
پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به نیازمندان
آرزومند
 صلح و آرامش 
برای جامعه جهانی 
هستیم

  خبر خوش معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
اصفهان سومین 

استان باسواد كشور است 2
زندگی مردم  س�ال 94 

بهتر می شود  7
 الستیک ماشین

7 از 195 هزار تا 38 میلیون تومان!

بازار مسکن
 نیاز به شوک دارد 

  دستور وزیر کشور برای رسیدگی 
سریع به حادثه گلپایگان

قیمت نهایی دنا
 ۴۲ میلیون تومان تعیین شد

   پویایی ژیمناستیک اصفهان 
در گروتوجه ویژه!
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 اصفهان چوب 
برخوردار ی می خورد 

ظلم فتنه گران علیه نظام نابخشودنی است

میانگین نرخ بیکاری استان اكنون 1۲ درصد است

حماسه نهم دی روز اتحاد مردم و والیت فقیه در مقابل فتنه گران بود
7

2

 نگاه برخوردار بودن اصفهان نه تنها هیچ كمکی به این شهر نکرده بلکه ظلم مطلق به استان است

 دادستان کل کشور ضمن تأکید بر ظلم های وارده به نظام در فتنه 88 گفت: ظلم فتنه گران 
هرگز قابل چشم پوشی و بخشش نیست.

 حجت االسالم سید ابراهیم رئیس��ی در مراسم گرامیداشت حماس��ه 9 دی که با توجه به 
پیشتازی بصیرت مردم والیتمدار اصفهان در 8 دی ماه سال 88 رقم خورده بود در خیمه 
گلستان ش��هدا اظهار کرد: بیان طلب و مغفرت از خداوند منان پس از هر نمازی از وظایف 

مؤمن است.
 وی ضمن اش��اره به صفت جهل و نادانی برای دش��منان اس��الم که در زمان پیامبر اکرم و

 علی بن ابیطالب در مقابل اسالم ایستاده بودند، گفت: همواره جهل و نادانی از صفات جریان 
شیطان است.دادستان کل کشور ابراز کرد: آنچه که می توان در مورد صفت عاشوراییان نام 
برد این است که بصیرت آنان بر شمشیرهایشان حکمرانی می کرد اما بهترین نوع توصیف 

برای یزید صفتان تاریخ بی بصیرتی است.وی اذعان کرد: همواره در طول تاریخ عقل در مقابل 
جهل و باطل در مقابل حق قرار داشته است، یزید صفتیان در روز عاشورا بی بصیرت بودند و 

امام، دشمن و دوست خود را نشناختند.
رئیسی با اذعان به اینکه تنها اهل بصر می توانند علمدار حاکمیت اسالمی باشند تصریح کرد: 
پوشاندن لباس حق بر تن باطل،  آمیخته کردن حقایق با باطل و ایجاد تردید بین دوست و 
دشمن و مردم و مسووالن از جمله اقداماتی بود که در فتنه 88 توسط فتنه گران انجام شد.

دادستان کل کش��ور افزود: اگر س��ران فتنه امروز در حصر خانگی به سر می برند به منظور 
تأمین امنیت آنان است که نشأت گرفته از اوج رحمت و رأفت نظام اسالمی است و به معنای 
مجازات آنان نیس��ت.وی عنوان کرد: نباید افرادی که اصل ظل��م فتنه به نظام، ارزش های 

اسالمی، مردم و خط امام کرده اند را نادیده بگیرند، ظلم فتنه گران بدون تردید ...

 اکران رایگانی فیلم های
 »سینما حقیقت « 

رییس تاالر هن��ر اصفهان گفت: بهترین آثار هش��تمین 
جشنواره فیلم مستند ایران )سینما حقیقت( به صورت 

رایگان در این تاالر اکران می شود.
 میثم بکتاشیان افزود: هش��تمین جشنواره فیلم مستند 
ایران، ماه گذش��ته در تهران برگزار ش��د و از میان 287 
فیلم مس��تند حاضر در بخ��ش مس��ابقه آن 27 فیلم به 
عنوان آث��ر برتر بخش ه��ای مختلف برگزیده ش��د.وی 
اظه��ار کرد: ای��ن آث��ار در روزه��ای 10 ت��ا 13 دی ماه 
جاری از س��اعت 14 الی 21 در س��ه س��انس به صورت 
 رایگان در ت��االر هنر اصفهان برای عم��وم پخش خواهد

 شد.
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

 ش�ركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه  زی�ر را از مح�ل اعتب�ارات داخلی ب�ه پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید لذا از كلیه شركتهای پیمانکاری كه دارای شرایط ذكر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود 
 تا از تاریخ 1393/10/07 الی 1393/10/۲1 با واریز مبلغ 300/000 ریال برای هر پروژه به ش�ماره ۲175670۲03003 حساب سیبا 
) بانک مل�ی ( و دریافت اس�ناد و مش�خصات فن�ی پروژه و اس�ناد پیش�نهاد قیمت ب�ه دبیرخانه ش�ركت واق�ع در اصفهان 
 خ ۲۲ بهم�ن ، مجتم�ع اداری امی�ر كبی�ر مراجع�ه یا ب�رای كس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�ركت ش�هركهای صنعتی
 اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل  و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شركت شهركهای صنعتی استان 
اصفهان حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1393/10/۲۲ می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 
1- موضوع مناقصه : خرید و اجرای خط انتقال آب و مخزن 50 متر مکعبی فلزی شهرک صنعتی چادگان )تجدید(

مبلغ برآورد اولیه: 3/919/399/186ریال از محل منابع جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :55/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته آب

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی  نوبت  دوم    

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اس�تان اصفهان  به مناسبت سالگرد حماسه نهم 
دی » روز بصیرت و میثاق امت با والیت« با صدور اطالعیه ای، این روز را یکی از روزهای 
تاریخی و مان�دگار در تاریخ انق�الب و یک روز ب�ه یاد ماندنی در دف�اع از ارزش های 

اسالمی، انقالب اسالمی و والیت و رهبری عنوان كرد. 
در بخشی از این اطالعیه آمده است:

حماس�ه ماندگار نهم دی یادآور تجدید پیم�ان ملت با ارزش های انقالب اس�المی و 
والیت است و این خود حاصل بصیرت و آگاهی ملت ایران و برگرفته از فرهنگ غنی 
عاشوراس�ت كه جهانیان را تس�لیم اراده خود كرد و خش�م و عصبانیت دش�منان و 

منافقین را همراه با انفعال و عقب نشینی از مواضع نادرست شان به ارمغان آورد.
 راهپیمایی ش�کوهمند ملت آگاه ایران اس�المی در نهم دی ماه، فرص�ت نوینی را با 
محوریت امام�ت و والیت برای عب�ور از وقایع و فتنه های س�ال 88 فراهم س�اخت؛ 
حرمت ش�کنی عده ای اندک و توهین به مقدس ترین باورها و ارزش های دینی مردم 
همزمان با عاشورای حسینی، دل های به سوگ نشسته عاشقان و دلباختگان مکتب 
عصمت و طهارت در عزای سید و سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبد اهلل الحسین)ع( 
را داغدار نمود. موج خروشان اعتراضات ملت عاشورایی ایران اسالمی در خلق حماسه 
پرشکوه و ماندگار نهم دی ثابت نمود كه ایرانیان والیت مدار همواره بر پایه اندیشه های 
ناب امام راحل و مقام معظم رهبری آماده جانفشانی برای حفظ نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران است. 
پیشتازی مردم شهیدپرور اصفهان در مقابله با فتنه گران نشان از بصیرت، هوشیاری، 
دشمن شناسی و غیرت دینی و انقالبی مردم آگاه این استان بوده است و رهبر معظم 
انقالب نیز در این راس�تا در دیدار با مردم اصفهان فرمودند: »اصفهانی ها در قضایای 
گذش�ته خوب عمل كردند. در براب�ر فتن�ه 88، در روز عظی�م 9 دی، در آن حركت 

خودجوش مردمی، عملکرد درخشانی داشتند.« 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد حماسه نهم دی  ماه استان اصفهان 

 حماسه 9 دی  
روز بصیرت ومیثاق امت با والیت



يادداشت

 شعر جالب عمو پورنگ
برای اکبر عبدی

فرضیای��ی  داری��وش 
)عمو پورنگ( با انتش��ار 
عکسی از خودش در کنار 
اکب��ر عب��دی در صفحه 
اینستاگرامش، شعری را 
ضمیمه آن کرد که البته 
اش��اره ای نکرده س��روده 

خودش است یا دیگری.
  در متن این ش��عر آمده 

است: 
»بازیگر باز مدرسه اش دیر شد

 بجای درس، بازی کرد و پیر شد 
 نوجوونیش تپل بود و بامزه و شکمو  

صورتی چاق و گردالو با کله ای پر از مو... 
 تُک زبونی حرف می زد و دیر می رسید همیشه
 گریه می کرد و قول می داد دیگه تکرار نمیشه 

 سرکالس هندسه، فرار می کرد از مدرسه
 خدا خدا می کرد خبر به گوش باباش نرسه

 وقتی می رفت به خونه، هی می گرفت بهونه
  آی گشنمه، آی گشنمه، غذام چرا اینقدر کمه!! 

 کیف و کتابش این طرف، دفتر و مدادش اون طرف
 یادش بخیر از اون روزا تا امروز، چند سالیه گذشته 

 پیر شده اون بازیگر، این رسم سرنوشته
  حاال کنارش ایستادم، من شاگرد و اون استادم 

 میگه درسته پیر شدم، اما از پا نیفتادم 
عکسی با اون با افتخار، می ندازم من به یادگار 

 تا بمونه و ببینند خاطره ای از یاد یار...«

 ارايه وام 15 میلیونی ازدواج
 به متقاضیان

عضو هی��ات مدی��ره مجمع خیری��ن مل��ی ازدواج گفت: در 
حال حاضر مجم��ع خیرین مل��ی ازدواج تفاهم نام��ه ای با 
دو بان��ک ب��ه امض��ا رس��انده اس��ت ک��ه بتوان��د وام های 
15 میلیونی ازدواج را با س��ود بس��یار ناچیز ب��ا مدت زمان 
 بازپرداخت س��ه س��اله برای ام��ر ازدواج در اختی��ار جوانان

 بگذارد.احمد هوش��نگی عضو هیات مدی��ره مجمع خیرین 
مل��ی ازدواج اف��زود: تنه��ا خواه��ش ما ب��ه عن��وان مجمع 
خیرین ک��ه در زمین��ه ازدواج فعالیت می کند آن اس��ت که 
 شهرداری تهران دستش را دردست سازمان های مردم نهاد

 بگذارد . هوش��نگی خاطر نش��ان کرد: امروز س��ازمان های 
مردم نهاد هس��تند که م��ی توانند مهمترین اتفاقات ش��هر 
را پی��ش ببرند و در این مس��یر تنه��ا از ش��هردار تهران می 
 خواهیم که سپرده ای را در اختیار س��ازمان های مردم نهاد

 بگذارد.

رییس سازمان نهضت س��وادآموزی کشور با بیان 
اینکه شاخص اول توسعه انس��انی امید به زندگی، 
ش��اخص دوم میانگین تحصیل یا امید به تحصیل 
و ش��اخص س��وم برابر قدرت خرید اس��ت، عنوان 
کرد: ش��اخص امید به تحصیل در ای��ران 7.3 بوده 
و عدد بسیار کمی اس��ت که الزم است بر روی آن 
برنامه ریزی شود. براین اساس رتبه 111 را در بین 

کشورهای دنیا داریم.
علی باقرزاده در نشس��ت خبری که به مناسبت فرا 
رسیدن هفته نهضت سوادآموزی ترتیب داده شده 
بود، با بیان اینکه تاکنون 22 میلیون نفر به اشکال 
مختلف تحت پوش��ش خدمات س��وادآموزی قرار 
گرفتند و شاهد رشد باس��وادی در کشور هستیم، 
 گف��ت: در زمان ص��دور پی��ام امام خمین��ی )ره(

 50 درصد جمعیت کشور باس��واد بودند اما اکنون 
براساس برآوردهای ما حدود 95 درصد از جمعیت 

کشور باسوادند.
کاه�ش ي�ک درص�دی بی س�وادی

 در سال های 2000 تا 2010 در دنیا
وی افزود: البته در دنیا قدر مطلق تعداد بی س��واد 
در طول سال های گذشته کاهش چشمگیری پیدا 
نکرده و آمار بی سوادی در دنیا در سال های 2000 

تا 2010 تنها یک درصد کاهش یافته است که نشان 
می دهد بی سوادی ابعاد جدیدتری پیدا کرده و دیگر 

به خواندن و نوشتن ختم نمی شود.
رییس سازمان نهضت س��وادآموزی کشور با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ابعاد جدیدی از سواد چون 
س��واداقتصادی، اجتماعی، رس��انه ای، س��المت، 
سیاسی و... برای بهبودی افراد مطرح است، گفت: 
کسی که از بعد اول س��واد یعنی خواندن و نوشتن 
محروم باشد، از سایر ابعاد سواد نیز بی بهره خواهد 

بود.
چندوجهی شدن سواد

باقرزاده افزود: س��وادآموزی امروز با س��وادآموزی 
گذشته متفاوت است و باید سواد چندوجهی ارایه 
کرد تا فرد توانمند شده و بر درآمدها و هزینه هایش 
مدیریت کند و مفهوم الگوی درست تولید و مصرف 
را بداند و همچنین س��واد سیاس��ی پیدا کند و به 
درستی و آگاهانه دس��ت به انتخاب بزند. همه این 
موارد اگر به اندازه کافی در افراد رشد کند، می شود 

گفت شاخص های انسانی رو به رشد است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شاخص 
اول توس��عه انس��انی امید به زندگی، شاخص دوم 
میانگین تحصیل یا امید به تحصیل و شاخص سوم 

برابر قدرت خرید است، عنوان کرد: شاخص امید به 
تحصیل در ایران 7.3 بوده و عدد بسیار کمی است 
که الزم اس��ت بر روی آن برنامه ریزی شود. براین 

اساس رتبه 111 را در بین کشورهای دنیا داریم.
وی ادامه داد: معیار باسوادی و بی سوادی براساس 
قوانین و مقررات کش��ور، توانایی خواندن و نوشتن 
متون فارسی است و هرکس از این معیار برخوردار 
نباشد بی سواد تلقی می شود. برای اعالم آمار مربوط 
به بی سوادان در کشورها روش های مختلفی وجود 
دارد و در کش��ور م��ا از روش سرش��ماری نفوس و 
مسکن استفاده می شود که بر مبنای خوداظهاری 

افراد ثبت شده و ممکن است دقیق نباشد.
اصفهان س�ومین استان باس�واد کشور 

است
     معاون س��وادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: باتوجه به تالش هاي صورت 
گرفته در راستاي کاهش آمار بي سوادي، اصفهان، 

سومین استان باسواد کشور است.
محمد براتی ابراز داشت: بر اساس سرشماري نفوس 
و مس��کن که در س��ال 90 صورت گرفت، 95.۴۶ 
درصد از جمعیت استان اصفهان در رده سني 10 تا 

۴9 سال باسواد هستند.
وي افزود: باتوجه به تالش ه��اي صورت گرفته در 
راس��تاي کاهش آمار بي سوادي، اس��تان اصفهان 

سومین استان باسواد کشور است.
معاون س��وادآموزی اداره کل آم��وزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: بر اس��اس نتایج سرشماري 
نفوس و مسکن س��ال 90، تعداد 13۴ هزار و 1۴9 
نفر از شهروندان این استان در رده سني 10 تا ۴9 
سال بي سواد هستند. براتي بیان داشت: بیشترین 
افراد بي سواد اس��تان اصفهان در حاشیه کالنشهر 
 اصفهان س��کونت دارن��د. رییس س��ازمان نهضت 
سواد آموزی کشور گفت: در گروه سنی زیر 50 سال 
بیش از 3 میلیون و ۴5۶ هزار نفر از مردم کش��ور، 
فاقد مهارت های اولیه سواد بوده و بي سواد هستند.

علی باقرزاده با اش��اره به اینکه نهضت سوادآموزي 
یکی از یادگارهای ماندگار امام خمینی )ره( است، 
ابراز داشت: هفتم دي ماه هر س��ال یادآور سالروز 
صدور فرمان تاریخي امام راحل مبني بر تأس��یس 

سازمان نهضت سوادآموزي است.

رتبه جهانی ايرانیان در »امید به تحصیل«

جزيیات سوادآموزی سربازان

اصفهان سومين استان باسواد كشور است
اخبار کوتاه

 اينستاگرام

2
آلودگی هوای اصفهان آخر هفته بيشتر می شود

مدیر رواب��ط عمومی اداره کل هواشناس��ی اصفهان گفت: از  ام��روز  تا آخر هفته 
جاری بدلیل پایداری و س��کون هوا در کالنش��هر اصفهان و شهرک های صنعتی 
 اطراف، شاهد آسمانی غبار آلود خواهیم بود که این شرایط در روزهای پایانی هفته

 تشدید می شود.
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مدیر کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 
گف��ت: ای��ن اداره کل پیگیر ش��کایت آس��یب دیدگان 
 وس��ایل ب��ازی غیراس��تاندارد اس��ت و تولی��د کننده و 

بهره بردار از این وسایل باید خسارت پرداخت کنند.
غالمحس��ین ش��فیعی اظه��ار ک��رد: براس��اس قانون، 
استانداردس��ازی کلیه وس��ایل بازی موجود در ش��هرها 
 و زمی��ن ه��ای ب��ازی از جمل��ه تخت��ه فنر موج��ود در 
 پارک های بادی، اجباری اس��ت.وی تصری��ح کرد: افراد 
بهره ب��ردار از ای��ن وس��ایل باید پی��ش از اتم��ام پروانه 
استاندارد وس��یله بازی، برای تمدید پروانه کاربرد اقدام 
به درخواست بازرسی از س��وی اداره کل استاندارد کنند. 
مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 

درباره حادث��ه ای که در پ��ارک باغ غدی��ر اصفهان برای 
یکی از اس��تفاده کنن��دگان از تخته فنر اتف��اق افتاده و 
منجر به مصدومیت وی ش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: برای 
جلوگیری از این حادثه، به��ره بردار از تخت��ه فنر پارک 
بادی باغ غدی��ر باید پی��ش از اتم��ام پروانه اس��تاندارد 
 این وس��یله اقدام به درخواس��ت تمدید پروان��ه کاربرد

 می کرده که متاسفانه در این خصوص اقدام نکرده و مقصر 
است. افشین نجفی بابادی در خرداد سال جاری به هنگام 
استفاده از تخته فنر زمین بازی مجموعه باغ غدیر، دچار 
مصدومیت جدی از ناحیه زانو شد. وی اظهار کرد: پروانه 
استاندارد تخته فنر زمین بازی باغ غدیر، دو ماه قبل از وقوع 
این حادثه فاقد اعتبار شده بود و من اطالعی از این موضوع 
 نداشتم. این فرد آس��یب دیده بر اثر استفاده از تخته فنر

 غیر استاندارد، با اشاره به اینکه متصدیان پارک بادی باغ 
غدیر اصفهان، نکات ایمن��ی را در نصب تخته فنر رعایت 
نکرده بودند، افزود: نبود کف پوش اس��تاندارد در زیر این 
تخته فنر موجب شد تا میزان مصدومیت من افزایش یابد. 
نجفی مدعی ش��د: پیش از وق��وع این حادث��ه، حوادث 
مشابهی در پارک بادی ورزش��گاههای 22 بهمن و کوثر 

اصفهان رخ داده بود.

