محل های 

تعیین شده غیبت محسوب می شود.
گفتنی است، آن دسته از مش��موالنی که به هر دلیل تاکنون 
موفق ب��ه دریافت ب��رگ معرفی نامه مش��موالن ب��ه مراکز 
آموزش، نش��ده اند، می توانند به نزدیک تری��ن دفتر خدمات 
 الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( مراجعه و نسبت به دریافت

 برگ مذکور اقدام و بر اساس اطالعات درج شده در آن اقدام 
نمایند.

امروز چهارمحال و بختیاری 
میزبان رئیس جمهوری است

رئیس جمهور و برخی از اعضای هیات  دولت  امروز 
)چهارشنبه  (در ششمین سفر استانی خود به چهار 

محال و بختیاری  می آیند .
.مس��یر می��دان دوازدهم مح��رم )فلک��ه آبی( تا 
مجموعه ورزشی انقالب مسیر اس��تقبال مردم از 
رئیس جمهور پیش بینی شده است.این سفر ۲ روزه 
بوده و رئیس جمهور از نزدیک با گروه های مختلف 
مردم از جمله نخبگان، علما و سرمایه گذاران استان 
دیدار می کند.بازدید از برخی پروژه های استانی نیز 
از دیگر برنامه های رئیس جمهور عنوان شده است.

دکتر روحانی پیش از این پنج س��فر به استان های 
خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایالم 
و لرس��تان انج��ام داده و چهارمح��ال و بختیاری 

ششمین سفر رئیس جمهور محسوب می شود.

مرگ 11 نفر در آتش سوزی 
زندان شهرکرد

ریی��س کل دادگس��تری اس��تان چهارمح��ال و 
بختیاری علت مرگ 11 زندانی در زندان شهر کرد 

را خفگی ناشی از آتش سوزی عنوان کرد.
سیدعبداهلل موس��وی با تأیید مرگ 11 زندانی در 
شهرکرد بر اثر آتش س��وزی، اظهار کرد: این واقعه 
س��اعت) 1۶ دوش��نبه - 1۳ مردادماه ( در زندان 
شهرکرد رخ داد. وی تاکید کرد که وضعیت کنونی 
زندان مطلوب است.موس��وی علت آتش سوزی را 
نامش��خص اعالم کرد و گفت: به محض مشخص 
شدن علت آتش سوزی اطالع رسانی دقیق خواهد 
ش��د.مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری نیز در همین رابطه گفت که دوش��نبه 
گذشته در پی وقوع آتش سوزی در زندان شهرکرد 
11 نفر جان خود را از دست دادند که اجساد آنان 
برای تعیین هویت و صدور جواز دفن به پزش��کی 
قانونی ارجاع شده اس��ت. وی افزود: خانواده های 
زندانیان فوت ش��ده در این حادثه می توانند برای 
تحویل اجساد و دریافت جواز دفن به مرکز پزشکی 

قانونی استان مراجعه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأمور 

تحقیق درباره حادثه زندان شهرکرد شد
با دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی 
کل کش��ور مأمور تحقیق و بررس��ی درباره حادثه 
زندان شهرکرد شد.آیت اهلل املی الریجانی رئیس 
قوه قضای��ه با ص��دور حکمی ناصر س��راج رئیس 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور را مأمور رسیدگی 
تحقیق و بررس��ی حادثه زندان ش��هرکرد کرد.در 
حکم رئیس قوه قضاییه آمده است: در اسرع وقت 
نسبت به تحقیق و بررسی جوانب مختلف بروز این 
حادثه اقدام و نتیجه بررسی ها را به اینجانب اعالم 

نمایید.

حضور مشاور اجرایی معاون 
امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور در دانشگاه شهرکرد

 مش��اور اجرایی معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهور ب��ا حضور در دانش��گاه ش��هرکرد از مرکز 

طراحی زندگی این دانشگاه دیدن کرد.
دیروز، آرام��ی مش��اور اجرایی معاون ام��ور زنان 
و خانواده رئیس جمهور در آس��تانه س��فر هیأت 
دولت به اس��تان چهارمحال و بختی��اری با حضور 
در دانشگاه ش��هرکرد از مرکز طراحی زندگی این 
دانشگاه دیدن کرد.مشاور اجرایی معاون امور زنان 
و خانواده رئی��س جمهور تعامل بین دس��تگاهی 
ارگان های استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه 
شهرکرد برای راه اندازی این مرکز را شایسته تقدیر 
دانست و افزود: خانوده بستر تحول جامعه می باشد 
و ایجاد مراکزآسیب شناس��ی و رفع معضالت این 
نهاد اجتماعی یکی از دغدغه ه��ای دولت تدبیر و 
امید است.آرامی در جمع زوج های جوان در آستانه 
ازدواج حاضر در این مرکز حضور فعاله و مستمر در 
مرکز طراحی زندگی را زمینه س��از ایجاد رابطه ای 
دانش بنیان در خانواده دانست و از جوانان خواست 
حضور در این مرکز را غنیمت دانسته و نهایت بهره 
را از اس��اتید این مرکز ببرند.گفتنی اس��ت مرکز 
طراحی زندگی دانشگاه ش��هرکرد به عنوان اولین 
مرکز طراحی زندگی س��الم در کشور اردیبهشت 
ماه س��ال ج��اری در دانش��گاه ش��هرکرد با هدف 
تعالی و تحکیم بخش��ی به بنیان خانواده به عنوان 
اساس��ی ترین نهاد جامعه و نهادینه شدن آموزش 
مهارت های زندگ��ی در خانواده راه اندازی ش��د و 
تا کنون قریب به ۲۰۰۰ س��اعت انواع کارگاه های 
آموزشی برای زوج های در آس��تانه ازدواج برگزار 
کرده است.دکتر ش��امحمدی سرپرست دانشگاه 
ش��هرکرد ضمن خیرمقدم گویی به مشاور اجرایی 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و همراهان 
و ابراز خرس��ندی از حضور ایش��ان در دانشگاه و 
مش��اهده اقدامات صورت گرفته در مرکز طراحی 
زندگی از نزدیک، خواس��تار حمایت و توجه ویژه 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور به این 
مرکز شد و گفت: دانشگاه ش��هرکرد آمادگی دارد 
حرکت شروع شده در مرکز طراحی زندگی سالم را 
با رویکر آموزشی و پژوهشی برای باال بردن امید به 

موفقیت در زندگی جوانان توسعه دهد.

