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مواد غذايی چراغ دار 
می شود

دمای منفی جاده ها توجه مثبت می خواهد

رئیس سازمان غذا و دارو : 

کربال ابتدای دل هایی است که با عاشورا گره خورده است  ؛عاشورا روز سربلندی انسان است 

 بارش برف در آبان ماه بی سابقه بوده است

3

3 3

  نصب چراغ راهنمایی بر روی مواد غذایی شروع شده و تا پایان سال ۹۴ همه
 مواد غذایی با چراغ راهنما وارد بازارمی شوند

مدیریت راهداری اس��تان اصفه��ان از رانندگانی ک��ه قصد عبور از 
جاده های این اس��تان به ویژه غرب اصفهان رادارند خواس��ت تا به 
زنجیر چرخ مجهز شوند و وسایل گرمایشی الزم را به همراه داشته 
باشند.  فرزاد دادخواه مدیر راهداری استان اصفهان با اشاره به بارش 
بیش از 30 س��انتی متری برف در برخی مناطق اصفهان بخصوص 
ارتفاعات فریدونش��هر تصریح کرد: این میزان ب��ارش برف در آبان 
ماه در مناطق غرب اصفهان بی س��ابقه بوده اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه اداره راهداری استان اصفهان پیش بینی های الزم را برای این 
بارش ها انج��ام داده بود، افزود: این اداره ب��ا تأمین تجهیزات الزم و 

آماده باش نیروهای خود توانسته است راه های غرب استان اصفهان 
 که بیش��ترین میزان بارندگی را داش��ته باز و آماده تردد نگهدارد . 
مدیر راهداری اس��تان اصفهان  تصریح کرد: با بارش های چند روز 
گذشته در استان اصفهان، نیروهای راهداری اصفهان پیش از موعد 

مقرر در آماده باش قرار گرفتند. 
وی با اشاره به اینکه کلیه راه های استان اصفهان باز و تردد در آن ها 
جریان دارد ، افزود: برف روبی کلیه های راه های غرب استان و راه های 

روستایی این منطقه انجام شده است.
 دادخواه با اشاره به اینکه جاده در به تیکن در شهرستان...

 چهارمین قطار گردشگران خارجی 
وارد اصفهان می شود

معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگ��ی اصفهان گفت: 
چهارمی��ن قطار گردش��گران خارجی پس از عب��ور از تعدادی 
شهرهای کشور وارد اصفهان می ش��ود.حمید محققیان اظهار 
کرد: چهارمین قطار گردش��گران خارجی ب��ه نام عقاب طالئی 
دانوب، از بوداپس��ت مجارس��تان حرکت و پس از گذش��ت از 
بلغارس��تان و ترکیه از طریق م��رز رازی وارد ایران ش��د، این 
چهارمین قطار ورودی به ایران درسال 2014 است.وی افزود: تا 
 سال 2015 میالدی تعداد 9 قطار بین المللی آماده سفر به ایران 
هستند.معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 

بیان کرد: برای نخستین بار است که گردشگران خارجی...
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»آگهی تجديد مناقصه «
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/608 مورخ 93/07/01 در نظر دارد نسبت به -1 خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )12-0و0-19(

به صورت دستی از قرار هر تن ، 2- خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )12-0 و 19-0(  با فینیشر از قرار هر تن ، -3 پخش مصالح اساس ) بیس ( 
بصورت دستی از قرار هر متر مکعب ) مصالح با کار فرما ( ، -4 زیر سازی و تخریب طبق فهرست بهاء ، راه و باند سال 1393 بر اساس نقشه و مشخصات 

فنی پیوست با اعتباری بالغ بر 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی خود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1 ( شرکت کنندگان  باید رعایت منع مداخله کار مندان دولت را بنمایند. 

2( پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب سیبا 
0107030747001 نزد بانک ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید نقشه و مشخصات اقدام نمایند.

3( پیشنهاد دهندگان باید جهت شرکت در مناقصه معادل 5% کل اعتبار بصورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانک ملی شعبه 
فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خودنمایند.

4( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 93/08/21 در سه پاکت الف و ب و ج الک و مهر شده 
: پاکت الف محتوی ضمانت نامه پیمانکار و فیش واریزی ، پاکت ب محتوی برگ مناقصه ، نقش��ه و مشخصات ، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات ، 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری و پاکت ج محتوی برگ پیشنهادقیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز شرکت ) طبق آخرین 

تغییرات اساسنامه شرکت ( و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد و همه پاکت ها را الک و مهر نموده و به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
5( پیشنهادات رسیده در ساعت 12 بعد از ظهر روز پنج ش��نبه مورخه 93/08/22 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد
 6(  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

نوبت   دوم

شماره 93/6839/ص مورخ 93/8/4 

آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جديد فوالد شهر

1- موضوع مناقصه : انجام امور حمل و نقل ، گشت حفاظت ،ماموریت های اداری و ایاب و ذهاب کارکنان شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر
2- مناقصه گزار : شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر 

 ۳- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه : از تاری�خ ۹۳/8/1۴ تا پای�ان وقت اداری م�ورخ ۹۳/8/2۰و از طری�ق مراجعه به پای�گاه اینترنتی
  WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM ی�ا http://iets.mporg.ir  و یا به ش�رکت عمران جدید فوالد ش�هربه نش�انی ، بلوار 

ولی عصر - میدان ولی عصر تلفن : ۰۳1-526۳۰161-5 
۴- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گش�ایش آن : زمان تحویل پیش�نهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ ۹۳/۹/1 و زمان گشایش 

پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ ۹۳/۹/2 می باشد .
5- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ یکصد و نو دو یک میلیون )1۹1/۰۰۰/۰۰۰( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران 
شهر جدید فوالد شهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 217۳6۹۰2۰5۰۰۴ سیبا بانک 

ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر .
6- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت 

تذکر : داشتن گواهینامه صالحیت از مراجع ذیصالح  جهت شرکت در مناقصه الزامی است 



اخبار کوتاهيادداشت

 عدالت در توزيع منابع مالی 
بین استان ها رعايت شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: عدالت در 
توزیع منابع مالی بین استان های مختلف رعایت شود.

 نادر قاضی پور اظهار داشت: عدالت به معنای واقعی در منابع مالی 
بین استان  های مختلف سراسر کش��ور رعایت شده و در راستای 
توس��عه متوازن همه مناطق ایران اس��المی گام های بلندی باید 

برداریم.
وی با اشاره به اینکه مناطق غنی کشورمان سالیان طوالنی از منابع 
کافی برخوردار هستند، افزود: در راستای رسیدگی به مشکالت و 
نیازهای مناطق محروم کشومان و نقاط مرزی ایران اسالمی گام 
برداشته شود، که در این راستا باید برای بهره برداری از ظرفیت های 

نهفته بین مردم  اقدام کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اس��المی با اشاره به قرار 
گرفتن در دهه نخست ماه محرم، فرارسیدن سالروز شهادت ساالر 
شهیدان امام حسین )ع(، تاس��وعا و عاشورای حسینی ادامه داد: 
از معنویت نهفته در این ایام برای تش��ویق مردم جهت حضور در 

فعالیت های خیرخواهانه باید حداکثر استفاده را کرد.

دولت در موضوع بورسیه های 
غیرقانونی ورود مناسبی داشته است

 یک فعال دانشجویی سابق گفت: دولت در موضوع بورسیه های 
غیرقانونی تا اینجا ورود مناس��بی داشته اس��ت و اگر ورود پیدا 
نمی کرد باید از سوی نیروهای سیاس��ی و دانشگاهی موردنقد و 

انتقاد جدی قرار می گرفت.
حس��ین نقاش��ی در ارزیابی خود از عملکرد دولت در برخورد با 
موضوع بورسیه های غیرقانونی بابیان این که این بورسیه ها عزت 
آموزشی را زیر سؤال می برد و به نوعی ترویج اشرافیت سیاسی در 
جامعه علمی دانشگاهی است، گفت: نادیده گرفتن بخش عمده ای 
از آرمان ها و شعارهای انقالب اسالمی در این مسیر رخ داده است.

وی افزود: با توج��ه به نام ها و اس��امی که به صورت غیررس��می 
منتشرشده، مشخص شده است کسانی که صاحب این بورسیه ها 
شده اند افرادی یا از مقامات دولتی و یا از وابستگان آن ها بوده اند و 
افراد عادی جامعه نمی توانستند چنین شرایطی را به دست بیاورند. 
ضمن این که در نظر نگرفتن روال قانونی در مورد این قضیه به این 

نابسامانی و بی عدالتی افزوده است.

 ديدار سه جانبه ظريف 
اشتون و کری 18 آبان در عمان

 وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد، جان کری نهم و دهم نوامبر 
)18 و 19 آبان( برای انجام دیدار هماهنگ��ی 1+5 و ایران راهی 

پایتخت عمان می شود.
بر اس��اس اعالم دس��تگاه دیپلماس��ی آمریکا، جان کری، وزیر 
خارج��ه آمریکا ب��رای انجام ی��ک دیدار س��ه جانبه ب��ا کاترین 
اش��تون و محمدجواد ظریف در ادامه دیدارهای هماهنگی برای 

گفت وگوهای هسته ای دیدار می کند.
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امام جمعه موقت اردستان گفت: امربه معروف و نهی از منکر مهم ترین دلیل قیام اباعبداهلل)ع( 2
بود، بنابراین امروز باید از این قیام درس گرفت.حجت االسالم سید محمدباقر موسوی اظهار کرد: 
امام خمینی)ره( در سال 1343 به محض اطالع از خیانت رژیم شاه در حق ملت ایران با اجرای 

کاپیتوالسیون در ایران، از طریق تصویب در دولت مجلس شورای ملی و سنا به خروش آمد.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه اصفهان خواستار همکاری 
مردم و مس��ئوالن برای دس��تگیری عامل اسیدپاش��ی 
ش��د و گفت : بر همه مردم واجب ش��رعی است که برای 
دس��تگیری عامل اسیدپاش��ی کمک کنند تا او بسزای 

اعمالش برسد.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبای��ی ن��ژاد در خطبه های 
نماز جمعه این هفته اصفهان در مس��جد امام این ش��هر 
افزود : کس��انی که این اقدام پلید را انج��ام دادند متدین 
نیس��تند، زیرا این حرکت پلید ضایع��ه ای دردناک برای 
فرد و جامعه اس��ت  آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح کرد: 
مسئله اسیدپاش��ی در اصفهان هیچ ربطی به بی حجابی 
و امربه معروف و نهی از منکر ندارد.امام جمعه اصفهان با 

اشاره به شیطنت های رسانه های دشمن بخصوص بی بی 
س��ی و رادیو فردا درزمینه اسیدپاشی اصفهان و ربط آن 
به امربه معروف و نهی از منکر از عملکرد برخی رس��انه ها 
نش��ریات داخلی در حوادث اسیدپاشی اصفهان به شدت 
انتقاد کرد و افزود : این رس��انه ها آب در آس��یاب دشمن 

می ریزند خوشبختانه مردم ما بصیر هستند .
 امام جمعه اصفهان بابیان اینکه نیروهای امربه معروف و 
نهی از منکر تربیت شده هستند تصریح کرد: آن ها روایت 
پیامبر اسالم را می دانند که فرمودند بامحبت امربه معروف 
و نهی منکر کنید.امام جمعه اصفهان از دس��تگاه قضایی 
خواست تا با این موضع را پیگیری و با عامالن برخورد کند 
.نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: امربه معروف و نهی 

از منکر جزو ضروریات دین است و اگر کسی آن را قبول 
نداشته باشد کافر و نجس است.

وی با اش��اره به اهمی��ت امربه معروف ونه��ی از منکر در 
اس��الم گفت: ام��ام حس��ین )ع( فرمود عل��ت قیام من 
امربه معروف و نهی از منکر اس��ت.وی با اشاره به حدیثی 
از حضرت عل��ی )ع( تصریح ک��رد: تمام اعم��ال خوب و 
 جهاد درراه خدا در مقابل امربه معروف مانند قطره است.

وی بابیان اینکه حض��رت اباعبداهلل حس��ین برای ادای 
فریض��ه امربه مع��روف ونه��ی از منکر قیام ک��رد گفت: 
امربه معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی 
نیز آمده اس��ت.وی بیان اینکه مردم نس��بت به هم باید 
نظارت داش��ته باش��ند گفت: متأس��فانه بعد از 35سال 
تازه در مجلس ش��ورای اس��المی قانون ام��ر به معروف 
و نهی از منکر را مط��رح کردند.امام جمع��ه اصفهان در 
پایان وضعیت و روال زندگ��ی در اصفهان را عادی و آرام 
ارزیابی ک��رد . نماین��ده ولی فقی��ه و امام جمعه اصفهان 
ازجمله ش��خصیت هایی اس��ت که بالفاصله پس انتشار 
اخب��ار اسیدپاش��ی در اصفهان ای��ن اقدام را به ش��دت 
 محک��وم ک��رد .آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبای��ی نژاد

 )27/ مهرماه گذش��ته (در مصاحبه اختصاص��ی با ایرنا، 
اسیدپاش��ی به افراد را تحت هر عنوانی به شدت محکوم 

کرد و خواستار بررسی دقیق این مسئله شد. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، همگان را به پرهیز از 
شتاب زدگی و خودداری از قضاوت عجوالنه توصیه کرد و 
افزود: دستگاه های امنیتی استان به صورت جدی پیگیر 
این مسئله می باشند؛ لذا نسبت دادن ارتکاب این جرم به 

گروه های مختلف بدون اثبات، خالف شرع است .

نماينده ولی فقیه وامام جمعه اصفهان عنوان کرد 
تالش جمعی برای دستگیری عامل اسیدپاشی صورت گیرد

فلسفه قیام امام حسین )ع( احیاء امربه معروف است

 آصفری: تروريسم
 خوش خیم وبدخیم ندارد 

 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با تأکید بر 
نمایشی بودن رفتار ائتالف کنندگان علیه داعش گفت: این ائتالف علیه 

داعش نتیجه نخواهد داشت.
محمدحسن آصفری ، با اشاره به اقدامات تروریستی داعش در کوبانی و 
حمایتی که از سوی ترکیه صورت می گیرد، گفت: این نوع حمایت هایی 
که از سوی ترکیه صورت می گیرد قطعاً در آینده نزدیک گریبانش را 
خواهد گرفت.وی با اشاره به ایجاد فضایی از سوی دولت ترکیه جهت 
آموزش گروه تروریس��تی داعش و تجهیز آن ها افزود: ترکیه صرفاً در 
کالم از کوبان��ی حمایت می کند و در جهت مبارزه ب��ا داعش برآمده، 
درصورتی که در عمل هیچ اقدام مؤثری از سوی آن ها صورت نگرفته 
اس��ت.آصفری حمایت ترکیه را یکی از عوامل شکل گیری این گروه 
تروریستی در منطقه دانست و گفت: اگر ترکیه نسبت به اصالح رفتار 
خود و همچنین کنترل اقدامات این گروه عمل نکند جریان های بدتری 
ش��کل خواهد گرفت.وی با اش��اره به اختصاص فضایی برای آموزش 
داعش توس��ط دولت ترکیه اظهار کرد: تروریس��م، تروریس��م است؛ 
خوش خیم و یا بدخیم ندارد. هر اقدام مس��لحانه ای نسبت به مردم، 
منفور و غیرقابل قبول است و باید در جهت برخورد و مقابله با آن برآمد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: مقابله با تروریسم در گفتار 
میسر نمی شود. با توجه به پشت صحنه این ائتالف، هدف مبارزاتی در 
آن دیده نمی شود و با توجه به این نوع نگاه، لزومی به ورود ایران به این 
ائتالف نیس��ت.آصفری تصریح کرد: ایران خود در عمل حمایت های 

خود را از کوبانی خواهد داشت.

 نظارت کامل آژانس انرژی اتمی
بر فعالیت های هسته ای ايران

     نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
بر روی تمام فعالیت های هسته ای ایران اشراف کامل دارد و اظهارات 

اخیر کری، نشان دهنده بهانه جویی و زیاده خواهی غرب است.
عوض حیدرپور ش��هرضایی در واکنش به س��خنان اخیر کری گفت: 
جمهوری اس��المی هیچ اقدام پنهانی در فعالیت  های هسته ای خود 
ندارد و تمام فعالیت های خود را به اطالع آژانس می رس��اند و آژانس 
هم بر فعالیت های هسته ای ایران اش��راف کامل دارد و اظهارات اخیر 
کری نشان دهنده زیاده خواهی غرب است.این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تمام فعالیت های هسته ای در اصفهان،  
نطنز، فردو و اراک را کاماًل قانونی خواند و با اش��اره به مصوبه مجلس 
هفتم یادآور شد: طبق این مصوبه دولت موظف است 2۰ هزار مگاوات 
برق تولید کند و بر اس��اس همین مصوبه باید فعالیت های صلح آمیز 
هس��ته ای ادامه یابد.وی تأکید کرد: زیاده خواهی های آمریکا س��بب 
شده است که آن ها دوباره سخن از انتخاب دشوار بزنند ولی ما در برابر 
زیاده خواهی های آن ها تسلیم نش��ده و ایستادگی می کنیم و فعالیت 

صلح آمیز خود را طبق قوانین ادامه می دهیم.

مديرکل میراث فرهنگي چهارمحال و 
بختیاری:

سرمايه گذاری ژاپنی ها در 
صنعت گردشگري بام ايران 

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ي، صنایع دس��تی و 
گردش��گري چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاري ب��رای حمایت از 
س��رمایه گذاری در صنعت گردش��گري استان از 

سوي کشور ژاپن اعالم آمادگي کرد.
بهمن عس��گري اظهار کرد: با برگزاري نشس��ت 
مش��ترک هیئ��ت اعزامي از کش��ور ژاپ��ن، اداره 
منابع طبیعي اس��تان و مدیرکل میراث فرهنگي، 
صنایع دس��تی و گردشگري اس��تان، زمینه هاي 
همکاري و س��رمایه گذاری در صنعت گردشگري 

استان بررسي شد.
وی افزود: با توجه به پتانس��یل هاي بس��یار زیاد 
اس��تان در حوزه هاي طبیعي و تاریخي و مراجعه 
عالقه من��دان و گردش��گران در فص��ول مختلف 
سال به این اس��تان، میراث فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری برای حمایت از س��رمایه گذاری گروه 

ژاپني آمادگي کامل دارد.
عسگری خاطرنش��ان کرد: برنامه ریزي این اداره 
کل برای رونق انواع گردشگري ازجمله گردشگري 
س��المت، گردش��گري ورزش��ي، گردش��گري 
ماجراجویانه و گردشگري زمستانه در چهارمحال 

و بختیاری است.

نیروگاه برق آبی بسته اردل 
180 فرصت شغلی ايجاد 

می کند
فرماندار اردل گفت: احداث س��ه نیروگاه برق آبی 
بسته در این شهرستان 18۰ فرصت شغلی ایجاد 

می کند.
 نیروگاه های آبی کوچک به نیروگاه های با ظرفیت 
کمت��ر از 1۰ م��گاوات س��اعت در کش��ور اطالق 
می ش��ود که در زمره نیروگاه های پاک و سازگار 

با محیط زیست محسوب می شود.
وضعیت مناب��ع آب رودخانه ش��امل ارتفاع و دبی 
از مش��خصه های اصل��ی تعیین ن��وع توربین این 
نیروگاه هاست و معموالً به مجموعه چند نیروگاه 
که به ش��کل زنجیره ای بر روی یک رودخانه قرار 

دارد، یک بسته گفته می شود.
بسته اردل یکی از این مجموعه نیروگاه هاست که 
در استان چهارمحال و بختیاری در 1۰ کیلومتری 

شهرستان اردل واقع شده است.

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه ش��هرکرد تأکید ک��رد: عزاداری 
عاش��ورای امس��ال استکبارس��تیز باش��د. 
حجت االس��الم’محمدعلی نکون��ام ‘ در 
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد در 
مصالی بزرگ امام خمینی )ره( این شهرکرد 
افزود:عاش��ورای حس��ینی امس��ال همزمان 
با سیزدهم آبان هست و س��یزدهم آبان روز 
استکبارستیزی است و عاشورا نیز در راستای 

استکبارستیزی هست.
وی تصریح کرد: قی��ام امام خمین��ی )ره( و 
س��یزدهم آبان ماه در خط عاش��ورا و محرم 
بوده اس��ت و از مح��رم جدا نیس��ت.به گفته 
وی،یزیدی��ان ای��ن دوران آمری��کا و رژی��م 
صهیونیستی و استکبار جهانی هست و قیام 
امام خمینی نیز بر خواس��ته از عاشورا و تفکر 
حسینی بوده اس��ت.خطیب جمعه شهرکرد 
یادآور ش��د:دانش آموزان و دانش��جویان در 
س��یزدهم آبان ماه نیز برای مبارزه با طاغوت 
جان خ��ود را ب��ه خط��ر انداختند و نش��ان 
دادند که انقالب اس��المی در مس��یر عاشورا 
گام برمی دارد.نماین��ده ولی فقیه در اس��تان 

و امام جمع��ه ش��هرکرد تأکید ک��رد:در قیام 
عاشورای حس��ینی مذاکره و گفت وگو نبود 
و این که عده ای می گوین��د در کربال مذاکره 
شده است صحیح نیس��ت.نکونام یادآور شد: 
در کربال امام حس��ین علیه الس��الم در برابر 
یزیدیان ایس��تاد چراکه یزیدیان اعالم کرده 

بودند یابیعت  بایزید یا کش��تن امام حسین 
و در کربال مذاکره ای به این ش��کل که گفته 
می شود نبوده اس��ت.خطیب جمعه شهرکرد 
گفت:امام حسین علیه الس��الم اگر با کوفیان 
و یزیدیان گفت وگو کرده اس��ت در راستای 
امربه معروف و نه��ی از منکر ب��وده و عمربن 

سعد را نفی کرده اس��ت.نکونام گفت:این که 
عده ای ب��ه گفت وگ��و و مذاک��ره ب��ا آمریکا 
تأکی��د می کنن��د ،زمانی می فهمند اش��تباه 
کردن��د چراکه آمری��کا قابل اعتماد نیس��ت.