 وزیر کش��ور در پی وق��وع حادثه ش��هادت و مجروح 
ش��دن تعدادی از مام��وران نیروی انتظام��ی و مردم 
عادی توس��ط س��ارقان مس��لح در شهرس��تان های 
خمی��ن و گلپایگان دس��تور پیگیری س��ریع و قاطع 
 موضوع را توس��ط عوام��ل امنیت��ی وانتظامی صادر

 کرد.
، عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی در ای��ن دس��تور ب��ا 
تاکید بر ای��ن که در ای��ن حادثه با ابع��اد خاص خود 
احساس��ات عمومی جریحه دار شده اس��ت، فرمانده 
نیروی انتظام��ی و معاونت امنیت��ی و انتظامی وزارت 
کش��ور را مامور ک��رد ت��ا تمامی ابع��اد ای��ن حادثه 
 را به ط��ور کارشناس��ی و دقی��ق مورد بررس��ی قرار 

دهد.
س�رنخ هايی از قات�ان مام�وران انتظامی 

گلپايگان به دست آمده است
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان گف��ت: زبده ترین 
پلیس های تخصصی برای دستگیری قاتالن ماموران 
انتظامی حادثه شنبه شب گلپایگان به میدان آمده اند 
و با توجه به سرنخ هایی که به دست آمده، زودتر از سایر 
عملیات ها به نتیجه خواهیم رس��ید. سردار عبدالرضا 

آقاخانی اظهار کرد: حضور پرش��ور مردم گلپایگان در 
تشییع جنازه ش��هدای نیروی انتظامی یک بار دیگر 
نشان داد که مردم پش��توانه نیروی انتظامی هستند و 
با این حضور پرشور و باش��کوه پلیس را شرمنده خود 
کردند.فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان تاکید کرد: 
روحیه ایثارگری و شهادت طلبی مردم گلپایگان قابل 
وصف در قلم و کاغذ نیست و امروز به خوبی صحنه های 
ایثارگری و روحیه شهادت طلبی را به تصویر کشیدند.

وی بیان کرد: در این حادثه تع��دادی از جان بر کفان 
نیروی انتظامی به ش��هادت رسیده اند و مطمئناً خون 
و نفس شهدا پشتیبان ماموران پلیس خواهد بود و به 
زودی خبرهای جدیدی به اطالع مردم خواهد رسید.

 

دادستان کل کشور ضمن تأکید بر ظلم های وارده به نظام 
در فتنه 88 گفت: ظلم فتنه گران هرگز قابل چشم پوشی و 

بخشش نیست.
 حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت 
حماس��ه 9 دی که ب��ا توجه به پیش��تازی بصی��رت مردم 
والیتمدار اصفه��ان در 8 دی ماه س��ال 88 رقم خورده بود 
در خیمه گلستان ش��هدا اظهار کرد: بیان طلب و مغفرت از 

خداوند منان پس از هر نمازی از وظایف مؤمن است.

وی ضمن اشاره به صفت جهل و نادانی برای دشمنان اسالم 
که در زمان پیامبر اکرم و علی بن ابیطالب در مقابل اس��الم 
ایستاده بودند، گفت: همواره جهل و نادانی از صفات جریان 

شیطان است.
 بهترين نوع صفت برای يزيد صفتان بی بصیرتی 

است
دادس��تان کل کش��ور ابراز کرد: آنچه که می توان در مورد 
صفت عاش��وراییان نام برد این اس��ت که بصی��رت آنان بر 

شمشیرهایشان حکمرانی می کرد اما بهترین نوع توصیف 
برای یزید صفتان تاریخ بی بصیرتی است.

وی اذعان کرد: هم��واره در طول تاریخ عقل در مقابل جهل 
و باطل در مقابل حق قرار داش��ته اس��ت، یزید صفتیان در 
روز عاش��ورا بی بصیرت بودند و امام، دشمن و دوست خود 

را نشناختند.
رئیس��ی با اذعان به اینکه تنها اهل بص��ر می توانند علمدار 
حاکمیت اسالمی باشند تصریح کرد: پوشاندن لباس حق بر 
تن باطل،  آمیخته کردن حقایق با باطل و ایجاد تردید بین 
دوست و دشمن و مردم و مسووالن از جمله اقداماتی بود که 

در فتنه 88 توسط فتنه گران انجام شد.
دادستان کل کش��ور افزود: اگر س��ران فتنه امروز در حصر 
خانگی به سر می برند به منظور تأمین امنیت آنان است که 
نش��أت گرفته از اوج رحمت و رأفت نظام اسالمی است و به 

معنای مجازات آنان نیست.
وی عنوان ک��رد: نباید افرادی که اصل ظل��م فتنه به نظام، 
ارزش های اس��المی، مردم و خ��ط امام کرده ان��د را نادیده 
بگیرند، ظلم فتنه گران بدون تردید ظلمی غیرقابل گذشت 

و بخشودنی است.
حماسه نهم دی روز اتحاد مردم و واليت فقیه در 

مقابل فتنه گران بود
رییس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: 
حماسه نهم دی روز بصیرت و اتحاد مردم و والیت فقیه در 

مقابل فتنه گران داخلی و خارجی بود.

حجت االسالم امیر ارزانی اظهار داش��ت: حماسه نهم دی 
یادآور دفاع م��ردم از مکتب اهل بیت)ع( و دس��تاوردهای 

انقالب اسالمی است.
وی بیان داش��ت: در این روز ملت والیت مدار و همیشه در 
صحنه ایران اسالمی برائت خود را از سران فتنه و سردمداران 

استکبار اعالم و با مقام معظم رهبری بیعت دوباره بستند.
رییس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: 
9 دی روزی اس��ت که همه مردم مس��لمان و انقالبی ایران 
اسالمی نش��ان دادند که به این جمله حضرت امام خمینی 
)ره( که فرمودند »پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت 
آسیب نرسد« ایمان و اعتقاد قلبی دارند و به آن جامه عمل 

می پوشانند.
میدان امام حسین)ع( تا گلستان شهدا، میزبان 

دوچرخه سواران اصفهانی 
     همایش دوچرخه س��واری به مناس��بت 9 دی، از ساعت 
1۴  امروز  از میدان امام حسین)ع( به سمت گلستان شهدا 

برگزار خواهد شد.
کیوان لیموئی رییس هیأت دوچرخه س��واری اس��تان در 
خصوص برگ��زاری این همای��ش اظهار داش��ت: همایش 
دوچرخه س��واری به مناس��بت 9 دی، از س��اعت 1۴ امروز 
)سه ش��نبه( و از میدان امام حس��ین)ع( آغاز خواهد شد و 
دوچرخه سواران پس از تجمع در مقابل ساختمان شهرداری 
و دریافت کارت های قرعه کشی به سمت گلستان شهدای 

اصفهان رکاب خواهند زد.

دادستان کل کشور در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی در اصفهان  :

ظلم فتنه گران علیه نظام نابخشودنی است

استاندارد پیگیر شکايت آسیب ديدگان وسايل بازی 
غیراستاندارد  است

  دستور وزير کشور برای رسیدگی سريع
به حادثه گلپايگان

 فعالیت سرويس رفت و آمد 
کارمندان ضروری است

معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تاندار اصفهان گفت: فعالیت 
مجدد سرویس رفت و آمد کارمندان در کالنشهر اصفهان برای 

کاهش آلودگی هوا ضروری است.
 علیرض��ا همدانیان تصریح ک��رد: طرح متوقف ک��ردن فعالیت 
سرویس رفت و آمد کارمندان و پرداخت مبلغ هزینه ایاب و ذهاب 

به کارمندان، اشتباه است. 
وی اظهار کرد: اجرای این طرح موج��ب افزایش آالیندگی هوا 
ناشی از تردد خودروها در کالنشهر اصفهان شد و از همان ابتدا، 
معاونت برنامه ریزی و اشتغال اس��تانداری اصفهان با این طرح 
مخالفت کرد.وی  با اشاره به اینکه این طرح باید از سوی مجلس 
شورای اسالمی بازبینی و بودجه الزم برای فعالیت مجدد سرویس 
ادارات در بودجه س��الیانه کشور در نظر گرفته ش��ود، افزود: در 
بودجه سال 9۴ نیز اعتباری برای سرویس ادارات در نظر گرفته 
نشده است. همدانیان اظهار کرد: استانداری اصفهان تالش خود 
را برای فعالیت مجدد سرویس ادارات در کالنشهر اصفهان انجام 
داده و نظرات خود را ب��ه نمایندگان م��ردم اصفهان در مجلس 

شورای اسالمی ارایه کرده است. 

آرزومند صلح و آرامش برای جامعه 
جهانی هستیم

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران در آستانه سال 2015 
میالدی برای تمام مردم جهان صلح و آرامش آرزو کرد.

اس��قف بابکن چاریان در اصفهان اظهار کرد: امیدواریم سال نو 
میالدی برای تمام مردم با برکت فراوان همراه باشد.

وی از ناتوانی جامعه بشری در پیاده کردن صلح و آرامش در جای 
جای جهان ابراز تاسف کرد.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران آرزو کرد تا در آستانه 
سال جدید کدورت ها و خشونت هایی که شایسته جایگاه بشریت 

نیست از زندگی انسان ها پاک شود.
وی ابراز امیدواری کرد بش��ارت و پیام صلح که با تولد حضرت 
مسیح )ع( از بیت اللحم برای تمامی جهان مخابره شد، بر جهان 

حاکم شود.

 چه کسی در ايران اولین 
شناسنامه را گرفت

فاطمه ایرانی نخس��تین ش��خصی بوده که برای وی درخواست 
صدور شناسنامه شده است. 

 این شخص در تاریخ 22 آذر ماه 1297 به دنیا آمده که در تاریخ 
سوم دی ماه 1297 برای وی شناسنامه صادر شده است. 

 فاطمه ایرانی در تهران متولد شده و شناسنامه وی نیز در تهران 
صادر شده و علت این که تاریخ س��وم دی ماه به روز ثبت احوال 
نام گذاری شده نیز تاریخ تنظیم سند این بانوی ایرانی در تاریخ 

سوم دی ماه 1297 است. 
 گفتنی اس��ت پدر این ش��خص به نام ش��یخ محمدتقی ایرانی 
روضه خوان بوده است. سند شناسنامه فاطمه ایرانی با شماره ملی 
00383۴92۶۴ و با شماره شناسنامه »یک« به ثبت رسیده است.  
الزم به ذکر است که در گذشته مرسوم بوده که شخصی به عنوان 
گواه بر تولد نوزادان ش��هادت می داده که بر همین اساس فردی 
به نام میرزا عبدالکریم که به شغل عطاری مشغول بوده، شهادت 

خود را برای تولد فاطمه ایرانی اعالم کرده است. 

 نحوه ثبت نام کنکور سراسری
 سال 94

مش��اور عال��ی رییس س��ازمان س��نجش آم��وزش کش��ور با 
تش��ریح جزییات برگزاری کنکور سراس��ری س��ال 9۴، گفت: 
ثبت ن��ام از داوطلب��ان آزم��ون سراس��ری س��ال 9۴ از روز 
 یکش��نبه 19 بهمن آغاز می ش��ود و تا 28 بهمن م��اه هم ادامه 

دارد.
حس��ین توکلی مش��اور عالی رییس سازمان س��نجش آموزش 
کش��ور گفت: به منظور فراهم آوردن تس��هیالت الزم، ثبت نام 
از داوطلبان آزمون سراس��ری س��ال 139۴ از روز یکشنبه 19 
 بهمن ماه از طریق ش��بکه اینترنتی سازمان س��نجش به نشانی

 www.sanjesh.org آغاز می ش��ود و در روز س��ه شنبه 28 
بهمن ماه پایان می یابد.

گسترش فرهنگ وقف با ساخت 
برنامه های گوناگون در صداوسیما

رییس صدا و س��یمای مرکز اصفهان گفت: صداوس��یما جهت 
گس��ترش فرهنگ وقف در جامعه و تشویق و ترغیب مردم برای 

وقف کردن، برنامه های گوناگون می سازد.
 همایش��ی با عنوان وقف و رس��انه که در بقعه متبرکه امامزاده 
زینب بن موس��ی  بن جعف��ر )ع( و با حضور تع��دادی از مدیران 
ارش��د اس��تان و جمعی از واقفان، اعض��ای هیات امن��ای بقاع، 
 خادمان و دیگ��ر افرادی ک��ه در حوزه موقوفات فعال هس��تند، 
برگزار شد.علی کلباسی، رییس صدا و سیمای مرکز اصفهان در 
این همایش به نقش و جایگاه رس��انه در دنیای امروز و به قدرت 
و سلطه امپریالیستی فرهنگی غرب از طریق رسانه های غربی با 
تولید 50 میلیون کلمه خبر در روز اشاره و اظهار کرد: رسانه امروز 
در زندگی مردم نقش پررنگ��ی را ایفا می کند و به همین دلیل با 
برنامه ریزی ها باید به س��مت گس��ترش فرهنگ دینی، اسالمی 
حرکت کنیم و با ترغیب و تشویق مردم به اموری همچون وقف 

این سنت حسنه را احیا و زنده نگه  داریم.
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برگ سبز خودرو س��واری پیکان مدل 1364 کرم 
روغنی رنگ به ش��ماره انتظامی 63-641ط33 و 
ش��ماره موتور 1516407774 و ش��ماره شاسی 
17250370 به نام مهدی شریعتی شیری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خ��ودرو س��واری پراید م��دل 1382 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظام��ی 73-152ص33 
و ش��ماره موتور 00550401 و ش��ماره شاسی 
s1412282106948 به نام ابراهیم شهیدی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خ��ودرو وان��ت تویوت��ا م��دل 1983 
قرم��ز رنگ ب��ه ش��ماره انتظام��ی 45-779ع53 و 
ش��ماره موت��ور 2762701 و ش��ماره شاس��ی 
JPXQ831X1HK149826 به نام مختار محتشمی 

نیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو س��واری پژو آردی مدل 1379 
سبز روغنی به ش��ماره انتظامی 63-587س22 و 
ش��ماره موتور 22327818936 و شماره شاسی 
79700264 به نام عبدالعلی زوبین مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خ��ودرو س��واری رنو م��دل 1382 
خاکستری رنگ به ش��ماره انتظامی 63-593ج84 
و ش��ماره موتور s028379 و ش��ماره شاس��ی 
psy68e1042002 به نام سودابه فالح مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو س��واری رنو م��دل 1378 به 
رنگ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 63-681ق18 
و ش��ماره موت��ور S 003840 و ش��ماره موتور 
PSX68E8006322 به نام آتوسا مرحمتی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 1362 به رنگ کرم 
بژ روغنی به ش��ماره انتظامی 73-183ق34 و شماره 
موتور 1416233719 و ش��ماره شاس��ی 15187104 
به نام علیرضا ش��ریفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ س��بز خودرو س��واری پیکان م��دل 1377 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظام��ی 63-776د25 و 
ش��ماره موتور 11127737137 و شماره شاسی 
0077439388 به ن��ام ابراهیم برات��ی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو س��واری پیکان م��دل 1377 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظامی 63-599ط21 و 
ش��ماره موتور 11127736263 و شماره شاسی 
77440151 به نام پوران دخت زاده فوالد مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو س��واری پیکان م��دل 1377 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظامی 63-532س73 و 
ش��ماره موتور 11127733563 و شماره شاسی 
77435818 به نام جلیل بحریان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سورای پیکان مدل 1354 شیری 
رنگ به شماره انتظامی 25267تهران25 و شماره 
موتور 811909781 و ش��ماره شاسی 595473 
به نام علی حیدری مفقود و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.

برگ س��بز خ��ودرو س��واری رنو م��دل 1379 
قرمز رن��گ به ش��ماره انتظام��ی 63-675ص62 
و ش��ماره موتور S005670 و ش��ماره شاس��ی 
PSX68E9016659 به ن��ام وحید جوکار مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو س��واری پژو مدل 1977 سفید 
ش��یری رنگ به ش��ماره انتظام��ی 66361 اهواز 
و ش��ماره موتور 2465371 و ش��ماره شاس��ی 
2465371 به نام زهرا عباسی بروجنی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س��بز خودرو س��واری پیکان م��دل 1378 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظامی 63-328ط66 و 
ش��ماره موتور 11127804288 و شماره شاسی 
78404377 به نام س��عید حسین مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

احتراماً بدینوس��یله به آگهی می رس��اند پروانه بهره 
ب��رداری ب��ه ش��ماره 0413878/1310033 م��ورخ 
76/10/23 موضوع تولید معدن شن و ماسه دانه بندی 
شده صادره از سازمان صنایع استان اصفهان متعلق به 

آقای بهزاد ادیبی سده مفقود گردیده است.

برگ س��بز خ��ودرو س��واری رنو م��دل 1379 
خاکستری رنگ به شماره انتظامی 63-573ط36 
و ش��ماره موتور S014993 و ش��ماره شاس��ی 
PSX68E9021883 به نام محمد ناصرپور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو س��واری ب.ام.و مدل 1974 به 
رن��گ فیلی به ش��ماره انتظام��ی 11266تهران21 
و ش��ماره موتور 4610269 و ش��ماره شاس��ی 
4610269 به ن��ام احمد دودی مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

برگ س��بز خ��ودرو س��واری رنو م��دل 1379 
س��فید رنگ به ش��ماره انتظامی 63-585ق39 و 
ش��ماره موت��ور S012114   و ش��ماره شاس��ی 
psx68e9017894 به نام پویان پشتیبان مفقود و 

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

مفاد آرا
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1393/9/17-139360302028001053 شماره:   10/71
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعيين تكليف وضعيت  نامه  آيين  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000870  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  کوهپايه  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای محمود مجيدی ورزنه فرزند صادق به شماره شناسنامه 13 صادره از 
ورزنه در ششدانگ باب خانه به مساحت 221/30 مترمربع احداثی در قسمتی از پالك 
359 فرعی از 52 اصلی در ورزنه واقع در بخش 21 حوزه ثبت ملك کوهپايه خريداری 
به موجب سند رسمی مشاعی 16576 مورخه 1388/10/30 دفترخانه 121 ورزنه محرز 
فاصله 15 روز آگهی  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  گرديده است 
ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1393/10/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/24 

م الف:26087 اصغر علی خانی کوپائی رئيس ثبت اسناد و امالك کوهپايه
فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد  با  يعقوبي همگيني فرزند عباسعلي  آقاي ولي اله  اينكه  به  نظر 
مالكيت سه  محلي که هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
ابنيه شهرضا شده  از يك اصلي واقع در  از ششدانگ پالك 6083 فرعي  دانگ مشاع 
که سند مذکور ذيل ثبت 82057 در صفحه 504 دفتر 480 بنام حسين يعقوبي همگيني 
ثبت گرديده و سپس بموجب سند 10157–6/7 /90 دفتر247 شهرضا به ولي اله يعقوبي 
همگيني انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است که 
در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و 
يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
يا  مالكيت  اگرسند  .و  نمود  تسليم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  را طبق  المثني 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد  با  يعقوبي همگيني فرزند عباسعلي  آقاي ولي اله  اينكه  به  نظر 
مالكيت سه  محلي که هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك 6083 فرعي از يك اصلي واقع در ابنيه شهرضا شده که 
سند مذکور ذيل ثبت 70772 درصفحه 579 دفتر 423 بنام حبيب اله شفيعي ثبت و صادر 
حسن  شهرضابه  دفتر145   87/12/28–32496 رسمي  سند  بموجب  سپس  و  گرديده 
يعقوبي همگيني انتقال گرديده که نامبرده هم بموجب سند 10157– 90/6/7 شهرضا سه 
دانگ رابه آقاي ولي اله يعقوبي همگيني انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست صدور 
سند مالكيت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده 
که در فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت 
تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم 
خواهد نمود .واگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

و  هويت  که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  بابائي  حسين  آقاي  اينكه  به  نظر 
 580997 بشماره  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  امضاءشهود 
 235 صفحه  در   34854 ثبت  ذيل  مذکور  سند  که  گرديده اند   1/6153 پالك  بشماره 
بابائي ثبت گرديده که بموجب سند 93781–92/5/12 دفتر دو  دفتر 242 بنام حسين 
شهرضا تمامت 37/16 حبه مشاع به شهرداري شهرضا انتقال قطعي گرديده است که 
ماده  اجراي  در  که  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اينك 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 

مدعي  يا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملك  به 
انتشار  از  وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني 
سند  يا  مالكيت  اگرسند  .و  نمود  خواهد  تسليم  متقاضي  وبه  صادر  مقررات  طبق  را 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  يك   و 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
ابالغ رای 

10/122شماره دادنامه: 9309973641001067 شماره پرونده: 9209983641800207 
شماره بايگانی شعبه: 930125 شاکی: خانم زهرا مختاری ملك آبادی به نشانی زرين 
شهر – بلوار معلم – روبروی فرمانداری – ك پيام2- پ7 متهم: آقای همايون جهاندار 
به نشانی آبادان اتهام: ترك انفاق گردشكار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی 
خصوص اتهام آقای همايون جهاندار فرزند اسدا... دائر بر ترك انفاق موضوع شكايت 
خانم زهرا مختاری ملك آبادی دادگاه با عنايت به شكايت شاکی، گزارش مرجع انتظامی 
تحقيقات معموله و اظهارات شهود مطلعين که حاکی است متهم منزل مشترك را ترك 
کرده و از پرداخت نفقه همسرش خودداری می نمايد توجهًا به کيفرخواست صادره و 
دادگاه  در جلسه  آگهی  نشر  از طريق  وقت رسيدگی  قانونی  ابالغ  عليرغم  متهم  اينكه 
حاضر نشده ايراد و دفاعی از خود به عمل نياورده است بزه انتسابی به وی را محرز 
به تحمل يكسال  از خانواده  قانون حمايت  استناد ماده 53  به  لذا مشاراليه را  دانسته 
پس  روز  ده  مدت  غيابی ظرف  رای صادره  می نمايد  اعالم  و  محكوم  تعزيری  حبس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه 
دادگاه   102 شعبه  رئيس  لنجی  عابدی  می باشد.م الف:707  اصفهان  استان  تجديدنظر 

عمومی جزايی زرين شهر 
اجراييه 

10/134 شماره اجراييه: 9310423640200210 شماره پرونده: 8809983640200013 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 880013 بموجب درخواست  شماره 
نشانی  به  کرمی  احمد  عليه  محكوم   9309973640200897 مربوطه  دادنامه  شماره 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليارد و دوازده ميليون و چهارصد 
و چهل هزار ريال تمام براساس نظريه کارشناسی در حق محكوم له خداکرم پورتقی و 
پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت. الزم به ذکر است با توجه به صدور 
حكم اعسار خواهان، اجرای احكام مكلف به دريافت هزينه دادرسی و نيز وکيل خواهان 
به ابطال تمبر مالياتی براساس محكوم به می باشد. رای صادره غيابی است. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائيد.م الف:714 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرين شهر(

ابالغ رای 
10/137 کالسه پرونده: 93-1472 شماره دادنامه: 1637-93/9/25 مرجع رسيدگی: شعبه 
 نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا توکلی نشانی اصفهان – هشت بهشت شرقی
"– کوی 24 – مجتمع بوستان – واحد5 وکيل: امير ايثاری فرد نشانی اصفهان – خ شيخ بهايی
 – روبروی دارالقرآن – پالك270 خوانده: مليحه ميراحمدی هوتكی نشانی مجهول المكان 
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
طرفيت  به  فرد  ايثاری  امير  آقای  وکالت  با  توکلی  عليرضا  آقای  دعوی  در خصوص 
33/333 سهم  انتقال سند رسمی  به  الزام  به خواسته  هوتكی  ميراحمدی  مليحه  خانم 
معادل 1/3 سهام شرکت ميسان تجارت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 270147 

مقوم به 3/100/000 ريال با توجه به استعالم شماره 139330900901002752 مورخ 
93/3/27 انجام شده از اداره ثبت شرکتهای تهران توسط بازپرسی شعبه اول دادسرای 
به محتويات  با عنايت  لذا  از عدم مالكيت خوانده می باشد  انقالب که حاکی  عمومی و 
پرونده به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی می باشد.