اخبار کوتاه یادداشت

بام ایران

ارائه 4811 مورد مشاوره قضایی رایگان در دادگستری اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در ماه گذشته ۴ هزار و 811 نفر از خدمات 
مشاوره قضایی رایگان دادگس��تری اصفهان بهره مند ش��دند.واحد ارشاد و معاضدت 
دادگستری اصفهان با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب حقوقی، همه روزه آماده ارائه 

خدمات مشاوره ای اعم از حقوقی، کیفری و خانواده به عموم مردم است.
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استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت بحث جمعیت از تشکیل 
شورای راهبری سیاست های ابالغی رهبری برای نخستین بار 

در کشور و در اصفهان خبر داد.
 رسول زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی 
استان اصفهان با بیان اینکه شورای هماهنگی وقایع چهارگانه 
هر ۶ ماه تشکیل جلس��ه می دهد که تاکنون در دولت تدبیر 
و امید دو جلسه آن برگزار شده اس��ت، اظهار کرد: جمعیت 
استان اصفهان از مرز پنج میلیون نفر گذشت و در حال حاضر 
جمعیت استان پنج میلیون و 1۲۰ هزار نفر و جمعیت کشور 
نیز از مرز 77.5 میلیون گذشته و به مرز 78 میلیون می رسد.

وی با اشاره به دو موضوع اساسی که پس از ابالغ سیاست کالن 
کشوری و تاکیدات رهبری مبنی بر افزایش نرخ رشد جمیعت 
و تغییر روند گذشته است، افزود: برای نخستین بار در استان 
اصفهان ش��ورای راهبری سیاس��ت ابالغی رهبری تشکیل 
می شود که با شرکت مس��ئوالن مختلف و اجرایی کردن این 

سیاست ها طرح و برنامه آینده آماده می شود.
استاندار اصفهان با تاکید به اینکه منتظر اعالم سیاست شورای 
مجلس شورای اس��المی در زمینه افزایش جمعیت هستیم، 
تصریح کرد: در آینده ای نزدیک کارت هوشمند و شناسنامه 
الکترونیک برای مردم صادر می ش��ود که طی زمانبندی که 
از جمعیت کل اس��تان فراهم شده اس��ت برنامه ریزی و اجرا 

می شود.
وی گفت: با اش��اره به دیدگاه های عمیق رهبری و با استناد 
به منافع ملی قدرت که یکی از موارد آن جمعیت است ایران 
اس��المی باید یکی از اهداف اس��تراتژیک را به ثمر برساند و 

محدودیت های سد راه را بر دارد.
زرگرپور افزود: اس��تان اصفهان با توجه به ظرفیت های قابل 
توجه در صدد اجرای سیاست های قطعی جمهوری اسالمی 
است و به همین دلیل شورای راهبری را تشکیل داده است که 

در این شورا چگونگی تحقق سیاست ها معین می شود.
بیشترین نرخ ازدواج در فریدون شهر و کمترین 

نرخ ازدواج در لنجان
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: استان اصفهان با 
8 هزار و 1۹۶ مورد طالق در سال گذشته رتبه ۲۳ طالق در 
کشور را دارد که از هر یک هزار نفر یک نفر طالق گرفته است.

تورج حاجی رحیمیان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع 
حیاتی استان اصفهان با اشاره به شاخص های جمعیتی کشور و 
مقایسه آن با این استان اظهار کرد: نرخ رشدجمعیت در کشور 
1.۲8 درصد بوده که این شاخص در استان اصفهان 1.۳ درصد 
است و نرخ ثبت والدت در استان اصفهان 1۶ و نرخ رشد وفات 

۴.۹ درصد بوده که این میزان پایین تر از نرخ کشوری است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون نفر در شهر اصفهان زندگی 
می کنند، افزود: متوس��ط رشد س��االنه جمعیت در اصفهان 
1.8۲ درصد و بعد خانوار ۳.۳ درصد و میانگین س��نی ۳1.8 

درصد است.
مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان رشد متوسط سالیانه از 
سال ۴5 تا س��ال ۹۲ را فقط در سال ۶۲ با رشد جمعیت ۴.۲ 
درصدی همراه دانس��ت و تصریح کرد: به مرور طی دهه های 
بعدی این رشد روند کاهشی داشته است، چنان که در سال 

۹۲، به 1.۳ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بیشترین گروه سنی استان اصفهان بین 15 
تا ۲۹ سال و با شاخص ۳۰ درصد اس��ت، ادامه داد: بر اساس 
آمار سال ۹۰، بُعد خانوار در استان اصفهان سه نفر با ۲۹ درصد 
باالترین گروه سنی و سپس چهار نفر با ۲7.7 درصد باالترین 

گروه سنی را به خود اختصاص داده است.
حاجی رحیمیان با بیان اینکه نرخ باروری س��ال گذش��ته در 
استان اصفهان بین ۲5 تا ۲۹ سال بوده است، گفت: جمعیت 
زنان در بین این س��نین ۲۹۰ هزار و 1۰۰ نفر بوده است که 
تعداد والدت های صورت گرفته آن ها ۲۹ ه��زار و ۴۳۳ بوده 
اس��ت.وی در والدت مقایس��ه ای کش��ور باالترین نرخ رشد 
جمعیت را مربوط به اس��تان سیس��تان و بلوچستان عنوان 
کرد و افزود: پایین ترین نرخ رش��د جمعیت کشور مربوط به 
استان گیالن اس��ت که اس��تان اصفهان نیز رتبه ۲5 در نرخ 

رشد جمعیت را با 7۹ هزار و ۳71 نفر والدت در سال گذشته 
داشته است.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیشترین نرخ 
والدت اس��تان اصفهان را مربوط به تیران و کرون و کمترین 
نرخ والدت را مربوط به شاهین ش��هر و میمه عن��وان کرد و 
افزود: بیش��ترین نرخ فوت مربوط به شهرس��تان خوانسار و 
 کمترین نرخ فوت مربوط به شهرس��تان آران و بیدگل بوده