وی ،مهم تری��ن دغدغه انس��ان های متقی و 
دین دار را قرار گرفتن در خط عاش��ورا و امام 
حسین علیه السالم عنوان کرد.نکونام یادآور 
شد:هنوز عده ای نس��بت به فتنه گران امید 
دارند و برای پست های مختلف ازجمله متولی 
دانشگاه ها می خواهند از فتنه گران استفاده 
کنند.به گفته وی،دانش��گاه ها جایگاه بلندی 
در انق��الب اس��المی دارند و نباید ب��ه دنبال 
غبارآلود ک��ردن فضای دانش��گاه ها بود.وی 
گفت:امید اس��ت کسی مس��ئولیت و متولی 
دانشگاه های کشور باش��د که نسبت به فتنه 
88و فتنه گران با صراحت اعالم بیزاری کرده 
باشد.نکونام بر تجمع عزاداری های محرم در 
چهارمح��ال و بختیاری تأکید ک��رد و گفت: 
دش��من از این اجتماع در هراس است و باید 
به س��متی رفت که همه عزاداری ها در محرم 
تجمع و در یک مکان خاص برگزار شود.،ائمه 
جمع��ه سراس��ر چهارمحال و بختی��اری نیز 
در خطبه ه��ای ای��ن هفت��ه نم��از جمعه با 
گرامی داشت س��یزدهم آبان ماه بر برگزاری 
 باشکوه عزاداری های تاسوعا و عاشورا تأکید

 کردند.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:
اجرای طرح ويژه کنترل فاکتورها و قیمت ها دراستان

همزمان با ايام محرم صورت گرفت
عبور قافله شهدای گمنام از ۳0 روستا و شهر استان 

تشییع پیکر شهدا در روستاهای اصفهان

عزاداری عاشورای امسال استکبارستیز باشد

بارش برف و باران در تمام 
محورهای ارتباطی استان

فرمانده پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش برف 
و باران در تمامی محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری، 
گفت: رانندگان از تردد غیرضروری در این استان به خصوص 
در مناطق غربی خودداری کنند. حمزه رفیعی اظهار کرد: در 
حال حاضر تقریباً در تمام نقاط این استان بارش برف و باران 
صورت می گیرد.وی اف��زود: در حال حاضر تمام محورهای 
ارتباطی این استان لغزنده هس��تند و رانندگان باید نکات 
ایمنی به خصوص درزمینه رعایت فاصله با خودروهای جلو و 
حرکت با سرعت مجاز را بهتر از همیشه رعایت کنند.رفیعی 
تأکید کرد: در غرب استان چهارمحال و بختیاری به خصوص 
در شهرستان های کوهرنگ و بن بارش برف سنگین است و 
حرکت در مسیر گردنه های چری، شاه منصوری و بارده بدون 
زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.فرمانده پلیس راه چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: در اکثر محورهای ارتباطی این اس��تان 
مه گرفتگی وجود دارد که این ام��ر کاهش دید رانندگان را 
به همراه دارد و بر این اساس رانندگان باید با سرعت پایین و 

احتیاط بیشتر حرکت کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای ارتباطی 
این استان باز است و محور مسدود به علت بارش برف در این 
استان مشاهده نمی شود.حمزه ادامه داد: از رانندگان محترم 
تقاضا داریم که سیس��تم گرمایش��ی، زنجیر چرخ و دیگر 
ملزومات موردنیاز را آماده داشته باشند.فرمانده پلیس راه 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی 
که بر محورهای ارتباطی این استان حاکم است از رانندگان 
عزیز خواهشمندیم از تردد غیرضروری به خصوص در مناطق 

غربی این استان جدا خودداری کنند.

 اجرای طرح تشويقی نانوايی ها 
از هفته آينده

به مناس��بت هفت��ه پدافند غیرعام��ل، رزمای��ش پدافند 
زیستی در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد.سید نعیم امامی در این مراسم افزود: در 
 صورت ارائه گزارش تخل��ف دریکی از مراکز تولید یا پخش

 مواد غذایی مبنی بر عدم رعایت بهداشت، توسط یک تیم 
عملیاتی متشکل از مأموران بهداش��ت و مأموران سازمان 
مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تخلف، پلمپ می شود.

وی اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
یا گران فروش��ی می توانند از طریق تلفن 124 با س��ازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان تماس بگیرند.
امامی مشکالت بهداشتی در استان را بسیار کمرنگ دانست 
و تصریح کرد: این در حالی اس��ت که 95 گزارش ها تلفنی 

استان از اصناف در مسئله گران فروشی یا کم فروشی است.
امامی اظهار ک��رد: همچنی��ن از ماه آینده ط��رح ویژه ای 
 برای کنترل فاکتورها، اتیک  ها و قیمت ها در اس��تان اجرا 

می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از 
اجرایی شدن طرح ویژه کنترل فاکتورها، اتیکیت ها و قیمت ها 
در آینده نزدیک در این استان خبر داد. نعیم امامی در رزمایش 
بزرگ پدافند زیستی با محور کشف انبار مواد غذایی مشکوک به 
استفاده از روغن پالم، اظهار کرد: بر اساس برنامه ای که در هفته 
پدافند غیرعامل هس��ت و برای آمادگی در حوزه های مختلف و 
در صورت اعالم تخلف در مورداستفاده از روغن پالم و به جهت 
حساسیت هایی که در بحث بهداشت و اینکه روغن پالم یکی از 
روغن های مضر برای سالمتی است سعی کردیم در این زمینه به 
تمرین تشکیل کارگروه ها، تجزیه وتحلیل موضوع و اعزام نیروها 
در کمتر از نیم س��اعت بپردازیم.وی تصریح کرد: در انجام این 
رزمایش مأموران بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت ما 
را همراهی می کنند تا بتوانی��م برنامه هایمان را به نحو مطلوبی 

عملیاتی کنیم.

امامی گفت: غالباً بیش از 95 درصد تلفن هایی که به شکل عادی 
با س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و با ش��ماره 124 می شود 
مربوط به مسائل قیمت ها، کم فروشی و گران فروشی بوده و خدا 
را شکر تا االن مشکل بهداشتی و مسئله خاصی در حوزه زیستی 

نداشته ایم.این مس��ئول بیان داش��ت: تماس هایی که در حوزه 
اصناف می ش��ود در اسرع وقت رسیدگی می ش��وند و به صورت 
یک روزه به شکل برنامه عادی همکاران هستند.امامی خاطرنشان 
کرد: به جز نظارت روزان��ه ما طرح های وی��ژه نظارتی داریم که 
این برنامه ها را برای حوزه های با حساس��یت باال، بیشتر اعمال 
 می کنیم تا اصناف و مردم بدانند از س��وی س��ازمان موردتوجه

 هس��تند.امامی یکی از این حوزه ها را بح��ث آرد و نان معرفی 
کرد و اف��زود: م��ا در این ح��وزه طرح ه��ای ویژه ای داش��تیم 
ک��ه اث��رات آن را می بینیم.این مس��ئول از طرح وی��ژه کنترل 
فاکتوره��ا و اتیکت ها و قیمت ه��ا در آینده نزدی��ک خبر داد و 
گفت: ب��رای کنترل قیمت ها در طول س��ال ب��ه همین ترتیب 
در حوزه ه��ای مختل��ف اس��تان و به وی��ژه حوزه های��ی ک��ه 
 بیش��تر با معیش��ت مردم در ارتباط هس��تند این طرح ها اجرا

 می شوند.

قافله ش��هدای گمنام که قرار اس��ت  امروز در ورزنه 
تش��ییع و تدفین ش��وند، از بیش 3۰ روس��تا و شهر 
استان اصفهان عبور کرد و مراسم تشییع پیکر شهدا 

در روستاهای اصفهان برگزار شد.
 این قافله دیروز از  بهارستان اصفهان حرکت کرد و 
در مسیر خود به س��مت ورزنه، شهری که قرار است 
این ش��هدا در آنجا تشییع و تدفین ش��وند، حرکت 

می کنند.

این شهدا در مسیر خود حدود 3۰ روستا و شهر عبور 
کرده و مردم این مناطق در طول مس��یر، ش��هدای 

گمنام را تشییع کرده و زیارت کردند.
این 2 ش��هید در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی 
مجنون به ش��هادت رسیده و س��ن یکی از آن ها 16 
و دیگری 2۰ س��اله اس��ت.پیکر مطهر این 2 شهید 
گمنام امروز) یکش��نبه ( مصادف با هشتم ماه محرم 
در شهر ورزنه تش��ییع و به خاک س��پرده می شود.

تشییع پیکر این 2 ش��هید در روزهای محرم فضای 
خاصی به شهر داده که همواره عطر خود و راه خود را 
به همگان نش��ان می دهند زیرا یادآور جان فشانی ها 
و فداکاری هایی هستند که از حماسه عاشورا  و امام 

حسین )ع (سرمشق گرفته اند.
تش��ییع پیکر این 2 ش��هید در محرم همواره یادآور 
حماسه اباعبداهلل الحسین)ع( است که با ورود خود 

به شهر این حماسه را به مردم یادآور شدند.
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یادداشت

حماسی ترین روز تاریخ بشریت 
  دکتر محس�ن اس�ماعیلی:اینک و براى بار دیگر در آستانه 
عاشورا، حماسی ترین روز تاریخ بشریت، قرارگرفته ایم و کوچک 
و بزرگ آماده ابراز ارادتی دیگر به پدیدآورنده آن حادثه پرشکوه 

و بنیان گذار مکتب کربال هستیم.
بر آن بزرگ بزرگان از ژرفاى وجود درود می فرس��تیم، پیشانی 
خضوع و احت��رام را در برابر روح بلندش به خاک می س��اییم و 
همین را رمز اعتال و رش��د خود می دانیم و به حق باور داریم که 

»هرچه داریم از محرم و صفر است«.
بااین همه نباید شیفتگی ما نس��بت به آموزگار بزرگوار عزت و 
شهادت و ش��ور حضور در محضر مقدس��ش، ما را از نیوشیدن 
و آموخت��ن »درس«ه��اى او و اندیش��ه در »عبرت«ه��اى آن 
قطعه از تاریخ بازدارد. آنچه حضرت سیدالش��هدا علیه  الس��الم 
انجام داد و آنچ��ه دون  صفتاِن پلی��د در براب��ر عزیزترین بنده 
خ��دا به نمای��ش نهادن��د، همه و هم��ه دس��تمایه  هاى خوبی 
براى تعلّم و عبرت  آموزى اس��ت که مي تواند درگذر همیش��ه 
 تاری��خ، روش��ني بخش جان ه��اى ش��یفته ح��ق و عدال��ت 

باشد.
گفتگوی امام حسین )ع( با عمربن سعد

اّما در میان هم��ه درس ها و عبرت هاى عاش��ورا آنچه مي تواند 
و باید بیش��تر موردتوجه ق��رار گیرد چرایی ش��کل  گیرى این 
حادثه جانسوز است. این چرایی، از یکس��و به انبوه دنیاطلبانی 
بازمي گردد، که بعضاً به رغم س��وابق مثبت خود، در دام چرب و 
شیرین روزگار گرفتار آمده و قوام یافتن عدل »علی« در حکومت 
»حس��ینی« را پایانی بر باج  خواهي ها و فزون  خواهي هاى خود 
مي دانستند. خوب است براى یک بار دیگر هم که شده در اشعار 
عمر بن  سعد تدبر کنیم؛ آنگاه که نتوانست در برابر وسوسه دنیا 
مقاومت کند و به خیال خود با فرصت  طلبی زیرکانه درگذشته 
خود و نس��بت خویش تجدیدنظر کرد و به ام��ام زمانش »نه« 

گفت.
از س��وى دیگ��ر، چرای��ی پیدایش عاش��ورا، از منظر حس��ین 
علیه  السالم هم دیدنی است. او مي توانست درازاى سهم  خواهی 
خود به کنج عافیت رود و هم مي دانس��ت ک��ه راهی غیرازاین 
رفتن، همان و ش��هادت خود و یاران همان. اکن��ون باید نیک 

نگریست که انتخاب راه دوم چرا؟
دراین باره س��خن  هاى فراوانی گفته  اند و مي گویند اّما زحمت 
زیادى الزم نیس��ت تا به کن��ه حقیقت راه پی��دا کنیم؛ چراکه 
آن س��رو س��رافراز بوس��تان امامت خود گفته اس��ت که علت 
این قیام آن اس��ت که مردم را از دین حق منح��رف و بنده دنیا 
 س��اخته بودند؛ به حق عم��ل نمي کردن��د و از باط��ل اجتناب

 نمي نمودند. 
او مي دید که همگام ش��دن ب��ا این جریان منح��رف به معناى 
پایان عصر دین و دیندارى است، و لذا فرمود براى امربه معروف 
 و نهی از منکر و احیاى س��یره و شیوه جّدم، رس��ول خدا، قیام

 مي کنم. یالیتنی کنت معک فافوز فوزاً عظیما. 
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مراجعات خودروها به مراكز معاینه فني افزایش یافته است
     رئیس ستاد مرکزي معاینه فني خودرو ش��هرداري اصفهان اظهار داشت: مراجعات 
خودروها به مراکز معاینه فني در سه ماهه دو س��ال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافته است.در سه ماهه دوم س��ال جاري کاهش مراجعات خودروها به 

مراکز معاینه فني خودرو روند کاهشي یافته است. 
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مدیریت راهدارى اس��تان اصفه��ان از رانندگانی 
که قصد عب��ور از جاده ه��اى این اس��تان به ویژه 
غرب اصفهان رادارند خواس��ت تا ب��ه زنجیر چرخ 
مجهز شوند و وسایل گرمایش��ی الزم را به همراه 
داشته باشند.  فرزاد دادخواه مدیر راهدارى استان 
اصفهان با اشاره به بارش بیش از 30 سانتی مترى 

برف در برخی مناطق اصفهان بخصوص ارتفاعات 
فریدونشهر تصریح کرد: این میزان بارش برف در 
آبان م��اه در مناطق غرب اصفهان بی س��ابقه بوده 
است. وى با اش��اره به اینکه اداره راهدارى استان 
اصفهان پیش بینی ه��اى الزم را براى این بارش ها 
انجام داده بود، افزود: این اداره با تأمین تجهیزات 

رئیس س��ازمان غذا و دارو از اضافه ش��دن واکسن 
تزریقی فلج اطفال و پنج گانه به برنامه واکسیناسیون 
کودکان خبر داد و درباره اقدامات وزارت بهداش��ت 
 در حوزه غ��ذا گفت: نصب چ��راغ راهنمایی بر روى 
 مواد غذای��ی شروع ش��ده و تا پایان س��ال ۹۴ همه

  م��واد غذای��ی ب��ا چراغ راهنم��ا وارد ب��ازار 
می شوند.

 دینارون��د گفت:  یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات جدید 
وزارت بهداش��ت که می ت��وان آن را هم در مس��یر 
اجراى ط��رح تحول س��المت در حوزه غ��ذا تغییر 
 کرد، نص��ب چ��راغ راهنمایی بر روى م��واد غذایی

 است.
 وى ادامه داد: در این طرح که چندى پیش با حضور 
وزیر بهداشت رونمایی شد، بر روى بسته بندى تمام 
مواد غذایی ب��ا توجه به میزان نمک، ش��کر، چربی، 
اس��ید چرب ترانس براى هر یک از ای��ن مواد یک 

رنگ نمایش داده می شود که یکی از رنگ سبز، زرد 
یا قرمز خواهد بود. دیناروند اضافه کرد: رنگ س��بز 
 براى هر یک از این مواد نش��ان دهنده مطلوبیت آن 
مواد غذای��ی ازنظر میزان آن ماده اس��ت و نش��ان 
می دهد ک��ه مث��اًل نم��ک، چرب��ی، اس��ید چرب 
 ترانس ی��ا ش��کر آن م��اده غذای��ی در ح��د مجاز

 است. 
اگر رنگ آن ماده زرد بود نشان دهنده هشدار مصرف 
است و اگر قرمز بود نشان دهنده باال بودن میزان آن 
ماده و بیشتر بودن آن از حد مجاز است بنابراین گر 
چه تولید این مواد از وزارت بهداش��ت مجوز گرفته 
است و ممنوع المصرف نیس��تند اما به افراد توصیه 
می ش��ود از این مواد غذایی کمتر مص��رف کنند و 
به خصوص مصرف آن ها براى اف��راد بیمار می تواند 

خطرناک باشد. 
 وى گف��ت:  ط��رح نص��ب چ��راغ راهنمای��ی روى 

 م��واد غذایی آغازش��ده و ت��ا پایان س��ال ۹۴ همه
 مواد غذایی که از وزارت بهداش��ت مجوز گرفته اند 
باید این چراغ راهنمایی را به صورت واضح و مشخص 

بر روى بسته بندى نصب کنند.
 پس از درج ای��ن راهنم��ا روى مواد غذای��ی افراد 
می توانند به س��ادگی و فقط با توجه به رنگ مربوط 
ب��ه آن م��اده غذایی در م��ورد مص��رف آن تصمیم 
بگیرند. رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو ع��الوه بر این 
اقدامات در اج��راى طرح تحول س��المت در حوزه 
درمان نیز مش��ارکت دارد و ب��ا اقدامات��ی از قبیل 
تأمین دارو و تجهیزات پزش��کی در بیمارستان ها، 
کاهش قیم��ت دارو و تجهیزات پزش��کی، کنترل 
قیمت ها مشارکت دارد و در مواردى نیز مانند کاهش 
قیمت داروهاى بیماران خاص و صعب العالج به طور 
 مس��تقیم نقش خود را در اصالح نظام سالمت ایفا 

می کنند.

الزم و آماده باش نیروهاى خود توانسته است راه هاى 
غرب استان اصفهان که بیش��ترین میزان بارندگی 
را داش��ته باز و آماده تردد نگهدارد . مدیر راهدارى 
اس��تان اصفهان  تصریح ک��رد: ب��ا بارش هاى چند 
روز گذشته در اس��تان اصفهان، نیروهاى راهدارى 
اصفهان پی��ش از موعد مق��رر در آماده ب��اش قرار 

گرفتند. 
وى با اشاره به اینکه کلیه راه هاى استان اصفهان باز و 
تردد در آن ها جریان دارد ، افزود: برف روبی کلیه هاى 
راه هاى غرب استان و راه هاى روستایی این منطقه 

انجام شده است.
 دادخواه با اش��اره به اینک��ه جاده در ب��ه تیکن در 
شهرس��تان گلپای��گان ب��ه دلی��ل ج��ارى ش��دن 
 س��یل مس��دود ش��ده بود، اف��زود: این ج��اده نیز

 ش��امگاه با تالش مأموران راهدارى استان اصفهان 
بازگشایی شد. وى از رانندگان خواست تا بااحتیاط 
در جاده هاى برف خیز استان اصفهان تردد و وسایل 
خ��ود را به زنجی��ر چ��رخ و تجهی��زات الزم مجهز 
کنند و در صورت بروز مشکل با ش��ماره تلفن هاى 
 1۴1، 36686۴۴6 و 0۹133288000 تم��اس

 بگیرند. 

مدیریت راهداری استان اصفهان:

رئیس سازمان غذا و دارو : 
مواد غذایی چراغ دار می شود 

دمای منفی جاده ها توجه مثبت می خواهد!

یادداشت

فلكه فیض؛ میزبان راهپیمایي روز 
ملي مبارزه با استكبار جهاني

     رئی��س ش��وراي هماهنگ��ي تبلیغات اس��المي اس��تان 
اصفهان گف��ت: راهپیمایي یوم اهلل 13 آبان، س��اعت ۹ صبح 
امروز و با حض��ور دانش آم��وزان و دانش��جویان اصفهاني از 
 فلک��ه فیض به س��مت گلس��تان ش��هداي اصفه��ان برگزار

 می شود.
رئیس ش��وراي هماهنگي تبلیغات اس��المي استان اصفهان 
گفت: در ادامه ای��ن راهپیمایي، حجت االسالم والمس��لمین 
احمد س��الک، نماینده م��ردم اصفهان در مجل��س و رئیس 
کمیس��یون فرهنگي مجلس به ایراد س��خنراني می پردازد.

عس��گري بیان داش��ت: در پایان نیز، بیانیه هاى تشکل هاى 
دانش آموزى و دانش��جویي و قطعنامه راهپیمایي یوم اهلل 13 

آبان قرائت می شود.

15 درصد دانش آموزان چاق اند
وزیر بهداشت ضمن هشدار به روند چاقی در دانش آموزان از 
اقدامات در دست انجام جهت صدور شناسنامه سالمت براى 

دانش آموزان خبر داد.
دکتر سید حسن هاش��می در حاش��یه امضاى تفاهم نامه با 
وزارت آموزش وپرورش گفت: امروز از وزارت آموزش وپرورش 
درخواست داشتیم که در بوفه هاى مدارس تغذیه سالم ارائه 
شود، چراکه 15 درصد دانش آموزان چاق هستند. باید فرصت 
داد تا جلسات بعدى تصمیمات الزم را در این حوزه بگیرد.وزیر 
بهداشت تأکید کرد: بخش عمده کار ما در معاونت بهداشتی 
وزارتخانه باید متوجه بیمارى هاى غیر واگیر در دانش آموزان 

و مدارس باشد. 
مطمئنم آموزش وپ��رورش نی��ز آمادگی هر ن��وع همکارى 
را دارد. ضم��ن اینک��ه بای��د ب��ه وزارت آموزش وپ��رورش 
 کم��ک کنی��م درعین ح��ال بای��د مطالباتم��ان را پیگیرى

 کنیم.

 45 تا 50 سالگی شایع ترین سن 
سرطان پستان

  سرپرس��ت معاونت درمان پژوهش��کده س��رطان پس��تان 
جهاد دانشگاهی گفت: سنین شایع سرطان پستان در دنیابین 

۴5 تا 50 سالگی است.
دکتر نس��رین عل��وى گف��ت: در س��نین نزدیک یائس��گی 
و بعدازآن احتمال ابتال به س��رطان پس��تان بیش��تر اس��ت، 
اما این به معناى آن نیس��ت ک��ه جوان ترها ب��ه این بیمارى 
مبت��ال نمی ش��وند بلکه در کش��ور اف��رادى هس��تند که در 
 س��نین 25 و گاهی س��نین کمتر از آن مبتالبه این بیمارى

 می شوند.
به گفت��ه وى، ماه اکتبر در برخی کش��ورهاى پیش��رفته ماه 
سرطان پس��تان و اطالع رس��انی درباره آن نام گرفته است و 
در این ماه برج هاى بزرگ دنیا به رنگ صورتی درمی آیند که 

نمادى از سرطان پستان است.