م الف:26144 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
10/137 آگهی ابالغ وقت دادرسی به مرتضی رضوی موضوع دادخواست بانك مسكن 
مبنی بر پرداخت مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال که تحت کالسه 847-93ح/9 ثبت 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای 
يك نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله 
به نامبرده ابالغ می شود که در تاريخ 1393/11/28 ساعت 11صبح جهت رسيدگی در 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد نمود.م الف:26410 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

10/138 آگهی ابالغ وقت دادرسی به حسين احمدی و ايمان عكاف زاده موضوع بانك 
مهر اقتصاد مبنی بر مطالبه که تحت کالسه 841-93 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ به وسيله 
 نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های
کثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود که 
در تاريخ 93/11/26 ساعت 9صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم 
معرفی وکيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف:26411 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 ابالغ وقت رسيدگی 

10/139 شماره ابالغيه: 9310100361707169 شماره پرونده: 9209980361701236 
شماره بايگانی شعبه: 921248 خواهان رسول کريمی فرزند براتعلی دادخواستی به طرفيت 
خواندگان عاطفه نجم صدری و نابغه نجم صدری و نجم الدين نجم صدری و علی اکبر 
 نجم صدری و بهاالدين نجم صدری و نظام الدين نجم صدری همگی فرزندان شمس الدين
 نجم صدری و محمد سرتاج و گيلدا قناديان و صفرعلی زمانی و شمس الدين صدری 
و سيروس صالحی اسكندری و محمدرضا ملكی به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی 
ملك تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 28 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 921248ح/28 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/12/10 و ساعت 10:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:26417 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

10/140 شماره ابالغيه: 9310106825300132 شماره پرونده: 9309986825300046 
طرفيت  به  دادخواستی  زاده  تورجی  رسول  خواهان   930047 شعبه:  بايگانی  شماره 
خواندگان سيد محمد خواجه باشی و حسين رئوفی به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسی و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 
9309986825300046 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/12/02 و ساعت 08:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م 
الف:26422 حق شناس مديردفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
10/141 شماره ابالغيه: 9310106825300109 شماره پرونده: 9309986825300043 
به طرفيت  بايگانی شعبه: 930043 خواهان سيد مهدی ميرباقری دادخواستی  شماره 
ابطال  و  چك  الشه  استرداد  خواسته  به  شكيبايی  جهانگير  و  بجلی  مجيد  خواندگان 
رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  مذکور  چك 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 31 
کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال 
9309986825300043 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/11/21 و ساعت 11:30 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م 
الف:26423 حق شناس مديردفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
10/142 شماره ابالغيه: 9310100351005023 شماره پرونده: 9309980351000616 
به طرفيت  دادخواستی  عابدينی  هادی  بايگانی شعبه: 930689 خواهان اصغر  شماره 
خوانده ابوالفضل حسينی به خواسته الزام به فك پالك خودرو و دستور موقت تقديم 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351000616 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/02/01 و ساعت 10:30 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:26428 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

 10/143 شماره درخواست: 9310460358200011 شماره پرونده: 9309980358200950
بازپرسی  سوم  شعبه   931216 کالسه  پرونده  در   931216 شعبه:  بايگانی  شماره 
خانمها  وکالت  با  مزرعه  عبدا...  آقای  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
دروازه  پايين  تحويليان  عليرضا  آقای  عليه  شكايتی  صفا  نسيم  و  زاده زارع  فاطمه 
فرزند عباسعلی داير بر خيانت در امانت مطرح نموده که جهت رسيدگی به اين شعبه 
آيين  قانون   115 ماده  ميباشد حسب  مجهول المكان  متهم  اينكه  به  نظر  گرديد.  ارجاع 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
به شعبه  ماه  آگهی ظرف مدت يك  تاريخ نشر  از  متهم  تا  آگهی ميشود  کثيراالنتشار 
اتهام وارده و  مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگويی به 
دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود.م الف:26429 شيرانی مديردفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع 1(
احضار 

10/144 در پرونده کالسه 931094 شعبه يازدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
عليه  شكايتی  عباسعلی  فرزند  آبادی  حبيب  زاده  فاضل  محمدحسين  شاکی  اصفهان 
شما )متهم( محسن صدمعه فرزند مصطفی داير بر خيانت در امانت و ايراد خسارت 
متهم  اينكه  به  نظر  و  گرديده  ارجاع  اين شعبه  به  رسيدگی  در جهت  که  نموده  اعالم 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  حسب  ميباشد  المكان  مجهول 
از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود  امور کيفری مراتب يك نوبت در يكی  انقالب در 
خ   – بزرگمهر  خ   – اصفهان  آدرس  به  ماه  يك  مدت  ظرف  آگهی  انتشار  تاريخ  از  تا 
جهت  و  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  تا  مراجعه  تواليی  شهيد  دادسرای  22بهمن- 
دادسرا وفق  نماييد در صورت عدم حضور  دفاع  از خود  وارده  اتهام  به  پاسخگويی 
ضوابط اقدام خواهد نمود.م الف:26430 شعبه 11 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهيد تواليی(
احضار 

 10/145 شماره درخواست: 9310460363300007 شماره پرونده: 9309980363300408
دادياری  پرونده کالسه 930410 شعبه چهاردهم  در  بايگانی شعبه: 930410  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقايان جواد برقی فرزند محمود و اکبر 
مدنی اصفهانی فرزند علی متهم هستند بر معاونت در ضرب و جرح عمدی با قداره که 
جهت رسيدگی به اين شعبه ارجاع گرديد نظر به اينكه متهمين مجهول المكان ميباشند 
کيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  حسب 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا متهمين از تاريخ نشر 
آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردند در صورت عدم حضور 
اين دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:26431 شعبه چهاردهم دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

 10/148 شماره درخواست: 9310460365100009 شماره پرونده: 9309980365100316
شماره بايگانی: 930318 نظر به اينكه آقای سيد حسين موسوی فرزند ميرغنی به اتهام 
دخالت غيرقانونی در مال توقيف شده حسب شكايت آقای باقر عباسی فرزند عباس 
احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب  تحت  پرونده کالسه 930318  در  دادسرا  اين  از طرف 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادياری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه 
از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمنًا هزينه نشر آگهی به عهده 
دادگستری استان اصفهان ميباشد.م الف:26432 شعبه 32 دادياری مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   9/501

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره139360302012005184 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي رفيعي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 566 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 249.29 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4اصلي واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا رفيعی محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139360302012005174 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رضائي  روح اله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حسين بشماره شناسنامه 16 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت  
278.50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149 اصلي   واقع در مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين رضائی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره139360302012005171 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر صفاري فرد فرزند حيدر 
علي بشماره شناسنامه1540 صادره از در يك باب خانه  به مساحت  387.66  مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيف اله ابراهيمی محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره139360302012005167 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند قدرت  اميرحاجلو  داود  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
اله بشماره شناسنامه 4539 صادره از در يك باب خانه به مساحت  313.52 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 69اصلي واقع در مشهد کاوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي قدرت اله امير حاجلومحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   139360302012003610 شماره  راي  5-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيدي محمد احمدي 
فرزند کريم بشماره شناسنامه 16625 صادره از خوانسار در يك باب خانه به مساحت 
212.89 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل شفيعی محرز گرديده است.
6-برابر راي شماره 139360302012003734 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي   وضعيت 
اله رحماني داراني  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هيبت 
اله بشماره شناسنامه 71 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت  فرزند نعمت 
در  واقع  اصلي   11 از  فرعي   15 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع    164.67 
محرز  صانعی  گوهر  و  حاتمی  هاشم  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   داران 

گرديده است.
7-برابر راي شماره 139360302012003598 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
افوسي  کيخائي  آقاي غالمعلي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3315 در يك باب خانه به مساحت 291.11 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي ميرزا محمود شاسوندی محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره 139360302012004185 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا سمندگاني چادگاني 
فرزند نياز علي بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه به مساحت 255.54 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي نامدار عباسی محرز گرديده است.
9-برابر راي شماره 139360302012004198 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نصرت سوادي سفتجاني فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 3  در يك باب خانه به مساحت 197.32 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نادعلی مرادی محرز گرديده است.
10-برابر راي شماره 139360302012004164 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صابر حيدري فرزند غالمحسين 
بشماره شناسنامه 3251 در يك باب خانه به مساحت 204.48 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

عبداله کيخائی محرز گرديده است.
11-برابر راي شماره 139360302012003604 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي نجفي افوسي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 11 در يك باب خانه به مساحت 275.85 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقای بهزاد حاجی بنده محرز گرديده است.
12-برابر راي شماره 139360302012004188هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  احمدي  مهرداد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
عيدي محمد بشماره شناسنامه 29 در يك باب خانه به مساحت 152.66 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباس شيخی وغيره محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139360302012003607 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بخش  فرح  پرويز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه به مساحت 373.13  مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمود خوانساری محرز گرديده است.
14-برابر راي شماره 139360302012004201 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صمد احمدي فرزند محسن 
بشماره شناسنامه 2287 در يك باب خانه به مساحت 116.49 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا احمدی محرز گرديده است.
15-برابر راي شماره 139360302012004170 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا رضائي فرزند محمدباقر 
بشماره شناسنامه 4 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت 206.12 
مياندشت  در  واقع  اصلي   149 از  فرعي  پالك2  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي عيدی محمد رفيعی محرز گرديده است.
16-برابر راي شماره 139360302012003601 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان شريفي افوسي فرزند 
جعفر قلي بشماره شناسنامه 75 در يك باب خانه به مساحت 140.80مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 260 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد شريفی محرز گرديده است.
17-برابر راي شماره 139360302012004127 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي   وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي مقصودي ارتي جاني 
خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  9 صادره  شناسنامه  بشماره  مرتضي   فرزند 
اصلي   149 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   153.72 مساحت   به 
واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمدنصير دادخواه محرز گرديده 

است.
18-برابر راي شماره 139360302012004130 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهروز  فرزند  حاجتي  مجتبي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 138 صادره از در يك باب خانه به مساحت 201.62 مترمربع مفروز 

و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 
آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.

19-برابر راي شماره139360302012003595 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر نجفي افوسي فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه به مساحت 271.09 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي عليرضا کيخائی محرز گرديده است.
20-برابر راي شماره 139360302012003592 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 8.27 مترمربع  مفروز و مجزي 
مالك رسمي خود  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي   11 از  فرعي  پالك372  از  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139360302012003586 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 15.75 مترمربع مفروز و مجزي 
مالك رسمي خود  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي  از11  فرعي   372 پالك  از  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139360302012003589 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 35.75 مترمربع مفروز و مجزي 
از مالك رسمي خود  از 11 اصلي واقع در داران خريداري  از پالك 372 فرعي  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
23-برابر راي شماره 139360302012003613 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شريفي داراني فرزند ملك 
 133.6 به مساحت  خانه  باب  يك  در  داران  از  بشماره شناسنامه 268 صادره  محمد 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي محمدصادق يوسفی محرز گرديده است.
24-برابر راي شماره 139360302012003622هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود جديدي مياندشتي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1830 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به 
مساحت 105.83مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رياحی محرز گرديده است.
25-برابر راي شماره 139360302012003740 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر حيدري فرزند عيدي 
محمد بشماره شناسنامه 17  در يك باب خانه به مساحت 201.17 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی شيخ محمدی محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره 139360302012003895 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مرضيه معين الديني فرزند سيد 
ناصر بشماره شناسنامه 68 در يك باب خانه به مساحت 343.44 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبداله ميثاقی محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره  139360302012004167هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرحيم کرمي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 106 در يك باب خانه به مساحت 229.16  مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

يزدانبخش عباسی وغيره محرز گرديده است.
28-برابر راي شماره 139360302012005200 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند حسن  فرهاد شاسوني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 3997 در يك باب کارگاه به مساحت 1180.91 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي خود 

متقاضی محرز گرديده است.
29-برابر راي شماره 139360302012003820 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود باقري فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 486 در يك باب خانه به مساحت 219.86 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد مهدی 

کيخائی محرز گرديده است.
30-برابر راي شماره 139360302012004178 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي خليل اله غالمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 20 در يك باب خانه به مساحت 666.85  مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

عبدالمحمد بيات وغيره محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139360302012003823 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند جعفر  کيخائي  اردشير  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 30  در يك باب خانه به مساحت 220.01 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر 

کيماسی محرز گرديده است.
32-برابر راي شماره 139360302012004091 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شاپور علي محمدي رزوه فرزند 
صفدر بشماره شناسنامه 47 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 310.64 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 13فرعي از 59 اصلي واقع در رزوه خريداري از 

مالك رسمي آقاي علی صالحی وغيره  محرز گرديده است.
33-برابر راي شماره 139360302012003755 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند چراغعلي  احمدي  احمد  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 85 در يك قطعه زمين زراعی با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه 
آب به مساحت 194154.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 202 

اصلي واقع در ششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي علی اکبر عالئی و غيره محرز 
گرديده است.

34-برابر راي شماره 139360302012003830 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نسرين خرمي نهر خلجي فرزند 
فرج بشماره شناسنامه 5750 در يك باب چهار ديواری به مساحت 251.45 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباس حاتمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012003619 شماره  راي  35-برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه صغري حسني 
 252.44 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1 شناسنامه  بشماره  قلي  محمد  فرزند  ماينده 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع دربوئين خريداري 

از مالك رسمي آقاي علی نعيمی محرز گرديده است.
36-برابر راي شماره 139360302012003805 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا احمدي فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 345 در يك باب مغازه به مساحت 17.21 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي    11 از  فرعي  پالك20  از  شده 

مرتضی دادگستر دارانی محرز گرديده است.
37-برابر راي شماره 139360302012005229هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ام البنين مرادي ده کلبعلي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 14 در يك باب خانه به مساحت 246.56 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي موالقلی بهرامی محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139360302012005223 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تيمور مرادي فرزند محمد عبد 
و  مفروز  مترمربع   2219.55 به مساحت  خانه  باب  يك  در   73 بشماره شناسنامه  اله 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي امين اله باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005220 شماره  راي  39-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا رفيعي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 85 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
160.36مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی موسوی محرز گرديده است.
40-برابر راي شماره 139360302012005216 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضائي مياندشتي فرزند 
محمدباقر بشماره شناسنامه 1688 صادره از بوئين و مياندشت در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 160.36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 
فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی موسوی 

محرز گرديده است.
41-برابر راي شماره 139360302012003811 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  افوسي  کيخائي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
ناصر بشماره شناسنامه 2747 در يك باب خانه به مساحت 42.68 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

سيد حسين اصفهانی محرز گرديده است.
42-برابر راي شماره 139360302012004133 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دمنه  کاظمي  عبدالعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن   ملك 
ولي اله بشماره شناسنامه 1675 در يك باب خانه به مساحت 766.84 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي 

حفيظ اله عبداللهی محرز گرديده است.
43-برابر راي شماره 139360302012003616 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عابدين گنجعلي داراني فرزند 
علي جان بشماره شناسنامه 165 در يك باب خانه به مساحت 141.53 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي ميرزاعلی دادگستر محرز گرديده است.
44-برابر راي شماره 139360302012003808 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خاني  محمد  آقاي غالمرضا  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حبيب اله بشماره شناسنامه 145 در يك باب خانه به مساحت 175.13 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 266 فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضاقلی عابدی وغيره محرز گرديده است.
45-برابر راي شماره 139360302012003817 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام روشني فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 420 در يك باب خانه به مساحت 143.47 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درافوس  واقع  اصلي  از206  فرعي   1 پالك  از  شده 

فريدون خانجانی محرز گرديده است.
46-برابر راي شماره 139360302012003827 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدسعيد اسماعيلي فرزند 
115.92مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  در   13 شناسنامه  بشماره  سيدعبدالخالق 
مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي سيد نوراله اسماعيلی محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139360302012004088 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفر امير حاجيلو مشهدي فرزند 
مترمربع   406.16 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1957 شناسنامه  بشماره  قلي  صفدر 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهد کاوه خريداري از 

مالك رسمي آقايمسلم امير حاجيلو محرز گرديده است.
48-برابر راي شماره 139360302012003628 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کرمعلي قاسمي آشجردي فرزند 
 75.84 مساحت  به  مسكونی  فوقانی  مغازه  باب  يك  در   19 شناسنامه  بشماره  جعفر 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از 

مالك رسمي آقاي خداداد کارگر محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139360302012004182هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرام نادي فرزند عبداله 
مفروز و مجزي  مترمربع  به مساحت 301  باب خانه  در يك  بشماره شناسنامه 111 
شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139360302012004195 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسين درويشي فرزند 
حاجي بشماره شناسنامه 49 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 322.23 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقای نوروزعلی عباسی محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 139360302012003814 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسلم خوانساري رزوه فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 60 در يك باب خانه به مساحت 201.61 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 9 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی اکبر عروجی محرز گرديده است.
52-برابر راي شماره 139360302012003886 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد اله کيخائي فرزند محمد علي 
بشماره شناسنامه 42  در يك باب خانه به مساحت 737.12 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

آقا شريفی محرز گرديده است.
53-برابر راي شماره 139360302012004085 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  آقائي  آقا  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حاجي اسمعيل بشماره شناسنامه 92 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
واقع در چادگان  از 63 اصلي  فرعي  از پالك 39  مفروز و مجزي شده  155مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي نصراله عباسی محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139360302012004327 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  چراغي  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
زمان بشماره شناسنامه 17 در يك باب خانه به مساحت 499.41 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی زمان چراغی محرز گرديده است.
55-برابر راي شماره 139360302012005116 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا صالحي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 146  در يك باب خانه ومغازه متصله به مساحت 486.26 مترمربع  

مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از 
مالك رسمي آقاي مجيد پاينده محرز گرديده است.