 است.
وی با اش��اره به وضعیت وفات در کش��ور، خراسان جنوبی را 
با باالترین نرخ رش��د وفات و اس��تان البرز را پایین ترین نرخ 
رشد وفات دانس��ت و گفت: اس��تان اصفهان از نظر وضعیت 
وفات رتبه 1۴ را ب��ا ۲۴ هزار و 5۰۰ نفر مورد فوتی در س��ال 
گذشته داشته است.حاجی رحیمیان همچنین به ثبت وقایع 
ازدواج استان اصفهان در س��ال گذشته اشاره کرد و افزود: در 
چهار ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
با رش��د ۴.۶ درصدی ازدواج مواجه بودیم، چنانکه در س��ال 
گذش��ته ۴۳ هزار و 7۲۰ مورد ازدواج رخ داده است که طبق 
 محاس��بات صورت گرفت��ه ن��رخ ازدواج 8.8 درصد گزارش 

شده است.
وی بیان کرد: بیشترین حجم ازدواج های ثبت شده مردان در 
استان اصفهان را گروه سنی ۲۹-۲5 ساله به خود اختصاص 
 داده ان��د که این توزیع س��نی در کل کش��ور بی��ن ۲۴- ۲۰ 

سال است.
مدیر کل ثب��ت احوال اس��تان اصفه��ان بیش��ترین حجم 
ازدواج های ثبت شده زنان در اس��تان را گروه سنی ۲۰-۲۴ 
ساله عنوان کرد و افزود: این توزیع سنی معادل رده سنی در 

کل کشور است.
حاجی رحیمیان با بیان اینکه در سال گذشته 8 هزار و 1۹۶ 
مورد طالق در اس��تان ثبت شده اس��ت، گفت: نرخ طالق در 
استان اصفهان ۶.1 درصد اس��ت که هر ماه حدود ۶8۳ مورد 

طالق اتفاق می افتد.
وی روند طالق در چهار ماهه نخست سالجاری را با رشد ۲۹ 
درصدی دانست و افزود: استان اصفهان با 8 هزار و 1۹۶ مورد 
طالق در سال گذشته رتبه ۲۳ طالق در کشور را دارد که از هر 
یک هزار نفر یک نفر طالق گرفته اس��ت و این در حالی است 
که اس��تان خراس��ان رضوی دارای باالترین نرخ رشد طالق 
و سیس��تان و بلوچس��تان دارای پایین ترین نرخ رشد طالق 

بوده است.
مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان گفت: بیشترین حجم 
طالق های ثبت ش��ده مردان و زن��ان در اس��تان اصفهان را 
گروه س��نی ۲۹- ۲5 س��اله به خ��ود اختص��اص دادند که 
 ای��ن توزی��ع س��نی تقریب��اً مع��ادل رده س��نی کش��وری

 است.
وی بیش��ترین ن��رخ ازدواج در شهرس��تان های اس��تان را 
فریدون شهر و کمترین نرخ ازدواج را شهرستان لنجان عنوان 
کرد و افزود: بیشترین نرخ طالق در شهرستان شاهین شهر و 
میمه و کمترین نرخ طالق را خمینی شهر و گلپایگان داشته 

است.

جمعیت ، یکی از منافع ملی قدرت

شورای راهبری سیاست های ابالغی رهبری در اصفهان تشکیل می شود

آهنگی تازه در نرخ رشد جمعیت ایران

در ایام انتخاب رشته کنکور سراسری سال 93 صورت می گیرد

استقرار9۰ پایگاه مشاوره انتخاب رشته
 آموزش و پرورش در استان

معاون کمیته امداد اصفهان خبر داد

کمک 21۰ میلیون تومانی مردم اصفهان
 به غزه و فلسطین 

رییس اداره مش��اوره دوره های تحصیلی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در راس��تای پیش��گیری از س��وء 
اس��تفاده افراد و مراکز غیرمج��از و ارائه 
مشاوره انتخاب رش��ته کنکور سراسری 
سال ۹۳، تعداد ۹۰ پایگاه مشاوره انتخاب 
رش��ته در سطح اس��تان اصفهان مستقر 

شده است.
مرتضی اسفنانی ابراز داشت: در راستای 
پیش��گیری از س��وء اس��تفاده اف��راد و 
مراکز غیرمج��از و ارائه مش��اوره انتخاب 
 رش��ته کنک��ور سراس��ری س��ال ۹۳ به

 دانش آموزان و والدین آن ها، پایگاه های مش��اوره انتخاب رشته آموزش و پرورش در سطح 
استان مستقر شده اس��ت.وی افزود: تعداد ۹۰ پایگاه مشاوره در سطح ۴۰ منطقه آموزش و 
پرورش شهرستان های استان و همچنین نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان مستقر شده 
است.رییس اداره مشاوره دوره های تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
به طور میانگین در هر منطقه و ناحیه، دو پایگاه ویژه دانش آموزان پسر و دختر درنظر گرفته 
شده و در هر پایگاه نیز تعداد ۴ مشاور مجرب مستقر شده اند.وی بیان داشت: مشاوران مستقر 
در این پایگاه ها، باتوجه به تراز دانش آموزان و عالقه مندی های آن ها، انتخاب رشته اینترنتی را 
به کمک بهترین نرم افزار انتخاب رشته کشور و همچنین انتخاب رشته دستی انجام می دهند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
اصفهان از کم��ک ۲1۰ میلیون تومانی 
مردم این اس��تان به مردم مظلوم غزه و 

فلسطین خبر داد.
بهرام س��واد کوهی در جمع خبرنگاران 
اس��تان با بیان اینکه مردم اصفهان در 
کمک های بش��ر دوس��تانه بسیار پیش 
قدم هستند، اظهار داش��ت: مردم خیر 
اصفهان به مردم مظلوم غزه و فلسطین 
حدود ۲1۰ میلیون تومان کمک کردند 
که این کمک ه��ا در روز راهپیمایی روز 
قدس جمع آوری شده است. وی با بیان 
اینکه در طی این چند س��ال اخیر به این اندازه کمک مالی به مردم غزه نداشته ایم، افزود: 
کمک های بش��ر دوس��تانه مردم اصفهان به مردم مظلوم فلس��طین و غزه امسال بیش از 
هفت برابر رشد داشته اس��ت.معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان 
در مورد نحوه ارس��ال این کمک های مردمی به مرد بی پناه غزه و فلس��طین تصریح کرد: 
تمام کمک های مردمی که با عنوان غزه و فلس��طین جمع آوری می ش��ود توس��ط مرکز 
کمیته امداد کشور جمع آوری و به حس��اب معاونت امور بین الملل واریز می شود و سپس 
 از طریق هماهنگی ب��ا وزارت امور خارجه این کمک ها به مردم غزه و فلس��طین رس��انده

 می شود.