اخبار کوتاه
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رئی��س پلی��س راه��ور اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
محدودیت ه��اى ترافیک��ی از ام��روز و در تاس��وعا و 

عاشوراى حسینی در اصفهان اجرا می شود.
سرهنگ حسین غالمی با اش��اره به محدودیت هاى 
ترافیک��ی در اصفه��ان اظه��ار ک��رد: در روزه��اى 
دوش��نبه )ف��ردا(  و سه ش��نبه هم زمان با تاس��وعا و 
عاش��وراى حس��ینی از س��اعت 7 صب��ح ت��ا بعد از 
اتمام مراس��م هاى مذهب��ی در خیابان ه��اى منتهی 
به می��دان ام��ام)ره( محدودی��ت ترافیک��ی داریم.

وى افزود: در مح��دوده خیابان چهارباغ عباس��ی به 
س��مت میدان امام حس��ین)ع( و به س��مت میدان 

امام)ره(، خیابان نشاط، حافظ و استاندارى و از زیر پل میدان امام علی)ع( 
 به س��مت چهارراه شکرش��کن محدودیت ت��ردد و توق��ف خودرو ها اجرا 

می شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: 
در بعضی از خیابان ه��ا مانند عبدالرزاق، عالمه 
مجلسی و حسینه هائی که مراسم هاى مذهبی 
را برگ��زار می کنند، محدودیت ه��اى ترافیکی 
مقطعی وجود داشته و این محدودیت ها تا پایان 

روز عاشورا ادامه دارد.
وى با اش��اره ب��ه محدودیت ترافیک��ی در روز 
11 آبان و تش��ییع پیک��ر ش��هدا در محدوده 
گلستان ش��هداى اصفهان بیان کرد: از میدان 
فیض به س��مت گلس��تان ش��هدا و از خیابان 
سجاد نیز به سمت گلس��تان شهدا محدودیت 
ترافیک��ی داری��م و از خیاب��ان کما اس��ماعیل تا پ��ل فردوس��ی و تقاطع 
 آبش��ار به س��مت خیابان س��جاد نیز محدودیت تردد و توق��ف خودرو ها

 وجود دارد.

سید مهدی میرداماد :

اصفهان ، عمیق ترین فرهنگ عزاداری را 
در خود جای داده است

این روزها اصفهان ش��اهد حضور یکی از مداحان به نام کش��ور هست ، 
مداحی که در چند س��ال اخیر در اس��تان قم و هیئت رزمندگان اسالم 
قم توانس��ت حرکات بس��یار خوبی را به وجود بیاورد و امسال با حضور 
در اصفهان بر ش��ور حس��ینی در پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم 
افزوده است.س��ید مهدى میرداماد که به اصفهان آمده اس��ت در شب 
اول مدح خوانی خود در حسینیه ارش��اد اصفهان صحبت هایی در مورد 

حضورش در اصفهان مطرح کرد. 
  وى در این مراس��م گفت:خیل��ی خوش��حالم از اینکه امس��ال توفیق 
نصیب بنده ش��د که در جمع مردم والیت مدار و یکی از عاشورایی ترین 
ش��هرها و خطه هاى این کشور، در شهر اصفهان ، ش��هرى که انصافاً در 
 محرم فرهنگ ناب عزادارى را به نمایش درمی آورد ،حضور دارم ، گرچه 
دل کندن از قم و جلس��ه اى که حدود 12 س��ال من از بهترین روزهاى 
عمرم را در آن سپرى کردم سخت بود اما اینجا هم روضه اباعبداهلل است 
، جلسه سیدالشهداست ...نوکرى حدومرز نداره و جغرافیاى اون منحصر 

به یک هیئت نیست. 

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان:

 چهارمین قطار گردشگران خارجی 
وارد اصفهان می شود

معاون گردش��گرى اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: چهارمین 
قطار گردش��گران خارجی پس از عبور از تعدادى شهرهاى کشور وارد 
اصفهان می شود.حمید محققیان اظهار کرد: چهارمین قطار گردشگران 
خارجی به نام عقاب طالئی دانوب، از بوداپس��ت مجارس��تان حرکت و 
پس از گذشت از بلغارس��تان و ترکیه از طریق مرز رازى وارد ایران شد، 
این چهارمی��ن قطار ورودى به ایران درس��ال 201۴ اس��ت.وى افزود: 
 تا س��ال 2015 میالدى تعداد ۹ قط��ار بین المللی آماده س��فر به ایران 

هستند.
مع��اون گردش��گرى اداره کل می��راث فرهنگ��ی اصفهان بی��ان کرد: 
براى نخس��تین بار اس��ت ک��ه گردش��گران خارج��ی از مس��یر ریلی 
به ایران وارد می ش��وند، ای��ن گردش��گران داراى ملی��ت آمریکائی و 
اروپائی بوده و بر اس��اس تواف��ق بین ش��رکت هاى اروپای��ی، راه آهن 
جمهورى اسالمی ایران و معاونت گردشگرى س��ازى میراث فرهنگی 
 کش��ور و ش��رکت هاى خدمات مس��افرتی ای��ران این س��فرها انجام 

پذیرفت.
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رئیس پلیس راهور اصفهان اعالم کرد

محدودیت های ترافیكی تاسوعا و عاشورای حسینی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 
مالف:20904

واحد مناقصه گزار : معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
موضوع مناقصه : خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و خدمات عمومی مراکز و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به صورت 

نفر ساعت به روش پرداخت سود مدیریت
گروه اول : 

1( بیمارس�تان حضرت زهرا )س( زینبیه  2( مرکز آموزشی درمانی امین 3( شبكه بهداش�ت و درمان شهرستان خور و بیابانک 4( 
شبكه بهد اشت و درمان شهرستان نایین 5( بیمارستان شهید بهشتی اردستان 

گروه دوم : 
1( مراکز آموزشی در مانی کاشانی 2( مرکز آموزشی درمانی امام موس�ی کاظم )ع( 3( شبكه بهداشت و درمان شهرستان نطنز 4( 
مرکز آموزشی درمانی چمران 5( بیمارستان گلدیس شاهین شهر 6( بیمارس�تان حضرت محمد  )ص( میمه 7( شبكه بهداشت و 

درمان شهرستان برخوار » مرکز درمانی ولیعصر« 
گروه سوم : 

1( مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء»ع« 2( مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین )ع( 3( بیمارستان صاحب الزمان 
»ع« شهرضا 4( بیمارس�تان امیر المومنین» ع« شهرضا 5( بیمارستان سید الشهدا )ع( س�میرم 6( مرکز آموزشی درمانی فارابی 
 7( مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی 8( بیمارس�تان امام خمینی )ره( فالورجان 9( بیمارستان شهدای لنجان 10( بیمارستان

 محمد رسول ا...»ص« مبارکه 
گروه چهارم: 

1(مرکز آموزش�ی درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع( 2( مرکز آموزش�ی درمانی فیض 3( بیمارس�تان ش�هید اش�رفی و س�اعی 
خمینی شهر 4( بیمارستان روانپزشكی شهید مدرس 5( بیمارستان ش�هید محمد منتظری نجف آباد 6( بیمارستان بهنیا تیران و 
کرون 7( بیمارستان شهید رجایی فریدن 8( بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان 9( بیمارستان فاطمیه)س( خوانسار 10( شبكه 

بهداشت درمان شهرستان چادگان»بیمارستان 17 شهریور« 11( بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( فریدونشهر 
مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 50/000/000 ریال 

نوع تضمین شركت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانكی 
مدت تضمین شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكی سه ماه 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه مورخ 1393/8/8 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1393/8/15 
محل توزیع اسناد مناقصه:

اصفهان – خیابان هزارجریب – دانش�گاه علوم پزشكی – ستاد مرکزی – ساختمان ش�ماره یک – طبقه همكف – اتاق110 – واحد 
کمیسیون مناقصات  

آخرین مهلت تحویل اس�ناد مناقصه به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری روز یكش�نبه مورخ 1393/8/25 به آدرس: خیابان 
هزارجریب – دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان – ساختمان شماره یک – دبیرخانه مرکزی 

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ 1393/8/26 راس ساعت 10 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان 

یادآوری1: متقاضیان شرکت در مناقصه می تواند در کلیه گروه های تعیین شده شرکت و پیشنهاد قیمت خود را ارایه نمایند.
یادآوری2: برنده مناقصه صرفًا با یک گروه و بنا به تشخیص اعضای کمیسیون مناقصات دانشگاه می تواند عقد قرارداد نماید.

یادآوری3: برنده مناقصه در هر گروه به صورت جداگانه با واحدهای آن گروه قرارداد منعقد خواهد نمود.
یادآوری4: حضور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه توجیهی روز یكشنبه مورخ 93/8/18 ساعت 13 که در محل دفتر 

جلسات کمیسیون مناقصات تشكیل می گردد، الزامی است.

آگهی مناقصه عمومی



اخبار کوتاهيادداشت

بیشترين شکايت مردم از خدمات 
پس از فروش است

رئیس اتحادیه لوازم خانگی از چاپ کارت های گارانتی تقلبی 
خبر می دهد و می گوید: شباهت کارت های گارانتی تقلبی به 
کارت های اصلی به حدی است که فقط می توان از طریق ارائه 
شماره سریال به شرکت ارائه دهنده خدمت از اصل یا تقلبی 

بودن آن مطمئن شد.
محمد طحانپور ، در مورد وضعیت قیمت لوازم خانگی و اینکه 
گفته می ش��ود رکود بر بازار حاکم است، اظهار داشت: برخی 
عنوان می کنند که قیمت لوازم خانگی افزایش چش��م گیری 
داشته درحالی که از ابتدای امسال تنها قیمت این محصوالت 
8 درصد افزایش داش��ته اس��ت و اگر بیش از این گران شود، 

مردم قدرت خرید نخواهند داشت.
وی در پاس��خ به اینکه در میان ش��کایت هایی که به اتحادیه 
می ش��ود، چه قدر مربوط به گران فروش��ی اس��ت، این گونه 
پاسخ داد که طی دو سال اخیر شکایت از گران فروشی بسیار 
کاهش یافته است و بیشتر شکایت ها مربوط به نحوه خدمات 

پس از فروش است که پیگیر آن هستیم.

 ۶۱ درصد باغات استان
 بیمه هستند

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گفت: در س��ال زراع��ی گذش��ته از ۵۷ ه��زار و ۹۵۰ هکتار 
محصوالت کشاورزی اس��تان، ۶۱ درصد تحت پوشش بیمه 

قرار گرفت.
احمدرض��ا ریی��س زاده در جم��ع خبرن��گاران، تع��داد 
نهالستان های مجاز در استان را ۱۴ مورد است، اظهار داشت: 
تا پایان امس��ال ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار اصله انواع نهال سالم، 

مرغوب و استاندارد توزیع شود. 
وی از برنامه های مهم امسال، تأمین و تدارک نهال موردنیاز 
محصوالت باغی و گلخانه ای دانست و افزود: در این زمینه از 
ابتدای سال نهالس��تان های مجاز و پروانه دار تحت کنترل و 

بررسی قرارگرفته اند. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
بیان داشت: در سال جاری از حدود 8۰ هزار هکتار ۵۷۰ هزار 
تن محصوالت باغی و از یک ه��زار و ۷۰ هکتار ۱8۰ هزار تن 

محصوالت گلخانه ای در استان تولید شد. 

 کاهش 35 دالری نرخ طال 
در بازار جهانی

رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر با اش��اره به کاهش ۳۵ 
دالری نرخ جهانی طال در دو روز گذشته، پیش بینی کرد که 

نرخ انواع سکه با کاهش ۱۵ تا ۲۰ هزارتومانی مواجه شود.
محمد کشتی آرای  از کاهش ۵۹ دالری نرخ هر اونس طال در 
بازارهای جهانی طی هفته گذشته و رسیدن آن به ۱۱۷۲ دالر 
خبر داد و گفت: همچنین نرخ هر اونس طال از روز پنج شنبه 

گذشته تاکنون ۳۵ دالر کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر بابیان اینکه شوک کاهش 
قیمت طال در بازارهای جهانی به بازار داخلی هم خواهد رسید 
و این شوک به بازار داخلی س��که و طال هم می رسد، تصریح 
کرد: البته ب��ازار اصلی طال این هفته به دلیل ایام س��وگواری 

محرم تعطیل است. 

نخ  امنیتی اسکناس عريض تر شد
رئیس کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار بانک مرکزی)تکاب( 
با اعالم اینکه نخ  امنیتی اس��کناس عریض تر شد گفت: ایران 
 از تکنول��وژی روز دنی��ا در تولید کاغ��ذ امنیت��ی برخوردار

 است.
علی کرامتی اف��زود: واترمارک و تصویر پرت��ره حضرت امام 
خمینی )ره( ک��ه در ن��ور قابل رؤی��ت هس��ت، از بارزترین 
ویژگی های امنیتی اس��ت که با چش��م غیرمسلح قابل دیدن 
اس��ت.کرامتی با اش��اره به توانایی های باالی ایران درزمینه 
تولی��د کاغ��ذ امنیتی اظه��ار داش��ت: واترم��ارک تصویری 
س��ه بعدی روی اس��کناس اس��ت که تنه��ا در کارخانه های 
تولی��د کاغذ امنیت��ی مانند ت��کاب قابل تولید اس��ت.وی نخ 
امنیتی را دومین ش��اخصه ویژگی های امنیتی قابل مشاهده 
با چشم غیرمسلح دانست و گفت: شیوه قرار دادن نخ امنیتی 
به صورت پنهان یا پنجره ای مستلزم استفاده از سخت افزارهای 
 خاصی اس��ت که دسترس��ی جاع��الن ب��ه آن را غیرممکن 

می سازد. 

4
با افزایش قیمت تندر۹۰ موافقت نشد

رئیس شورای رقابت  گفت: هم اکنون قیمت تندر۹۰ همان قیمت سال ۹۲ است و هیچ گونه تغییری تا 
پاپان سال نخواهد داشت.رضا شیوا ، افزود: ضمناً اگر شرکت های خودروساز برنامه پیش فروشی نیز 

برای سال ۹۴ داشته باشند باید آن را طی یک برنامه منسجم به مرکز ملی رقابت ارائه دهند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1439یکشنبه 11 آبان 1393 | 8 محرم 1436

»سهام عدالت«از زمان واگذاری تاکنون با مشکالت و انتقادات 
گوناگونی روبرو ب��وده که عدم رعایت عدالت در شناس��ایی 
مشموالن در این س��ال ها به عنوان یکی از چالش های سهام 

عدالت در کشور مطرح بوده است.
اقتصاد ایران با توجه به تجربه اقتص��اد دولتی در چند دهه 
گذشته، بعد از جنگ تحمیلی و در راستای برنامه های توسعه 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی، برنامه خصوصی س��ازی 
را در اولوی��ت ق��رارداده اس��ت. در یک تعریف مش��خص، 
خصوصی س��ازی فرآیند تبدیل مالکیت اموال و مستغالت 
از دولت یا حکومت به بخش خصوصی است. به عبارت دیگر 
خصوصی سازی، انتقال دارایی ها یا واگذاری ارائه خدمات و 

کاالها از دولت به بخش خصوصی است.
بی تردید لزوم توجه و نظ��ارت کامل و پیگیران��ه بر فرآیند 
واگذاری س��هام به بخش خصوصی و به ویژه مکانیزم سهام 
عدالت بر کسی پوشیده نیست. آنچه زیربنای خصوصی سازی 
واقعی است، محدود شدن نقش دولت تنها در بخش نظارت 
است و اینکه از فعالیت شرکت ها و بانک های مستثنی در اصل 
۴۴ درزمینه خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی 
در بورس جلوگیری کند، تا خصوصی سازی درنهایت منجر به 

مالکیت دوباره دولت بر شرکت ها و سازمان ها شود.
بر این اساس؛ سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: به استناد 
تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط مکلف به 
شناسایی افراد مشمول دریافت سهام عدالت )۶ دهک پایین 
درآمدی جامعه( شده اند، که مشموالن موردنظر با همکاری 
دستگاه های ذی ربط ازجمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، س��ازمان زندان ها، تأمین اجتماعی، بنیاد 
شهید، کانون بازنشستگان لشگری و کشوری، ادارات دولتی، 
وزارت بازرگانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

... مورد شناسایی قرارگرفته اند.
همچنین با توجه به ضرورت شناسایی مشموالن نیازمند از 
طریق دس��تگاه ها و نهادهای متولی امر، اجرای طرح توزیع 
سهام عدالت بر اس��اس ماده ۳۴ این قانون و مصوبات ستاد 
مرکزی س��هام عدالت با اولویت دهک ه��ای پایین درآمدی 
ازجمله مددجوی��ان نهادهای حمایتی )کمیت��ه امداد امام 
خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی( و روس��تاییان و عشایر 
کم درآمد شروع و به تدریج به سایر اقش��ار تسری یافته و در 

مراحل مختلف به اجرا درآمده است.
بنابراین سهام عدالت بر اساس قوانین موضوعه به شش دهک 
پایین درآمدی جامعه تخصیص یافته است که بدیهی است 

این گروه ها از اقشار کم درآمدتر جامعه محسوب می شوند.
این گزارش می افزاید: فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت 
طی چند سال گذش��ته فراز و نشیب های بس��یاری داشته 

است که باروی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع ساماندهی 
سهام عدالت به عنوان یکی از اولویت های ویژه در دستور کار 
مسئوالن ذی ربط قرارگرفته و با شناسایی آسیب های موجود، 
راهکار مشخصی جهت به ثمر رس��اندن و ساماندهی طرح 
توزیع سهام عدالت تدوین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ارسال گردیده اس��ت. با نهایی شدن این پیشنهاد مشخص، 
مراتب در قالب الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی شده و با 
وضع قوانین موردنیاز، در جهت برون رفت از وضعیت موجود و 
تعیین تکلیف نهایی طرح توزیع سهام عدالت اقدامات مؤثری 

به عمل خواهد آمد.
در این اطالعیه تأکید شده اس��ت؛ سازمان خصوصی سازی 
و وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی انتظار دارد ب��ا همدلی و 
همفکری نمایندگان مجلس، "الیحه ساماندهی سهام عدالت 
موضوع اصالح مواد ۳۴ تا ۳8 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی" هرچه سریع تر به نتیجه رسیده و با 
تصویب آن در مجلس، فرآیند س��اماندهی مواردی از قبیل 
بازپرداخت مطالبات دولت، آزادسازی سهام عدالت، پرداخت 
سود سهام، مدیریت مطلوب شرکت های سرمایه پذیر و ایجاد 
صندوق های ETF سرعت الزم را یافته و رضایت آحاد جامعه 

فراهم شود.
 از زمان اجرای طرح س��هام عدال��ت تاکنون این س��هام در

 ۶ گروه و طی ۱8 مرحله به این شرح به مشموالن واگذارشده 
است:

مرحله اول: مددجویان کمیته امداد، س��ازمان بهزیس��تی و 
رزمندگان فاقد شغل.

مرحله دوم: روستاییان و عشایر کم درآمد.
مرحله سوم: شاغلین و بازنشستگان دستگاه های اجرایی.

مرحله چهارم: ایثارگران و خانواده شهداء.
مرحله پنجم: زنان کارگر سرپرس��ت خانوار)مشمول قانون 

کار(.
مرحله ششم: مرحله تکمیلی روستائیان و عشایر.

مرحله هفتم: خدام مساجد و حسینه ها و اماکن متبرکه.
مرحله هشتم: طالب حوزه های علمیه.

مرحله نهم: بیماران خاص.
مرحله دهم: کارکنان ستادهای نماز جمعه.

مرحله یازدهم: کارکنان هیئت های تحریریه رسانه ها.
مرحله دوازدهم: دس��ت اندرکاران امر شناسایی و واگذاری 

سهام عدالت.
مرحله سیزدهم: مددجویان و کارکنان مؤسسات خیریه.

مرحله چهاردهم: فعاالن قرآنی.
مرحله پانزدهم: قالیبافان.

مرحله شانزدهم: زندانیان آزادشده)مددجویان تحت پوشش 
و مراکز مراقبت از زندانیان آزادشده(.

مرحله هفدهم: درخواست کنندگان مردمی.
مرحله هجدهم: کارگران فصلی و ساختمانی.

بازار داغ پیراهن های مشکی چینی

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: پیراهن های مشکی 
چینی برای ایام محرم تقاضای بیشتری دارند چون قیمت آن ارزان است و 
حتی اگر جنس مناسبی نداشته باشند به دلیل اینکه مدت زمان مصرفی 

آن ها فقط برای دو ماه محرم و صفر است، متقاضی بیشتری دارد.
درودیان افزود: پارچه ه��ای جنس ژاپن و ترک گران ت��ر از پارچه های 
داخلی هستند و حدود ۴۰ درصد پیراهن های موجود در بازار وارداتی و 
حدود ۶۰ درصد تولید داخل است. همچنین نوع دوخت نیز در قیمت ها 
تأثیرگذار است و برخی از تولیدکنندگان برای جذب جوانان برای استفاده 
از تولیدات داخلی، روی محصوالت خود با نخ یا رنگ طرح هایی را ایجاد 

می کنند.
درودیان یادآور شد: افزایش قیمت و تورم در جامعه باعث افزایش قیمت 
کارگر و دوزنده می شود و این موضوع در همه صنوف به چشم می خورد.