56-برابر راي شماره 139360302012005119 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد رحيمي فرزند رحيم 
بشماره شناسنامه 231  در يك باب خانه به مساحت 235.95 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

دوست محمدی محرز گرديده است.
57-برابر راي شماره 139360302012005124 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جليل مهدي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 955 در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 112468.13 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در چهلخانه خريداري از مالك رسمي 

خود متقاضی محرز گرديده است.
58-برابر راي شماره 139360302012005127 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا رضايتي فرزند خليل 
بشماره شناسنامه 1826  در يك باب خانه به مساحت 336.68 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  از مالك رسمي  از221 اصلي واقع در خمسلو خريداري  از پالك 1 فرعي  شده 

مرتضی قلی يبلوئی محرز گرديده است.
59-برابر راي شماره 139360302012005142 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي گودرز خان احمدي داراني فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 6498 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 201.52 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي حسين خان احمدی محرز گرديده است.
60-برابر راي شماره 139360302012005147 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند صادق  توکلي  مسعود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 60 در يك باب خانه به مساحت 190.90 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  افوس  در  واقع  اصلي   206 از  فرعي  پالك1  از  شده 

محمدآقا مقصودی افوسی وغيره محرز گرديده است.
61-برابر راي شماره 139360302012005145 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد اسكندري نهرخلجي فرزند 
به مساحت 200  باب خانه  يك  در  داران  از  بشماره شناسنامه 439 صادره  عليرضا 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 102 فرعي از18 اصلي  واقع در گنجه خريداري 

از مالك رسمي آقاي عليرضا اسكندری محرز گرديده است.
62-برابر راي شماره 139360302012005151 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اله اقاميري فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شمس 
سيدابوالفضل بشماره شناسنامه 2840 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
112.04 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از مالك رسمي آقاي هدايت اله کيخائی محرز گرديده است.
63-برابر راي شماره 139360302012005101 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رحيمي آشجردي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 656 در يك باب خانه به مساحت 294.25 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي خانم 

اکرم قاسمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120005104 شماره  راي  64-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهدي احمدي 
مترمربع   222.48 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   30 بشماره شناسنامه  محمود  فرزند 
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمدحسين مهدوی محرز گرديده است.
65-برابر راي شماره 139360302012005107 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  يادگارصالحي  حاجت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مراد بشماره شناسنامه 355  در يك باب خانه به مساحت 1385.97 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 40 اصلي واقع در هرمانك خريداري از مالك رسمي خود متقاضی 

محرز گرديده است.
66-برابر راي شماره 139360302012005110 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  غالمي  عبدالعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
درويشعلي بشماره شناسنامه 11 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
واقع  اصلي  از 66  فرعي   1 از پالك  مفروز و مجزي شده  مترمربع  مساحت 461.48 
بيات و غيره محرز گرديده  قلی  آقاي مرتضی  از مالك رسمي  درمندرجان خريداري 

است.
67-برابر راي شماره 139360302012005113 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بيگم غالمي  زهرا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
عباسعلي بشماره شناسنامه 1 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
461.48 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان 

خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی قلی بيات وغيره محرز گرديده است.
68-برابر راي شماره 139360302012003743 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماهي جان احمدي آموئي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 507 در يك باب خانه به مساحت 796.40 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي 

نبی اله ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120004295 شماره  راي  69-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
بهرامي  ابوالفضل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
ميرآبادي فرزند اباسلت بشماره شناسنامه 6210011373 در يك باب خانه به مساحت 
325.93 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي اباصلت بهرامی محرز گرديده است.
70-برابر راي شماره 139360302012004241 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صفيه معين الديني فرزند 
سيد موسي بشماره شناسنامه 146 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 297.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي  واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
71-برابر راي شماره 139360302012004238 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد قربانعلي هاشمي چادگاني 
فرزند سيد مرتضي بشماره شناسنامه 72  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
 63 از  فرعي   666 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع   297.94 مساحت  به  خانه 
محرز  خانی  حسن  رضاقلی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  چادگان  در  واقع  اصلي 

گرديده است.
72-برابر راي شماره 139360302012004283 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا مرادي فرزند محمد ابراهيم 
بشماره شناسنامه 111  در يك باب خانه به مساحت 104.25 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

جعفرقلی عباسی محرز گرديده است.
73-برابر راي شماره 139360302012004280 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر احمدي فرزند علي محمد 
بشماره شناسنامه 84  در يك باب خانه به مساحت 202.39 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درچادگان  واقع  اصلي   64 از  فرعي   1 پالك  از  شده 

خداداد جعفری محرز گرديده است.
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74-برابر راي شماره 139360302012004404هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول اسمعيلي قوهكي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 587  در يك باب خانه به مساحت 270.43 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمود رفيعی محرز گرديده است.
75-برابر راي شماره 139360302012004407 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفر علي احمدي ماينده فرزند 
امير قلي بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه به مساحت 297 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي ميرزا حسين دادگستر محرز گرديده است.
76-برابر راي شماره 139360302012004410 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي  امير  فرزند  احمدي  داود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 436 در يك باب خانه به مساحت 234.33 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا 

حسن دادگستر محرز گرديده است.
77-برابر راي شماره 139360302012004333 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي رفيعي فرزند غالمحسين 
بشماره شناسنامه 1542 در يك باب خانه به مساحت 149.97 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

حسين علی احمدی محرز گرديده است.
78-برابر راي شماره 139360302012004277 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اسماعيل  فرزند  قاسمي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 23 در يك باب خانه به مساحت 195.06 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

ناصر بهمن زياری محرز گرديده است.
79-برابر راي شماره 139360302012004261هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهزاد صالح فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 1161 در يك باب خانه به مساحت 151.94مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

غالمعلی عسگری محرز گرديده است.
80-برابر راي شماره 139360302012004258 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود محمدي فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 65 در يك باب مغازه به مساحت 32.45 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي فضل 

اله عابدينی محرز گرديده است.
81-برابر راي شماره 139360302012004308 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي نوروزي سفتجاني فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 10 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 216.5 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمدعلی رشيدی محرز گرديده است.
82-برابر راي شماره 139360302012004337هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بخش  فرح  علي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
خيراله بشماره شناسنامه 134  در يك قطعه زمين مزروعی با حق الشرب طبق قانون 
توزيع عادالنه آب  به مساحت 115306.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 
فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي خيراله فرح بخش 

محرز گرديده است.
83-برابر راي شماره 139360302012004226 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا سليماني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 3748 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 87.51 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي عليرضا مشايخی محرز گرديده است..
84-برابر راي شماره 139360302012004207 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تاج ماه محمدي قودجانكي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 570  در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
217.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 85 فرعي از 12 اصلي واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي اسماعيل احمدی محرز گرديده است.
85-برابر راي شماره 139360302012004210 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل احمدي داراني فرزند 
به  خانه  باب  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در   1682 شناسنامه  بشماره  حسن 
مساحت 217.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 85 فرعي از 12 اصلي  واقع در 

داران خريداري از مالك رسمي خود متقاضی محرز گرديده است.
86-برابر راي شماره 139360302012004289 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي جديدي مياندشتي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه به مساحت 246.14 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 4 فرعي از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي مرتضی رضائی محرز گرديده است.
87-برابر راي شماره 139360302012004271هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوهء  متوليان  مجيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
عباسعلي بشماره شناسنامه 77 در يك باب خانه به مساحت 97.09 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك5  فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضاعلی نوری و شرکا محرز گرديده است.
88-برابر راي شماره 139360302012004274 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دامنه  مباشري  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
هوشنگ بشماره شناسنامه 26 در يك باب خانه به مساحت 163.44 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقايان رضا و مصطفی ربيعی محرز گرديده است.
89-برابر راي شماره  139360302012004223 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي موالقلي يارعلي داراني فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 2167 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 144.62 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك114 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران  خريداري 

از مالك رسمي وراث مرحوم قاسم يارعلی دارانی محرز گرديده است.
90-برابر راي شماره 139360302012004292 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مياندشتي  آقاي محمود کشاورزي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند علي بشماره شناسنامه 9 در يك باب خانه به مساحت 149.09مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 4 فرعي از149اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

ورثه علی کشاورزی محرز گرديده است.
91-برابر راي شماره 139360302012004216 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم رستمي فرزند نوروزعلي 
بشماره شناسنامه 125 در يك باب خانه به مساحت 277.66 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي نوروز 

علی رستمی محرز گرديده است.
92-برابر راي شماره 139360302012004318هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر مهدوي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1854 در يك باب خانه به مساحت 275.52 مترمربع  مفروز و مجزي 

شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 
محمد مهدوی محرز گرديده است.

93-برابر راي شماره 139360302012004314 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مياندشتي  اکبري  جالل  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
 202.62 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1823 شناسنامه  بشماره  حسين  سيد  فرزند 
مياندشت  در  واقع  اصلي   149 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  

خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالرضا اسماعيلی محرز گرديده است.
94-برابر راي شماره 139360302012004311 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رفيعي  ابوالفضل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به  خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   53 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم 
مساحت 291.87 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي رضا مهدوی محرز گرديده است.
95-برابر راي شماره 139360302012004393 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم اسدي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1195 صادره از داران در يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب 
طبق قانون توزيع عادالنه آب  به مساحت100040.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 7 اصلي واقع در دره بيد خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ستار 

عبداللهی محرز گرديده است.
96-برابر راي شماره 139360302012004220 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر سلطاني فرزند کريم 
بشماره شناسنامه 108 در يك باب خانه به مساحت 200.43 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

يوسف بيات محرز گرديده است.
97-برابر راي شماره 139360302012003737 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
احمدي فرزند محمد  آقاي مصطفي  مالكانه بالمعارض متقاضي  ملك فريدن تصرفات 
بشماره شناسنامه 3 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه به مساحت 30.92 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري 

از مالك رسمي آقای اميدعلی ماندنی محرز گرديده است.
98-برابر راي شماره 139360302012004213  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرام عباسي آشجردي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 5204  در يك باب خانه به مساحت 447.44 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدعلی رشيدی محرز گرديده است.
99-برابر راي شماره 139360302012004192 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  شريفي  محمد  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 143  در يك باب چهار ديواری به مساحت 94.03 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي عباسقلی محمدشريفی محرز گرديده است.
100-برابر راي شماره139360302012004231 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم همين بس شريفي افوسی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 2115  در يك باب خانه به  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفرقلی شريفی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004262 شماره  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود اميرحاجلو 
فرزند بازعلي بشماره شناسنامه 496 در يك باب خانه  به مساحت 186.85 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبدالمحمد بيات و شرکاء محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004321 شماره  راي  102-برابر 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
معظم  علي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 41 در يك باب خانه به مساحت 666.18 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك 

رسمي آقاي اکبر فرهادی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004254 شماره  راي  103-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اقدس حبيبي چادگاني 
فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 15  درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 555.73 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد هاشمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004251 شماره  راي  104-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حيدري  آقامعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 66 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه به 
مساحت 555.73  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد هاشمی محرز گرديده است.
105-برابر راي شماره 139360302012005188 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  آقاي سيد مرتضي موسوي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
سيد باقر بشماره شناسنامه 1832 در يك باب خانه به مساحت 222.62 مترمربع مفروز 
مالك  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي  از 149  فرعي   2 پالك  از  و مجزي شده 

رسمي آقاي غالمحسين هاشمی محرز گرديده است.
106-برابر راي شماره139360302012005178 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود اميرحاجلو فرزند قدرت اله 
بشماره شناسنامه 4539 در يك باب ساختمان کارگاهی به مساحت 539.33 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبدالحسين ابدالی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005154 شماره  راي  107-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي پرويز اصالني افوسي 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 20 در يك باب خانه به مساحت 203.10 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي اسماعيل کيخايی افوسی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005157 شماره  راي  108-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اکبر حاتميان  حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3968 در يك باب خانه به مساحت 149.01 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسن حاتميان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005159 شماره  راي  109-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حكيمي  شوکت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

فرزند اسداله بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 216.85 مترمربع مفروز 
مالك  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي   از149  فرعي   3 پالك  از  و مجزي شده 

رسمي آقاي محمد نصير دادخواه محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005162 شماره  راي  110-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد رياحي فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 13 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه فوقانی 
مسكونی به مساحت 153.31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
محرز  دادخواه  جهانشاه  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  مياندشت  در  واقع  اصلي  

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004661 شماره  راي  111-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 

سلماني  شهريار  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عزيزاله بشماره شناسنامه 3914  در يك باب خانه به مساحت 262.14 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقای ميرزا رضا احمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120004658 شماره  راي  112-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر نوروزي 
فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 2766 در يك باب خانه به مساحت 166.49 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقايان محمد علی و تقی احمدی محرز گرديده است.
113-برابر راي شماره 139360302012004652هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن نوروزي فرزند علي اکبر 
بشماره شناسنامه 1150088605 در يك باب خانه  به مساحت 105.70 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسن نوروزی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004655 شماره  راي  114-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
قاسمي  شكراله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
 210.21 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   20 شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  آشجردي 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي جعفر قاسمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005033 شماره  راي  115-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل نوروزي 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 2285 در يك باب خانه به مساحت 104.81 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد علی وتقی احمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004094 شماره  راي  116-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن حاجي عرب 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1009 در يك باب خانه به مساحت 198.97 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از  64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي ولی سعيدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005018 شماره  راي  117-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  علي  اميد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه 
فوقانی مسكونی به مساحت 98.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 
ابوالقاسم رضائی محرز  آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  200 اصلي  

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005024 شماره  راي  118-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  علي  اميد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه 
به مساحت 99.78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  واقع 

در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی دوست محمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005027 شماره  راي  119-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
خاني  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
به مساحت  باب خانه ومغازه متصله  قربانعلي بشماره شناسنامه 114 در يك  فرزند 
188مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري 

از مالك رسمي آقاي قربان جديدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005030 شماره  راي  120-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
خاني  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 114  در يك باب مغازه به مساحت 30.98 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك6 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي شاپور علی محمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005340 شماره  راي  121-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جمعه گلشاهي فرزند 
رحيم بشماره شناسنامه 34 در يك باب خانه  به مساحت 346.90 مترمربع  مفروز و 
مالكيت رسمي متقاضي  از  داران  از 11 اصلي واقع در  از پالك46فرعي  مجزي شده 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012003892 شماره  راي  122-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سجاد فلكي آبادچي 
ابراهيم بشماره شناسنامه 97 در يك باب خانه  به مساحت 199.14 مترمربع  فرزند 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسينقلی لطفی محرز گرديده است.
123-برابر راي شماره 139360302012003889 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزيز اله شملي مشهدي فرزند 
مترمربع  به مساحت 1066.75  باب خانه  در يك  اله بشماره شناسنامه 1951   سيف 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهدکاوه خريداري از 

مالك رسمي وراث نجفعلی شملی محرز گرديده است.
124-برابر راي شماره139360302012004173 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  الحميد فرجي  آقاي عبد  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
علي بشماره شناسنامه 319 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب چهار ديواری به 
مساحت 28.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 53 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمجيد فرجی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004176 شماره  راي  125-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت 
فرزند  فرجي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
جمشيد بشماره شناسنامه 393 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب چهار ديواری 
اصلي   149 از  فرعي   53 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   28.14 مساحت  به 
واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمجيد فرجی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004204 شماره  راي  126-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
فرزند  افشار  نادر  آقاي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
غالمعلي بشماره شناسنامه 479 در يك باب چهار ديواری به مساحت 455.02 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 364 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفرقلی هاشميان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004286 شماره  راي  127-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد خانجاني فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه در يك باب چهار ديواری به مساحت 9.56 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقايان جالل و بهروز خانجانی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005098 شماره   راي  128-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
دليري  اله  احسان  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 20 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  
به مساحت 174.71 متر مربع   مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي 

واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم رفيعي محرز گرديده است.
129-برابر راي شماره139360302012005095هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي سواري فرزند نصراله 
به مساحت  خانه   باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  بشماره شناسنامه 266 صادره 
در  واقع  اصلي     149 از  فرعي   3 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع    277.80

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي بهمن دادخواه محرز گرديده است.

130-برابر راي شماره139360302012005092هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  خداداد سپياني فرزند جعفرقلي 
بشماره شناسنامه 2824 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت  108.45 
مترمربع بر روي  پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي عليرضا شفيعي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005089 شماره  راي  131-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي کريمي 
آغچه فرزند اميرقلي بشماره شناسنامه 12 در يك باب خانه  به مساحت 132.30 متر 
مربع مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از 

مالك رسمي خانم صديقه توکلي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005083 شماره  راي  132-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه صفاري فرد 
فرزند حيدر علي بشماره شناسنامه 2 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به 
مساحت 322.10 متر مربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي   واقع در  

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سلمان بابائي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005080 شماره  راي  133-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا گوالني افوسي 
فرزند پرويز بشماره شناسنامه 3471 در يك باب خانه به مساحت 248.42 متر مربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل کيخائي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005077 شماره  راي  134-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نوروزي  مجتبي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
مغازه  باب   يك  در  داران  از  صادره   46 شناسنامه  بشماره  صفرعلي  فرزند  داراني 
فوقاني مسكوني به مساحت  68.44 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي 
از 12 اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسينعلي زماني محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005074 شماره  راي  135-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نساء عالئي افوسي 
فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه  به مساحت   232.67 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي عصمت عالئي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005071 شماره  راي  136-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمرضا احمدنژاد 
 201.16 مساحت   به  خانه   باب  يك  در   183 شناسنامه  بشماره  مهدي  محمد  فرزند 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2/13 فرعي از12 اصلي واقع در  داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي امير آقا احمد نژاد محرز گرديده است.
137-برابر راي شماره139360302012005068 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي سيداحمد رضائي فرزند سيد  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
و  مفروز  مترمربع   509.18 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   7 شناسنامه  بشماره  کمال 
مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي 

اصغر ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005065 شماره  راي  138-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
تقي  محمد  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
رضائي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 صادره از فريدن در يك باب خانه  
به مساحت 616.90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي  افسر ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005062 شماره  راي  139-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
تقي  محمد  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
رضائي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 در يك باب خانه  به مساحت 475.58 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در  دامنه خريداري 

از مالك رسمي  افسر ترکيان  محرز گرديده است.
140-برابر راي شماره 139360302012005059هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد کمال رضائي فرزند 
مترمربع    629.05 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1626 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم 
مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در دامنه  خريداري از مالك 

رسمي افسر ترکيان  محرز گرديده است.
141-برابر راي شماره139360302012005056 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن قارداشي افوسي فرزند 
خيراله بشماره شناسنامه 2422 در يك باب خانه  به مساحت  316.24 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي خير اله قارداشي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005053 شماره  راي  142-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جواد موسوي فرزند 
جمال بشماره شناسنامه 9 در يك باب خانه به مساحت  195.01 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي داحسان اله خانجاني محرز گرديده است.
تعيين  قانون  اول موضوع  هيات  143-برابر راي شماره 1393603020121005045 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  اميدعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت   حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  
اصلي    200 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   مساحت271.57  به 
محرز  محمدي  دوست  اله  نصرت  آقاي   رسمي  مالك  از  خريداري  بوئين  در    واقع 

گرديده است.
144-برابر راي شماره 139360302012005042هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدرعلي رمضاني فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 1930 در يك باب خانه به مساحت  204.62 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباسعلي امير حاجلو محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   13936302012005039 شماره  راي  145-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کرمعلي محمدشريفي 
داراني فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 130  در يك باب مغازه فوقاني مسكوني به 
مساحت 393.45 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي   واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلي خان سلطاني محرز گرديده است.
146-برابر راي شماره 139360302012005036 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد نادري درباغشاهي فرزند 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  اصفهان  از  صادره   2168 شناسنامه  بشماره  حسين 
671.54 مترمربع بر روي پالك 50 فرعي از 124 اصلي   واقع در آبادچي خريداری از 

مالك رسمي آقاي نعمت اله  اسماعيلي محرز گرديده است.
در  شود  مي  روزآگهي   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/9/24                 

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/10/9
محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن
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مفاد آرا
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/133