برخورد شدید با شرکت های لبنی متخلف: 

کمیته بازنگری مصرف روغن پالم تشکیل شد

باخت زندگی در شرط بندی های قهوه خانه ای

مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آش��امیدنی س��ازمان غذا و 
دارو از تش��کیل کمیته فنی»بازنگری مص��رف روغن پالم در 
فرآورده های غذایی با تاکید بر محص��والت لبنی« خبر داد و 
گفت: ظرف دو تا س��ه هفته آینده، نتایج جلسات این کمیته 
به اطالع وزیر بهداش��ت می رس��د.دکتر هدایت حسینی در 
گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به حساسیتی که در ارتباط 
با مصرف روغن پال��م در فرآورده های غذای��ی وجود دارد و به 
دنب��ال پیگیری های وزیر بهداش��ت، کمیته فن��ی "بازنگری 
مصرف روغن پالم در فرآورده های غذایی با تاکید بر محصوالت 

لبنی"،  در سازمان غذا و دارو تشکیل شد.وی از حضور اساتید 
دانشگاهی، صاحبان صنایع غذایی، کارشناس��ان غذا و دارو، 
نمایندگان انجمن فرآورده های لبنی و... در این کمیته فنی خبر 
داد و گفت: قرار است جلساتی متعددی در ارتباط با بازنگری 
مصرف روغن پالم در فرآورده های غذایی، در سازمان غذا و دارو 
تشکیل شود.حسینی با اعالم اینکه ظرف دو تا سه هفته آینده 
نتایج جلس��ات این کمیته فنی به وزیر بهداشت و همچنین 
مردم ارائه خواهد شد، افزود: هدف این کمیته، محدود سازی 
بیش از پیش مصرف روغن پالم در فرآورده های غذایی به ویژه 

محصوالت لبنی پرمصرف است.مدیر کل نظارت بر مواد غذایی 
و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اعالم اینکه سازمان غذا و دارو 
برای تعداد معدودی از محصوالت لبنی مجوز استفاده محدود 
از روغن پالم را صادر کرده اس��ت، گفت: این محصوالت اغلب 

کم مصرف هستند. 
ول��ی برخ��ی از فرآورده ه��ای لنب��ی پ��ر مص��رف ب��دون 
مج��وز س��ازمان غ��ذا و دارو نس��بت ب��ه اس��تفاده روغ��ن 
 پالم اقدام کرده ان��د که این تخلف اس��ت و با آن ه��ا برخورد 

می شود.

رواج ش��رط بندی های قه��وه خانه ای، موج��ب بروز آس��یب های جدی اجتماع��ی و خانوادگی 
می ش��ودعضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از آنجایی که در ش��رط بندی بر س��ر 
نتیجه مس��ابقات ورزش��ی، مانند بازی ورق مالی، طرف بازنده و برنده وجود دارد، جرم محسوب 
ش��ده و قابل پیگیری اس��ت.محمد علی اس��فنانی ضمن مذمت رواج ش��رط بن��دی در برخی 
قهوه خانه ها، گفت: ش��رط بندی در اماکن عمومی نظیر قهوه خانه ها، بر س��ر نتیجه مس��ابقات 
ورزشی عمل مجرمانه بوده و قابل پیگیری اس��ت.نماینده مردم فریدن در مجلس شورای با بیان 
اینکه از لحاظ قانونی مش��کلی برای تش��خیص جرم ش��رط بندی وجود ندارد، عنوان کرد: قطعاً 
 وظیفه مس��ئوالن نظارتی و پلیس ویژه امنیتی کشور است که مس��تقیماً به این جرم رسیدگی 
کنند.وی افزود: نهادهایی که مسئولیت صدور مجوز برای اماکن را برعهده دارند نیز باید به ارتکاب 

جرم شرط بندی در قهوه خانه ها توجه بیشتری کرده و طبق قانون عمل کنند چرا که رواج بیشتر این 
گونه شرط بندی ها موجب ناهنجاری و آسیب های جدی خانوادگی و اجتماعی خواهد شد.اسفنانی 
تصریح کرد: نمی توان گفت شرط بندی سر نتیجه مسابقات ورزشی با شرط بندی به وسیله بازی ورق 
تفاوت دارد چرا که در نهایت افرادی در این بین مالی را از دست می دهند و یک نفر صاحب مال سایر 
افراد می شود.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی درباره چگونگی حکم مسابقات 
پیامکی در هنگام برگزاری مسابقات ورزشی، خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقانت به لحاظ اینکه 
مال افراد شرکت کننده جمع نمی شود و به یک شخص داده نمی شود، حکم شرط بندی را نداشته 
 و از آنجایی که تنها پیش بینی مس��ابقه بوده و در نهایت به تعدادی از افراد جایزه ای اهدا می شود،

 جرم نیست.