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعالم اینکه 
دریکی از بحرانی ترین خشکسالی ها قرار داریم 
گفت: باروری ابرها، شیرین س��ازی آب دریا و 
استفاده از آب های نامتعارف؛ راهکارهای جدید 

برای تأمین آب شرب موردنیاز کشور است.
هدای��ت فهمی به برخ��ی انتق��ادات درزمینه 
سدسازی های غیراس��تاندارد در کشور اشاره 
کرد و افزود: به منظور کاهش برداشت از آب های 
زیرزمینی، ۱۱ پروژه تحقیقاتی را در دستور کار 

قراردادیم. 
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو بابیان اینکه توزیع آب در کشور به صورت 

یکسان و همگن نیست، اظهار داشت: ۷۵ درصد مناطق کشور در منطقه خشک 
و نیمه خشک قرار دارد و تنها ۲۵ درصد کشور در مناطق مرطوب واقع شده است. 
وی درباره نتایج بررسی وضعیت زمان بارش ها در کشور، بیان داشت: ۷۵ درصد 
بارش ها در فصل غیر زراعی و تنها ۳۰ درصد بارش ها در زمان زراعی اس��ت که 

باوجوداین وضعیت، نیازمند مدیریت منابع آبی کشور هستیم. 
فهمی  سدسازی را یکی از روش های مدیریت و هدایت آب در کشور عنوان کرد 
و با اش��اره به ادعای برخی از محققان در خصوص سدسازی های غیراستاندارد، 

ادامه داد: سدسازی در برخی از مناطق با توجه 
به حق آب طبیعی و جنبه های زیست محیطی 

الزم بوده است. 
وی بابیان اینکه بسیاری از سدهای ساخته شده 
تحت ش��رایط اس��تاندارد ساخته ش��ده است، 
خاطرنشان کرد: درعین حال برخی از سدهای 
ساخته شده بر اس��اس رأی مثبت وزارت نیرو 
نبوده و این وزارتخانه معتقد است که با اجرای 
مدیریت مصرف آب می توان بهره وری مصرف را 

در منطقه افزایش داد. 
وی با اشاره به ایجاد پدیده فرونشست در برخی 
از دش��ت های کش��ور، گفت: بح��ران آب های 
زیرزمینی به عنوان یک بحران مزمن مطرح اس��ت که در ای��ن زمینه ۱۱ پروژه 
تحقیقاتی برای کاهش برداش��ت آب ه��ای زیرزمینی تعریف و در دس��تور کار 

قرارگرفته است. 
وی با تأکید بر اینکه کشور یکی از بحرانی ترین سال های خشکسالی را می گذراند، 
 ادامه داد: مواجه شدن با بحران خشکسالی ناش��ی از عواملی چون تغییر اقلیم و

 سو ء مدیریت بوده و از سوی دیگر توان دولت در این زمینه محدود است و نیاز 
است تا این دوران گذرا با مشارکت مردم طی شود.

جزئیات ۱۸ گروهی که سهام عدالت گرفتند

يک مقام مسئول در وزارت نیرو عنوان کرد 
استفاده از آب های نامتعارف يکی از راهکارهای تامین آب شرب 

اقشار ضعیف مالکان کوپن خصوصی سازی
مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان

 اتصال به بازارهاي جهاني 
با رقابت پذيری

تحریم ها هدفی جز راکد کردن چرخ اقتصاد کشور ما و 
فلج کردن تولید و درنهایت به زانو درآوردن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را نداشته و ندارد که به لطف خدا با همه 
این مشکالت فوالد مبارکه توانست با تالش و با حمایت ها 
و تالش همه تأمین کنندگان روزبه روز به ظرفیت اسمی 
خود و حتی فراتر از آن با باالترین کیفیت دست یابد.این 
مطلب را دکتر سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
در جری��ان برگ��زاري اولین همای��ش تأمین کنندگان 
منتخب فوالد مبارک��ه اصفهان گف��ت و در این رابطه 
افزود : بدون ش��ک برگزاری این همایش فرصتی است 
تا تأمین کنندگان که به نوعی شرکای تجاری این بنگاه 
اقتصادی محس��وب می شوند با اس��تراتژی های فوالد 
مبارکه رویکردهای مشخص این سازمان بویژه در حوزه 

معاونت خرید آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اه��داف و جه��ت برگ��زاری چنین 
همایش های��ی تصریح کرد: ش��نیدن و عملیاتی کردن 
نقطه نظرات س��ازندگان و تأمین کنندگان و همچنین 
بهبود روابط فی مابین، دو طرف را برای کمک به صنعت 

و اقتصاد کشور یاری مي کند.
سبحانی در همین رابطه افزود: یکی از سیاست هایی که 
فوالد مبارکه برای گریز از مش��کالت ناشی از تحریم ها 
در پیش گرفت، بومی س��ازی قطعات بود ک��ه با انجام 
مهندس��ی معکوس توس��ط مهندسان دلس��وز ایرانی 
و تهی��ه دس��تورالعمل ها و نقش��ه های س��اخت فنی و 
همچنین سفارش ساخت و پذیرش ریسک در استفاده 
از قطعات ساخت داخل، این امر میس��ر شد.وی با ذکر 
این مطلب ک��ه به هرحال اس��تفاده از قطعه ای که برای 
اولین بار در کشور بومی سازی می شود از ریسک باالیی 
برخوردار اس��ت، تصریح ک��رد: ما بر ای��ن باوریم که در 
چنین فضای ناجوانمردانه  تحریم ها ناگزیر به پیمودن 
چنین مسیرهایی هستیم ولی قدر مسلم این است که 
تأمین کنندگان ه��م باید دائماً در ح��ال بهبود کیفیت 
باش��ند و بررس��ی نمایند که چگون��ه می توانند چنین 

ریسک هایی را به حداقل برسانند.
اولین انتظار فوالد مبارکه از سازندگان قطعات افزایش 
کیفیت قطعات بومی سازی ش��ده و مواد تأمین شده در 
داخل است تا جائی که ما به جایی برسیم که قطعه  ساخت 
داخل ۳۰ تا ۴۰ درصد از نمونه مشابه خارجی از بهره وری 
و عمر بیشتری برخوردار باشد که دست یابی به این مهم 

به هدف گذاری و برنامه ریزی نیاز دارد. 

علی اکبر محمودی شهردار  درچه 

نوبت   دوم

ش�هرداری درچه در نظر دارد از محل اعتب�ارات تملک دارايی های 
سرمايه ای و منابع ش�هرداری پروژه آس�فالت خیابان رزمندگان و 
قسمتی از خیابان ش�هید دکتر مطهری را طبق مشخصات و شرايط 

شرکت در مناقصه با اعتبار ۱/500/000/000 ريال اجرا نمايد. 
ل�ذا از متقاضیان درخواس�ت می گ�ردد جهت دريافت م�دارک تا 
 س�اعت ۱4 روز 93/۸/۱5 ب�ه ام�ور مال�ی ش�هرداری مراجع�ه

 نمايند.

آگهی تجدید  مناقصه 
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  رکود قیمت فرش دستباف
  را شکست 

 اينترنت موبايل
 هر گیگ ۲۶۲ هزار تومان 

ب��ا تصوی��ب کمیس��یون تنظی��م مقررات 
ارتباطات ه��ر کیلوبایت اینترن��ت موبایل 
۲.۵ ریال نرخ گذاری ش��د که به این ترتیب 
مصرف آزاد یک گیگ اینترنت روی موبایل 
برای مشترکان ۳ اپراتور، ۲۶۲ هزار تومان 

هزینه  بر می دارد.
 در پای��ان انحصار ارائ��ه خدم��ات اپراتور 
س��وم در ش��هریور ماه، مج��وز راه اندازی 
 نس��ل ۳ ب��ه دو اپرات��ور اول و دوم ارائ��ه

 شد.
در حالی که ارائه این س��رویس از س��وی دو اپرات��ور اول و دوم بدون تعرفه  
نس��ل ۳ وارد س��ومین ماه ش��ده بود، به تازگی کمیس��یون تنظیم مقررات 
 ارتباط��ات تعرفه جدی��د اینترن��ت هم��راه را ب��رای نس��ل ۲ و ۳ تصویب

 کرد.
در نهای��ت انتظار می رفت ب��ا راه اندازی نس��ل ۳ و بهبود کیفیت و س��رعت 
اینترنت هم��راه، تعرفه گذاری خدم��ات نس��ل ۳ از روال تعرفه گذاری برای 
 GPRS اپراتور س��وم، تبعی��ت کند؛ ام��ا در تعیین تعرف��ه جدی��د، تعرفه
 نص��ف و ن��رخ اینترن��ت ۳G پن��ج براب��ر تعرف��ه قبل��ی رایت��ل تصوی��ب

 شد.

رئیس انجمن صنای��ع همگن فرش 
دس��تباف خان��ه صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفه��ان از کاهش 
۳۰ درصدی قیمت فرش دس��تباف 

در بعضی شهرهای کشور خبر داد. 
 باقر صیرفی��ان با بی��ان این مطلب 
اظه��ار ک��رد: در اصفه��ان ه��م 
ف��رش دس��تباف اف��ت قیم��ت 
داش��ته اس��ت اگرچه ای��ن کاهش 
 به ان��دازه س��ایر ش��هرها نب��وده

 است. 
وی ش��رح داد: به دلی��ل برنامه های کاهش ت��ورم دول��ت، نقدینگی 
کمت��ری در دس��ت م��ردم وج��ود دارد و ازآنجاکه فرش ی��ک کاالی 
لوکس به حس��اب می آید، در ح��ال حاضر مردم کمتر ب��رای خرید آن 
 هزینه می کنند و این مس��ئله رک��ود بازار ف��رش را به دنبال داش��ته 

است. 
وی بیان کرد: ارتزاق بس��یاری از خانواده ها از طری��ق بافندگی تأمین  
می شود و مش��کالت به وجود آمده برای فرش دس��تباف می تواند این 

خانواده ها را با مشکل مواجه کند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
8/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1.برابر راي شماره 139360302012003340 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید بابائي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 3897 در یک باب 
خانه  به مساحت 248.71 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در  

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی محرز گردیده است
2.برابر راي شماره 139360302012003320 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالخالق معروفي معروفي فرزند حسین بشماره شناسنامه 
281 در یک باب خانه  به مساحت 122.01 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از12 
اصلي   واقع درداران  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسینعلی شیخ دارانی  محرز گردیده است

3.برابر راي شماره 139360302012003323  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  داوود دهقاني آشجردي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 77 
در یک باب خانه  به مساحت 155.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1  فرعي از 8 اصلي   

واقع در آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  ید اله قاسمی محرز گردیده است
4.برابر راي شماره  139360302012003329 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم هاجر رحماني انالوجه فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 164 
در یک باب خانه به مساحت 115/68 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي از 12 اصلي  

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي سیاوش خسروی محرز گردیده است
5.برابر راي شماره 139360302012003335 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مرتضي رحیمي داراني فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4  در 
یک باب خانه  به مساحت 332.04 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از12 اصلي   

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل رحیمی  محرز گردیده است
6.برابر راي شماره 139360302012003343. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس راه خدائي فرزند یحیي بشماره شناسنامه 152 در یک باب 
خانه  به مساحت 250/24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در 

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یداله اسماعیلی محرز گردیده است
7.برابر راي شماره 139360302012003346 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم معروفي فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 1 در یک باب 
خانه  به مساحت 257/69 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 62اصلي   واقع در 

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي اکبر عباسی محرز گردیده است
8.برابر راي شماره 139360302012003349 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سید سعید معین الدیني فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 
از پالک 1فرعي  3806 در یک باب خانه  به مساحت 229.34 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از62اصلي واقع در  سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي عشقعلی محمد امینی  محرز گردیده 

است
9.برابر راي شماره 139360302012003317 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم فرشته اسماعیلي گنهراني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 
18 در یک باب  چهار دیواری  به مساحت 523.99 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک12 
فرعي از12اصلي واقع درداران خریداري از مالک رسمي آقاي  آقای منوچهر سلطانی  محرز 

گردیده است
10.برابر راي شماره 139360302012002568 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي رمضاني دمنه فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 5598  
در یک باب  چهار دیواری  به مساحت 321.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي 
از4 اصلي  واقع دردامنه   خریداري از مالک رسمي آقاي  قدرت اله رمضانی محرز گردیده است

11.برابر راي شماره 13936030201200335  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم صفري فرزند محمود بشماره شناسنامه 30 در سه دانگ 
مشاع از  یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از62 اصلي   

واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار زیاری  محرز گردیده است.
12.برابر راي شماره 139360302012003362 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عسگري فرزند شکراهلل بشماره شناسنامه 165  در  
سه دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت  200 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  نامدار زیاری  محرز گردیده است

13.برابر راي شماره 139360302012003299 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مسیب رحماني فرزند مطلب بشماره شناسنامه 781  در سه 
دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29فرعي 
از12 اصلي   واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرچمی  محرز گردیده است

14.برابر راي شماره 139360302012003302هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  خلیل رحماني انالوجه فرزند مطلب بشماره شناسنامه 113 در 
سه دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي 
از 12 اصلي   واقع درداران  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرچمی محرز گردیده است

15.برابر راي شماره 139360302012003111 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر غالمي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 539  در یک باب 
خانه  به مساحت 225/58  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع 

درچادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات  محرز گردیده است
16.برابر راي شماره 139360302012003108 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خانم جمعه طاهري مندرجاني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 
3  در یک باب خانه  به مساحت 478/84  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از66 
اصلي  واقع در مندر جان  خریداري از مالک رسمي آقاي  محمد رضا سلطانی  محرز گردیده است

17.برابر راي شماره139360302012003105 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي احمدي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3573  در یک 
باب خانه  به مساحت 193.47 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي   واقع 

در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی محرز گردیده است
18.برابر راي شماره 139360302012003102 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان رسولي چادگاني فرزند بهرام بشماره شناسنامه 48 در 
یک باب خانه  به مساحت 382.42 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از64اصلي   واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي فیض اله قائدی  محرز گردیده است
19.برابر راي شماره 139360302012003013  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  احسان اله هاشمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 1607 در یک 
باب خانه  به مساحت   219/01  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از  200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري  از مالک رسمی آقای   محرز گردیده است
20.برابر راي شماره  139360302012003010 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد مهدي احمد نژاد فرزند امیر آقا بشماره شناسنامه 11 در 
یک باب خانه  به مساحت 333/23  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 13/2 فرعي از12 اصلي  

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر احمد نژادمحرز گردیده است
21.برابر راي شماره 139360302012003305 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قربان قرباني فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 122 در یک باب  
چهار دیواری به مساحت 276.47 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 64 اصلی واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی  محرز گردیده است
22.برابر راي شماره 139360302012003314 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد رضا کیخائي فرزند تیمور بشماره شناسنامه 3457 در 
یک باب خانه  به مساحت  290/31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3فرعي از 200 اصلي   

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  شیر علی دوست محمدی  محرز گردیده است
23.برابر راي شماره139360302012002605 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدتقي عربي فرزند مسلم بشماره شناسنامه 8 در یک باب 
خانه به مساحت 287.11 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي   واقع در 

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي نصیر خان دادخواه محرز گردیده است
24.برابر راي شماره 139360302012003007 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي مباشري دمنه فرزند رشید بشماره شناسنامه 25 در 
یک باب خانه  به مساحت 287.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از3اصلي   واقع 

در دامنه  خریداري از مالک رسمي  خانم مهیندخت عبد الهی  محرز گردیده است
25.برابر راي شماره 139360302012003004 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجید شجاعي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 55  در 
یک باب خانه  به مساحت 269/6 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از149 اصلي  واقع 

در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  ابراهیم شجاعی  محرز گردیده است
26.برابر راي شماره 139360302012002947 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رمضاني دمنه فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 129 
در یک باب خانه  به مساحت 379.31 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 4 اصلي  

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي قدرت اله رمضانی محرز گردیده است
27.برابر راي شماره 139360302012002950 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیف اله جهانگیري فرزند کریم بشماره شناسنامه 858 در یک 
باب خانه  به مساحت  135/28 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از200 اصلي  واقع 

در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
28.برابر راي شماره 139360302012002953 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد قاسمي میاندشتي فرزند احمد بشماره شناسنامه 4  در یک 
باب خانه به مساحت 246/75  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي   واقع 

در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد احمدی  محرز گردیده است
29.برابر راي شماره 139360302012002956 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کوکب بهارلو قره بلطاقي فرزند مختار بشماره شناسنامه 3 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 58.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از200 اصلي  

واقع دربوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی شفیعی  محرز گردیده است
30.برابر راي شماره139360302012002944 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمحسن رمضاني دمنه فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 22 
در یک باب خانه  به مساحت 870.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي  قدرت اله رمضانی  محرز گردیده است
31.برابر راي شماره139360302012002916 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا زالي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 48 در یک باب 
خانه  به مساحت 212/80 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع 

دربوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي قنبر شفیعی محرز گردیده است
32.برابر راي شماره 139360302012002919 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیدمحسن عبدالهي فرزند سیدصدر بشماره شناسنامه 5784 
در یک باب خانه  به مساحت 353.73 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 3 اصلي  

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي سید صدر عبدالهی  محرز گردیده است
33.برابر راي شماره139360302012002923 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سعیده مرتضائي بوئیني فرزند حسن بشماره شناسنامه 20 در 
سه دانگ  یک باب مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11  مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  ذبیح اله مرتضائی  

محرز گردیده است
34.برابر راي شماره139360302012002926 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
شناسنامه  بشماره  رضا  حمید  فرزند  آبادي  خسرو  ثامن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
0201165041  در یک دانگ و نیم  یک باب  مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي 

ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
35.برابر راي شماره139360302012002929 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
شناسنامه  بشماره  رضا  حمید  فرزند  آبادي  خسرو  آریا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
0201556200 در  یک دانگ و نیم مشاع از یک باب مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11  
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک 

رسمي آقاي ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
36.برابر راي شماره139360302012002932 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي جعفري بوئیني فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 1904 در 
سه دانگ از  یک باب خانه  به مساحت 373/21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئین خریداري از مالک رسمي آقاي  غالمرضا توکلی  محرز گردیده است

37.برابر راي شماره139360302012002935 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه جعفري فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 224  در سه 
دانگ مشاع از یک باب خانه به مساحت 373/21 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  غالمرضا توکلی  محرز گردیده است
38.برابر راي شماره 139360302012003020 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم شجاعي فرزند علي آقا بشماره شناسنامه 36 در یک باب 
خانه  به مساحت 223/40 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از149 اصلي  واقع در  

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم شجاعی  محرز گردیده است
39.برابر راي شماره139360302012003017 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مصطفي مباشري دمنه فرزند رشید بشماره شناسنامه 25 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 53.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 271 فرعي از2 اصلي   

واقع در  دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي نوراله دهدشتی  محرز گردیده است
40.برابر راي شماره1393603002012002920 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدجواد محسني دمنه فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 50 
در یک باب خانه  به مساحت 443/09 مترمربع بر روی  پالک 1 فرعي از 4 اصلي  واقع در  دامنه  

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی محسنی  محرز گردیده است
41.برابر راي شماره139360302012002419 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم ابراهیمي فرزند درویشعلي بشماره شناسنامه 3623 در 
یک باب خانه   به مساحت 261.17 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  

واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي علی کرمی محرز گردیده است
42.برابر راي شماره139360302012002333 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه تقیان فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 524  در یک باب 
خانه  به مساحت 486/72 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در  

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي جهانگیر چادگانی محرز گردیده است
43.برابر راي شماره139360302012002336. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  فاطمه سلیمي فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 19 در سه 
دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 191/99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین عباسی  محرز گردیده است

44.برابر راي شماره139360302012002521 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان میرزائي فرزند میرزا بشماره شناسنامه 33 در دو دانگ 
مشاع از  یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از51  اصلي  واقع در  انالوجه  خریداري از مالک رسمي آقاي   میرزا  میرزائی  

محرز گردیده است
45.برابر راي شماره139360302012002524 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي میرزائي فرزند میرزا بشماره شناسنامه 1 در دو دانگ مشاع 
از یک   قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 

استاز 51 اصلي   واقع در  انالوجه  خریداري از مالک رسمي آقاي  میرزا میرزائی  محرز گردیده 
46.برابر راي شماره139360302012002527 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي میرزائي انالوجه فرزند میرزا بشماره شناسنامه 30  
در دو دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1  فرعي از  51 اصلي  واقع در  انالوجه خریداري از مالک رسمي آقاي میرزا میرزائی  

محرز گردیده است
47.برابر راي شماره139360302012002342 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر عرب فرزند علي بشماره شناسنامه 33 در سه دانگ از 
یک باب مغازه  به مساحت 37/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک303 فرعي از 63 اصلي    

واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي مهدیقلی انالوئی محرز گردیده است
48.برابر راي شماره 139360302012002539هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدتقي شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 42  در 
یک دانگ و نیم از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار 

شملی و غیره  محرز گردیده است
49.برابر راي شماره 139360302012002533 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالخالق شملي مشهدي فرزند اله مراد بشماره شناسنامه 1224 
در  دو دانگ از   یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81  مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از69 اصلي   واقع در مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار شملی و 

غیره  محرز گردیده است
50.برابر راي شماره 139360302012002542 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 43  در 
یک دانگ از  یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 102133/81 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از69 اصلي  واقع در  مشهد کاوه  خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار شملی و 

غیره  محرز گردیده است
51.برابر راي شماره 139360302012002536  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 1483 در 
یک دانگ و نیم از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از69 اصلي  واقع در  مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار 

شملی و غیره  محرز گردیده است
52.برابر راي شماره 139360302012003308  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس صالح پور فرزند علیمراد بشماره شناسنامه 971 در یک 
باب خانه   به مساحت  143/15 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 62 اصلي   واقع 

درسمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف بیات محرز گردیده است
53.برابر راي شماره 139360302012003365 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالخالق میثاقي فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 112 در 
یک باب خانه  به مساحت 303/81  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 64 اصلي   

واقع در  چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی  محرز گردیده است
54.برابر راي شماره 139360302012003352 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیداد امیرحاجلو فرزند علي نقي بشماره شناسنامه 1703  در  
یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 124394.11 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 10 
فرعي از 71 اصلي   واقع در  گشنیزجان  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا بیاتی  محرز 

گردیده است
55.برابر راي شماره 139360302012002384  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حیدر کیخائي فرزند احمد بشماره شناسنامه 144  در یک باب 
خانه  به مساحت 268/67  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از  206 اصلي   واقع 

در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي حبیب اله شریفی و غیره  محرز گردیده است
56.برابر راي شماره 139360302012002387هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اصغر طاهري مندرجاني فرزند قباد بشماره شناسنامه 1007  

در یک باب خانه  به مساحت  422/99  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 
اصلي  واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نصرت اله طاهری محرز گردیده است