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
 اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز
چاپ اصفهان آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولين  انتشار  تاريخ  از  ميتوانند  دارند  اعتراضی  متقاضيان 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالك  شهرضا تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
تقديم  قضايی  مرجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت 
ارائه نمايند بديهی  اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  نمايندوگواهی طرح دعوا را به 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
اول  -شماره های فرعی از یک اصلی ابنيه وامالک شهرضا

1.رای شماره 7765 -93/9/1 –مسعود طلوعی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 
ثمنيه  باستثناء  خانه  باب  يك  ششدانگ   1199026931 ملی  وشماره  شهرضا   671
به   2733/2 پالك  از  مفروزی  اعيانی  چهارم  و  شصت   – هفت  استثنای  به  و  اعيانی 

مساحت 153/94 مترمربع.
شماره  به  محمدعلی  فرزند  کفيل  حسين  شماره6440-93/07/24-محمد  2.رای 
شناسنامه 93 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199403131ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزی از 3569 به مساحت 9/50 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

شماره  به  علی  محمد  فرفرزند  کريمی  –مهسا   93/8/19  –  7224 شماره  3.رای 
مفروزی  نيمه ساخت  خانه  باب  يك  1190101701ششدانگ  ملی  شناسنامه وشماره 

از پالك 21 و22 به مساحت 167/60 مترمربع.
شماره  به  حسين  سيد  فرزند  شريفی  قاسم  سيد  شماره93/09/16-8651-  4.رای 
شناسنامه 81 حوزه3شهرضاوشماره ملی 1199403016سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يكباب خانه مفروزی از پالك82به مساحت ششدانگ 223/50 مترمربع.
5.رای شماره8652-93/09/16-زهره قرشی فرزند سيد نبی اله به شماره شناسنامه 
خانه  يكباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199202258سه  شماره  و  شهرضا   860

مفروزی از پالك 82 به مساحت ششدانگ 223/50 مترمربع.
شناسنامه  شماره  به  حسين  فرزند  پور  نصير  –حسن   93/8/1  6666 شماره  6.رای 
675 شهرضا وشماره ملی 1199171492 ششدانگ قسمتی از يك باب خانه دو طبقه 
 96 از پالك  بانضمام قسمتی  که  مربع  متر   21/66 به مساحت   95 از پالك  مفروزی 

جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است.
7.رای شماره 6528 – 93/7/27 – سيد جالل مير طالب اسفرجانی فرزند سيد ميرزا به 
شماره شناسنامه 63 حوزه دو شهرضا وشماره ملی 1199744646 چهار دانگ ونيم 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك260باقيمانده و7876 و7879 و8611 

به مساحت ششدانگ 193/57 مترمربع.
شماره  به  غالمحسين  فرزند  منزوی  مهری   –  93/7/27  –  6529 شماره  8.رای 
شناسنامه 2140حوزه يك روستائی سميرم سفلی وشماره ملی 5129425189 يكدانگ  
ونيم مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك260باقيمانده و7876 و7879 

و8611 به مساحت ششدانگ 193/57 مترمربع.
9.رای شماره 6132 – 93/7/15 –احمد آقائی فرزند منصور به شماره شناسنامه 878 
شهرضا وشماره ملی 1199132861 دو دانگ ونيم مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزی از پالك 419 باقيمانده و12065 به مساحت ششدانگ 130/95 مترمربع.
10.رای شماره 6133 – 93/7/15 –فرزانه نباتی شهرضائی فرزند اسمعيل به شماره 
شناسنامه 208 شهرضا وشماره ملی 1199166820 سه دانگ ونيم مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه مفروزی از پالك 419 باقيمانده و12065 به مساحت ششدانگ 130/95 

مترمربع.
شماره  به  مهدی  سيد  فرزند  بطحائی  جواد  –سيد   93/8/15-  7123 شماره  11.رای 
شناسنامه 430 شهرضا وشماره ملی 1199197955 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 541 به مساحت 204 مترمربع.
12.رای شماره 7423 – 93/8/22 –سيد کرامت اله قريشی فرزند سيد کريم به شماره 
خانه  باب  يك  4669593056 ششدانگ  ملی  لردگان وشماره  يك  3 حوزه  شناسنامه 

مفروزی از پالك 756 به مساحت 140 مترمربع.
مريم همت فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه   – 93/7/26 13.رای شماره 6517 – 
713 شهرضا وشماره ملی 1199200786 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

دو طبقه  مفروزی از پالك 761 و762 به مساحت ششدانگ 251 مترمربع.
به شماره  سيد مجتبی قرشی فرزند سيد کمال   –  93/7/26  – 14.رای شماره 6518 
شناسنامه 1223 شهرضا وشماره ملی 1199176974 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالك 761 و762 به مساحت ششدانگ 251 مترمربع.
شماره  به  اله  رحمت  فرزند  مميز  محمدحسين   –  93/7/24-  6400 شماره  15.رای 
شناسنامه 1196 شهرضا وشماره ملی 1199068268 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 866 باقيمانده و12746 به مساحت 242/34 مترمربع.
93/8/15 –محمد رضا اطرشی  فرزند مرحوم عباسقلی  به  16.رای شماره 7096 – 
شماره شناسنامه 216 شهرضا وشماره ملی 1199143952 سه دانگ ونيم مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 953 به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
شماره  به  حسن  محمد  فرزند  ناظم  –منصوره   93/8/15  –  7100 شماره  17.رای 
شناسنامه 389 شهرضاوشماره ملی 1199182591  دو دانگ ونيم مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزی از پالك 953 به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
شماره  به  علی   محمد  فرزند  فر  کريمی  مريم   –  93/8/15  –  7111 شماره  18.رای 
شناسنامه 1744 حوزه يك شهری قمشه  وشماره ملی 1199325694 سه دانگ مشاع 
 166/50 ششدانگ  مساحت  به   976/1 ازپالك  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 

مترمربع.
شماره  به  اله  حجت  فرزند  اطرشی  محسن   –  93/8/15  –  7112 شماره  19.رای 
شناسنامه 128 شهرضا وشماره ملی 1199194948 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی ازپالك 976/1 به مساحت ششدانگ 166/50 مترمربع.
–احمد رحمتی فرزند حسين به شماره شناسنامه   93/7/26  – 20.رای شماره 6523 
900 حوزه يك قمشه وشماره ملی 1199254071 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 1027 به منساحت ششدانگ 139/70 مترمربع.
21.رای شماره 6524 – 93/7/26 –مرضيه گالبی  فرزند ابراهيم  به شماره شناسنامه 
يك  از ششدانگ  ملی 1199300179دودانگ مشاع  يك شهرضاوشماره  1398 حوزه 

باب خانه مفروزی از پالك 1027به مساحت ششدانگ 139/70 مترمربع.
93/7/22 – فريبا صهبائی شهرضا فرزند مسعود به شماره  22.رای شماره 6496 – 
شناسنامه و شماره ملی 1190018632 شهرضا يك و نيم سهم مشاع از سه و نيم 
از پالك 1036 به مساحت ششدانگ  سهم ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزی 

133/05 مترمربع.
به شماره  باقر   محمد  فرزند  کفاش   اسماعيل   –  93/7/22  –  6498 23.رای شماره 
شناسنامه 516 شهرضا  وشماره ملی 1199840092 دوسهم مشاع از سه ونيم سهم 
ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مفروزی از پالك 1036 به مساحت ششدانگ 133/05 

مترمربع.
به شماره  اله  فضل  فرزند  جمالی  مهدی  –محمد   93/4/15  -   3056 24.رای شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199025399 ملی  وشماره  شهرضا   517 شناسنامه 
يك باب خانه دو طبقه مفروزی از پالك 1074 باقيمانده و 9868 و13055به مساحت 

ششدانگ 241/75 مترمربع.
25.رای شماره 3057- 93/4/15 –اشرف فخار  فرزند منصور  به شماره شناسنامه 
405 شهرضا وشماره ملی 1199075140 سه دانگ مشاع از ششدئانگ يك باب خانه 
ششدانگ  مساحت  به  و13055   9868 و  باقيمانده   1074 پالك  از  مفروزی  طبقه  دو 

241/75 مترمربع.
شماره  به  محمدعلی  فرزند  تاکی  منيرالدين   –  93/8/19  –  7222 شماره  26.رای 
مشاع  دانگ  چهار   1199196819 ملی  وشماره  شهرضا  يك  حوزه   316 شناسنامه 
 229/15 ششدانگ  مساحت  به   1079 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 

مترمربع.
27.رای شماره 7223 – 93/8/19 – صديقه اسالمی  فرزندابراهيم به شماره شناسنامه 
1764 حوزه يك قمشه وشماره ملی 1199262714دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزی از پالك 1079 به مساحت ششدانگ 229/15 مترمربع.
28.رای شماره 7752 – 93/9/1 – حبيب اله يثربی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 
1214 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1199098541 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
به  تبديل شده است  به پالك 13349  باقيمانده که  از پالك 1144  باب خانه مفروزی 

مساحت ششدانگ 158/65 مترمربع.

شناسنامه  شماره  رضابه  فرزند  کيانی   نسرين   –  93/9/1  –  7753 شماره  29.رای 
1049 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1199111465 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
به  تبديل شده است  به پالك 13349  باقيمانده که  از پالك 1144  باب خانه مفروزی 

مساحت ششدانگ 158/65 متر مربع.
30.رای شماره 7591 – 93/8/26 – زهرا يوسفيان  فرزند محمود به شماره شناسنامه 
255 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391743 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 1186و1188 به مساحت 201/60 متر مربع.
31.رای شماره 6029 – 93/7/12 – مرتضی آقائی فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
442 شهرضا وشماره ملی 1199249491 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مساحت  به  است  شده  تبديل  پالك13547  به   که  باقيمانده   1189 پالك  از  مفروزی 

ششدانگ 180/60 متر مربع.
32.رای شماره 6031 – 93/7/12 – بتول عشقی فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 
1863 شهرضا وشماره ملی 1199326887 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مساحت  به  است  شده  تبديل  پالك13547  به   که  باقيمانده   1189 پالك  از  مفروزی 

ششدانگ 180/60 متر مربع.
33.رای شماره 6092 – 93/7/14 – مظفر دهقان شهرضا  فرزند اسماعيل  به شماره 
شناسنامه 197 شهرضا وشماره ملی 1199366528 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
به  تبديل شده است  به  پالك13547  باقيمانده که  از پالك 1189  باب خانه مفروزی 

مساحت ششدانگ 320/36 متر مربع.
34.رای شماره 6094 – 93/7/14 – فرنگيس آقائی فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
378 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199392979 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
.به  باب خانه مفروزی از پالك 1189 باقيمانده که به  پالك13547 تبديل شده است 

مساحت ششدانگ 320/36 متر مربع.
35.رای  شماره 7398 – 93/8/22 –مجتبی حادثيان فرزند خسرو به شماره شناسنامه 
190 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199366455ششدانگ يك باب خانه مفروزی از 

پالك 1482 و1713 به مساحت 192/10 متر مربع.
36.رای شماره 7181 – 93/8/18 – طيبه طالبيان شهرضائی فرزند حسين به شماره 
ناسنامه 758 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1198976918 سه دانگ مشاع از شدانگ 

يك باب خانه مفروزی از پالك 1487/1 به مساحت ششدانگ 216/45 متر مربع.
37.رای شماره 7182 – 93/8/18 – رمضانعلی رهائی  فرزند يداله  به شماره ناسنامه 
353 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1198900271 سه دانگ مشاع از شدانگ يك باب 

خانه مفروزی از پالك 1487/1 به مساحت ششدانگ 216/45 متر مربع.
38.رای شماره 6430 – 93/7/24 – فاطمه آقاسی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
از پالك  باب خانه مفروزی  514 شهرضا وشماره ملی 1199213845 ششدانگ يك 

1532 و1533 به مساحت 141/75 متر مربع.
39.رای شماره 6457 -93/7/24 – بتول طالبيان فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 
1121 شهرضا وشماره ملی 1199175951 ششدانگ يك باب مغازه مفروزی از پالك 

1644 به مساحت 14/25 متر مربع.
40.رای شماره 6584 – 93/7/29 – امير حسين رضائی  فرزند هدايت اله  به شماره 
ملی 1209840340 ششدانگ يك  شناسنامه 115 حوزه دو مرکزی سميرم وشماره 

باب خانه مفروزی از پالك 1717 به مساحت 67/20 متر مربع.
شماره  به  علی  سلب  فرزند  تقوی  جهان  گل   –  93/8/17  –  7166 شماره  41.رای 
شناسنامه 14 حوزه دو مرکزی سميرم وشماره ملی 1209804859 ششدانگ يك باب 
خانه باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی مفروزی از پالك 1717 به مساحت 203/25 متر مربع.

42.رای شماره 7025 – 93/8/11 – سيد حبيب اله قريشی  فرزند سيد باقر  به شماره 
شناسنامه 1445 حوزه دو مرکزی سميرم وشماره ملی 1209538253 ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 1760 به مساحت 208/20 متر مربع.
شماره  به  وردی  اله  فرزند  عاشوری  اله  کرم   –  93/8/17  –  7165 شماره  43.رای 
شناسنامه 120 حوزه قشقايی شيراز وشماره ملی 2293930653  ششدانگ يك باب 

خانه مفروزی از پالك 1761 به مساحت 202/95 متر مربع.
44.رای شماره 7021 – 93/8/11 – محبوبه عرفان فرزند  هاشم  به شماره شناسنامه 
645 حوزه سه شهرضا  وشماره ملی 1199395641 سه دانگ مشاع ازششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 1762 به مساحت  ششدانگ  164/62 متر مربع.
شماره  به  علی  محمد  فرزند   رحمتی  حسن   –  93/8/11  –  7022 شماره  45.رای 
از    مشاع  دانگ  سه   1199355186 ملی  شماره  و  شهرضا   6 حوزه   60 شناسنامه 
 164/62 ششدانگ   مساحت   به   1762 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك   ششدانگ 

متر مربع.
93/7/30 خديجه شاملی فرزند محمد به شماره شناسنامه  46.رای شماره 6630 – 

725 شهرضا  وشماره ملی 1198858699 ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 
1763 باقيمانده و8193 به مساحت 214/76 متر مربع.

شماره  به  فريدون  فرزند  ناطقی  رضا  حميد   93/8/20  –  7273 شماره  47.رای 
از  مفروزی  خانه  باب  يك  1239521103 ششدانگ  ملی  نطنزوشماره   41 شناسنامه 

پالك 3755 به مساحت 167/96 متر مربع.
به  منير موسوی فرزند سيد محمود    ماه   93/8/11 سيده   – 48.رای شماره 7035 
 1209382180 ملی  وشماره  سميرم  مرکزی  يك  حوزه   174 شناسنامه  شماره 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالك 3761 به مساحت 286/20 متر مربع.
شماره  به  عباس  سيد  فرزند  موسوی  علی  سيد   93/8/11  –  7038 شماره  49.رای 
باب  يك  يك مرکزی سميرم ششدانگ  ملی 1200014146 حوزه  شناسنامه وشماره 

خانه مفروزی از پالك 3761 به مساحت 186/32 متر مربع.
سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

50.رای شماره 6455 -93/7/24 –مهدی باقرپور فرزند محمود به شماره شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199320277 ملی  وشماره  قمشه  يك  حوزه   1203
قسمتی از يك باب خانه مفروزی از پالك 803 به مساحت ششدانگ 106 متر مربع که 

بانضمام قسمتی از پالك 804 و805جمعا تشكيل يك باب خانه راداده است.
شماره  به  غالمرضا   پورفرزند  باقر  رقيه   –  93/07/24  –  7419 شماره  51.رای 
از   مشاع  دانگ  سه  شهرضا   يك  حوزه   1190052628 ملی  وشماره  شناسنامه 
ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 803 به مساحت ششدانگ 106 متر مربع که 

بانضمام قسمتی از پالك 804 و805جمعا تشكيل يك باب خانه راداده است. 
شماره  به  حسين  فرزند  شهرضا  غالمی  شماره7267-93/08/20-شهناز  52.رای 
شناسنامه 1338 شهرضا وشماره ملی 1199114359 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالکهای 987الی989 به مساحت 309 متر مربع.
93/8/22 –اصغر شبانی فرزند حسين به شماره شناسنامه  53.رای شماره 7419 – 
853 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1198877839 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 1000 به مساحت 211/76 متر مربع.
54.رای شماره 7029 -93/8/11 –اکبر آقاخانی  فرزند محمود   به شماره شناسنامه 
562 شهرضا وشماره ملی 1199394815 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزی از پالك 1106 به مساحت ششدانگ 184/22 متر مربع.
به شماره شناسنامه  فرزند حسن  مختاری  –اعظم   93/8/11-  7030 55.رای شماره 
1222 شهرضا وشماره ملی 1199237957 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزی از پالك 1106 به مساحت ششدانگ 184/22 متر مربع.
شماره  به  حسين  فرزند  طاوسی  اله  –رحمت   93/8/11-  7026 شماره  56.رای 
از  دانگ مشاع  پنج  ملی 1198827025  شناسنامه 685 حوزه يك شهرضا وشماره 
ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 1111/1 به مساحت ششدانگ295 متر مربع.

شناسنامه  شماره  به  فرزند حسن  اباذری  –فاطمه   93/8/11-  7027 شماره  57.رای 
يك  از ششدانگ  يكدانگ مشاع  ملی 1198883251  يك شهرضا وشماره  509 حوزه 

باب خانه مفروزی از پالك 1111/1 به مساحت ششدانگ295 متر مربع. 
58.رای شماره 7037 -93/8/11 –افسانه محسن پور فرزند حيدر به شماره شناسنامه 
از  مفروزی  مغازه  باب  يك  ششدانگ   1198488328 ملی  وشماره  شهرضا   20845

پالك 1226 به مساحت 18/32 متر مربع.
به  عباس  فرزند  شهرضا  اباذری  عبدالرسول   –  93/8/22  –  7416 شماره  59.رای 
دانگ  سه   1198767081 ملی  شهرضاوشماره  يك  حوزه   474 شناسنامه  شماره 

مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 1254 به مساحت ششدانگ 360/21 
متر مربع.

به شماره شناسنامه  هاديپورفرزند محمد  هاجر   –  93/8/22  – 60.رای شماره7417 
518 حوزه يك شهرضاوشماره ملی 1198832487 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 1254 به مساحت ششدانگ 360/21 مترمربع.
به  عبدالرسول  فرزند  عموعلی  حسن  –محمد   93/8/11  –  7031 شماره  61.رای 
دانگ مشاع  ملی 1199454044 دو  8 حوزه يك شهرضا وشماره  شماره شناسنامه 
 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 

مترمربع.
شماره  به  علی   فرزندمحمد  رحمتی  توران   –  93/8/11  –  7032 شماره  62.رای 
مشاع  دانگ  دو   1198929677 ملی  وشماره  شهرضا  يك  حوزه   990 شناسنامه 

 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 
مترمربع.