رسولخدا)ص(میفرماید:
صدقه بال را برطرف می کند و مؤثرتریِن داروست. 
همچنین، قض��ای حتمی را برمی گردان��د و درد و 
بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی برد.
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از هر ۵ نفر یک نفر در اس��تخر ادرار می کند. ش��اید برخی 
فقط از منظر اخالقی ای��ن موضوع را نادرس��ت بدانند،  اما 
 این کار منجر به تولید مواد ش��یمیایی سمی در آب استخر 

می شود.
آمارها نش��ان می دهند که از هر ۵ نفر یک نفر در اس��تخر 
ادرار می کند. ولی تنها نتیجه ای��ن کار بی ادبانه، آبروریزی 
در صورت لو رفتن نیس��ت. ادرار کردن در استخر، حتی در 
مقادیر بسیار کم نیز منجر به تولید مواد شیمیایی سمی در 

آب می شود.
ارنست بلچلی، مهندش شیمی در دانش��گاه پردو توضیح 
می دهد: »همیش��ه در ذهن مردم این تصور وجود دارد که 
ادرار کردن در استخر به دلیل کلر زدن و تصفیه مداوم آب 
مش��کلی ایجاد نمی کند، در حالی که این موضوع درست 

نیست«.
وظیفه کلر در اس��تخر کشتن باکتری ها اس��ت و کاری به 
دیگر مش��کالت بدن ن��دارد. در حقیقت این ای��ن ماده به 
راحتی با با اسید اوریک موجود در ادرار )یک ماده شیمیایی 

شامل نیتروژن که اسم انگلیسی ادرار از نام آن گرفته شده 
اس��ت( واکنش می دهد. از جمله ترکیبات منتج شده آن، 
سیانوکلراید و تری کلروآمین هستند که بالقوه خطرناک اند 
و در آب تمام اس��تخرهایی که بلچر در ده س��ال گذش��ته 
نمونه ب��رداری کرده، یافت ش��ده اند. تازه تری��ن تحقیق او 
 Environmental Sience که نتیجه اش در ژورن��ال

Technology& منتشر شده است، نشان می دهد که ۹۳ 
درصد اسید اوریک مورد استفاده در تولید این ترکیبات از 
ادرار انسان می آید )عرق هم دربردارنده اسید اوریک است(.

آن چه این یافته را حائز اهمیت می کند، این است که مقادیر 
زیادی از ادرار الزم نیس��ت تا س��طح این مواد ش��یمیایی 
خطرناک از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان حافظت از 
محیط زیست ایاالت متحده تجاوز کند. پژوهشی دیگر نشان 
داده بود که سطح تری کلروآمین آب استخر پس از هر سانس 
ش��نا، تا چهار برابر افزایش می یابد. دیگر دانش��مندان نیز 
دریافته اند که قرار گرفتن مداوم در معرض تری کلروآمین 
و س��یانوکلراید در اس��تخرها )ب��رای ش��ناگرها و نج��ات 
غریق ها( احتمال آسم و دیگر مشکالت تنفسی را افزایش 
 می دهد، البته اثب��ات این ارتباط ها نیاز به تحقیق بیش��تر

 دارد.
بنابراین حتی اگر هم مش��کلی با بی ادبانه و مزخرف بودن 
 این کار نداری��د، الاقل به دالیل علمی در آب اس��تخر ادرار 

نکنید.

بهدالیلعلمیبهداشتاستخرراجدیبگیرید
می توان از گل الدن ب��رای راحتی دف��ع، مقابله با 

سرماخوردگی و مراقبت از مو استفاده کرد.
اگر جز افرادی هستید که جعبه کمک های اولیه تان 
را پر از داروهای رنگ و ورانگ نمی کنید، اگر اعتقادی 
به داروه��ای امروزی ندارید و به ق��ول بنده خدایی 
آن ها را گچ می دانید و اگر طرفدار داروهای گیاهی 
و طبیعی هس��تید این مطلب به دردتان می خورد. 
می خواهیم ۳ خاصیت گل الدن را بازگو کنیم.لوئی 
چهاردهم دستور داد این گل را به خاک فرانسه وارد 
کردند تا از قابلیت تزئینی آن استفاده کنند. اما باید 
بدانید که این گل عالوه بر رنگ های زیبا و دل انگیز 
آن خواص درمانی نیز دارد. می توان از این گل الدن 
برای راحتی دفع، مقابله با سرماخوردگی و مراقبت 

از مو استفاده کنید.
گلالدنبرایراحتیدفع

دانه های خش��ک گل الدن خواص ملینی دارد. در 
واقع این دانه ها عمل دفع را راحت تر می کند. 70 گرم 
دانه خشک گل الدن را پودر کنید. 1۵0 گرم عسل به 
آن اضافه کنید. هر روز تا زمانی که حالتان بهتر شود 

۳ قاشق چای خوری میل کنید.
گلالدنبرایمقابلهباسرماخوردگی

سرماخوردگی، سرفه، برونش��یت و غیره. گل الدن 
مانند یک پزشک مهربان به سراغ درمان گلو و سینه 
شما می رود. گلبرگ ها و برگ های خشک گل الدن 
را دم و می��ل کنید. این دم کرده تب ش��ما پایین 

می آورد و خواب راحتی به شما هدیه می دهد.
گلالدنبرایمراقبتازمو

یکی دیگ��ر از خ��واص گل الدن یاری رس��اندن 
به موهای آس��یب دی��ده اس��ت. گل الدن باعث 
درخشندگی و تقویت موها می ش��ود و با ریزش 
آن ها مقابله می کند. برای این کار داخل یک لیتر 
آب یک مش��ت برگ، گلبرگ و دانه های خشک 
الدن را ریخت��ه و به مدت 1۵ دقیقه بجوش��انید. 
اجازه دهید این جوش��انده خنک شود. موهایتان 
را با شامپوی همیشگی تان شستشو دهید و این 
محلول را روی موهایتان بریزید. 10 تا 1۵ دقیقه 

صبر کنید و آب بکشید.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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»پسرانهنرمند«

سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند.
در فاصل��ه ای نه چن��دان دور از آن ها پیر م��رد دنیا دیده ای 
نشسته بود و می شنید که هریک از زن ها چه طور از پسرانشان 
تعری��ف می کنن��د.زن اول گفت: پس��رم چن��ان در حرکات 
آکروباتی ماهر اس��ت که هیچ کس به پای او نمی رسد.دومی 
گفت: پس��ر من مث��ل بلب��ل آواز می خواند. هی��چ کس پیدا 
نمی ش��ود که صدایی به این قشنگی داشته باشد.هنگامی که 

زن سوم سکوت کرد، آن دو از او پرسیدند:
پس تو چرا از پسرت چیزی نمی گویی؟

زن جواب داد: در پسرم چیز خاصی برای تعریف کردن نیست. 
او فقط یک پسر معمولی است. ذاتاً هیچ صفت بارزی ندارد.