57.برابر راي شماره 139360302012002460 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس مباشري فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 1150051213  
در یک باب خانه  به مساحت 285.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 4 اصلي   

واقع در  دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي   محمد جواد مهدوی  محرز گردیده است
58.برابر راي شماره 139360302012002994 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عشرت شیخي داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 82  در 
یک باب خانه   به مساحت 215/54  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 46  فرعي از 11 اصلي    

واقع در  داران  خریداري از مالکیت  رسمي متقاضی محرز گردیده است
59.برابر راي شماره 139360302012002491 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي ترکیان دامنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 13 در 

یک باب خانه  به مساحت 368.23 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 4 اصلي   واقع 
در   دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي محمود مهدوی  محرز گردیده است

60.برابر راي شماره 139360302012002473 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  یونس علي جهانگیري فرزند احسان بشماره شناسنامه 18 در 
یک باب خانه  به مساحت  100/54 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از200 اصلي   

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي رضا جهانگیری  محرز گردیده است
61.برابر راي شماره 1393603020120024756 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جالل سلیمي داراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 8  در یک 
باب خانه   به مساحت 215.22 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي از12 اصلي  واقع 

در  داران خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرندی محرز گردیده است
62.برابر راي شماره 139360302012001339  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي   خلیل بهمن زیاري چادگان فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 
594  در یک باب خانه  به مساحت  452/46  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 

62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  محرز گردیده است
63.برابر راي شماره 139360302012002396 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر عروجیان فرزند بخشعلي بشماره شناسنامه 38  در یک باب 
خانه به مساحت 212.39 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نیاز علی کرمی  محرز گردیده است
64.برابر راي شماره 139360302012002406 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حیدر بهارلو فرزند اسد بشماره شناسنامه 35   در یک باب خانه  
به مساحت  200/50  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از  149 اصلي واقع در  

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حیدر علی شیخ محمدی  محرز گردیده است
65.برابر راي شماره 139360302012002360 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم عرب فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4017 در یک باب 
خانه  به مساحت 443  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 204 فرعي از 63 اصلي   واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي  ابو القاسم عرب  محرز گردیده است
66.برابر راي شماره 139360302012003460  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  رضاقلي بهرامي فرزند آقاقلي بشماره شناسنامه 65  در یک باب 
خانه  به مساحت 194/34 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از   64 اصلي   واقع 

در  چادگان    محرز گردیده است
67.برابر راي شماره 139360302012002363 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  نامدار غالمي فرزند رضا بشماره شناسنامه 375 در یک باب 
خانه  به مساحت 186/4  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 66 اصلي  واقع در  

مندرجان  خریداري از مالک رسمي آقاي موسی ابراهیمی محرز گردیده است
68.برابر راي شماره  139360302012002381  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم همدم جهانگیري بلطاقي فرزند سبز علي بشماره شناسنامه 13 
در یک باب خانه  به مساحت 264/89  مترمربع بر روی  پالک 3 فرعي از اصلي 149  واقع در  

میاندشت خریداري از مالک رسمي آقاي علی محمد رفیعی  محرز گردیده است
69.برابر راي شماره 139360302012002877 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مل حسیني داراني فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
158 در یک باب خانه  به مساحت 156 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3199 فرعي از12 

اصلي  واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي رحمت اله ملحسینی  محرز گردیده است
70.برابر راي شماره 139360302012002479 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم شیخي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 176 در یک باب 
خانه به مساحت 203.95 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 46 فرعي از11 اصلي  واقع در 

داران  خریداري از مالکیت رسمي متقاضی   محرز گردیده است
71.برابر راي شماره139360302012002481 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم قاسمي آشجردي فرزند عبد الحمید بشماره شناسنامه 72 
در یک باب خانه  به مساحت 311.72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  فرعي  1 از   اصلي 

8 واقع در  آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  درویش علی مومنی  محرز گردیده است.
72.برابر راي شماره1391114402012002443هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمرضا جدیدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 23 صادره 
از در یک باب خانه  به مساحت 272/50  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 
اصلي  واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد نصیر دادخواه محرز گردیده است
73.برابر راي شماره 139360302012002907  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم سارا علیقلیان فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 125 در یک 
باب خانه  به مساحت 300/89  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم عرب محرز گردیده است
74.برابر راي شماره139360302012002903هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام قاسمي فرزند علیمردان بشماره شناسنامه 27 در یک باب 
خانه  به مساحت 194/56 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع 

درچادگان  خریداري از مالک رسمي خانم گوهر  حیدری  محرز گردیده است
75.برابر راي شماره139360302012002900 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعیل سمندگاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 43 در 
یک باب خانه  به مساحت 173 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي  واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  یوسف بیات محرز گردیده است
76.برابر راي شماره139360302012002345 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اکبر عرب چادگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 67 در یک باب  
مغازه  به مساحت 37/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 303 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي وراث مهدیقلی انالوئی محرز گردیده است
77.برابر راي شماره139360302012002348 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خدیجه شکراللهي یانچشمه فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
3549 در یک باب خانه  به مساحت 197/96 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از64 

اصلي  واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  موسی عباسی محرز گردیده است
78.برابر راي شماره139360302012002351 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  داود لطفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 370 در یک باب  
مغازه  به مساحت 53/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر حسنخانی  محرز گردیده است
79.برابر راي شماره 139360302012002354هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اکبر عرب چادگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 67 در یک باب 
خانه  به مساحت  280/64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 204 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي ابو القاسم عرب  محرز گردیده است
80.برابر راي شماره 139360302012002686 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیدي محمد احمدي فرزند کریم بشماره شناسنامه 16625  در 
یک باب خانه  به مساحت 389/06 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  اسماعیل دوست محمدی  محرز گردیده است
81.برابر راي شماره 139360302012002357هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا رئیسیان فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 1172 در 
یک باب خانه   به مساحت  200/13  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي   

واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي  ایرج سلمانی  محرز گردیده است
82.برابر راي شماره 139360302012002369 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهلول جعفري فرزند قنبر بشماره شناسنامه 22 در یک باب خانه  
به مساحت 234/12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي واقع در  چادگان 

خریداري از مالک رسمي آقاي  محمد رضا جعفری محرز گردیده است
83.برابر راي شماره 139360302012002372 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله صفري فرزند محمد بشماره شناسنامه 30  در یک باب 
خانه  به مساحت 424.95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 64 اصلي   واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي  محرز گردیده است
84.برابر راي شماره 139360302012002375  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  رضا عباسي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 7  در یک باب 
خانه  به مساحت 387.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از  62 اصلي واقع در  

سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعلی عباسی محرز گردیده است.
85.برابر راي شماره 139360302012002378. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا مریدي منصوریه فرزند یداله بشماره شناسنامه 3  در یک 
باب خانه  به مساحت 233/06 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 6 فرعي از  60 اصلي   واقع 

در رزوه خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رضائی محرز گردیده است.
86.برابر راي شماره139360302012002446 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سید محرم حسني داراني فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 
325 در یک باب خانه  به مساحت 266مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 12فرعي از12 اصلي   

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي  نصرت  اله کالنتری محرز گردیده است.
87.برابر راي شماره139360302012002485 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم رمضاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 2582  در یک 
باب خانه  به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   واقع در  

دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین رمضانی محرز گردیده است
88.برابر راي شماره139360302012002488 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داود کیخائي فرزند حسن بشماره شناسنامه 3063 در یک باب 
خانه  به مساحت 198/38 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در 

افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن کیخائی محرز گردیده است
89.برابر راي شماره 139360302012002683 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نساء مقصودي فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 35  در یک 
باب خانه   به مساحت  239/61 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي  

واقع در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین یوسلیانی  محرز گردیده است
90.برابر راي شماره139360302012002422 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید کرمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 115 در یک باب 
خانه  به مساحت 109.53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 314 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در   چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین قلی خان مفخم محرز گردیده است
91.برابر راي شماره 139360302012002425  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حمید عباسي فرزند حسین بشماره شناسنامه 60 در یک باب 
خانه  به مساحت 208.87 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 385  فرعي از 63 اصلي  واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي محمود عباسی محرز گردیده است
92.برابر راي شماره 139360302012002440 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسن رحیمي آشجردي فرزند ناصرقلي بشماره شناسنامه 
5 در یک باب خانه  به مساحت 1197/89 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از8 
اصلي   واقع در آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  درویش قلی مومنی  محرز گردیده است

93.برابر راي شماره139360302012002428 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي موسي قره داغي رزوه فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 
3833 در یک باب خانه  به مساحت 111.70  مترمربع بر روی  پالک 32 فرعي از 59 اصلي  واقع 

در  رزوه  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا قره داغی محرز گردیده است
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139360302012003384 شماره  راي  94.برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شفیعي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 در یک 
باب  مغازه به مساحت 54/33 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 19 فرعي از 149  اصلي   

واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین غفاری محرز گردیده است
95.برابر راي شماره 139360302012002680 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر نوري فرزند علي بشماره شناسنامه 233 در یک باب خانه  
به مساحت 209/41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان 

خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر قلی اسماعیلی محرز گردیده است
96.برابر راي شماره139360302012002677 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر نوري فرزند علي بشماره شناسنامه 233 در یک باب 
خانه به مساحت 322/53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر قلی اسماعیلی محرز گردیده است
97.برابر راي شماره 139360302012002545 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم محمدخاني فرزند قدرت بشماره شناسنامه 59 در یک باب 
خانه  به مساحت 193/71 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي هاشم هاشمیان محرز گردیده است
98.برابر راي شماره 139360302012002530 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي مرادي فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 38 در یک 
باب خانه   به مساحت 256/43 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع 

در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف بیات محرز گردیده است
99.برابر راي شماره 139360302012002518 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله لطفي چادگاني فرزند میرزا بشماره شناسنامه 141 در 
یک باب  مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 40/50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 

از64 اصلي   واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي  محرز گردیده است
100.برابر راي شماره139360302012002515 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علیمردان عباسي فرزند حسین بشماره شناسنامه 21  در سه 
دانگ از  یک باب خانه  به مساحت 191/92 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 

62 اصلي   واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین عباسی محرز گردیده است
101.برابر راي شماره139360302012002512 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بهمن ماندني میرآبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 30 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 47/36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 19 فرعي از 149 اصلي   

واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن غفاری  محرز گردیده است
102.برابر راي شماره139360302012002508 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صفائي ابراهیمي داشکسني فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 4 
در یک باب خانه  به مساحت 379/02 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئین خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین زالی  محرز گردیده است
103.برابر راي شماره 139360302012002511 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عزت اله ذوالفقاري فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 532  در 
یک باب خانه   به مساحت 197/83 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک3 فرعي از 149اصلي   

واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  علیقلی صفائی  محرز گردیده است
104.برابر راي شماره 139360302012002390 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کاوس امیرحاجلو فرزند پاالن بشماره شناسنامه 26 در یک باب 
خانه  به مساحت 342/29 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64اصلي   واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعلی ابراهیمی  محرز گردیده است
105.برابر راي شماره 139360302012002393 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت خزائي موغاني فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 6041 
در یک باب خانه  به مساحت 299/75 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 666فرعي از63 
اصلي   واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  رضا قلی حسن خانی محرز گردیده است
106.برابر راي شماره 139360302012002411 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شفیعي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 در یک باب 
خانه  به مساحت 129/39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از149 اصلي  واقع در 

میاندشت   خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی رضائی محرز گردیده است
107.برابر راي شماره139360302012002414هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي پرویز مجدي فرزند جمال بشماره شناسنامه 1015 در یک باب 
خانه  به مساحت 337/88 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از202 اصلي   واقع در  

ششجوان  خریداري از مالک رسمي آقاي مرتضی منصوری . محرز گردیده است
108.برابر راي شماره 139360302012002505 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فریدن  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیدحسن موسوي میاندشتي فرزند سیدمحسن 
بشماره شناسنامه 76 یک باب  مغازه  به مساحت 191/14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک3 فرعي از149 اصلي  واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  سید حسین موسوی  

محرز گردیده است
109.برابر راي شماره 139360302012002502 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد صادق کیخائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 21 در یک 
باب خانه  به مساحت 97/93 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي واقع 

در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد کیخائی محرز گردیده است
110.برابر راي شماره 139360302012002497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بهمن ماندني میرآبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 30 در 
یک باب خانه  به مساحت  298/46 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک2فرعي از 149 اصلي   

واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  علی باقری  محرز گردیده است
111.برابر راي شماره139360302012002437 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم مومني فرزند حسن بشماره شناسنامه 4 در یک باب خانه  
به مساحت 298.21 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از8 اصلي   واقع در  آشجرد 

خریداري از مالک رسمي آقاي فرج اله عباسی محرز گردیده است
112.برابر راي شماره  139360302012002885 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  احسان اله سیف اللهي فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 
2771 در یک باب خانه  به مساحت 218.4 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 
اصلي  واقع دردامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي   محمد اسماعیل سیف الهی  محرز  گردیده 

است
113.برابر راي شماره139360302012002888 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  ریحانه رمضاني بوزاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 961 
در یک باب خانه  به مساحت 348.35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي جالل عبد الهی محرز گردیده است
114.برابر راي شماره 139360302012002891 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسین یوسفي داشکسني فرزند احمد بشماره شناسنامه 1979 
در یک باب خانه  به مساحت 176.73 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک3فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  محسن دوست محمدی محرز گردیده است
115.برابر راي شماره 139360302012002894 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
از  بشماره شناسنامه 6 صادره  عبداله  فرزند  مومني  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 249/11 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي 

از200اصلي   واقع در  بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن عالئی  محرز گردیده است
116.برابر راي شماره139360302012002897 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالم رحیمي فرزند احمد علي بشماره شناسنامه 18 صادره از 
بوئین و میاندشت در یک باب خانه  به مساحت 243/90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از200 اصلي واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  ابو القاسم توکلی  محرز 

گردیده است.
117.برابر راي شماره 139360302012002910هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن نامداري فرزند غالم عباس بشماره شناسنامه 30 صادره 
از در یک باب خانه  به مساحت 199/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از 12 

اصلي   واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقای حسن یوسفی  محرز گردیده است
118.برابر راي شماره 139360302012003368هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمرتضي عالم فرزند حسن بشماره شناسنامه 10 در یک باب 
خانه  به مساحت 480/095 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي  واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي خلیل اله غالمی محرز گردیده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود درصورتي که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانندازتاریخ انتشاراولین آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است درصورت انقضاي 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.      
تاریخ انتشار نوبت اول :  1393/7/19   

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1393/8/4 
محمد سلمانی-رئیس ثبت فریدن



اخبار کوتاهیادداشت

روزهای 15 و 16 آبان ماه

مسابقات انتخابی کشتی 
بزرگساالن استان برگزار می شود

مسابقات کشتی انتخابی آزاد و فرنگی 
بزرگس��االن اس��تان اصفهان روزهای 
پانزدهم و ش��انزدهم آبان م��اه برگزار 
می ش��ود.رئیس هیئت کشتی استان 
اصفهان ب��ا اعالم این خب��ر گفت: این 
مس��ابقات در س��الن هفدهم شهریور 
برگزار خواهد شد و از همه کشتی گیران استان دعوت شده تا در 
مسابقات انتخابی استان حضور داشته باشند.محمد مجیری با 
بیان اینکه بر اساس تقویم مس��ابقات، وزن کشی رقابت ها روز 
چهارشنبه، چهاردهم آبان ماه برگزار می شود، افزود: مسابقات 
کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن استان اصفهان بر اساس مقررات 
و آیین نامه های مسابقات کشوری و بین المللی برگزار خواهد شد 
و نفرات برتر این مس��ابقات نیز به مس��ابقات کش��وری اعزام 
می شوند.وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در 
مسابقات کشتی انتخابی بزرگساالن استان اصفهان روی خواهد 
داد، تجلیل از روسای پیشین هیأت کشتی است، ادامه داد: بر 
اس��اس برنامه ریزی های انجام شده، روس��ای پیشین هیئت  
کشتی اس��تان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و از آن ها برای 

فعالیت دوباره در عرصه کشتی دعوت به عمل خواهد آمد.

یک بازیکن اصفهانی به تیم ملی 
فراخوانده شد

یک بازیکن اصفهان��ی به اردوی تیم ملی 
فوتبال قطع عضو به منظور ش��رکت در 

مسابقات جهانی مکزیک دعوت شد.
کادر فنی تی��م ملی قطع عضو، اس��امی 
بازیکنان دعوت ش��ده به اردوی این تیم 
را اعالم ک��رد که در این لیس��ت نام یک 
بازیکن اصفهانی دیده می شود.محمد ملک پور تنها بازیکن اصفهانی 
دعوت شده به این تیم است که می تواند با جلب اعتماد کادر فنی، 
در مسابقات جهانی مکزیک در ترکیب تیم ملی جای داشته باشد.

ایمان زاج فروش ها، جعفر علیزاده، اکبر لطفی مقدم، کریم زارعی، 
علی ظفری،عباس کشاورز، ابوالقاس��م جوکار پای برجی، محمد 
رمضانی، ریحان یاری، مظفر کرامتی، علی نظری، سلطان جنامی، 
مهدی سعیداوی، صادق سعیدی، محمدرضا میراحمدی، رحمان 
کرمی، برومند مرادی سچقایی و محمدرضا دماوندی سایر بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.تیم ملی فوتبال قطع عضو، 
آذر ماه امس��ال در رقابت های جهانی مکزیک شرکت می کند و به 
منظور آمادگی ملی پوشان، سه مرحله اردوی دیگر نیز تدارک دیده 

شده است.

 ایران پیشنهاد بازی با استرالیا
 را نپذیرفت

مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال استرالیا تأکید 
کرد فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد بازی 
با شاگردان پوستچ اوغلو را رد کرده است.

اتحادیه فوتبال استرالیا )FFA( که از حاال 
به فکر آماده س��ازی تیم ملی فوتبال این 
کش��ور برای جام جهانی 2018 روس��یه 
است به دنبال انجام بازی های دوستانه  با تیم های قدرتمند قاره آسیا 
از جمله ژاپن، چی��ن و کره جنوبی در ش��هر پرث واق��ع در ایالت 
استرالیای غربی است.دیوید گالوپ، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال 
استرالیا با اش��اره به اینکه این اتحادیه حتی تا آستانه نهایی کردن 
دیدار دوستانه با ایران پیش رفته بود، گفت: تیم ملی استرالیا خیلی 
وقت است که در شهر پرث بازی نکرده برای همین به فکر انجام بازی 
در اینجا هستیم. در ماه نوامبر می توانستیم در ورزشگاه پرث یک 
بازی دوس��تانه با تیم ملی ایران برگزار کنیم ولی آن ها در آخرین 
لحظه پیشنهاد ما برای انجام این بازی را رد کردند. اطمینان دارم 
می توانیم در آینده ای نزدیک با رقیب��ی خوب در پرث بازی کنیم.

آخرین باری که تیم ملی استرالیا در ورزشگاه 60 هزار نفری پرث 
بازی کرده به سال 2005 برمی گردد که موفق شد با نتیجه 3 بر صفر 
از سد اندونزی بگذرد.استرالیا میزبان مسابقات جام ملت های 2015 
آسیاست که قرار است از تاریخ 9 ماه ژانویه 2015 شروع شود. تیم 
ملی کش��ورمان در گروه C این رقابت ها با ام��ارات، قطر و بحرین 

همگروه است.

نیمار در المپیک بازی می کند
سرمربی تیم فوتبال المپیک برزیل گفت: 
نیمار در تیم برزیل در بازی های المپیک 

2016 ریودوژانیرو بازی خواهد کرد.
الکس��اندرو گالو گفت: من س��ه بازیکن 
باالی 23 سال را برای تیم المپیک دعوت 
خواهم کرد که یکی از آن ها نیمار خواهد 
بود.وی در گفت و گو با ش��بکه تلویزیونی آرنا اسپورت گفت: نمی 
توان بدون درنظر گرفتن ستاره ای در سطح نیمار به فوتبال برزیل 

فکر کرد.
نیمار در بازی های المپیک ریودوژانیرو 24 ساله خواهد بود.

نارضایتی از قیمت بلیت ها
بیش از 90 درص��د از هواداران فوتبال در 
انگلی��س معتقدن��د ک��ه قیم��ت بلیت 
رقابت های فوتبال در این کش��ور بیش از 
حد باال است.در یک نظر سنجی جدید که 
توسط اتحادیه هواداران فوتبال انگلیس 
در بین 130 باشگاه این کشور انجام شده، 
73 درصد پاسخ دهندگان اعالم کردند که قیمت بلیت ها »بسیار 
گران« اس��ت و 19 درصد دیگر قیمت بلیت رقابت های فوتبال را 
»گران« دانستند. در مقابل تنها سه درصد از قیمت بلیت ها راضی 
بودند.40 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی اعالم کردند 
که به دلیل ب��اال بودن قیم��ت بلیت ها نتوانس��ته اند در بازی های 
تیم های محبوب خود حضور داشته باشند و تنها 20 درصد پاسخ 
دهندگان اعالم کردند که درباره گران بودن قیمت بلیت به باشگاه 

اعتراض کردند.

6
دیدارکنیا برابر ایران 

رئیس فدراسیون فوتبال کنیا معتقد است بازی دوستانه با ایران به پیشرفت فوتبال کنیا 
کمک می کند.در حالی که اخبار ضد و نقیض زیادی درباره بازی  دوستانه ایران-کنیا مطرح 
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گل محمدی: گوشزد کردم 
اما گل خوردیم

فرکی: حریف به دنبال 
ضدحمالت بود

 س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن گفت: ما می دانس��تیم که 
چه طور گل بزنیم اما برخ��الف روند از هم��ان ناحیه ای که 
به عنوان نقطه ضعف تیمی گوشزد کرده بودیم گل دریافت 
کردیم.یحیی گل محمدی پس از تساوی مقابل نفت مسجد 
سلیمان اظهار داشت: پیش از هر چیز باید از تیم برگزار کننده 

این دیدار تشکر کنم همچنین از مردم خونگرم مسجد سلیمان 
که فضای خوبی را ایجاد کردند تا این بازی برگزار شود. 