شماره  به  عبدالعلی   فرزند  برزوك   منصوره   –  93/8/11  –  7033 شماره  63.رای 
مشاع  دانگ  يك   1199171964 ملی  شماره  و  شهرضا  يك  حوزه   722 شناسنامه 
 203/60 ششدانگ  مساحت  به   1278 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 

مترمربع.
64..رای شماره 7034 – 93/8/11 –مريم حيدری فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 
822 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1199216925 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 1278 به مساحت ششدانگ 203/60 مترمربع.
65.رای شماره 7019 -93/8/11 –حميد نادم فرزند حسين به شماره شناسنامه 913 
حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1199133213 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزی از پالك 1455به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
66.رای شماره 7020 -93/8/11 –فاطمه غضنفری فرزند يوسف به شماره شناسنامه 
از ششدانگ يك  285 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199377945 سه دانگ مشاع 

باب خانه مفروزی از پالك 1455به مساحت ششدانگ 229 مترمربع.
چهارم – شماره های  فرعی از 21 اصلی مزرعه رشكنه 

67.رای شماره 6178 – 93/7/15 – محمد حسين عسكری فرزند عبدالمطلب به شماره 
شناسنامه 6145 حوزه يك شهرضا و شماره ملی 1199896403 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 8 به مساحت ششدانگ 192 مترمربع.
اسماعيل  عسكری فرزند عبد المطلب به شماره   – 93/7/15 68.رای شماره 6179 – 
از  مشاع  دانگ  سه  شهرضا  يك  حوزه    1190121808 ملی  شماره  و  شناسنامه 

ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 8 به مساحت ششدانگ 192 مترمربع.
شماره  به  حسينعلی  فرزند  اباذری  محمدرضا   93/09/16-8711 شماره  69.رای 
مفروزی  خانه  يكباب  ملی1199098000 ششدانگ  و شماره  شناسنامه1160شهرضا 

از پالك 93 به مساحت78مترمربع.
شماره  به  حسن  فرزند  غضنفری  محمدرضا  شماره93/07/14-6104-  70.رای 
شناسنامه 371 حوزه يك قمشه وشماره ملی 1199311952 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزی از پالك 110 به مساحت 200/40 مترمربع.
71.رای شماره 8537 – 93/9/15 – عبد الرضا حيدر پور فرزند ابو القاسم به شماره 
شناسنامه 298 شهرضا و شماره ملی 1199074071 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 136 به مساحت 215/80 مترمربع.
به  الرضا   عبد  فرزند  شهرضا   عظيمی  سعيد   –  93/7/26  –  6489 شماره  72.رای 
سه    1199840661 ملی  شماره  و  قمشه  شهری  يك  حوزه   573 شناسنامه  شماره 
مساحت ششدانگ  به   354 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ 

86/07 مترمربع.
73.رای شماره 6490 – 93/7/26 – حميده طاهر  فرزند نصر اله به شماره شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199857270 ملی  شماره  و  قمشه  شهری  يك  حوزه   2232

ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 354 به مساحت ششدانگ 86/07 مترمربع.
سيد اصغر اميری فرزند سيد محمد  به شماره   – 93/8/24 74.رای شماره 7476 – 
شناسنامه 118 حوزه يك شهرضا   و شماره ملی 1199246255  ششدانگ يك باب 

مغازه مفروزی از پالك 395 به مساحت 9/90 مترمربع.
شماره  به  حسين  فرزند  اسمعيلی  احمدرضا   -93/7/12  –  6028 شماره  75.رای 
شناسنامه 1136 حوزه يك شهرضا وشماره ملی 1199277339 سه  دانگ ونيم مشاع 
از پالك 463 و1253 به مساحت ششدانگ 214  از ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

مترمربع.
76.رای شماره 6030 – 93/7/12-فاطمه جوهری هونجانی فرزند به شماره شناسنامه 
6999 حوزه يك شهری شهرضا و شماره ملی 1199904945 دو دانگ و نيم مشاع 
از پالك 463 و1253 به مساحت ششدانگ 214  از ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

مترمربع.
77.رای شماره 7102 – 93/8/15 – سجاد شهری شهرضا فرزند قدرت اله به شماره 
شناسنامه 366 حوزه يك شهری قمشه و شماره ملی 1199248738 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالك 473 به مساحت 148/48 مترمربع.
78.رای شماره 8342 – 93/9/15 – عبد الرضا حيدر پورفرزند ابو القاسم به شماره 
شناسنامه 298 شهرضا و شماره ملی 1199074071 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  

مفروزی از پالك 488 به مساحت 194/50 مترمربع.
محمد مهدی طاهری فرزند مرتضی  به شماره   –  93/7/16  – 79.رای شماره 6210 
شناسنامه 276 حوزه سه شهرضا  و شماره ملی 1199372366  ششدانگ يك باب 

خانه سه طبقه  مفروزی از پالك 531 به مساحت 186/11 مترمربع.
محمدبه  سيد  فرزند  وشاره  خليل صفائی  سيد   –  93/7/26  –  6494 شماره  80.رای 
1199612863ششدانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   9 شناسنامه  شماره 
مترمربع.بموجب   249/75 به مساحت   531 پالك  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  يك 

سندشماره44937-90/09/27 دفتر 145شهرضا در رهن بانك صادرات می باشد.
پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

81.رای شماره 6445 – 93/7/24 – جمال اطرشی شهرضا فرزند عليرضا به شماره 
خانه  باب  يك  ششدانگ  شهرضا   1 حوزه   1190042606 ملی  شماره  و  شناسنامه 
 135/16 مساحت  به  است  شده  تبديل   1635 پالك  به  که   280 پالك  از   مفروزی 

مترمربع.
شماره  به  حسينعلی  فرزند  منصف  –مرتضی   93/7/24  –  6441 شماره  82.رای 
شناسنامه 289 حوزه يك شهرضا و شماره ملی 1199268860يك دانگ و نيم مشاع 
 106/27 ششدانگ  مساحت  به   331 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ  از 

مترمربع.
–حميد رضا منصف فرزند حسين علی به شماره   93/7/24  – 83.رای شماره 6442 
مشاع  دانگ  سه   1199233870 ملی  وشماره  شهرضا  يك  حوزه   814 شناسنامه 
ششدانگ106/27  مساحت  به   331 پالك  از  مفروزی  خانه  باب  يك  ششدانگ   از 

متر مربع.
84.رای شماره 6443 – 93/7/24 –فريبا بهرامی  فرزند مسيح اله  به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190088290حوزه يك شهرضا يك دانگ ونيم  مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 331 به مساحت ششدانگ106/27 متر مربع.
به  اله   حبيب  فرزند  شهرضا  ميرزائی  –طاهره   93/8/20  –  7264 شماره  85.رای 
باب  يك  1199054534  ششدانگ  ملی  و شماره   1079 شهرضا  شماره شناسنامه 

خانه مفروزی از پالك 364 به مساحت 126/41 متر مربع.
شماره  به  مسيح  فرزند  شهرضا  دباغ  –پريوش   93/7/26  –  6519 شماره  86.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199381020 ملی  و شماره   3 شهرضا  حوزه   593 شناسنامه 
ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 386 به مساحت  ششدانگ 246/17 مترمربع.

شماره  به  اله  رحمت  فرزند  مميز  رضا  –محمد   93/7/26  –  6520 شماره  87.رای 
شناسنامه  109 شهرضا و شماره  ملی 1199102067 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 386 به مساحت  ششدانگ 246/17 متر مربع.
شماره  به  عبدالعلی  فرزند  حيدری  رحمن   –  93/9/12  –  8541 شماره  88.رای 
شناسنامه 15 شهرضا وشماره ملی 1199626368 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزی از پالك 779 به مساحت ششدانگ 128/15 مترمربع.
89.رای شماره 8542 – 93/9/12 – سليمه گرامی  فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 
باب خانه  يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199333239 سه  قمشه و شماره   133

مفروزی از پالك 779 به مساحت ششدانگ 128/15 مترمربع.
ششم  -شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

محمد حسن هدايتی فرزند رحمت اله به شماره   – 93/7/26 90.رای شماره 6522 – 
شناسنامه 4566 حوزه 3 اصفهان و شماره ملی 1287214312 ششدانگ يك باب خانه 
مفروزی از پالك 334 به مساحت 116 متر مربع.در ازاء116سهم مشاع از 13649سهم 
ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمدحسين اقدامی که می بايست به قانون 
اله  ارث از سهم االرث وراث ايشان به اسامی ارسطو،سهراب،فريدون،نوراله،احسان 

،شمس الملوك و ملوك همگی اقدامی و خانم عسگری کسر گردد.
به  اله  فرزندسيدفضل  ميرهادی  الدين  شماره8640-93/09/15-سيدکمال  91.رای 
شماره شناسنامه796حوزه3شهرضاوشماره ملی1199397156ششدانگ يكباب خانه 

مفروزی ازپالك177باقيمانده به مساحت285/91مترمربع.
هفتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد 

توران خاتمی فرزند حسن به شماره شناسنامه   – 93/7/15 92.رای شماره 6157 – 
618 شهرضا وشماره ملی 1198803691ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 42 

به مساحت 247/87مترمربع.
93.رای شماره 7384 – 93/8/22 –محمد کفاش فرزند رحمت اله  به شماره شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  1199870781چهار  ملی  شماره  و  قمشه  شهری  يك  حوزه   3583
ششدانگ يك باب خانه مفروزی از پالك 1433 به مساحت ششدانگ 103/57 مترمربع.

94.رای شماره 7385 – 93/8/22 –مينا کفاش فرزند محمد به شماره شناسنامه 4170 
از ششدانگ يك  دانگ مشاع  حوزه يك شهری قمشه وشماره ملی 1199876658دو 

باب خانه مفروزی از پالك 1433 به مساحت  ششدانگ 103/57 مترمربع.
هشتم-شماره مفروزی از 68 اصلی مزرعه سيد آباد 

محمدعلی مهردوست فرزند حبيب اله به شماره   – 93/8/19 95.رای شماره 7023 – 
شناسنامه21519 حوزه يك شهرضا  و شماره ملی 1198495065 ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 95 مترمربع.در ازاء نود و پنج صدم حبه مشاع از 84 حبه هفت دانگ 
انتقال عادی مع الواسطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از ورثه محمد علی مدنی 

که ايشان احدی از ورثه مرحوم سيد ابو القاسم مدنی ميباشد. 
نهم- شماره مفروزی از 68/1 –اصلی مزرعه مير آباد که به شماره225- اصلی 

تبدیل گردیده است.
 583 اسكندربه ش ش  اله شبانپورفرزند  ولی   –  93/8/22  –  7393 رای شماره   .96
حوزه يك  شهرضا وشماره ملی 1199042315 ششدانگ يك باب خانه به مساحت 

264/42 مترمربع.
شماره  به  نوراهلل  فرزند  دهاقانی  عظيمی  9057-93/09/23-الهه  شماره  97.رای 
خانه  يكباب  ملی5129667514ششدانگ  شماره  و  شهرضا  حوزه2   143 شناسنامه 
مشاع  حبه  يك  از  مشاع  حبه  هزارم  وچهار  ازاءپنجاه  مساحت54/03مترمربع.در  به 
شكوه  خانمها  ازطرف  ارث  قانون  به  الواسطه  مع  عای  انتقال  ششدانگ  از72حبه 
اقدس،فروغ خانم،توراندخت و منظر همگی رضاپورموروثی از خانم صديقه رضاپور.

دهم -شماره های فرعی از یكصد اصلی مزرعه فيض آباد
98.رای شماره 939 – 93/2/15 – سمنرخ خوبياری فرزند اسد به شماره شناسنامه 
1917 حوزه دو مرکزی سميرم  وشماره ملی 1209540525 ششدانگ قسمتی از يك 
باب خانه مفروزی از پالك 8  به مساحت 223/76 متر مربع که بانضمام قسمتی از 

خيابان 15 متری جمعا تشكيل  يك باب خانه راداده است.
شماره  به  خواست  خدا  فرزند  فرد  اميری  علی   –  93/2/15  –  940 شماره  99.رای 
باب  يك  از  قسمتی  1199221333 ششدانگ  ملی  1263 شهرضا وشماره  شناسنامه 
خانه مفروزی از پالك11 مساحت 227/88 متر مربع که بانضمام قسمتی از خيابان 

15 متری جمعا تشكيل  يك باب خانه را داده است.
شماره  به  عباس  فرزند  آور  کار  اله  –حجت   93/7/29  –  6617 شماره  100.رای 
شناسنامه 55 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199767727 ششدانگ يك باب 

خانه مفروزی از پالك 88 به مساحت 229/92 مترمربع.
93/8/15 –مهدی دهقانی پوده  فرزند سيف اله  به شماره  101.رای شماره 7121 – 
شناسنامه 36 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 5129821246 ششدانگ يك باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالك 89 به مساحت 216/03 متر مربع.
102.رای شماره 7794 – 93/9/2 –رضا اميری   فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
2768 حوزه دو سميرم وشماره ملی 1209549174 ششدانگ يك باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالك 233 به مساحت 142 مترمربع.
103.رای شماره 5797 – 93/7/3 –شيما السادات قرشی  فرزند سيد کمال به شماره 
خانه  باب  يك  ششدانگ  حوزه1شهرضا   1190029121 ملی  وشماره  شناسنامه 

مفروزی از پالك 258 به مساحت 136 مترمربع.
104.رای شماره 6454 – 93/7/24 –حسن سالخورده فرزند علی به شماره شناسنامه  
دو حوزه دو شهرضا وشماره ملی 5129815841 ششدانگ يك باب خانه مفروزی از 

پالك 275 به مساحت 180/74 مترمربع.
شماره  به  عباسعلی  فرزند  امينی  اله  –سيف   93/8/11  –  7028 شماره  105.رای 
شناسنامه 46 حوزه دو شهرضاوشماره ملی 5129906276 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزی از پالك 280به مساحت 135/20 مترمربع.
شماره  به  دستان  فرزند  نژاد  ذهبی  اله  –فضل   93/7/14  –  6087 شماره  106.رای 
شناسنامه 467 حوزه قشقائی شيراز و شماره ملی 2293836754 ششدانگ يك باب 
از  مشاع  مربع.درازاء91 سهم  متر   100/10 مساحت  به   496 پالك  از  مفروزی  خانه 

14520 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
107.رای شماره 7024 – 93/8/11 –عباس محمودی فرزند مظفربه شماره شناسنامه 
106 حوزه دو سميرم و شماره ملی 1209855917 ششدانگ يك باب خانه مفروزی 

از پالك 502  به مساحت 158/20 مترمربع.
شماره  به  الخليل  عبد  فرزند  براهيمی  افسر   –  93/7/14  –  6068 شماره  108.رای 
با  مغازه  باب  يك  ششدانگ   1198838991 ملی  شماره  و  شهرضا   470 شناسنامه 

ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالك 510  به مساحت 100/50 مترمربع.
93/7/26 –امير طالبيان فرزند بهمن به شماره شناسنامه و  109.رای شماره 6499– 
شماره ملی 1190006170 شهرضا  ششدانگ يك باب مغازه مفروزی از پالك 510  

به مساحت 56/25 مترمربع.
110.رای شماره 7364– 93/8/21 – غالمعلی لطفی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
2343حوزه1آبادان و شماره ملی 1817024752ششدانگ يك باب مغازه مفروزی از 

پالك 510  به مساحت 98/98 مترمربع.
111.رای شماره 7365-93/08/21– غالمعلی لطفی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
2343حوزه 1 آبادان و شماره ملی 1817024752ششدانگ يك باب مغازه مفروزی از 

پالك 510 به مساحت 27/52 مترمربع.
یازدهم - شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد 

112.رای شماره 6672 – 93/8/1 – مريم اباذری فرزند علی به شماره شناسنامه 355 
شهرضا و شماره ملی 1199335452 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالك 74  به مساحت ششدانگ223/06 مترمربع.
به  اله  سيف  فرزند  شهرضا  صالحی  –عباسعلی   93/8/1  –  6673 شماره  113.رای 
از  مشاع  دانگ  1199167681چهار  ملی  شماره  و  شهرضا  شناسنامه294  شماره 
به مساحت ششدانگ223/60    74 از پالك  مفروزی  دو طبقه  باب خانه  يك  ششدانگ 

مترمربع.
شماره  به  اله  ولی  فرزند  فاتحی  مسعود   –  93/7/27  –  6532 شماره  114.رای 

شناسنامه 318 شهرضا و شماره ملی 1199118036:
 الف -سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يك باب خانه مفروزی از پالك 273  به 
مساحت ششدانگ19/60 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالك 274 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
ب -سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از  يك باب خانه مفروزی از پالك 274  به 
از پالك 273 جمعا تشكيل  بانضمام قسمتی  مساحت ششدانگ139/70  مترمربع که 

يك باب خانه را داده است.
115.رای شماره 6533 – 93/7/27 –شهال رضائی فرزند عزيز اله به شماره شناسنامه 

1085 شهرضا و شماره ملی 1199175595:
 الف - سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يك باب خانه مفروزی از پالك 273  
به مساحت ششدانگ19/60 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالك 274 جمعا تشكيل 

يك باب خانه را داده است.
ب -سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يك باب خانه مفروزی از پالك 274 به 
مساحت ششدانگ139/70 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالك 273 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
دوازدهم-شماره مفروزی از 157 - اصلی  مزرعه محمودیه 

لحادرئيسی ده کهنه فرزند خان طال به ش ش   – 93/7/24 116.رای شماره 6450 – 
335 حوزه يك لردگان وشماره ملی 6329747891 ششدانگ يك باب خانه به مساحت 

249/50 مترمربع.
 سيزدهم -شماره های فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

117.رای شماره 6631-93/07/30- بيات کاويانی فرزند خونكار به شماره شناسنامه 
31 حوزه 1مرکزی سميرم و شماره ملی1209124661ششدانگ يكباب خانه مفروزی 
سهم   13466 از  مشاع  سهم  ازاء205  مترمربع.در   214/73 مساحت  به   14 پالك  از 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مرحوم جهانگيرخان دره شوری.
شماره  به  علی  فرزند  عكاشه  بابادی  غالمعلی   93/08/22-7400 شماره  118.رای 
خانه  يكباب  ششدانگ  ملی6299843160  وشماره  بروجن   2 حوزه   4 شناسنامه 

مفروزی از پالك 14 به مساحت235 مترمربع.
شماره  به  اله  حشمت  فرزند  دنانيان  شهناز   -93/07/24-6451 شماره  119.رای 
خانه  يكباب  1209424878ششدانگ  ملی  شماره  و  سميرم   2 حوزه  شناسنامه420 

مفروزی ازپالك15به مساحت229/85مترمربع.
 120.رای شماره 6035-93/07/12 مهرداد فروهيده فرزند زکی به شماره شناسنامه 4

حوزه 2 مرکزی سميرم وشماره ملی1209833166ششدانگ يكباب خانه مفروزی از 
پالك 57 به مساحت249/80مترمربع.

 121.رای شماره6669-93/08/01 اصغر صفری فرزند غريب به شماره شناسنامه 296
حوزه2سميرم و شماره ملی1209447541ششدانگ يكباب خانه مفروزی از پالك 112 
به مساحت193/50 مترمربع. بموجب سند شماره 4080-90/10/15 دفتر303 شهرضا 

در رهن بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شهرضا می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:93/10/09  

تاريخ انتشارنوبت دوم:93/10/24
م الف:423 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا    



يادداشت

بازار مسکن نیاز به شوک دارد 
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: اگرچه نیاز به 
مسکن از ضروریات به ش��مار می رود اما بازار مسکن اصفهان 
همچنان در رکود به سر می برد و این در حالی است که رونق 
بازار مس��کن، وضعیت کس��ب و کار و اقتصاد شهری را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
رسول جهانگیری پیرامون وضعیت فروش مسکن در اصفهان 
اظهار داشت: متاس��فانه مس��کن هم چنان در وضعیت رکود 
ب��وده و رونق هایی که بای��د در بحث خرید و فروش داش��ته 
باش��د، را ندارد که با توجه به جمعیت ج��وان جامعه و بحث 
نیاز به مسکن از ضروریات بوده، رونق خرید و فروش مسکن، 
می تواند به کسب و کار و اقتصاد شهری کمک کند و رکود این 

بازار به مشاغل مرتبط با بحث مسکن تاثیر منفی می گذارد.
وی افزود: بی��ش از 100 صنف ب��ه صورت مس��تقیم و غیر 
مس��تقیم به مس��کن مرتبط بوده و به روایت��ی چرخه اصلی 
اقتصاد شهری محسوب می ش��وند؛ البته برخی وضعیت بازار 
مس��کن را افزایش قیمت به صورت حباب��ی می دانند که این 
خروج از رکود را به همراه ندارد، بلکه متاسفانه ضرباتی است 

که رکود بیشتر را به  دنبال دارد.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان تصریح کرد: زمانی 
که بازار مسکن به صورت لحظه ای افزایش قیمت پیدا می کند، 
ضعف بزرگی به شمار می رود اما سیاست گذاران بازار مسکن 
می توانند با برنامه ریزی های خود، ش��وکی را به این بازار وارد 
کنند. اگر ظرفیت ها و سرمایه ها به سوی بازار مسکن هدایت 
ش��ود، می تواند در خروج از رکود موثر باش��د اما متاسفانه در 
حدود یک سال گذش��ته وضعیت مسکن در حالت رکود بوده 
است.وی با اش��اره به تبعات رکود بازار مسکن بیان کرد: این 
رکود جلوی افزایش روزش��مار قیمت بازار مس��کن را گرفته 
اما قیمت مس��کن هنوز به قیمت پایه خود برنگش��ته است. 
متاسفانه بازار مسکن هر 2 سال یکبار مورد هجوم سرمایه های 
س��رگردان قرار می گیرد و ب��ا افزایش قیم��ت کاذب مواجه 
می شود اما بعد از این موج مقطعی و کاهش مقطعی، به قیمت 

پایه قبل از خود برنمی گردد.
جهانگیری با بی��ان اینکه عوامل غیرمنطق��ی و غیر واقعی بر 
قیمت بازار مسکن اثرگذار هس��تند، گفت: مباحث روانی بر 
اقتصادهای خرد و ش��هری تاثیر می گذارد که حتی مباحث 
سیاسی نیز بر رکود بازار مسکن تاثیر می گذارد. این درحالی 
است که تعداد متقاضیان مسکن کم نمی شود و متاسفانه در 
جامعه ما افرادی که شغل سیاسی ندارند، بیش از حد سیاسی 
فکر می کنند و به همین دلیل مباحث روانی سیاسی بر روی 

مباحث اقتصادی اثرگذار است.