سه زن سطل هایشان را پر کردند و به خانه رفتند.پیرمرد هم 
آهسته به دنبالشان راه افتاد. سطل ها سنگین و دست های کار 
کرده زن ها ضعیف بود.به همین خاطر وس��ط راه ایستادند تا 
کمی استراحت کنند؛چون کمرهایشان به سختی درد گرفته 
بود. در همین موقع پسرهای هر سه زن از راه رسدند. پسر اول 
روی دست هایش ایستاد و شروع کرد به پا دوچرخه زدن.زن ها 
فریاد کشیدند: عجب پس��ر ماهر و زرنگی است!پسر دوم هم 
مانند یک بلبل شروع به خواندن کرد و زن ها با شوق و ذوق در 
حالی که اشک در چشمانشان حلقه زده بود، به صدای او گوش 
دادند.پسر سوم به سوی مادرش دوید. سطل را بلند کرد و آن را 
به خانه برد.در همین موقع زن ها از پیرمرد پرسیدند: نظرت در 
مورد این پسرها چیست؟پیرمرد با تعجب پرسید: منظورتان 

کدام پسرهاست؟ من که اینجا فقط یک پسر می بینم.

زاویهکوتاهازورزش

داییوگلمحمدیجریمهشدند
به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، هفته اول رقابت های لیگ 
برتر فوتبال در حالی برگزار شد که 
علی رغم تاکید کمیت��ه انضباطی 
مبنی بر آشنایی بازیکنان و عوامل 
فن��ی و دیگ��ر مقام��ات تیم های 
فوتبال با مقررات مرتبط در آئین نامه انضباطی جدید به خصوص 
ماده ۶7 با عنوان ممنوعیت اعتراض به تصمیمات فنی داوران، از 
س��وی مهرداد کفش��گری، محس��ن بنگر و علی دایی بازیکنان و 
سرمربی تیم پرسپولیس و یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب 
آهن اظهارات��ی در مورد عملک��رد داوری ص��ورت گرفت کمیته 
انضباطی ضمن بررسی شکایت رسیده از سوی کمیته داوران، اقدام 

بازیکنان و سرمربیان تیم های فوق را به انجام مصاحبه طبق بند
 ۲ م��اده ۶7 تخلف دانس��ته و علی دایی به پرداخ��ت ۵0 میلیون 
ریال جریمه نقدی، مهرداد کفش��گری مبل��غ ۵0 میلیون ریال، 
جریمه نقدی، محس��ن بنگ��ر مبل��غ ۵0 میلیون ری��ال جریمه 
 نقدی، یحیی گل محمدی مبلغ ۲0 میلی��ون ریال جریمه نقدی 

محکوم شدند.

قرارداد۷بازیکنگیتیپسند
تمدیدشد

با انتخاب محمد کشاورز به عنوان مربی هفت بازیکن تیم فوتسال 
گیتی پسند برای همراهی این تیم در فصل ۹۴-۹۳ قرارداد خود 
را با باشگاه گیتی پسند تمدید کردند.باش��گاه گیتی پسند برای 
تکمیل ترکیب خود با مابقی بازیکنان فصل گذش��ته و بازیکنان 
جدید در حال مذاکره است.خبر دیگر از تیم فوتسال گیتی پسند 
اینکه طی حکمی از س��وی علی طاهری مدیر عامل باشگاه گیتی 
پسند، مهدی پاس��بانی به عنوان سرپرس��ت تیم فوتسال باشگاه 
در فصل ۹۳ – ۹۴ انتخاب شد.پاس��بانی فصل گذشته سرپرست 
تیم فوتس��ال زمزم در لیگ برتر بود و در کارنامه خود سرپرستی 
 تیم های گیتی پس��ند نوین در زیر گروه های لیگ برتر فوتس��ال 

را دارد.

فرصتکسبسهمیه
دوومیدانیکاراناصفهانی

با توجه ب��ه اینکه کمیت��ه فنی پی��ش از ای��ن برای حض��ور دو و 
میدانی کاران در بازی های آس��یایی حد نصاب هایی را تعیین کرده 
است، مرحله سوم لیگ برتر دو و میدانی باشگاه های کشور که طی 
روزهای پنجشنبه و جمعه )۳0 و ۳1 مرداد ماه( در مجموعه آفتاب 
انقالب تهران برگزار می شود، آخرین فرصت برای ثبت رکوردهای 

ورودی توسط ملی پوشان این رشته محسوب می شود
.به گفته تیمور غیاثی مدیر تیم های ملی دو و میدانی، با توجه به ثبت 
حد نصاب ها، فهرست کامل و دقیق ملی پوشان اعزامی به بازی های 
آسیایی ۲01۴ اینچئون کره جنوبی، آخر مرداد ماه جاری از سوی 

فدراسیون اعالم خواهد شد.

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراس��یون والیبال در آغاز 
صحبت هایش با اشاره به خبر درگذشت حسین معدنی، 
مربی پیش��ین تیم ملی والیب��ال ایران اظهار داش��ت: 
ضایعه درگذشت حس��ین معدنی را به خانواده ایشان و 
خانواده بزرگ والیبال تس��لیت می گویم. این خبر برای 
ما ناگهانی و غافلگیرکننده بود، چون ویزای س��فر او به 
آمریکا را هم گرفته بودیم. معدنی شخصیت مورد توجه 

و دوست داشتنی والیبال ایران بود.
داورزنی در مورد اهداف والیبال ایران گفت: خوشبختانه 
در چند سال گذشته ثابت کردیم که تیم ملی والیبال ما 
متکی به یک نفر، چه مربی و چه بازیکن نیس��ت. سقف 
آرزوهای ما سکوی المپیک است و شک نکنید که من در 