وی افزود: ما می دانس��تیم که چه طور گل بزنیم اما برخالف 
روند از همان ناحیه ای که به عنوان نقطه ضعف تیمی گوشزد 
کرده بودیم گل دریافت کردیم با این همه توانستیم بازی را با 

تساوی به پایان برسانیم. 
 س��رمربی ذوب آه��ن در این خص��وص که چ��را ذوب آهن

 نمی تواند خود را به مدعیان صدرجدولی نزدیک کند گفت: 
برای رسیدن رسیدن به صدر جدول باید تمامی بازیکنان در 
کیفیت خوبی قرار داشته باشند که من نمی توانم این موضوع 

را تضمین کنم که بازیکنانم در روز خوب خود باشند. 
گل محمدی درباره حق پخش تلویزیونی هم گفت: تمام قد 

پشت فدراسیون هستم تا فوتبال به حق خودش برسد. 
وی در این ارتباط ک��ه آیا با او درباره س��رمربیگری تیم امید 
صحبتی شده یا نه عنوان کرد: هیچ صحبتی با من نشده و من 
این مطلب را در رسانه ها شنیدم. البته فکر می کنم فدراسیون 
برای این مهم کار سختی پیش رو داشته باشد چرا که مربیان 
داخلی به س��ادگی قید کار در لیگ برتر را نمی زنند که سراغ 

تیم امید بروند. 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: استقالل خوزستان در این 
مسابقه به دنبال حادثه و ضدحمله بود، البته ضدحمله نیز یک 

برنامه در فوتبال محسوب می شود.
حس��ین فرکی پس از برت��ری 3 بر 2 تیمش برابر اس��تقالل 
خوزستان در نشس��ت خبری پس از پایان این مسابقه اظهار 

داشت: بازی سختی داشتیم و این موضوع را از قبل مسابقه هم 
پیش بینی کرده بودم. 

وی افزود: استقالل خوزستان با تفکر دفاعی و سیستم 1-6-3 
بازی را آغاز کرد و بازی یکدس��تی به نمایش گذاشت. فرکی 
گفت: اما گل دقیقه 30 که برخالف جریان بازی به ثمر رسید 
باعث ش��د ما در ورزشگاه خالی تحت فش��ار قرار بگیریم که 
خوشبختانه با زدن گل مساوی در نیمه نخست، شرایط مان 
بهتر شد.سرمربی تیم فوتبال س��پاهان بیان داشت: در نیمه 
دوم با انجام چند تعویض، بهتر شدیم اما باز هم گل دوم را روی 
غافلگیری خوردیم. ما تحت فش��ار بودیم اما چون هدف مان 
گرفتن سه امتیاز و نزدیک ش��دن به صدر بود، موفق شدیم 

گل های دوم و سوم را به ثمر برسانیم.
وی با بیان اینکه احساس می کند گل دوم حریف در موقعیت 
آفساید به ثمر رسیده است، اضافه کرد: البته به دلیل عدم پخش 
تلویزیونی مس��ابقه، نمی توانیم در این مورد بیشتر صحبت 
کنیم.فرکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محمد اوسانی 
شاگرد او بوده است گفت: نه او ش��اگرد من نبوده. اتفاقاً او در 
فصل گذشته با استقالل خوزستان برابر فوالد بازی کرد و شاید 

در گذشته در فوالد بازی می کرده اما شاگرد من نبوده است.

همه هفته تبلیغ��ات پیامک��ی جدیدی از 
س��وی گروه انحصاری اسپانس��رهای تیم 
ملی به خدم��ات قبلی افزوده می ش��ود اما 
هیچ توضیحی درب��اره می��زان درآمدها و 
رقم پرداخت��ی به فدراس��یون فوتبال داده 

نمی شود.
اسپانس��رینگ تی��م مل��ی ؛ این بی ش��ک 
یک��ی از تاری��ک تری��ن نق��اط عملک��رد 
فدراس��یون فوتبال در یک س��اله گذشته 
اس��ت. درس��ت از زمان��ی ک��ه ق��رارداد 
پیش��ین اسپانس��ر تی��م مل��ی لغو ش��د و 
فدراس��یون ق��راردادی را با یک ش��رگت 
 کارگزاری بس��ت ت��ا تبلیغات��ش را تامین 

کند. 
شرکت طرف قرارداد ، موسسه فناپ بود از 
زیرمجموعه های بانک پاسارگاد که مدیری 
ورزش دوست و شناخته ش��ده در صنعت 

بانکداری چون دکتر قاسمی دارد.
 ق��راردادی 7 میلیارد تومانی ک��ه مبلغ 5 
میلیارد آن یک جا پرداخت ش��د و قرار بود 
در ش��هریور ماهی که گذش��ت ، 2 میلیارد 
 تومان دیگر هم به رقم پرداختی اولیه اضافه 

شود.
 ای��ن البته بخش��ی از ق��رارداد ب��ود چون 
شرکت یادش��ده از این قرارداد دو هدف را 
دنبال می کرد ، نخس��ت در دست داشتن 
انحص��اری تبلیغ��ات محیطی ک��ه برایش 
 3 اسپانس��ر اصلی برای فدراسیون فوتبال

 گرفت.
 اسپانس��رهایی ک��ه همه ج��ای ممکن در 
اماکن و البس��ه مب��وط به تیم مل��ی تبلیغ 
می کردن��د. از روی پیراهن ت��ا دورزمین و 
مراس��م مختلف . اسپانس��رهایی که شامل 
 بان��ک پاس��ارگاد ، هم��راه اول و گلرن��گ 

می شدند.
این قرارداد تبلیغاتی و بمب��اران تبلیغاتی 
همراه ب��ا س��امانه پیامک��ی 9090 که هر 
پیامک��ش رقمی نزدیک ب��ه 100 تومان از 
حساب مش��تریان کم  و باید به حساب تیم 
ملی می ریخ��ت ، از همان زمان ش��روع به 

کار کرد. 

قرع��ه کش��ی ه��ای هفتگی ب��رای جذب 
مخاطب و تبلی��غ در برنامه ه��ای مختلف 
تلویزیون��ی نش��ان از این داش��ت که این 
 س��امانه مخاطب��ان بس��یاری  ج��ذب

می کند.
 یعنی تنه��ا کافی بود این س��امانه در طول 
جام جهانی به می��زان 100 میلیون پیامک 
جذب کند. ای��ن 100 میلیون پیامک برای 

بازه ای نزدیک به 4 م��اه و آن همه بمباران 
خبری نباید رقم عجیبی باشد چون برنامه 
2014 عادل فردوس��ی پور بر اساس اعالم 
تهی��ه کنن��ده اش بی��ش از 157 میلیون 
پیامک داشته است و با قراردادی که میان 
فدراس��یون و اپراتورهای اجرا کننده بسته 
ش��ده بود اگر از س��ایر اپراتورها 90 درصد 
پول به مخابرات می رسید ، عباس ترابیان 

و مظف��ری پور نماین��دگان فدراس��یون و 
اسپانس��رها قبل جام جهان��ی گفته بودند 
کل این رقم ب��ه تیم ملی می رس��د. یعنی 
تمام 100 تومان. اما ب��از هم اگر 50 درصد 
مبلغ یا حتی 30 درصد این مبلغ هم به این 
سامانه تعلق می گرفت یعنی باید در طول 
جام جهانی رقمی بین 3 ت��ا میلیارد تومان 
درآمد حاصل می کرد و قطعا این 3 شرکت 

طرف ق��رارداد برای این حج��م از تبلیغات 
روی پیراهن تیم ملی ه��م باقی مانده رقم 
 قرارداد ت��ا س��قف 7 میلیارد توم��ان را پر

 می کردند ام��ا آخرین بار عب��اس ترابیان 
در این باره به خبرآنالین گفت:»متاس��فانه 
 ش��رایط درآمدزای��ی آن طور ک��ه تخمین

 می زدیم نش��د و دوس��تان می گویند کل 
درآمدزایی ب��ا تبلیغات محیط��ی همان 5 
 میلیارد تومان ش��ده. البته م��ا اصرار داریم

 2 میلیارد دیگر هم باید پرداخت شود.
 این ارقام درحالی اعالم می شود که همین 
ش��رکت به گفته پندار توفیقی عضو هیئت 
مدیره باش��گاه اس��تقالل برای ب��ازه ای 3 
ماهه از س��امانه پیامکی که برای تیم های 
اس��تقالل و پرسپولیس تش��کیل داده بود 
 ، توانس��ته 5.4 میلیارد توم��ان درآمدزایی

 کند .
 تازه ای��ن درآمدزایی درحال��ی بوده که آن 
س��امانه بمباران تبلیغاتی تلویزیونی را هم 

نداشته است.
به رغم همه این ابهام ها ش��رکت انحصاری 
تبلیغاتی تیم ملی در سری جدید تبلیغاتش 
بعد از بس��ته های پیامکی 2 ه��زار تومانی  
 حاال بس��ته هایی 5 هزار تومان��ی را تبلیغ 

می کند.
 بس��ته هایی که حس��ین رفیع��ی مجری 
 سرش��ناس برنام��ه ه��ای تلویزیون��ی

 درباره شان می گویند:» تمامش قرار است 
صرف تیم ملی شود. اصال با همین پول قرار 
اس��ت بخش��ی از پول قرارداد آقای کروش 

پرداخت شود!«
حرف هایی که این اعانه گی��ری برای تیم 
ملی را در ذهن مخاطبان جا م��ی اندازد و 
آن ها را ترغیب به شرکت در طرح حمایت 
از فوتبال ملی شان می کند اما رقم دقیقی 
از سود حاصل شان نیس��ت و معلوم نیست 
چه طور جذب شده و به فدراسیون فوتبال 
می رس��ند.پیامک های پولی ، طرحی که 
از ابتدا وقتی توس��ط ایس��نا و برنامه 90 به 
جمع آوری اعانه برای تیم ملی لقب گرفت 
با اعتراض ش��رکت فناپ و بانک پاسارگاد 
مواجه ش��د ، حاال به همان ش��یوه اجرایی 
شده و در تلویزیون تبلیغ می شود بی آنکه 
مسئوالن این شرکت یا فدراسیون فوتبال 
روشنگری کنند که آیا پول هایی که به اسم 
کمک به تیم ملی گرفته می ش��ود واقعا به 

فوتبال می رسد؟

اعانه هایی برای کمک به فوتبال ملی

5 هزار تومانی  کمک مردمی ؛ کجا می رود؟

قرعه کشی های 
هفتگی برای جذب 
مخاطب و تبلیغ در 

برنامه های مختلف 
تلویزیونی نشان از 
این داشت که این 
سامانه مخاطبان 

 بسیاری  جذب
می کند

رئیس انجم��ن بیس ب��ال و س��افت بال 
کش��ور گفت: قصد م��ا این ب��ود که صفر 
تا صد این مس��ابقات را بانوان خودش��ان 
 انجام دهند تا بتوانند روی پای خودشان

 بایستند.
علیرضا ادی��ب پیرامون برگ��زاری لیگ 
س��افت بال منطقه جنوب که به میزبانی 

اصفهان برگزار شد.
 ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری 
امام حسین )ع( اظهار داشت: این مسابقات 

 به میزبانی اصفهان برگزار شد که جا دارد از باشگاه ریف تشکر
 کنم. 

وی تصریح کرد: قصد ما این بود که صفر تا صد این مسابقات 
را بانوان خودش��ان انجام دهند تا بتوانند روی پای خودشان 

بایستند. 
رئی��س انجمن بیس  بال و س��افت  ب��ال ادام��ه داد: با وجود 
مقاومت��ی ک��ه وج��ود داش��ت از وج��ود داوران ت��ازه کار 
 اس��تفاده کردیم تا آن ها نی��ز بتوانند روی پای خودش��ان

 بایستند. 
وی گفت: ما قبول داریم که داوری ها هنوز به سطح مطلوبی 
نرسیده است اما در حال برنامه ریزی هستیم تا با تا برگزاری 
کالس های منظم داوری با حضور مدرس��ان خارجی سطح 

داوری های خودمان را ارتقا دهیم. 

ادیب با اشاره به مشکالتی 
ک��ه در میزبانی ته��ران در 
لی��گ س��افت ب��ال وجود 
داش��ت اضافه کرد: کمیته 
س��افت ب��ال ته��ران نی��ز 
خودش��ان قبول کردند که 
باید میزبان��ی بهتری انجام 
می دادند و نیاز ب��وده که از 
قبل از برگزاری لیگ برنامه 
ریزی مناسب تری برای این 
مسابقات انجام می دادند و ما نیز در حال بررسی هستیم تا برای 
آینده با بررسی های کمیته تشریفات دیگر با موانع و مشکالت 

خاصی روبرو نشویم. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اعزام ه��ای خارجی نیز 
برای بانوان در نظ��ر دارید یا خی��ر، ادام��ه داد: در این مورد 
باید به ما دعوتنامه برس��د ت��ا بتوانیم بان��وان را اعزام کنیم، 
درخواس��ت خود را برای بازی های دوس��تانه با کش��ورهای 
 دیگ��ر داده ای��م ام��ا متاس��فانه هن��وز پاس��خی دریاف��ت

 نکرده ایم. 
رئی��س انجم��ن بی��س ب��ال و س��افت ب��ال تاکی��د کرد: 
ورزش بان��وان همیش��ه ب��ا مش��کل مواج��ه ب��وده 
 ام��ا م��ا ت��الش داری��م ک��ه ب��ه ورزش بان��وان اهمی��ت 

دهیم. 

صب��ح دی��روز خب��ری منتش��ر 
 ش��د مبن��ی ب��ر اینک��ه پ��اداش

 ملی پوشان والیبال ایران از سوی 
فدراسیون بین المللی این رشته به 
دلیل پرداخت نش��دن حق پخش 
350هزار دالری لی��گ جهانی از 
س��وی صدا و س��یما، بلوکه شده 

است.
هوم��ن باق��ری  اف��زود : پرداخت 
پاداش ملی پوشان والیبال به ایران 

وحق پخش ازسوی صدا و سیما به فدراسیون بین المللی 
ربطی به یکدیگر ندارند که فدراسیون بین المللی بخواهد 

پاداش ایرانی ها را به این دلیل بلوکه کند. 
رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون والیبال تصریح 
ک��رد: مطالبات فدراس��یون والیبال ایران از فدراس��یون 
بین المللی این رش��ته بابت حضور در لیگ جهانی سال 
2013 نیز به دلیل مش��کالت تحریم ها پرداخت نش��ده 
اس��ت، در صورتی که حق بخش سال 2013لیگ جهانی 
 به مبل��غ 250هزاردالر از س��وی صدا و س��یما پرداخت 
ش��ده اس��ت. وی گف��ت: البت��ه ح��ق پخ��ش لی��گ 
جهان��ی س��ال 2014 ب��ه مبل��غ 350 ه��زار دالر 
 تاکن��ون ازس��وی ص��دا وس��یما ب��ه فدراس��یون

 بین المللی پرداخت نشده و این سازمان چهار ماه تاخیربه 

رغم مفاد قرارداد در پرداخت 
ح��ق پخش داش��ته اس��ت 
که اگر این رون��د ادامه یابد، 
حضور ای��ران درلیگ جهانی 
س��ال 2015نیز با مش��کل 

جدی روبرو خواهد شد.
رئیس کمیت��ه بی��ن الملل 
فدراس��یون والیب��ال درباره 
نحوه دریافت طل��ب ایران از 
فدراس��یون بی��ن الملل این 
رشته ورزشی گفت: نکته نخست در این باره این است که 
این طلب تنها بابت پاداش بازیکنان نیست بلکه حق حضور 
ایران در مس��ابقات مختلف مانندلی��گ جهانی،قهرمانی 
جهان وسایررقابت هایی که زیرنظر فدراسیون بین المللی 

برگزار می شود، است.
وی تصریح ک��رد: تاکنون در چن��د مورد ب��ا هماهنگی 
فدراس��یون بین المللی والیبال برخی هزین��ه هایی که 
ایران بای��د پرداخت کندمانن��د هزینه های نف��رات و یا 
بازیکنان اعزامی بیش��ترازپروتکل، ماب��ه التفاوت تغییر 
بلیت کاروان اعزامی ایران از اکونومی با بیزینس کالس و 
غیره از مبلغ طلبکاری ایران برداشت می شود، اما در کل 
به دلیل مشکالت تحریم ها نتوانستیم به صورت نقدی و 

یا واریزطلب ایران را دریافت کنیم.

رئیس انجمن بیس بال و سافت بال کشور:

به دنبال برگزاري بازي دوستانه بین المللي در سافت بال هستیم
رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون والیبال ؛

امکان پرداخت پاداش ملی پوشان ایران 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
 13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  8/62 شماره:1393/8/3-103/93/1509/58 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 6698 هیأت: آقای علی محمد سفری نوش آبادی فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه 5430 و خانم فهیمه کبریائی نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 
پالک 338  مترمربع شماره   155/50 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   58
فرعی ازپالک318 فرعی از8 اصلی واقع در  معین آباد نوش آباد  بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
2- رأی شماره 6640 هیأت: آقای علیرضا حسن بیکی بیدگلی فرزند محمود  بشماره 
شناسنامه  شماره  تقی  سید  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  لیال  خانم  و   144 شناسنامه 
شماره  مترمربع   133/85 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   9736
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی   2165 پالک 
رسمی(. اربابی)مالک  عیسی  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و   آران 
بیدگلی فرزند عابدین  بشماره  آقای احسان حاجی زاده  3-رأی شماره 6684 هیأت: 
شناسنامه 191، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151/85 مترمربع شماره پالک 2170 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  عرفاتی  البنین  ام  خانم  هیأت:   6688 شماره  4-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   130/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،11197 شناسنامه 
 2171 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره شناسنامه   احمد  فرزند  پور  همائی  ابراهیم  آقای  هیأت:   6516 5-رأی شماره 
)بالمناصفه(،   50 شناسنامه  شماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  زاهدی  منیر  خانم  و   203
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 2195 فرعی ازپالک 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 6645 هیأت: آقای سعیدرضا زین العابدینی بیدگلی فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه  227 و خانم معصومه مرصعیان بیدگلی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 
997 ) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/40 مترمربع شماره پالک 770 
فرعی ازپالک102 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
شماره  اله  فرزندشمس  بیدگلی  عارضی  اکرم  خانم  هیأت:   6713 شماره  7-رأی 
شناسنامه 8384، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83/35 مترمربع شماره پالک 775 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  حسین  در  واقع  اصلی  از6  فرعی  ازپالک106  فرعی 

آران و بیدگل.
بشماره  غالمحسین  فرزند  راد  قائمی  اصغر  آقای  هیأت:   11044 شماره  8-رأی 
)بالمناصفه(،  فرزند علی شماره شناسنامه 170  کبری مردان  و خانم  شناسنامه 246 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع شماره پالک 2 فرعی ازپالک 105 اصلی 

واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 396 هیأت: آقای دخیل عباس مهتری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ   فاطمه دهقانی فرزند علی شماره شناسنامه 217  265 و خانم 
یکبابخانه به مساحت 100/79 مترمربع شماره پالک 38 فرعی ازپالک 112 اصلی واقع 

در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 ، 10-رأی شماره 6605 هیأت: خانم زهرا مردان  فرزند علی شماره شناسنامه 137 
ازپالک3  فرعی   143 پالک  مترمربع شماره   133/62 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از ورثه جالل مطلبی بیدگلی)مالک رسمی(.
فرزند  حسن   بیدگلی  اکبری  علی  آقای شکراله حاجی   : هیأت  11-رأی شماره 6727 
شماره  اله  حشمت  فرزند  بیدگلی  زاهدی  فاطمه  خانم  و   6320 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 221 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/90 مترمربع شماره 
پالک 144 فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
12-رأی شماره 6706 هیأت: آقای علیرضا نوروز پور مقدم بیدگلی فرزند رحمت اله  
بشماره شناسنامه 6190018939 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/30 مترمربع 
ثبتی آران و  اماکن بخش 3 حوزه  ازپالک 126 اصلی واقع در  شماره پالک 1 فرعی 

بیدگل.
13-رأی شماره 1315 هیأت: آقای سلمان اشتردار بیدگلی فرزند محمدرضا  بشماره 
شناسنامه 599، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/10 مترمربع شماره پالک 31 فرعی 
ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از محمدرضا اشتردار بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  اله  ولی  فرزند   پورهاشمی  عباس  سید  آقای   : هیأت   6506 شماره  14-رأی 
 514 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی   داداشی  فاطمه  خانم  و   130 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/90 مترمربع شماره پالک 36 فرعی 
ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از خانم قنبری)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 10596 هیأت: آقای علی عباس آهوز فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
ازپالک2  فرعی   38 پالک  مترمربع شماره   187 مساحت  به  یکبابخانه  432، ششدانگ 

فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
16-رأی شماره 5996 هیأت: آقای فاطمه مجیدی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
277، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 56/50 مترمربع شماره پالک 25 فرعی ازپالک4 

فرعی از279مکرر اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 6719 هیأت: آقای محمد فرزانگان فرزند آقاعباس بشماره شناسنامه 
ازپالک 418  به مساحت 80 مترمربع شماره پالک 4 فرعی  یکبابخانه  198، ششدانگ 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از وراث عباس 

فرزانگان)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 6489 هیأت: آقای هادی تقوی فاضل فرزند ابالفضل بشماره شناسنامه 
692 و خانم فاطمه آهوز فرزند علی عباس شماره شناسنامه 985 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 68 مترمربع شماره پالک 9 فرعی ازپالک2و4 فرعی از610 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از ابوالفضل تقوی و 

زهراعباس زاده بیدگلی)مالکین رسمی(.
بشماره  ابالفضل   فرزند   فاضل  تقوی  مهدی  آقای  هیأت:   6483 شماره  19-رأی 
 170 اله شماره شناسنامه  فرزند رحمت  بیدگلی  ایمانی  زهرا  خانم  و   102 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
 3 بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از610و611  فرعی  مشاعات611  ازپالک2و6وتمامی 
حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از ابوالفضل تقوی و زهرا عباس زاده)مالکین 