قیمت نهايی دنا ۴۲ میلیون تومان 
تعیین شد

مرکز ملی رقابت براساس فرمول شورای رقابت قیمت نهایی 
دنا را ۴2 میلیون تومان اعالم کرد.

مرکز مل��ی رقابت بر اس��اس دس��تورالعمل تنظی��م قیمت 
خودروی دنا مصوب دویست و ششمین جلسه شورای رقابت  
نوزدهم آذر  اقدام به محاس��به قیمت خودروی دنا نمود و بر 
این اساس سقف قیمت مصرف کننده خودروی دنا را برابر ۴2 
میلیون توم��ان اعالم کرد.  پیش از این نیز رضا ش��یوا رییس 
شورای رقابت قیمت اولیه دنا را ۴2 میلیون تومان اعالم کرده 
بود که مورد اعتراض مدیران ایران خودرو قرار گرفته بود و این 
قیمت را ناعادالنه ارزیابی کردند.  عبداهلل بابایی معاون فروش 
گروه صنعتی ایران خودرو گفته بود: خودرو نمی تواند با زیان 
وارد بازار ش��ود و قیمتی به آن تعلق بگیرد که نه قیمت تمام 
شده خودرو و نه قیمت بازار آن است.  بابایی تاکید کرده بود، 
رنو داستر که اخیرا وارد ایران شده، خودرویی است که بر روی 
پلت فرم تندر »ال 90«سوار شده و اختالف قیمت 50 تا 60 
میلیونی با تندر دارد و پلت فرم نمی تواند مالک عمل باش��د. 
بنابراین اگر قیمت دنا کمتر از ۴6 میلیون تومان تعیین شود، 

تولید این خودرو زیان ده خواهد بود. 

 بنزين 3هزار تومان می شود
رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به 
احتمال افزایش دو برابری سهمیه بنزین در سال آینده اعالم 
کرد: برای حمایت از بخش تولید چ��اره ای نداریم جز اینکه 
نرخ بنزین را به قیمت جهانی نزدیک کنیم و در نتیجه قیمت  
بنزین سهمیه ای افزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می کنیم 

میزان سهمیه بنزین یارانه ای در سال آینده دو برابر شود.
نادر فریدونی ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: از طرف دیگر 
پیش��نهاد می کنم به عن��وان راهکاری ب��رای افزایش قیمت 
بنزین، در صورتی که مردم بیشتر از حد مجاز بنزین یارانه ای 
مصرف کنند در آن صورت بنزین را با نرخ آزاد 3 هزار تومان 
خریداری کنن��د.وی ادامه داد: در مورد قیم��ت بنزین یارانه 
های معتقدیم بنزین با نرخ 700 تا یک هزار تومان در اختیار 

مصرف کنندگان قرار بگیرد.

 طرح چکاوک تا پايان امسال 
در کل کشور اجرايی می شود

    معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: با راه اندازی 
سامانه چکاوک، افراد در لحظه تحویل برگه چک می توانند با ارسال 
کد شناسه اعتباری مندرج بر روی برگه چک از وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک مطلع شوند.مسعود رحیمی با اشاره به اجرایی 
شدن طرح چکاوک از پنجم مهر در چهار استان قزوین، زنجان، قم 
و البرز، بیان داش��ت: در مجموع، این طرح در13 استان عملیاتی 
شده و از ششم دی ماه جاری به صورت جدی در استان تهران هم 
شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم. معاون نظام های پرداخت 
بانک مرکزی با بیان اینکه پذیرش و پردازش چک در این طرح به 
شکل مکانیزه صورت می گیرد، اظهار داشت: کارکرد این سامانه 
جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده 

به اتاق پایاپای و بانک  صادرکننده چک  است. 

عضو اتاق بازرگانی اصفهان:

 اصفهان چوب برخوردار ی
 می خورد 

  عضو اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: نگاه برخوردار 
بودن اصفهان نه تنها هیچ کمکی به این شهر نکرده 

بلکه ظلم مطلق به استان است.
رضا برادران اصفهانی با اش��اره به اینکه این مهم بر 
کسی پوشیده نیس��ت اما همه س��کوت کرده اند، 
تاکید کرد: اصفهان با اینکه قطب صنعت کشور به 
شمار می رود، اما این مساله نتوانسته از نرخ بیکاری 
در این اس��تان کاهش دهد. این اس��تان هر روز با 
مشکالت بیش��تری به دلیل بیکاری که هر روز در 
حال افزایش است دست و پنجه نرم می کند و این 

در شان اصفهان نیست. 
وی تنها راه��کار برون رفت از این مش��کل را ارایه 
تس��هیالت و کاهش نرخ س��ود بانکی برای تولید 
کنن��دگان در اصفهان دانس��ت و تاکید کرد: طبق 
گزارش های رسمی وضعیت اشتغال اصفهان خوب 
نیست و آمارها نش��ان می دهد که نرخ بیکاری در 
اصفهان از میانگین کشوری باالتر است، این مساله 
 ب��رای اصفهان که قطب صنعت کش��ور به ش��مار 

می رود چندان خوشایند نیست. 
عضو ات��اق بازرگان��ی اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه 
متاس��فانه میانگین نرخ بیکاری اصفه��ان اکنون 
 12 درصد اس��ت، افزود: به این دلیل دولت باید با 
برنامه ریزی درست پازل دقیقی را بچیند تا با این 
مشکل که پیامدهای بسیاری از جمله بزهکاری و 
حاشیه نشینی و ... خواهد داش��ت، مبارزه کند. با 
توجه به اینکه اصفهان استانی با ظرفیت های زیادی 

برای سرمایه گذاری است. 
وی راه��کار برون رف��ت از این مش��کل را رفتن به 
سمت صنایعی دانس��ت که کمتر نیاز به آب دارند 
و تصریح ک��رد: دراین زمینه دول��ت جدید تدابیر 
خوبی برای کاه��ش نرخ بی��کاری در نظر گرفته و 
امیدواریم با همت مس��ووالن بتوانیم نرخ بیکاری 

را کاهش دهیم. 
ب��ه گفت��ه ب��رادران، اصفه��ان همواره در چش��م 
مسووالن به عنوان اس��تانی برخوردار مطرح بوده 
اس��ت و از این لحاظ بودج��ه های دولت��ی کمتر 
شامل حال استان می ش��ده در حالی که به گفته 
تولیدکنندگان بیش��ترین مالی��ات را می پردازد و 
 مس��ووالن دولتی باید ب��ه این نکته توجه داش��ته

 باشند.

اخبار کوتاه

7
مخابرات قصد تعدیل نیرو ندارد

سخنگوی مخابرات ایران گفت: تعهد 5 ساله مخابرات برای حفظ کارکنان تمام 
شده اما هیچ قصدی برای تعدیل نیروی انس��انی نداریم. داوود زارعیان تصریح 
کرد: پنج سال پیش که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد 32 هزار نیروی 
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1481 | سه شنبه9 دی 1393 | 7 ربیع االول  1436انسانی داشت اما اکنون تعداد کارکنان این شرکت به 60 هزار نفر رسیده است.

اگر چه قرار نیس��ت رقم یارانه نقدی تغییر کند یا اینکه 
صراحتی درباره ش��روع حذف یارانه بگی��ران ثروتمند 
وجود ندارد؛ اما وعده پرداخت وام ه��ای ارزان قیمت از 
محل هدفمندی یارانه ها و تاکید بر اختصاص یارانه به 
نیازمندان واقعی، ورود آرام این ط��رح به دور تازه ای از 

کسب درآمد و هزینه را تقویت می کند.
 با اینکه حدود 9 ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
می گذرد و با وجود اعالم چندین باره مسووالن مبنی بر 
شروع شناس��ایی نیازمندان واقعی برای دریافت یارانه 
هنوز هیچ مقام رسمی به وضوح از آغاز حذف ثروتمندان 
یا غیر نیازمندان سخن نگفته؛ اما مقایسه اعداد و ارقام 
تبصره هدفمندی در بودجه س��ال آینده با برنامه هایی 
که برای آن تعریف می شود نمی تواند به معنای پایداری 
روال فعلی و پرداخت یارانه نقدی به تمامی اعضای حاضر 

در لیست سازمان هدفمندی باشد.
این در حالی است که اخیرا نوبخت معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهب��ردی رییس جمهور خبر خوش��ی برای 
 نیازمندان داش��ت و اع��الم کرد که قرار اس��ت از محل

 یاران��ه ه��ا وام ارزان قیمت ت��ا 50 میلی��ون تومان به 
نیازمندان پرداخت شود.

وی که هر گونه پیشنهادی برای چند برابر شدن یارانه 

نقدی را غیر منطقی دانسته و رد کرده است، تاکید کرده 
که »وقتی قرار اس��ت بذل و بخشش ش��ود چرا یارانه را 
سه برابر نکنیم؟! اما اگر می خواهیم قانون را اجرا کنیم، 
حداکثر دولت باید نصفش را یاران��ه بدهد و بقیه اش را 
برای تولید و بهداش��ت و حمل و نقل و محیط زیست و 
زیرساخت ها استفاده کند. حاال اگر منظور این است که 
این قانون را تغییر بدهیم که یک ب��ار اصالح کردیم. ما 
تالشمان این است که به کسانی که واقعا نیاز دارند یارانه 
بدهیم و بقیه را برای تولید و بهداش��ت سرمایه گذاری 
کنیم. آیا کسی هس��ت که بگوید در اینکه ما با یارانه ها 
خدمات را ارزان کردیم اش��تباه کردی��م؟ می خواهیم 
وام ارزان قیم��ت تا50 میلیون تومان ب��ه زوج ها و زنان 
سرپرست خانوار بدهیم.«این اظهارات در حالی مطرح 
می شود که اگر قرار باشد یارانه های نقدی و غیر نقدی 
به س��مت نیازمندان واقعی ک��ه در گفته های نوبخت و 
قانون بر آن تاکید ش��ده حرکت کند، به ط��ور یقین با 
توجه به ثابت ماندن رقم ۴2 هزار میلیارد تومان توزیعی 
فعلی امکان ندارد که از این مح��ل هزینه دیگری برای 
توزیع بین جمعیت موجود یاران��ه بگیر باقی بماند، چرا 
که عملک��رد هدفمندی درحال حاضر نش��ان می دهد 
که ۴2 هزار میلی��ارد تومان فقط می تواند پاس��خگوی 

پرداخت یارانه های ۴5 ه��زار و 500 تومانی برای بیش 
از 75 میلیون متقاضی فعلی در هر ماه باش��د.از س��وی 
دیگر با توجه به اینکه مجموع مناب��ع هدفمندی برای 
سال آینده 6000 میلیارد تومان کمتر از امسال درنظر 
گرفته شده، اما امس��ال نه تنها خبری از وام های ارزان 
قیمت ب��رای زوجهای جوان و زنان سرپرس��تان خانوار 
نبود بلکه منابع آنقدر هم وجود نداش��ت که سهم تولید 
یا بهداش��ت و درمان و همچنین سایر تکالیف بودجه به 
درستی و به طور کامل اجرایی شود؛ بنابراین وقتی قرار 
است در س��ال 139۴ حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند 
بیشتر شده و هدف گذاری یارانه ای دولت در این بخش 
باش��د و همچنین تالش بر تزریق یارانه ب��ه نیازمندان 
واقعی و پرداخت حداکثر نصف منابع به طور نقدی و در 
قالب تسهیالت و امثال آن باشد، بدیهی است که راهی 
جز کاهش رقم یارانه یا کاه��ش تعداد یارانه های نقدی 
پرداختی در هر ماه وجود ندارد. راه نخس��ت که تقریبا 
اجرای آن محال است و دولت هیچ گاه سراغ آن نخواهد 
رفت. راهکار دوم هم زمانی محقق می ش��ود که یا افراد 
بیشتری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که تجربه 
چند سال اخیر نشان داده چندان تحقق یافتنی نیست 
یا اینکه دولت طبق قانون افراد غیر نیازمندی که اکنون 
یارانه نقدی دریافت می کنند را به تدریج از لیست هزینه 
ماهانه خود حذف کند.اما با وجود انتقاداتی که از سوی 
کارشناسان و نمایندگان مبنی بر همه گیر بودن یارانه 
نقدی مطرح می شود پاسخ روش��نی در رابطه با برنامه 
دولت در رابطه با کاهش تعداد یارانه بگیران ارایه نشده 
است. این در حالی است که چندی پیش نوبخت با اشاره 
به شروع مراحل شناسایی یارانه بگیران اعالم کرده که 
هر اندازه از محل یارانه ها و انصراف یارانه بگیران صرفه 
جویی شود در استان های مربوط برای همان افراد هزینه 
خواهد شد.این در حالی است که طیب نیا وزیر اقتصاد 
نیز در رابطه با اینکه آیا ح��ذف بند غربالگری در تبصره 
هدفمندی در الیحه بودجه 139۴ به معنای عدم ورود 
دولت به حذف یارانه بگیران است؟ تاکید کرده که دولت 
قصد ندارد مرتب بین مردم که در سال های اخیر تحت 
فشار تورمی بوده اند تش��نج ایجاد کند و با چنین رویه 
ای مخالف است.در عین حال که جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور هم در پاسخ به ش��کایت برخی مبنی بر 
پرداخت یارانه به افراد ثروتمن��د تاکید کرده که حذف 

افراد بدون محاسبه دقیق مشکل ساز است.

ورود آرام هدفمندی يارانه به دور تازه ای از کسب درآمد و هزينه

پرداخت وام ارزان قیمت ۵۰ میلیون تومانی به نیازمندان

اقتصاد مقاومتی در بنیاد 
مسکن به خوبی اجرا شد

 ۱۵ دی ماه آخرين 
مهلت ارايه اظهارنامه ها

سیداصغر مستولی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان اظهار کرد: ش��کرگزار خداوند متعال 
هستم که در حدود 35 سال از خدمتم راه های درست را به من نشان 
داد و بر خود می بالم در نهادی خدمت کردم که فرمایشات امام راحل 
در رأس آن بود.وی تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی راهکارهای 
خوبی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام شد که به دلیل استفاده 
از فرمایشات مقام معظم رهبری بود و امیدوارم در دولت تدبیر و امید 
نیز در راستای اهداف نظام تالش شود.وی ادامه داد: مهندس خانی به 
عنوان مدیرکل جدید، اطالعات خوبی راجع به استان دارد و امیدوارم 
این راه را به خوبی ادامه دهند، در عین حال باید بتوانیم کار ارباب رجوع 

را به نحو مطلوبی انجام دهیم.

 مراد امیری مدی��رکل اداره ام��ور مالیاتی اس��تان اصفهان مهل��ت ارایه 
اظهارنام��ه مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ه ماه��ه فصل پاییز س��ال 93، را 
یکم ت��ا 15 دي ماه ج��اري عنوان ک��رد و گف��ت: مودیان م��ي توانند از 
 طریق س��ایت عملیات الکترونی��ک مالیات ب��ر ارزش اف��زوده به آدرس

 WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام 
کنند. وي به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: برای عدم 
تعلق جرایم، نسبت به اجراي کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل 
و ارائه اظهارنامه مالیاتي دوره مذک��ور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازي، 
طی مهلت مقرر قانوني اقدام نمایند. وی  توصیه کرد: مودیان مشمول برای 
رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده 
و بروز مشکالت احتمالي، ارایه اظهارنامه را به روزهاي پایاني مهلت مقرر، 

موکول نکنند. 

قائم مقام بانک مرکزی گفت: مردم از سال 9۴ آثار رشد 
اقتصادی را لمس خواهند کرد.

  اکب��ر کمیجان��ی در حاش��یه چهارمی��ن همای��ش
 سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فعاالن اقتصادی و 
مردم آثار رشد اقتصادی ۴ درصدی را در اقتصاد لمس 
نمی کنند؟ اظهار داشت: برای اینکه این رشد در سطح 

زندگی مردم لمس شود، زمان می برد.
وی با بیان اینکه اگ��ر این روند تا پایان امس��ال ادامه 
پیدا کند از س��ال 9۴ ش��اهد بهبود در زندگی مردم 
خواهیم ب��ود، تصریح کرد: عالوه بر م��ردم امیدواریم 
 شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعاالن اقتصادی هم 

باشیم.
قائم مق��ام بانک مرکزی در پاس��خ به س��والی  مبنی 
براینکه افزایش نرخ دالر آزاد طی روزهای اخیر ناشی 
از چیست؟ گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت 
نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند 
رش��د اقتصادی و بهره وری، نقدینگی و تورم هستند. 
با توجه به تحلی��ل هایی که داش��تیم وقتی وضعیت 
متغییرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می کنیم تصویر 

نسبتاً بهبود شونده ای را شاهدیم.

ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان الس��تیک، روغ��ن، 
پنچرگی��ران، فیلترس��ازان و فیلترفروش��ان تهران با 
بیان اینکه سهم هندی ها در بازار الستیک ایران رو به 
افزایش است، گفت: الستیک ماشین از 195 هزار تا 38 

میلیون تومان عرضه می شود.
عباس س��ماواتی اظهار کرد: در حال حاضر الستیک 
ماشین ها بر اساس نوع برند و تنوع آن ها قیمت گذاری 
می شوند و الستیک های وارداتی که بیشتر از کشورهای 
کره، چین، هند یا مالزی وارد می شود گران تر هستند 
ولی میزان تقاضا بر اس��اس نوع س��لیقه افراد متفاوت 
است.سماواتی با بیان این که ۴0 درصد الستیک های 
مصرفی تولید داخل بوده و 60 درصد وارداتی اس��ت، 
تاکید کرد:  الستیک های تولید داخل یا وارداتی همه 
به صورت مستقیم به دست واحدهای صنفی نمی رسد 
و وجود واسطه ها و دالالن دراین صنف باعث افزایش 
قیمت می شود.وی با بیان اینکه تا حدود سه سال قبل 
اغلب دارندگان خودرو به تناس��ب حجم ترددشان هر 
ساله یا هر دو سال یکبار نس��بت به تعویض الستیک 
اقدام می کردند، گفت: امروزه با توجه به افزایش قابل 
توجه قیمت الس��تیک، درخواس��ت برای این کاال به 

شدت کاهش یافته است .

 یک مقام مس��وول در وزارت نیرو با اعالم اجرای 15 
طرح جدید برای نجات منابع آب کشور، گفت: برنامه 

ایجاد گشت های بازرسی آب تدوین شد.
جهانگیر حبیبی با اش��اره به مشکالت و چالش های 
ناش��ی از کم آبی و خشکس��الی در چند س��ال اخیر 
گفت: شرایط منابع آب زیرزمینی و محدودیت هایی 
که در این مناب��ع از لحاظ کمی و کیفی ایجاد ش��ده 
باعث شد که همه مس��ووالن و دست اندرکاران برای 
 حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی به دنبال

 چاره جویی باشند. 
این مق��ام مس��وول در وزارت نی��رو اظهارداش��ت: 
خوشبختانه امروز عزم جدی در زمینه احیاء و تعادل 
بخش��ی منابع آب های زیرزمینی در کش��ور و بین 
مسووالن پدید آمده که تبلور آن را در مصوبات اخیر 
شورای عالی آب به ریاس��ت رییس جمهور می توان 
مش��اهده کرد. حبیبی حمایت و تقویت گشت های 
بازرس��ی منابع آب را از جمله بخش های مهم طرح 
احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عنوان کرد 
و گفت: پشتیبانی گشت های بازرسی به صورت قوی 
در طرح دیده شده که البته هم در بخش آب زیرزمینی 
و هم سطحی حمایت های خوبی صورت گرفته است. 