ذهن خود حتی قهرمانی المپیک 
را نیز مرور می کن��م. ما در تالش 
هس��تیم تا با کواچ به جمع چهار 
تیم برتر المپیک ۲01۶ برس��یم 
و با تی��م نوجوانانی ک��ه در حال 
ساخت آن هستیم حتی بتوانیم 
 روی س��کوی المپی��ک ۲0۲0 

بایستیم.
وی افزود: ما دو برنامه پنج ساله را 
برای والیبال ایران تدوین کرده ایم 
که البت��ه در ابتدای اج��رای هر 
برنامه انتقادهای��ی نیز متوجه ما 
بود. حتی بعد از اینکه در دومین 
سال حضورمان در لیگ جهانی به مقام چهارم رسیدیم، 
عده ای می گفتند کواچ جام قهرمانی را از ایران گرفت و 
این تیم باید قهرمان لیگ جهانی می ش��د. در هر حال 
ما در المپی��ک ۲01۶ با کواچ حرف ه��ای زیادی برای 
گفتن خواهیم داش��ت.رئیس فدراسیون والیبال درباره 
رویارویی تیم ملی والیبال ایران با آمریکا تصریح کرد: در 
سطح اول والیبال جهان، نوع تمرینات و کارهای مربیان 
تفاوت چندانی با هم ندارد و عام��ل مهم و تأثیرگذار در 
این بین فقط تجربه اس��ت. ما در لیگ جهانی ۲01۵ با 
آمریکا هم گروه هستیم و به همین خاطر ترجیح دادیم 
 قبل از مس��ابقه اصلی در ش��رایط بازی با این تیم قرار

 بگیریم.

داورزنی در مورد مس��ابقات والیبال قهرمانی جهان در 
لهس��تان گفت: ما س��ه مرحله و س��ه حالت مختلف را 
 برای تیم ملی در لهس��تان در نظ��ر گرفته و پیش بینی

 کرده ایم. ما برای ح��ذف در مرحله گروهی، رس��یدن 
به مرحل��ه دوم و راهیابی به مرحله نهای��ی برنامه هایی 
جداگانه تعریف و تنظیم کرده ایم. در مجموع پیش بینی 
ما این است که به جمع هشت تیم برتر راه یافته و چهار 
یا پنج روز قبل از ش��روع بازی های آسیایی اینچئون به 
کره جنوبی برسیم.رئیس فدراسیون والیبال قیاس این 
رشته ورزشی با بسکتبال را نادرست خواند و گفت: من 
فقط امیدوارم لیگ جهانی بسکتبال هر چه سریع تر آغاز 
شود تا امکان رویارویی تیم ملی بسکتبال با قدرت های 
جهان نیز مهیا شود. واضح اس��ت که هر اتفاقی در آسیا 
ب��رای والیبال افتاد برای بس��کتبال نیز رخ داد. س��قف 
بودجه هر دو فدراس��یون نیز در وزارت ورزش یکس��ان 
 اس��ت اما در والیبال 7۵ درص��د منابع م��ا غیردولتی

 هستند. 
حضور تی��م ملی والیب��ال در لیگ جهانی باعث ش��ده 

اسپانسرهای بهتری به سراغ والیبال بیایند.
داورزنی در پایان تصریح کرد: فدراسیون والیبال ایران 
تقاضای میزبانی جام ملت های آسیا را به کنفدراسیون 
والیبال آس��یا و میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی را در 
کنار روسیه و برزیل به فدراسیون جهانی داده است. ما 
منتظر پاس��خ مس��ئوالن در مورد این دو میزبانی مهم 

هستیم.

نشستصداوسیما
باکمیتهملیالمپیک

نشست شورای سیاست گذاری ورزش سازمان صدا 
و سیما به میزبانی کمیته ملی المپیک و با محوریت 
بررسی نحوه پوش��ش بازی های آس��یایی ۲01۴ 

اینچئون برگزار شد.
به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، اعضای شورای 
سیاستگذاری ورزش صدا و سیما با حضور در محل 
کمیته ملی المپیک نشستی را با محوریت بررسی 
و چگونگی پوش��ش هر چه بهتر بازیهای آس��یایی 

۲01۴ اینچئون برگزار کردند.
در ابتدای این نشس��ت رئیس کمیته ملی المپیک 
ضمن تقدیر و تشکر و خیر مقدم به حاضرین و ارائه 
 گزارش��ی کامل از وضعی��ت کاروان و فعالیت های

 آماده س��ازی ملی پوش��ان اعزامی اظهار داش��ت: 
انصافا دست اندرکاران ورزش صدا و سیما در طول 
رقابتهای جام جهانی فوتبال برزیل نشان دادند که 
هدفی جز ایجاد ش��ادی و نش��اط در جامعه جوان 
ایران اس��المی نداش��ته و ندارند. پوش��ش دقیق و 
مناس��ب رقابتهای لیگ جهانی والیب��ال نیز یکی 
دیگ��ر از فعالیت های بس��یار مثبت و چش��مگیر 
مجموعه صدا و س��یما بود که به درس��تی توانست 
ضمن به تصویر کش��یدن فعالیت های فدراسیون 
والیبال و ملی پوشان کش��ورمان فضایی ایده آل را 
در جامعه فراهم نماید.کیومرث هاش��می در پایان 
با تاکید ب��ر آمادگی هر گونه حمایت و پش��تیبانی 
برای ایجاد بهترین پوش��ش خبری از س��وی صدا 
و س��یما اظهار داش��ت: قطعا کمیته ملی المپیک 
به عن��وان متولی اعزام کاروان جمهوری اس��المی 
ایران آمادگی خواهد داشت تا پیش از اعزام و حین 
مس��ابقات بصورت همه جانبه هم��کاری الزم را با 
مجموعه صدا و سیما جهت انعکاس دقیق فعالیت 
اعضای کاروان داشته باش��د.در ادامه نشست، زین 
العابدین رئیس شورای سیاست گذاری ورزش صدا 
و سیما نیز توجه به ورزش و پوشش بازیهای آسیایی 
اینچئون را جزو اولویت های اصلی صدا و سیما در 
ماههای پیش رو عنوان کرد و گفت: خوش��بختانه 
مسئوالن صدا و سیما نگاه بس��یار مثبتی به مقوله 
 ورزش دارن��د و همین موضوع نیز کم��ک کرده تا 
دس��ت ان��درکاران ورزش ص��دا وس��یما بتوانند 
 بدون دغدغه اه��داف وفعالیتهای تعریف ش��ده را

 پی��اده س��ازی نمایند.زی��ن العابدی��ن در پای��ان 
از مس��ئوالن کمیت��ه المپیک درخواس��ت کرد تا 
هماهنگی های الزم را جهت همراهی فدراسیونها 
بمنظور پوش��ش فعالیتهای پی��ش از اعزام، حین 
برگ��زاری بازی ها و بع��د از اتمام مس��ابقات انجام 

دهند.