رسمی(.
20-رأی شماره 6678 هیأت: آقای علی محمد فرح نژاد آرانی فرزند  قاسم  بشماره 

 229 شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  آرانی  قصاب  عذرا  خانم  و   135 شناسنامه 
فرعی   11 پالک  شماره  مترمربع   150 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  از1271و1274  فرعی  ازپالک1و8و6 

و بیدگل.
21-رأی شماره 6548 هیأت: آقای علی ندائی آرانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 324 
)بالمناصفه(،  اله شماره شناسنامه 10031  و خانم خدیجه سیاری آرانی فرزند نعمت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73/50 مترمربع شماره پالک 9 فرعی ازپالک4 و قسمتی 

از مشاعات فرعی از1766 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  اکبرزاده  شمسی  خانم  هیأت:   3611 شماره  22-رأی 
شناسنامه 258، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/75 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1777 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 23-رأی شماره 6676 هیأت: آقای علیرضا پیران زارع بیدگلی فرزند حسین   بشماره 
 114 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  سعیدی  پور  مطهره  خانم  و   8956 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/17 مترمربع شماره پالک 267 فرعی 

ازپالک15 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 6683 هیأت: خانم رضوان منصوری نیا فرزند علی شماره شناسنامه 
مترمربع   189/70 مساحت  به  مغازه  بر  مشتمل  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190144942
اماکن بخش 3 حوزه  ازپالک7 فرعی از2257 اصلی واقع در   شماره پالک 76 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل.
اله منصوری آرانی فرزند عباس  بشماره  25-رأی شماره 3601 هیأت: آقای رحمت 

به مساحت 24 مترمربع شماره پالک 6 فرعی  یکباب مغازه  شناسنامه 43، ششدانگ 
ازپالک 2385 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

26-رأی شماره 6693 هیأت: آقای مهدی رستگارفرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
504 و خانم الهه لبوسی آرانی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 556 )به ترتیب نسبت 
به 2 دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع شماره پالک 
3 حوزه  بخش  در  مسعودآباد  واقع  اصلی  از2637  فرعی  ازپالک1189  فرعی   7783

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اله   فرزند رحمت  بیدگلی  آقای حسین خدمتی  هیأت:  27-رأی شماره 6714 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  پور  سیفی  زینب  خانم  و   88 شناسنامه  
171 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/90 مترمربع شماره پالک 7784 
فرعی ازپالک231و232 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
28-رأی شماره 6631 هیأت: آقای اعظم آقا پور آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
9149، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323/26 مترمربع شماره پالک 2452 فرعی از 

پالک61 فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
29-رأی شماره 6689 هیأت: آقای نعمت اله سعدآبادی آرانی فرزند علی محمد  بشماره 
شناسنامه  439 و خانم جمیله سعدآبادی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 83 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 333/33 مترمربع شماره پالک 2458 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اکبر   علی  فرزند  اله عسکرحکیمی  آقای حجت  هیأت:  30-رأی شماره 6700 
شناسنامه 520 و خانم فاطمه حق پناه فرزند حسین شماره شناسنامه 353 )بالمناصفه(، 
ازپالک  فرعی   2459 پالک  مترمربع شماره   197/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31-رأی شماره 5768 هیأت: آقای یوسف آران دشتی آرانی فرزند علی عباس  بشماره 
شناسنامه 222، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 62/68 مترمربع شماره پالک 
1420 فرعی ازپالک39 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
 32-رأی شماره 5777 هیأت: خانم معصومه آران دشتی آرانی فرزند یوسف  بشماره 
شناسنامه 131، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 67/94 مترمربع شماره پالک 
1421 فرعی ازپالک39 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
رضا   آقا  فرزند  آرانی   مطلق  رضائی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6619 شماره  -33رأی 
بشماره شناسنامه  145 و خانم کبریا بخشی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 455 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/50 مترمربع شماره پالک 1450 فرعی 
ازپالک146 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

عبداله  بشماره  فرزند  آرانی  آقای محسن علی حاجی  34- رأی شماره 6735 هیأت: 
شناسنامه 1743 و خانم مهین خموشی بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 229 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 216/14 مترمربع شماره پالک 1444 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

35-رأی شماره 769 هیأت: آقای محسن خداداد فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 
17 و خانم آسیه مشتاق فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 883 )بالمناصفه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک235  فرعی   1459 پالک  شماره  مترمربع   113/34 مساحت  به  یکبابخانه 

از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
36-رأی شماره 6721 هیأت: آقای مرتضی اله وردیان فرزند عباس بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   1250099544 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آهنج  زهره  خانم  و   453
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 95/5 مترمربع شماره پالک 1018 فرعی ازپالک323 
فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث عباسعلی صالح)مالک رسمی(.
-37رأی شماره 6442 هیأت: آقای مجید صانعی بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
ارادتی قمصری فرزند سید علی شماره شناسنامه4760  7748 و خانم راحله سادات 
 4930 پالک  شماره  مترمربع   194/81 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک267 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
-38رأی شماره 6741 هیأت: آقای سید عباس ارشد حسینی فرزند سید حسن  بشماره 
شناسناه  99، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع شماره پالک 4942 فرعی 
ازپالک213 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی آرانی)مالک رسمی(.
-39رأی شماره 6718 هیأت: آقای ابوالفضل الماسی بیدگلی فرزند عباسعلی  بشماره 

 190 شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  سلیمانی  طیبه  خانم  و   281 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151/50 مترمربع شماره پالک 4944 فرعی 
ثبتی  حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی  از2840  فرعی  ازپالک61 

آران و بیدگل.
 -40رأی شماره 6716 هیأت: آقای حسین خارکن بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   24 شناسنامه  شماره  حمزاله  فرزند  بیدگلی  فخری  زهرا  خانم  و   42
ازپالک102  فرعی   4946 پالک  شماره  مترمربع   166 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

فرزند محمدباقر  بشماره  آرانی  اله خانی  آقای سمیع  هیأت:   41-رأی شماره 6695 
شناسنامه  271، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 380 مترمربع شماره پالک 4947 
فرعی ازپالک381 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  منصور  فرزند  بیدگلی  مشهودی  سهیال  خانم  هیأت:   6709 شماره  42-رأی 
 4948 پالک  شماره  مترمربع   180 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،396 شناسنامه 

فرعی ازپالک163 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از اعظم خاص)مالک رسمی(.

43-رأی شماره 6705 هیأت: آقای حسن عصارزاده نوش آبادی فرزند نوراله  بشماره 
پالک  شماره  مترمربع   242/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،3593 شناسنامه 
آران وبیدگل. ثبتی  آباد بخش 4 حوزه  واقع در نوش  ازپالک 40 اصلی   3159 فرعی 

44-رأی شماره 6733 هیأت: آقای صفات اله هوشمندی غمام فرزند خیراله  بشماره 
شناسنامه 419، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307 مترمربع شماره پالک 3671 فرعی 

ازپالک158 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر  امیرحسین آشوری نوش آبادی فرزند علی   45-رأی شماره 6732 هیأت: آقای 
بشماره شناسنامه 156، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/60 مترمربع شماره پالک 
22 فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شناسنامه   بشماره  عباس  فرزند   رضائی  محمد  آقای  هیأت:   6702 شماره  46-رأی 
فرعی   24 پالک  شماره  مترمربع   213/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،41256

ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
47-رأی شماره 6712 هیأت: آقای امراله پهلوانی نوش آبادی فرزند شکراله  بشماره 
 25 پالک  شماره  مترمربع   239/20 مساحت  به  یکبابخانه  121، ششدانگ   شناسنامه 
فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

48-رأی شماره 6729 هیأت: خانم فاطمه عصار زاده نوش آبادی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 5022، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/15 مترمربع شماره پالک 434 
فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  مقداد  آقای  هیأت:   6724 شماره  49-رأی 

شناسنامه  13 و خانم محبوبه نجار زاده نوش آبادی فرزند احمد شماره شناسنامه 
1250038413 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع شماره پالک 
435 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
بشماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  علی  آقای  هیأت:   6728 شماره  رأی   -50
 436 پالک  شماره  مترمربع   180 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،1371 شناسنامه 
 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:  93/08/27

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
                          مفاد آراء

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  آگهي موضوع   7/354
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر آراء صادره هیأت موضوع  قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 

تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر راي شماره 139360302013000959 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
اله میرزائي  آقاي عزت  مالکانه بالمعارض متقاضي  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک 
فرزند درویشعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از فریدن در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مساحت 117737/11 مترمربع با حق استفاده از مقررات قانون ملی شدن 
آبها پالک 24 فرعي از 234 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 234 اصلي  
واقع در روستای بادجان فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان سید ابوالفضل 

موسوی و بشیر امیر شاه کرمی محرز گردیده است.
شماره  اصالحی  رای  و   139360302013000960 شماره  راي  2-برابر 
139360302013000968  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
فریدون شهر  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  و ساختمانهاي 
غالمعلي  فرزند  میدانکي  چراغي  بهروز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
به مساحت 911.10  باب خانه  از فریدونشهر در یک  بشماره شناسنامه 265 صادره 
مترمربع پالک 26 فرعي از 249 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 249 
آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  اول  میدانک   روستای  در  واقع  اصلي 

غالمعلی چراغی محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000981 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرزاد ساعدي فرزند 
به مساحت  باب خانه  فریدونشهر در یک  از  منصور بشماره شناسنامه 314 صادره 
1012.80 مترمربع پالک 28 فرعي از 249 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 249 اصلي  واقع در روستای میدانک اول خریداري از مالکین رسمي  ورثه آقاي قلی 

شیاسی محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000986 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین مقصودي فرزند 
مرتضي قلي بشماره شناسنامه 55 صادره از فریدونشهر در یک باب چهار دیواری  به 
مساحت 204.30 مترمربع پالک 2427فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي نصرت اله 

رحیمی  محرز گردیده است.
5-برابر راي شماره 139360302013000985 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهمن صادقي فرزند رضا 
به مساحت  دیواری   باب چهار  فریدونشهر در یک  از  بشماره شناسنامه 36 صادره 
180 مترمربع پالک 426 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي 
از231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

علی عسگری محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  اولموضوع  هیات   139360302013000202 راي شماره  6-برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  نقدي  مصطفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
اسماعیل بشماره شناسنامه 98 صادره از فریدن در یک باب خانه به مساحت328/90  
مترمربع پالک 196 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1فرعي از 22 اصلي 
واقع در فریدونشهر شهر برف انبار )محله خمسلو( خریداري از مالک رسمي آقاي ولی 
اله یبلوئی  محرز گردیده است.)در آگهی منتشر شده قبلی مساحت ملک  اشتباهًا321 

متر مربع درج شده است (
7-برابر راي شماره 139360302013001000 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نصرت اله دهقاني فرزند 
به مساحت  از فریدونشهر در یک باب خانه  اله بشماره شناسنامه 7 صادره  حشمت 
331.90 مترمربع پالک 81 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 223 اصلي  واقع درفریدونشهر شهر برف انبار)محله سنگباران( خریداري از مالکین 

رسمي آقایان حشمت اله و مالک و اژدر همگی دهقانی محرز گردیده است.
8-برابر راي شماره 139360302013001003 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید عبدالغفار امیر 
از فریدونشهر در یک باب  شاکرمي فرزند سید محسن بشماره شناسنامه 7 صادره 
مفروز و  اصلي  از 231  فرعي  مترمربع پالک 427  به مساحت 2802/14   ساختمان  
مجزي شده از پالک3فرعي از 231  واقع دروحدت آباد فریدونشهر  خریداري از مالک 

رسمي آقاي سید ابوالفضل موسوی بادجانی  محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/07/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/08/11  

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   
مفاد آراء 

7/441 شماره 139360302028000885هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت کوهپایه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت ملک کوهپایه 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028000828 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رضا مکبری کوپائی فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  اصفهان  از  1545 صادره  بشماره شناسنامه  اله  نعمت 
932/35 متر مربع احداثی بر روی پالک 257 فرعی از 163 اصلی موسوم به کردآباد 
واقع در بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری از ورثه مالک رسمی آقای حیدر 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  عباس  ولد  عابدی  علی 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/07/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/08/11 
م الف 18946اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

اجراییه
بایگانی پرونده: 9200460/2  8/180 شماره پرونده: 9204002004000180/1 شماره 

کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102004002129 ابالغیه:  شماره 
پرونده  بدهکار  بزرگ  نیک  عادی  رضا  آقای  به  بدینوسیله   9204002004000180/1
فلکه  از  بعد   – خیابان رباط سوم   – کالسه 9204002004000180/1 ساکن: اصفهان 
فوق  نشانی  مربوطه  مامور  برابر گزارش  که  مجتمع محمد2   – دانش  خیابان   – نگین 
مورد شناسایی واقع نگردیده و در آدرس اعالمی از طرف بانک نیز ابالغ واقعی میسر 
نگردیده و به خانم صفورا احمدی تعهد ابالغ گردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
شماره 48560 تنظیمی در دفترخانه شماره 79 اصفهان بستانکار بانک مسکن شعبه 
17 شهریور ملک شهر به نشانی فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده 
که برابر آن مبلغ 297/043/538 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 8/414/609 ریال بابت 
اجور عقب افتاده تا تاریخ 92/1/26 و جریمه روزانه طبق ماده 4 سند رهنی فوق الذکر 
20درصد در سال می باشد بدهکار می باشید لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجرائیه 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 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه )شش دانگ اعیانی 
به  ثبت اصفهان  از 30 اصلی بخش 16  فرعی  به شماره 5033  آپارتمان  یک دستگاه 
آن  قطعیت  و  چهار(  قطعه  مسقف  غیر  پارکینگ  انضمام  به  دو  قطعه  انباری  انضمام 
به  نسبت  مزایده  برگزاری  با  و  ارزیابی  قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  حداکثر ظرف 
آگهی  مزایده  آگهی  جز  و  شد  خواهد  اقدام  دولتی  حقوق  و  مرتهن  مطالبات  وصول 
دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:20626 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
باستناد  حسین  فرزند  اکبری  محمد  آقای  93/2658/31/و-93/8/6  شماره:   8/181
دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک  شماره 4630 فرعی واقع در زواره شانزده 

اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 85دفتر 26 امالک بنام 
انتقال  شهرداری محترم زواره سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طی سند 
نیز تمامت  نامبرده  انتقال که  اکبری  به مجتبی  شماره 22124-91/5/9دفتر 13 زواره 
ششدانگ را ذیل سند رسمی شماره 22132-91/5/17دفتر 13 زواره به محمد اکبری 
 13 22557-92/2/17دفتر  شماره  رهنی  سند  وذیل  نموده  قطعی  انتقال  حسین  فرزند 
اسنادرسمی نزد بانک مسکن زواره  دررهن میباشدوبه حکایت دفتر امالک معامله ای 
انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
یا سند معامله  اعتراض اصل سند مالکیت  یا در صورت  اعتراضی نرسد  مهلت مقرر 
 ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:367 

ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تغییرات 

8/216 شماره:93/2632/31/و-93/8/5 آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی کویر مقوا 
اردستان – سهامی خاص ثبت شده به شماره 112 و شناسه ملی 10861076602 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93/7/27 سرمایه شرکت از محل 
ریال میلیون  یکصد  مبلغ  از  از طریق صدور سهام جدید  و  نقدی حال شده   مطالبات 

شرح  به  اساسنامه   5 ماده  و  یافت  افزایش  ریال   71/100/000/000 مبلغ  به 
 711/000 به  که  است  نقدی  ریال   71/100/000/000 سرمایه  شد.  اصالح   ذیل 
 سهم 100/000 ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. م الف:369 

فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
ابالغ رای 

89099803513002 پرونده:  شماره   9309970351300915 دادنامه:  شماره   8/236
 -1 ها:  بایگانی شعبه: 890247و921087 خواهان  47و9209980351300951 شماره 
شرکت تعاونی فنی مهندسی اکتشاف کانسار سپاهان با وکالت آقای حجت ا... تاجمیر 
ریاحی به نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی دادگستری – ساختمان ماکان 
– وکالی 5- طبقه5- واحد53، 2- شرکت تعاونی فنی مهندسی اکتشافی کانسار سپاهان 
به مدیریت حامد و محمد سعیدی اصفهانی با وکالت آقای حجت ا... تاجمیر ریاحی به 
نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی دادگستری – ساختمان ماکان – وکالی5- 
حسین  آقای  وکالت  با  نوربخش  رحیم  سید  آقای   -1 خواندگان:  واحد53  طبقه5-   -
نبش کوچه57 و   – بانک تجارت  از  بعد   – به نشانی خیابان رودکی  فرهنگ سهلوانی 
آقای علیرضا هاشمیان به نشانی خیابان رودکی – بعد از بانک تجارت – نبش کوچه 57 
و آقای مرتضی سیاحی به نشانی چهارباغ عباسی – مجتمع افتخار – ط4- واحد518، 
محمد سعیدی  آقای   -4 علیرضایی  مهناز  خانم   -3 اصفهانی  حامد سعیدی  آقای   -2
اصفهانی همگی به نشانی خ امام خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی – محمودآباد – خ18-
مغروری،  آقای محمدمهدی   -6 ناظری،  امیرحسین  آقای سید  فروردین، 5-  سنگبری 
7- آقای محمد نریمانی، 8- آقای سید عباس محمدی همگی به نشانی مجهول المکان، 
اصفهان  نشانی  به  هاشمیان  علیرضا  آقای  وکالت  با  نوربخش  رحیم  سید  آقای   -9
به نشانی خیابان  نبش ک57- پ247 و آقای حسین فرهنگ سهلوانی   – خ رودکی   –
رودکی – بعد از بانک تجارت – نبش کوچه57 واخواسته ها: 1- جلب ثالث )مالی منقول 
پرونده  بررسی محتویات  با  دادگاه  )مالی( گردشکار:  قرارداد  ابطال  و غیرمنقول( 2- 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
با وکالت  کانسار سپاهان  اکتشافی  فنی مهندسی  تعاونی   در خصوص دعوی شرکت 
حجت ا... تاجمیر ریاحی به طرفیت سید رحیم نوربخش با وکالت حسین فرهنگ سهلوانی 
و علیرضا هاشمیان به خواسته ابطال قرارداد واگذاری مورخ 87/6/14 به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده واینکه خواهان و وکیل وی 
که  دلیلی  وکیل خواهان  و  اند  ننموده  ارائه  دادگاه  به  باشد  ادعایشان  مثبت  که  دلیلی 
موجبات ابطال قرارداد واگذاری مذکور رافراهم نماید به دادگاه ارائه نکرده است و نظر 
به دفاعیات وکیل خوانده دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص علیهذا دادگاه به 
استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
نماید و در خصوص تقاضای واخواهی شرکت تعاونی فنی مهندسی اکتشافی کانسار 
وکالت  با  نوربخش  به طرفیت سید رحیم  ریاحی  تاجمیر  ا...  وکالت حجت  با  سپاهان 
حسین فرهنگ سهلوانی و علیرضا هاشمیان و حامد سعیدی اصفهانی و محمد سعیدی 
اصفهانی و مهناز علیرضائی و محمدمهدی مغروری و سید عباس محمدی و محمود 
 8909970351300800 شماره  دادنامه  به  نسبت  ناظری  امیر حسین  سید  و  زیماخی 
موازین  مطابق  دادنامه صادره  اینکه  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با   89/7/19 مورخ 
قانونی صادر شده است و واخواه و وکیل وی اعتراض موثری که موجبات خدشه به 
دادنامه صادره را فراهم نماید از خود به عمل نیاورده اند و با توجه به دفاعیات وکیل 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   305 ماده  استناد  به  واخواهی  رد  دادگاه ضمن  واخوانده 
از  بیست روز پس  نماید رای صادره ظرف  تایید می  عینًا  را  دادنامه صادره مذکور 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:19480 

طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

8/237 شماره اجراییه: 9310420350900287 شماره پرونده: 9209980350900846 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920932 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  جمشیدیان  سجاد  علیه  محکوم   9309970350900240 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
 نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
تعرفه  وفق  وکیل  الوکاله  پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/507/000 مبلغ 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  آخرین  وفق  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  قانونی 
ازتاریخ سررسید چک در زمان اجرا در حق محکوم له علیرضا شاهینی فرزند حسین 
به نشانی خمینی شهر – خ شریعتی شمالی – ک دباغی – پ3 با وکالت خانم نرجس 
 – شیخ صدوق شمالی   – خاتون ناطقی پیکانی فرزند محمدصادق به نشانی اصفهان 
پرداخت  بعالوه  اول  ط   – ک اسالمی37- پ315   – مفید  نیکبخت و خ شیخ  حدفاصل 
 مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز  ابالغ  از  1- پس 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین 

نمائید.م الف:19491 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

8/238 شماره دادنامه: 8809970350901363 شماره دادنامه: 8809980350901063 
بایگانی شعبه: 881064 خواهان: شرکت عایق رطوبتی بهار گستر دلیجان به  شماره 
خ  مدیریت محمدرضا شریفی با وکالت آقای محمدرضا رضایی به نشانی اصفهان – 
مهندسی  فنی  خوانده: شرکت  واحد2   – اول  ط   – نیکبخت  وکالی  مجتمع   – نیکبخت 
ملک شهر   – نگین پرور صنعت سازان به مدیریت مهران شجاعی به نشانی اصفهان 
با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته:  پ27   – مهدیه  نبش   – شهریور   17 خ   –
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
دلیجان  بهار گستر  عایق رطوبتی  دادگاه: دعوی خواهان شرکت  رای  نماید.  رای می 
با وکالت آقای محمدرضا رضایی به طرفیت خوانده شرکت فنی مهندسی نگین پرور 
صنعت سازان دائر برمطالبه هفتصد و سی وشش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال 
و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی وفتوکپی 
مصدق فاکتورهای خرید ایزوگام و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع 
در قبال دعوی مطرح شده و با استصحاب دین دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتصد و 
سی و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/690/400 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان 
محکوم مینماید خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1388/9/30 وفق آخرین 
شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه می گردد رای صادر شده غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی وظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است.م الف:19498 اصالنی رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اعالم مفقودی 

کارت پروانه اشتغال به کار تجربی پایه یک اینجانب آقای رمضان فرهمند دهقانپور به 
شماره شناسنامه 267 صادره از لنجان به شماره کارت 00477-20-6 و شماره سریال 

9210 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله :
پروردگارم، همان گونه كه م��را به انجام واجبات 
فرمان داده، به مدارا كردن ب��ا مردم نيز فرمان 
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با قامتي مستقيم و با شانه هايي رها گام برداريد. گوش ها 
بايد باالي مفصل  شانه قرار داشته باشند و چانه  به موازات 
زمين باشد. هنگام راه رفتن، نگاهتان را به جلو )در فاصله 
حدود 5 متري( بدوزيد و ستون فقراتتان را قائم نگه داريد 

و به جلو يا طرفين نچرخانيد.
شانه

بگذاريد شانه هايتان همراه با نوس��ان بازوهايتان تکان 
بخورند. سعي نکنيد ش��انه هايتان را به طرفين يا جلو 

بچرخانيد.
لگن و بخش پايين شکم

عضالت بخش پاييني شکمتان را اندکي سفت نگه داريد 
و نگذاريد آويزان باشند. در يک پياده روي طبيعي، لگن  
شما بايد به طور طبيعي و بدون حرکات جانبي نوسان 
داشته باشد. مفصل لگنتان نبايد بچرخد يا احساس درد 

و فشار داشته باشد.
ران ها

عضالت ران  بايد شل باش��ند. هنگام گام برداشتن اين 
عضالت را سفت نکنيد.

زانوها
زانوهاي شما بايد، بدون خم شدن، زير بدنتان قرار گيرند. 
اگر همه چيز در پياده روي شما درست باشد، اين وضعيت 

به طور طبيعي در زانوهايتان ايجاد خواهد شد.
گام ها

با گام هايي کوتاه و س��ريع، طوري که مسافت بيشتري 
از گامتان در عقب بدن باش��د )نه جل��وي آن(، حرکت 
کنيد. سعي   نکنيد گام هاي بلندي برداريد و بگذاريد پاي 

جلويي تان تقريباً زير بدنتان روي زمين باشد.
سرشانه

شانه هاي ش��ما،  به خصوص عضالت دراز ميان مفاصل 
گردن و شانه تان، بايد رها و شل باشند.

بازوها
در پياده روي، هنگام عق��ب و جلو ب��ردن بازوها يتان، 
آرنج هايتان باي��د با زاويه 85 درجه خم  ش��ده باش��د. 
بازوهايتان را نزديک بدن نگاه داري��د و نگذاريد از بدن 

فاصله بگيرند.
 كمر

کمرتان را حتي المق��دور صاف و مس��تقيم نگه داريد. 
در ح��ال پي��اده روي، پش��تتان را ب��ه عق��ب متمايل 
 نکنيد و ق��وس کمرت��ان نباي��د بيش ازح��د افزايش

 يابد.

داستان گوهر پنهان
روزی حضرت موس��ی ب��ه خداوند 
عرض کرد: ای خ��دای دان��ا وتوانا ! 
حکمت اين کار چيست که موجودات 
را می آفرين��ی و ب��از هم��ه را خراب 
می کن��ی؟ چرا موجودات ن��ر و ماده 
زيبا و ج��ذاب می آفرينی و بعد همه 

را نابود می کنی؟
خداوند فرمود : ای موسی! من می دانم که اين سؤال تو از روی نادانی 
و انکار نيس��ت وگرنه تو را ادب می کردم و به خاطر اين پرسش تو را 
گوشمالی می دادم. اما می دانم که تو می خواهی راز و حکمت افعال ما 
را بدانی و از سّر تداوم آفرينش آگاه شوی. و مردم را از آن آگاه کنی. تو 
پيامبری و جواب اين سؤال را می دانی. اين سؤال از علم برمی خيزد. 
هم س��ؤال از علم برمی خيزد هم جواب. هم گمراهی از علم ناش��ی 
می شود هم هدايت و نجات. همچنان که دوستی و دشمنی از آشنايی 

برمی خيزد.
آنگاه خداوند فرمود : ای موسی برای اينکه به جواب سوالت برسی، بذر 
گندم در زمين بکار. و صبر کن تا خوشه شود. موسی بذرها را کاشت و 

گندم هايش رسيد و خوشه شد.
 داسی برداشت و مش��غول درو کردن ش��د. ندايی از جانب خداوند 
رسيد که ای موسی! تو که کاشتی و پرورش دادی پس چرا خوشه ها 
را می بری؟ موس��ی جواب داد: پروردگارا ! در اين خوش��ه ها، گندم 
سودمند و مفيد پنهان است و درست نيس��ت که دانه های گندم در 
 ميان کاه بماند، عقل سليم حکم می کند که گندم ها را از کاه بايد جدا

 کنيم. خداوند فرمود: اين دانش را از چه کسی آموختی که با آن يک 
خرمن گندم فراهم کردی؟ موسی گفت: ای خدای بزرگ! تو به من 
قدرت شناخت و درک عطا فرموده ای.خداوند فرمود : پس چگونه تو 

قوه شناخت داری و من ندارم؟
 در تن خاليق روح های پاک هست، روح های تيره و سياه هم هست 
. همان طور که بايد گندم را از کاه جدا کرد بايد نيکان را از بدان جدا 
کرد. خاليق جهان را ب��رای آن می آفرينم که گنج حکمت های نهان 

الهی آشکار شود.
 خداوند گوه��ر پنهان خ��ود را با آفرينش انس��ان و جهان آش��کار 
 کرد پ��س ای انس��ان ت��و هم گوهر پنه��ان ج��ان خ��ود را نمايان

 کن.

اگر اهل پياده روی باشيد!
بايد بدانيد!

 وضعيت قرارگيري بدن

سالمت

شهر حکايت

مصرف روزانه 900 ميلی گ��رم از فالوانول کاکائو 
می تواند عملکرد حافظه ش��ما را در حد 30 سال 
بهبود بخشد. البته اين مقدار فالوانول را نمی توان 

از راه خوردن شکالت تامين کرد.
معتادان به شکالت می توانند دليل جديدی برای 
ترک نک��ردن اعتياد خود بياورن��د. پس از مصرف 
نوش��يدنی های غنی ش��ده با ترکيبات يافت شده 
دردانه های کاکائو به مدت س��ه ماه، عملکرد افراد 
بين 50 تا 69 سال در آزمون حافظه، با افرادی که 
چندين دهه جوان تر از آن ها بودن��د برابری کرد. 
مش��کل اما اين اس��ت که اگر می خواهيد چنين 
بهره ای از خ��وردن ش��کالت ببريد، باي��د مقدار 

شکالت مصرفی شما خيلی زياد باشد.
به گزارش نيوساينتيس��ت، اي��ن تحقيق کوچک، 
جديدترين پژوهش��ی اس��ت که ادعا می کند که 
يکی از مواد شيميايی يافت ش��ده در کاکائو به نام 
فالوانول، اثرات سودمندی بر مغز دارد. فالوانول ها 
نوعی از مواد ش��يميايی هستند که به طور طبيعی 

دردانه های کاکائو، تمشک، چای سبز و انگور قرمز 
يافت می ش��وند. تحقيقات پيش��ين نشان داده اند 
که موش های تغذيه کننده از رژيم غذايی سرش��ار 
از فالوانول، نش��انه های تقوي��ت حافظه و گردش 
بيشتر خون را در برخی نواحی مشخص مغز از خود 
بروز دادند. اسکات اسمال، عصب شناس دانشگاه 
کلمبيا در نيويورک تصميم گرفت بررسی کند که 
يک رژيم غذايی مش��ابه، چه تأثيری بر مغز انسان 
خواهد گذاش��ت.گروه او برای يافتن پاسخ، از 19 

داوطلب بين 50 تا 69 س��ال خواستند که هرروز 
900 ميلی گرم از فالوانول کاکائو را به صورت پودر 
مخلوط در آب يا شير بنوشند. اين دوز بين دو ليوان 
نوش��يدنی در هرروز تقسيم شده بود. 18 داوطلب 
ديگر بايد همان نوش��يدنی را مصرف می کردند با 
اين تفاوت که پودر آن ها تنها حاوی 10 ميلی گرم 
از ترکيب بود.عالوه بر آن، از هر فرد خواس��ته شد 
که پيش و پس از س��ه ماه، يک آزمايش حافظه را 
تکميل کند. در هر آزمايش، به ش��رکت کنندگان 
41 شکل مشابه انتزاعی، يکی پس از ديگری نشان 
داده شد. پس ازآن، 82 عکس ديگر نيز به داوطلبان 
نشان داده ش��د و از آن ها خواسته شد عکس هايی 
را که قب��ل از آن ديده بودند، مش��خص کنند. کار 
قبلی گروه اسمال نشان داد که از دهه سوم زندگی 
به بعد، زمان واکنش بزرگ س��االن برای شناسايی 
تصاويری که قباًل ديده اند، با سن افزايش می يابد 
و ب��ه ازای هر دهه عم��ر، 220 ميلی ثانيه بيش��تر 

می شود. 

مصرفدیوانهوارشکالتحافظهراتقویتمیکند

نتايج مطالعات دانشمندان نشان داد افراد مسن 
غير افسرده ای که بی عاطفه هس��تند، احتماالً 
از مغز کوچک تری نس��بت به اشخاص باعاطفه 

مسن برخوردارند.
تيم الونر در اين تحقي��ق از حجم مغز به عنوان 
معيار پي��ری افزايش يافت��ه اين عض��و از بدن 

استفاده کرد.
 از دس��ت دادن حج��م مغ��ز طی پير ش��دن، 
نرم��ال اس��ت ام��ا در اي��ن مطالع��ه مي��زان 
 از دس��ت رفتن حجم بيش��تری از مغز می توانس��ت نش��ان دهنده بيم��اری مغزی

 باشد.
در اين پژوه��ش، از 4354 فرد بدون اختالل ش��ناختی و دارای س��ن متوس��ط 76 
س��ال، اس��کن های ام آر آی گرفته ش��د. همچنين از آن ها س��وا التی پرس��يده شد 
که عالئم بی عاطفگ��ی را ارزيابی می کرد؛ اين عالئم ش��امل کمب��ود عالقه، کمبود 
 عاطفه، اف��ت فعاليت ها و عالئ��ق، ترجيح دادن به مان��دن در خان��ه و کمبود انرژی

 است.

 
 

واقعه کربال و روز عاشورا موضوعي است که از زمان وقوع آن 
تاکنون همواره ديدگاه ها و نظرات انسان ها از هر مذهب و 
مسلکي را به دنبال داشته و همگان متفق القول هستند که 

همانند اين واقعه هرگز اتفاق نيافتده است.
هر کس واقعه کربال و آنچه را که در روز عاشورا اتفاق افتاد 
بخواند، يا از زبان کسي بشنود، به طور حتم ازآنچه بر امام 
حسين )ع( و اهل بيت و اصحاب او واردشده، عميقاً محزون 

و متأثر خواهد شد.
ازاين رو بار س��فر برمی بندد و به سوی آن حضرت سفري 
باطني و معنوي می کند و به او جذب شده و با او همدردي 

و همدلي می کند.
انديشمندان در طول تاريخ به عاشورا و کربال همواره توجه 
خاص داشته و پيرامون آن نظرات گوناگوني ارائه کرده اند 
که در اين نوشتار بر آنيم تا گوشه ای از انديشه های آنان را 

بازگو کنيم.
 »فراياس��تارک« نويس��نده انگليس��ي، ازجمل��ه 
انديشمنداني اس��ت که پيرامون واقعه عاش��ورا در کتاب 
معروف خود »صور بغدادي« فصل کوچکي را به اين مسئله 

اختصاص داده است.
او در ابت��داي اين فص��ل می گويد: »ش��يعه در تمام عالم 
اسالمي، ياد حس��ين و مقتل او را زنده می کند و در دهه 
اول مح��رم به طور علني اي��ن مطلب را دنب��ال می نمايد 
و حزن و ان��دوه چنان بر آنان مس��تولي می ش��ود که در 
 روز آخر هيئت های ع��زاداري به راه انداخت��ه و عزاداري

 می کنند.«
او همچنين در فصلي مستقل و به طور مفصل درباره »نجف 
اشرف« در همان کتاب می گويد: »و در مسافتی نه چندان 
طوالني از اين بقعه، فرزندش حس��ين)ع( در طرف باديه 
رسيد. او اسبش را حرکت و جوالن داد تا در سرزمين کربال 
فرود آمد و در همان مکان خيمه زد. درحالی که دشمنانش 
او را احاطه کرده و راه های آب را بر او مسدود کرده بودند. 
و هميشه تفصيالت اين وقايع واضح و آشکار تا به امروز در 

افکار مردم بوده است.
امکان استفاده و زيارت از اين شهرهاي مقدس وجود ندارد 
مگر بااط��الع و آگاهي از اين واقعه زي��را واقعه مصيبت بار 
حس��ين)ع( بر هر موجودي نفوذ کرده ت��ا به حدي که به 
ريشه ها رسيده است و اين واقعه ازجمله قصه های نادري 
است که انس��ان با خواندن آن نمی تواند جلوي گريه خود 

را بگيرد.«
 »پرفسور ادوارد براون« مستشرق معروف نيز درباره 
مصيبت امام حسين)ع( در کربال می گويد: »يادآوري واقعه 
کربال که در آن سبط رسول بعد از تحمل آزار و عطش به 
شهادت رسيد کافي است تا در سردترين و سست ترين افراد 
اثر گذارد و حتي کس��اني را که به امور حماسي و حزن آور 
اعتنا و توجهي ندارند به خود آورده و روح آنان را به مدارج 
کمال باال برد، به حدي که درد و م��رگ براي آنان چيزي 

بی ارزش و سست شود.«

او همچني��ن می گويد: »آيا قلبي پيدا می ش��ود که وقتي 
درب��اره کربال س��خني ب��ه گ��وش او می رس��د، ماالمال 
حزن و اندوه نگردد، حتي غيرمس��لمانان هم نمی توانند 
 پاکي روحي را که اين جنگ اس��المي در برداش��ت انکار

 کنند.«
 »چارلز ديکنز« نويس��نده انگليسي نيز درباره قيام 
عاشورا اين گونه می نويسد: »اگر مقصود حسين )ع( جنگ 
درراه خواس��ته های دنيوي خود بود، من نمی فهمم چرا 
خواهران و کودکانش را همراه خود برد، پس عقل چنين 
حکم می کند که او به خاطر اسالم فداکاري خويش را انجام 

داد.«
 »توماس ماس��اريک« نيز در مقايس��ه ای بين امام 
حسين )ع( و حضرت عيسي)ع( می گويد: »مصائب مسيح 
نسبت به مصائب حسين )ع( مانند پر کاهي است در برابر 

کوهي بزرگ.«
 »جستيس آ.راس��ل« شاعر انگليس��ي نيز منظره 
غم انگيز عاشورا را چنين ترسيم می کند: »اي زمين برهنه 
و باير کربال که در روي تو نه علفي است و نه چمني! براي ابد 
آهنگ حزن و آه بر تو پوشيده باد چون که در سرزمين تو 
بدن پاره پاره مقدس پس��ر فاطمه افتاده است آن که روح 

خويش را به خداوند تقديم نمود.«
 »نيبل��ت« نيز در ترس��يم ش��ب عاش��ورا چنين 
می نويسد:»آن شب، هنگامی که آتش اردوها در اطراف او 
در بيابان شعله می زد، امام پيروانش را جمع کرد و در يک 
سخنراني طوالني فرمود: کساني که با من بمانند فردا شهيد 

خواهند شد.
سپس عمل بسيار زيبايي انجام داد که نشانه آگاهي کامل 
او از ضعف بشري و قدرت روح فداکاري وي و عالمت قلب 

رئوف آن بزرگوار بود.
به پيروان خود فرمود: هر کس جرات و قوت ايستادگي و 
ش��هادت را در خود نمی بيند در تاريکي به طور ناشناس و 

بدون خجالت برود.
 »گيبون« مورخ انگليسي نيز پيرامون واقعه عاشورا 
مي نويسد: »باآنکه مدتي از واقعه کربال گذشته و ما هم با 
صاحب واقعه هم وطن نيستيم، مع ذلک مشقات و مشکالتي 
را که امام حسين )ع( تحمل نمود احساسات سنگدل ترين 
خواننده را برمی انگيزد، چنان که يک نوع عطوفت و مهرباني 

نسبت به آن حضرت در خود می يابد.«
 »موريس دوکبري« مورخ آمريکايي درباره عزاداري 
واقعه عاشورا نيز می نويسد:»پيروان حسين )ع( به واسطه 
عزاداري براي امام خود می دانند که نبايد زير بار ذلت، پستي 
و سلطه استعمار بروند، زيرا ش��عار امام و پيشواي آنان تن 

ندادن به ظلم و ستم بود.
حسين )ع( درراه شرف، ناموس، مردم، بزرگي مقام و مرتبه 
اسالم، از جان و مال و فرزند گذش��ت و زير بار استعمار و 
ماجراجويي يزيد نرفت. پس بياييد ما هم شيوه او را سرمشق 
خود قرار داده و از ظلم يزيد و يزيديان و بيگانگان خالصي 
يابيم و مرگ باعزت را بر زندگي با ذلت ترجيح دهيم. و اين 

است خالصه تعاليم اسالم.
ملت��ي ک��ه از گه��واره تاگ��ور تعاليم��ش اين چني��ن 
 اس��ت پيداس��ت که داراي چه مقام و مرتب��ه ای خواهد

 بود.
 چنين ملتي داراي هرگونه شرف و افتخار است، چون همه 

افراد آن سرباز حقيقت و عزت و شرف است.«
 »بولس س��المه« ش��اعر مس��يحي نيز مي گويد: 
»شب هايی که بيدار بودم و با درد و رنج می گذراندم و افکار 
و تخيالتم مرا به ياد گذشتگان می کشاند و در تاريخ گذشته 
 دو ش��هيد ب��زرگ ام��ام عل��ي )ع( و س��پس ام��ام 
حسين )ع( س��ير می کردم، يک بار براي مدتي طوالني به 
جهت عالقه ای که به آن دو بزرگوار داشتم گريستم و سپس 

شعر علي و حسين را سرودم.«
 »گابريل دانکيري« نيز درباره وحشي گري سپاه يزيد 
مي گويد: »س��ربازان يزي��د در آن روز »عاش��ورا«چنان 
وحشی گری از خود نشان دادند که تا آن روز کسي نظير آن 

را به خاطر نداشت.
آن ها حت��ي به کودکان ش��يرخوار و خردس��ال هم رحم 
نکردند و س��ر خونين حس��ين)ع( را به دمش��ق بردند و 
يزيد پنداش��ت که ديگر با اين پيروزي خواهد توانس��ت 
از دنيا لذت ببرد. اما خاطره آن هرس��ال و ت��ا به امروز، در 
 ميان س��يل اش��ک و نوحه خوانی ها و مرثيه ه��ا تجديد 

می گردد.«
 »ج��رج ج��رداق« نويس��نده و محقق مس��يحي

 مي نويسد: »يزيد وارث همه بدی های اسالف خود بود و از 
آن ها نيز فزون داشت. 

از هر نوع شرارت و فساد و اعمال شيطاني که ديگر مردان 
بدکار و بی آبرو داشتند، يزيد بهره مند بود... کسي از اخالق 
انس��اني بی بهره تر از يزيد نبود... و در مقابل، هيچ کس در 
خلق انساني کامل تر از حسين بن علي )ع( نبود، که در آن 

واقعه شهيد شد.
در يزيد هم��ه صفات زش��ت و ننگين و رياس��ت طلبی و 
سودجويي و خونريزي و بی ارادگی وجود داشت. و در طرف 
مقابل يعني فرزندان علي )ع( همه صفات عالي و س��توده 
انساني، از قبيل خلق کريم و شجاعت و آزادگي و شهادت، 

به کمال معنا وجود داشت.«

اين دس��تگاه رنگارنگ، بزرگ تري��ن گلخانه ای 
است که تابه حال بش��ر برای کاشت گياه به فضا 
فرستاده است. قرار اس��ت اين گلخانه به زودی 

رهسپار ايستگاه فضايی بين  المللی شود.
آخري��ن طرحی ک��ه برای رش��د گياه��ان در 
فضا تهيه ش��ده، نس��بت ب��ه طرح ه��ای قبلی، 
کم��ی زيبات��ر اس��ت. اي��ن اتاق��ک رش��د که 
می تواند جمع شود،توس��ط ش��رکت اوربيتال 
تکنولوجيز در ويسکانس��ين ساخته شده است. 
کاهوهای داخل آن در "بالش��تک های گياهی" مخصوصی در داخل دس��تگاه کشت 
می شوند. قرار اس��ت ناس��ا اين اتاقک و بالش��تک های گياهی را با س��وار بر موشک 
اس��پيس ايکس )که اولين س��ری پروازهای تجاری بخش خصوصی به فضا اس��ت( 
به ايستگاه فضايی بين المللی بفرس��تد.وقتی اتاقک باز ش��ود، بلندای آن به نيم متر 
می رس��د و گياهان در داخلش رش��د خواهند کرد. همچنين فضان��وردان می توانند 
 کناره های آن را به طور کامل به س��مت پايين فش��ار دهند تا گياهان خود را مشاهده

 کنند.

بزرگ  ترين گلخانه  فضايی تاريخ چرا بعضی پيرها بی عاطفه می شوند؟

واقعه كربال و روز عاشورا از ديدگاه انديشمندان بزرگ جهان

كسی از اخالق انسانی بی بهره تر از يزيد نبود 

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

روابطعمومیشهرداریو
شورایاسالمیشهرمبارکه

عاش�ورا،مائدهبزرگروحانس�اناس�تدرتداوماعصار،تجس�م
اعالیوجدانبزرگاس�تدردادگاهروزگار،صالبتشجاعتانسان
استدرتجّلیگاهایمان،طوافخوناستدراحرامفریاد،تجّلیکعبه
استدرمیقاتخون،نقشبیدارگذرهاورهگذرهاستدرکارواندراز

آهنگزندگیهاوعبورها.
فرارس�یدنایامس�وگواریحضرتآقااب�اعبداهللالحس�ین)ع(
وهفتادودوت�نازیارانف�داکاروباوف�ايایش�انراحضورملت
ش�ریفایرانتس�لیتمیگوییم،امیدواریمعزاداريهمهعاش�قان
حضرتثارا...)ع(دراینایامپرس�وزوماتم،مقب�ولدرگاهحضرت

احدیتواقعشود.
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