داورزنی:درذهنمقهرمانیالمپیکرامرورمیکنم
درالمپیک۲۰۱۶حرفهایزیادیبرایگفتنخواهیمداشت

ش��اید تص��ور کنید ک��ه این 
هندوان��ه حاصل دس��تکاری 
ژنتیک��ی انس��ان ها باش��د، 
در حالی ک��ه بای��د گفت، این 
هندوانه کاماًل طبیعی اس��ت 
و می��وه یک��ی از قدیمی ترین 
درختانی است که در آمریکای 
جنوب��ی می روی��د و »پپکینو 

ملون« نامیده می شود.
ای��ن هندوان��ه تنه��ا ۳ س��انتی ط��ول و ۲ س��انتی متر 
 قط��ر دارد و کام��اًل مش��ابه هندوانه ه��ای ع��ادی

 است.
 ام��ا درون آن به رنگ س��بز اس��ت و طعمی مش��ابه خیار 

دارد.

یک شرکت روسی جدیدترین 
را  ش��هری  برق��ی  قط��ار 
طراحی ک��رده اس��ت که در 
س��ال ۲01۵ به ب��ازار عرضه 
روس��ی  می شود.ش��رکت 
UralVagonZavod نسل 
جدید ترن های برقی شهری را 
طراحی کرده است که متعلق 
به آینده است.این قطار با نام 
Russia One یا R1 نمونه ای است که در طول نمایشگاه 
صنعتی Innoprom ۲01۴ در شهر اکاترینبرگ به نمایش 
گذاشته شد.این وسیله نقلیه شهری شبیه به ماشین بتمن 
طراحی شده است و به دلیل بدنه شیشه ای، منعکس کننده 

چشم انداز و عبور وسایل نقلیه در طول مسیر است.

ت��ارگای   ۹11 پورش��ه 
جدی��د ۴S در نمایش��گاه 
دیترویت آینده کالس��یک 
 را با س��قف جادوی��ی به رخ 

کشید.
آنچه می بینی��د مدرن ترین 
و زیباتری��ن نس��خه 1۹۶7 
است که ۳ س��ال وقت برای 
مهندس��ی روی آن ص��رف 

شده است. 
در دو نسخه ۳۵0 اسب بخار )۳.۴ لیتر( و ۴00 اسب بخار 
)۳.8 لیتر( طراحی ش��ده و صفر تا ص��د آن ۴.۴ ثانیه و با 
قیمت پای��ه 1۲0 ه��زار دالر از ماه م��ی ۲01۴ راهی بازار 

مصرف می شود.

کوچکترین
هندوانهجهان

جدیدترینقطاربرقی
شهری

»پورشه«جدید
باسقفجادویی

پیامتسلیتوالسکو
برایدرگذشتمعدنی

تازهترینردهبندیمربیان
فوتبالجهانمنتشرشد

پس از ضایع��ه دردناک از دس��ت دادن 
حس��ین معدنی پ��ر افتخارترین مربی 
ایرانی تیم مل��ی والیبال ای��ران. خولیو 
والسکو سرمربی سابق تیم ملی والیبال 
کش��ورمان و س��رمربی حال حاضر تیم 
مل��ی آرژانتی��ن در پیام تس��لیت خود 
 گفت: خبر غمناک فوت آقای معدنی را 

شنیدم. 

ب��ه همس��ر آن مرح��وم، خان��واده او 
 و خان��واده والیب��ال ای��ران تس��لیت

 می گویم.
 من با او کار کردم و کمک های زیادی را 
از او گرفتم. او ب��ه عنوان مربی با تیم من 
کار کرد و بس��یار موفق هم ظاهر ش��د. 
او عالوه بر مربی خوب انسان خوبی نیز 
بود. من با همس��رم دو بار در منزل او به 
مهمانی دعوت شدم و به ما خیلی خوش 

گذشت.
من بسیار ناراحتم و می توانم درک کنم 
که بازیکنان و پرسنل فدراسیون چقدر از 
غم وارده متاثر شدند. دوست داشتم که 
در تهران حضور یابم و در کنار شما برای 

او اشک بریزم.
خولیووالسکو

در تازه تری��ن رنکینگ پای��گاه مربیان 
فوتبال جهان، افش��ین قطب��ی، مربی 
ایرانی که چن��د روز قب��ل از مربیگری 
شیمیزو ژاپن عزل ش��د، ۲ رده سقوط 
کرد. وی تا پله ۲۴۵ مربیان جهان تنزل 

مقام پیدا کرد.
همچنی��ن حس��ین فرکی که امس��ال 
دیگر مرب��ی تیم فوالد اهواز نیس��ت، از 
 رده ۲78 ت��ا ۲7۴ یعن��ی ۴ پله صعود

 داشت.
امیر قلعه نویی، سرمربی استقالل نیز که 
تیمش در بازی هفته نخست لیگ برتر 
ایران ۲ بر یک راه آهن را شکست داد، از 
۶ پله صعود داش��ت. وی از رده ۴۲۲ تا 
۴1۴ باال آمد. امیر قلعه نویی با داش��تن 
سکان هدایت اس��تقالل روند صعودی 

را طی کرد.
در رده بن��دی کل��ی کارل��و آنچلوت��ی، 
سرمربی ایتالیایی رئال مادرید همچنان 

در رده یک برترین های جهان ایستاد.
از  س��یمئونه  دیگ��و  او  از  پ��س 
اتلتیکومادرید و پ��پ گواردیوال از بایرن 
 مونی��خ، در رده های دوم و س��وم جای 

گرفتند.
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