 رییس کل بانک مرکزی افزایش تقاض��ا برای ارز را دلیل 
اصلی گرانی نرخ دالر در روزهای اخیر اعالم کرد و گفت: 
پیش بینی می ش��ود پس از ژانویه نرخ دالر تقلیل یابد و 
شرایط متعادل تر ش��ود.ولی اهلل س��یف ددرباره افزایش 
قیمت ارز در بازار آزاد در ماه های پایانی س��ال گفت: در 
شرایط امروز به دلیل تقاضای زیادی که در بازار رخ داده 
اس��ت، افزایش قیمتی در بازار بوجود آمد، اما پیش بینی 
می ش��ود که پس از ژانویه این قضیه تقلیل یابد و شرایط 
متعادل تر شود.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک 
مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر می کند که در 
آینده نزدیک بازار به آرامش قبل��ی بازگردد.وی در مورد 
راه اندازی سامانه چکاوک اظهارداشت: اجرای آزمایشی 
چکاوک آغاز شده است و ممکن است ایراداتی در این طرح 
 باشد ولی این سامانه از دستاوردهای ارزشمندی است که

 م��ی توان��د اعتم��ادی را در جامع��ه ایج��اد کن��د.وی 
درب��اره فهرس��ت ش��رکت ه��ا و بن��گاه ه��ای بانک ها 
عن��وان ک��رد: تم��ام بان��ک ه��ا در اج��رای سیاس��تی 
 ک��ه بان��ک مرک��زی اب��الغ ک��رد لیس��ت کام��ل

 بنگاه هایی که مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آنها بود 
را به بانک مرکزی ارایه و زمان بندی سه ساله را هم اعالم 

کردند. 

لوازم خودرو  وزارت نیرورشد اقتصادی  نوسان ارز

 زندگی مردم بهتر 
می شود 

الستیک ماشین از ۱9۵ 
هزار تا 38 میلیون تومان!

ايجاد گشت بازرسی آب 
قطعی شد

 دالر پس از ژانويه
 ارزان می شود
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فرامرز سنگینی دبیروسخنگوی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری 
اسالمی ایران،ازسیر صعودی ژیمناستیک ایران درآسیا خبر داد.

 فرامرزس��نگینی دبیر فدراس��یون ژیمناس��تیک ایران درسفرسه 
روزه ای که همراه با جعفر درویش زاده رییس فدراس��یون به شهر 
تاریخی اصفهان داشت،از سیر صعودی ژیمناستیک ایران درآسیا 
خبرداد وگفت: ورزش رو به رشد ژیمناستیک ایران،با توجه به کمبود 

اعتبارات مالی وبودجه جاری، نیاز به توجه ویژه ونگاه ملی دارد.
سنگینی دبیراندیشمند وکاردان فدراسیون ژیمناستیک ایران که 
خود از جمله قهرمانان خوشنام وموفق این رشته ورزشی واصحاب 
رسانه ای اس��ت درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگارزاینده رود، به 
پیشرفت های نسبی و قابل قبول ژیمناستیک ایران درسطح آسیایی 
اشاره کردو اظهار داشت:برگزاری مرحله اول مسابقات لیگ آکروژیم 
کشوردراصفهان بهانه خوبی شد تا درمجمع عمومی ساالنه هیات 
ژیمناستیک این استان حضور پیداکنیم که قطب ژیمناستیک ایران 
به شمار می رود واز دیرباز در ژیمناستیک کش��وراز جایگاه خوبی 
برخورداربوده وبه لحاظ تاریخی وکمیت،سهم بسزائی در تیم های 
ملی به ویژه در ژیمناستیک هنری داشته وقهرمان اول آکروژیم ایران 

ودارای تیم ارشداین رشته می باشد.
دبیرفدراس��یون ژیمناس��تیک ایران درارتباط با هدف سفررییس 
فدراسیون به اصفهان تصریح کرد: عالوه برحضور درمجمع ساالنه 
با هدف دیداربا آقای دکترسلطان حسینی مدیرکل ورزش وجوانان 
استان اصفهان که شخصیت دانشگاهی دارنداقدام به این مسافرت 
کردیم تا از نزدیک پیرامون ورزش رو به رش��د اصفهان به مدیریت 
خوب آق��ای اصغر نکوگل،ژیمناس��تیک اصفهان را مورد بررس��ی 
قراربدهیم وب��ا توجه به دانش وآگاهی عالمان��ه مدیرکل محترم به 
ارزش واهمیت ژیمناستیک درجهت آماده س��ازی ورزشکاران در 
سنین پایین وبه دست آوردن آمادگی جسمانی وانعطاف پذیری آنها 
برای حضور درسایر رشته های ورزشی،از نقطه نظرات ایشان درمورد 

توجه ویژه به ورزش ژیمناستیک اصفهان آگاه شویم.
فرامرزسنگینی دبیرفدراسیون ژیمناستیک ایران با اشاره به رشته 
نوپای آکروژیم در ورزش ژیمناستیک افزود: آکروژیم جزء رشته های 
تحت پوشش فدراسیون جهانی است و بالطبع ایران هم از این قائده 
مستثنی نبوده  وملزم است تا این رشته را توسعه بدهد که دلیلش 
هم این است که ژیمناستیک گس��تردگی خاصی دارد ورشته های 
مختلف ژیمناستیک هم دارای ویژگی های خاصی هستند که باید 

به آنها توجه شود.

اعضای تیم آکروژیم اصفهان به سرپرستی قدرت اله اولیکی

وی با ابراز خرس��ندی از پیشرفت چش��مگیرآکروژیم ایران اظهار 
داشت: خوشبختانه آکروژیم با این سابقه اندک ونوپایی در ایران،سال 
گذشته درمسابقات قهرمانی مردان آسیا که در قزاقستان برگزارشد 
مقام نایب قهرمانی را به دس��ت آورد که بسیارارزشمند بود وما رابه 

آینده آکروژیم ایران امیدوارتر کرد.
سنگینی درهمین رابطه افزود: دربخش دونفره مدال نقره گرفتیم 
که توفیقی برای ما محسوب می ش��د، چراکه درکل مدال هایی که 
ژیمناستیک ما درآسیا به دست می آورد یکی مدال آکروژیم است 
ودیگری مدال ایروژیمناستیک است که درسال 91درشهر جاکارتای 
اندونزی توانستیم کسب کنیم .دبیرفدراسیون ژیمناستیک ایران، 
ژیمناس��تیک هنری را گل سرس��بد دیگر رش��ته ها در بازی های 
آس��یایی والمپیک خواند وافزود:بهترین رتبه ای که ژیمناستیک 
ایران در مس��ابقات آس��یایی به دست آورده رتبه شش��م تیمی در 
قهرمانی آسیا در س��ال 91 چین اس��ت که باالترین رتبه ای است 
که تا آن تاریخ برای ژیمناس��تیک کش��ورمان حاصل شده که بی 
 تردید مدیون زحمات مربیان کش��ور خودمان بوده که با استفاده از
  تجرب��ه های اندوخت��ه ای وتلفیق��ی از دانش نوین ژیمناس��تیک 
بهره برده وبه نتایج خوبی در س��طح آسیا دس��ت پیدا کرده اند، که 
به عینه در بازی ه��ای اینچئون کره جنوبی ش��اهد بودیم و دونفر 
از قهرمانان ما به فین��ال را پیدا کردندکه یک��ی از آن ها صعود صد 
درصدی نسبت به مسابقات گوانجو داشت وخیلی نزدیک به کسب 
مدال طال حرکت ک��رد اما مدال نقره نصیبش ش��د ک��ه صدالبته 
عدم ش��رکت در تورنمنت ه��ای مختلف بین الملل��ی عامل اصلی 
آن ب��ودو قهرمان ما ش��رایط الزم روحی روانی وآمادگی افزایش��ی 
را که می بایس��تی در فینال به درس��تی به کار بگیرد وموفق باشد 
را نداش��ت،یعنی اگر هادی خناری ن��ژاد دردارحلقه،س��عید رضا 
کیخا درفینال خ��رک حلقه ومحمد رمضان پ��ور درفینال قهرمان 
قهرمانان تجربه بازی های بین المللی ومسابقات تدارکاتی داشتند، 
 مدال طال دور ازدس��ترس آنها نب��ود. وی یادآورش��د: اخیرا هادی 
خناری نژاد در مس��ابقات کاپ تویوتای ژاپ��ن در حرکت دار حلقه 
م��دال نقره گرف��ت که خیلی ب��ا ارزش ب��ود ودرس��ایه حضوراین 
قهرمان در تمرینات اوکراین حاصل شد که شانه به شانه قهرمانان 
المپیکی اوکراین به تمرین پرداخته بود، با این حال فدراس��یون با 
 مذاکراتی که با مسووالن ژیمناستیک اوکراین به عمل آوردو درپی 
تفاهم نامه ای که به امضاء رسید، یک مربی اوکراینی به ایران اعزام 
گردیدکه 18ماه با مربیان ما کارک��رد و حاصلش گرفتن این نتایج 
درخشان بود.فرامرزسنگینی اضافه کرد: اگردر جایگاه باالتری نسبت 
به ششمی آسیا کسب نکردیم مربوط به مسایل مالی فدراسیون بوده 

زیرا بودجه ای که در اختیار فدراسیون قرارمی گیرد،کفاف نمی کند 
وما قادرنیستیم ازمربیان برجسته دنیا بهره مند شویم ویا اینکه یک 
اردوی 10 روزه ای رادر کش��ور های پیش��رفته جهان برگزارکنیم.
سنگینی تصریح کرد: قبل از بازی های آسیایی اینچئون برابرهمان 
تفاهم نامه ای که با فدراسیون ژیمناس��تیک اوکراین داشتیم یک 
اردوی 10 روزه در کش��ور اوکراین برگزارکردیم ب��ا این ویژگی که 
 س��رمربی تیم ملی اوکراین س��ر تمرینات قهرمانان ما حضور پیدا 
می کرد وقهرمانان المپیکی آن کش��ور در کناربچه های ما شانه به 
ش��انه کار می کردند، وهمین عوامل باعث پیش��رفت ژیمناستیک 
کش��ور ما دراندک زمان ش��د که اگر تداوم پیدا می کرد به مراتب 
بهتر از جایگاه امروز رادراختیار داشتیم.وی افزود: در سال گذشته 
فدراسیون نتوانست به هیات های خود دراستان ها کمک مالی بکند 
یعنی پولی نداشت که در اختیار آنها قراربدهد،ادارات کل هم با همین 
مش��کل کمبود اعتبارات مالی مواجه بودندو نتوانستند کمک های 
الزم را به عمل بیاورند که با همین امکانات ومشارکت های مردمی 

کارها صورت گرفت .
دبیرفدراسیون ژیمناستیک کشورخاطرنشان کرد که خوشبختانه 
در اصفهان با کم��ک وحمای��ت دو ت��ن ازعزیزانی ک��ه ازخانواده 
ژیمناستیک این استان هستند ودرباش��گاه فوالد مبارکه سپاهان 
ش��اغل می باش��ند یعنی آقای مختاری که درس��ال های گذشته 
س��کاندار هیات ژیمناس��تیک بوده به اتفاق آقای لطف��ی یارویاور 
 هیات ژیمناستیک این اس��تان ش��ده وجذب هیات رییسه هیات 
گردیده اند تا به کمک این هیات بشتابند که نمونه بارزآن همکاری 
برای برگزاری مس��ابقات آکروژیم در اصفهان اس��ت که با حمایت 
مالی این عزیزان تحقق یافت و قول داده اند برای سال 94تیم های 
 استانی را تحت پوشش چتر حمایتی باشگاه فوالد سپاهان ببرند که 

می تواند گفت این یک جرقه است.
وی با اشاره به ورزش ژیمناستیک در کشور چین اضافه کرد: وقتی 
به ورزش چین نگاه می کنیم که بدون کمک مردمی اداره می شود 
وسیستم کامال مش��خصی را در دستورکارفدراسیون های ورزشی 
خودقرارداده است که باعث شده نه تنها درمسابقات آسیایی که در 
مسابقات جهانی و بازی های المپیکی اکثر مدال های ژیمناستیک، 
ش��ناو تنیس روی میز رابه خوداختصاص بدهد!غبطه می خوریم 
وی افزود :همان طور که اشاره شد یک ورزشکار در این رشته های 

پرمدال می توانددر چند حرکت مدال کسب کند.
 فرام��رز س��نگینی ک��ه باس��فرهای خارج��ی ب��ه وی��ژه ب��ه 
ک��ره جنوب��ی ومس��ابقات اینچئ��ون، کول��ه ب��اری از تجرب��ه 
داردخاط��ر نش��ان کرد:صرف نظرازس��خت افزاری اگ��ر بخواهیم 
یک س��الن مثل س��الن فعل��ی اصفهان راب��ه وس��ایل وابزارمدرن 
 ژیمناس��تیک تجهیزکنی��م بی��ن 2تا2/5میلیارد توم��ان هزینه
 می خواهد،حال اگر برای تنها مراکز اس��تان های کشور بخواهیم 
سالن استاندارد ژیمناستیک نوین را به این وسایل پیشرفته مجهز 
بکنیم احتیاج به65تا70 میلیارد تومان اعتبارمالی داریم که با بودجه 
سالیانه 600یا 700میلیونی مغایرت داردو ما هرگز قادربه انجام آن 
نیستیم ودرآینده هم با این بودجه های ناچیز نمی توانیم حتی یک 
سالن را تجهیز کنیم ولذا باید باردیگر اذعان کنم که ورزش ما نیاز به 

توجه ویژه ونگاه ملی رادارد. 
دبیرفهیم فدراس��یون ژیمناس��تیک ایران با قاطعیت ابرازداشت: 
ورزش ژیمناستیک تنها رشته ورزش��ی است که می تواند کودکان 
چهار ساله را از دامان مادرانشان به سالن های ژیمناستیک بکشاند 
و آماده برای سایر رشته های ورزش��ی بکند، کودکانی که درچنین 
 سنین قابلیت های جس��مانی خوبی را داراهستند وبا ژیمناستیک
 می توانند به ورزش هایی مثل ووشو،جودو،کاراته،تکواندو،فوتبال
،بسکتبال، والیبال، هندبال ودیگر رشته های ورزشی دلخواهشان 
بپردازند، این یعنی اس��تراتژی، یعنی راه رس��یدن ورزش به هدف 

غایی، یعنی دستیابی به برنامه های راهبردی.
آقای س��نگینی تصریح کرد: مامی توانیم س��اختار س��ازی کنیم، 
طبیعی است، این کودکان که تا آخر عمرشان در ژیمناستیک باقی 
نمی مانند، مسلما ژیمناستیک پایه گذار دیگر رشته های ورزشی 
است و زمانی که یک ژیمناس��ت نوجوان از نظر آمادگی جسمانی و 
انعطاف پذیری به مرحله ای برسد که نیاز است، قادر خواهد بود در 
فوتبال یا هر ورزش دیگراز توانمندی وقابلیت های جسمانی خوبی 
که با ژیمناستیک به دست آورده موفق تر از سایرین عمل کند.وی 
معتقد بود که اکثر آسیب دیدگی های بازیکنان در فوتبال یا دیگر 
رشته ها، نداش��تن انعطاف بدنی خوب است، ونشانگر این حقیقت 
است که پایه درس��ت وقابل قبولی روی آن بازیکن به عمل نیامده 
است.دبیرفدراسیون ژیمناستیک کشوردرارتباط باجایگاه داوران 
ژیمناستیک ایران در مسابقات آس��یایی گفت: داوران ایران به اسم 
برای مسابقات آسیایی دعوت می شوند، درمسابقات اینچئون هم از 
سوی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا، از آقایان ناصرگلچین ازاستان 
فارس وس��ید طاهرعلوی نامور ازاس��تان تهران دعوت شده بودکه 

درجایگاه مطلوبی در هیات ژوری قرارگرفتند.
دبیر فدراس��یون ژیمناس��تیک ایران با اظهار امی��دواری به آینده 
ژیمناستیک ایران درآس��یا گفت: من حیث المجموع ژیمناستیک 
ایران درحال حاضر س��یر صعودی طی می کند وبه لحاظ کمیتی 
خیلی گسترش پیداکرده است.وی در پایان با اشاره به بودجه ساالنه 
فدراسیون ژیمناستیک،خاطرنشان کرد: که در سال 92بودجه ای 
که وزارت ورزش وجوانان به فدراس��یون ژیمناس��تیک اختصاص 
داد 450میلیون تومان بود که کفاف برگزاری مس��ابقات کش��وری 
را هم نمی کند،چه رسد به اینکه دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم 
ویا بتوانیم در کشورهای پیش��رفته وصاحب نام ژیمناستیک اردو 
بزنیم واز مربیان شایس��ته ومجرب دنیا بهره مندباشیم وی افزود: 
در سال جاری وتاپایان آذرماه امس��ال )93( نیز500میلیون تومان 
به حساب فدراسیون واریز ش��ده که 50 میلیون از این مبلغ را بین 
استان ها تقسیم کردیم که برفرض به هر استان 1/5میلیون برسد 

کفاف پرداخت حقوق دو مربی را هم نمی کند، چه رس��د به اینکه 
استانی مثل اصفهان با جمعیتی بالغ بر 4میلیون نفر بتواند قهرمانانی 
مثل بهرام وبیژن افشار زاده ها راتحویل جامعه ورزش ژیمناستیک 
کشوربده! یا قربانعلی نکوئی ثانی را بس��ازه! لذا باید قبول کنیم که 

ورزش ایران به ویژه  ژیمناستیک نیاز به نگاه ملی دارد.
فرامرزس��نگینی اضاف��ه کرد:ب��رای اس��تخدام مرب��ی خارج��ی 
بای��د بگویم:درح��وزه مربیگ��ری دراولی��ن روز آغ��از ب��ه کار 
درفدراسیون،دربخش ایروبیک از یک مربی فرانسوی دعوت به عمل 
آوردیم واستفاده های خوبی هم کردیم چراکه فرانسه در ایروبیک 
حرف اول رادردنیا می زند وقهرمان جهان است ، با این مربی به نتایج 
خوبی دست پیدا کردیم، بازدهی خوبی هم داشت ودر کناراین مربی 
فرانسوی مربیان ایرانی توانستند تجربه کسب کنندکه حاصل این 
همکاری کسب نایب قهرمانی درآس��یا با یک مربی ایرانی مؤیداین 
واقعیت است، اما درتایید  باید بگویم در اینکه ژیمناستیک ما نیاز به 
دانش روز دارد شک نداریم وصددرصدمورد قبول فدراسیون است، 

امابازهم نیاز به بودجه مکفی دارد که ما نداریم.
دبیرفدراسیون ایران با ابرازقدردانی از خدمات شایسته آقای اصغر 
نکوگل رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان گفت: آقای نکوگل 
ازرؤس��ای خوب وبا کفایت هیات های ما درایران هستند وبا تعامل 
خوبی هم که با فدراسیون دارند قدم های اساسی ومثبتی را درجهت 
رشد وپویایی ژیمناستیک اس��تان اصفهان برداشته اندکه جا دارد 
بگویم، هیات ژیمناستیک اصفهان، ازهیئت های موفق ما درکشوربه 
ش��مارمی آید، ضمن اینکه باقبول میزبانی مس��ابقات آکروژیم در 
سال گذشته وامسال، کمک های شایانی به فدراسیون کرده اندکه 

ستودنی است.

اصغر نکو گل رییس فعال هیات ژیمناستیک استان اصفهان 
که تجربه دو دوره ریاس��ت این هیات را در کارنامه درخشان 
خود دارد با برنامه ریزی های مدون و اساسی و تعامل بسیار 
خوبی که با مس��ووالن ورزش اس��تان به ویژه باش��گاه های 
فرهنگی و ورزشی دارد در طول سال های اخیر گام های مثبت 
و ارزنده ای را در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی ژیمناستیک 
اصفهان برداشته و متعقد است  ژیمناستیک دیار زاینده رود 
برای رس��یدن به ژیمناستیک مدرن و پیش��رقته جهان نیاز 
 به نگاه ویژه و ملی داردوما درصدد هس��تیم با تش��کیل ک
ار گاه های آموزشی ارتقای مربیگری را در اولویت کار هایمان 

قرار دهیم .

نگاهی :به عملکرد هیات ژیمناستیک درسال93

دربخش دختران:
تشکیل کارگاه مربیگری درجه سه به دو زیر نظرگنادی مربی اعزامی 
از سوی فدراسیون و تشکیل کالس مربیگری درجه دو ژیمناستیک 

هنری
 افتخارات لیگ ایروبیک ژیمناستیک دختران باشگاه های 

کشور:
 کسب مقام اول 3نفره خردساالن، کسب مقام دوم 5نفره خردساالن 

ومقام دوم تیمی  
 کسب مدال برنز3نفره نوجوانان وجوانان، کسب مقام سوم دونفره 

جوانان،کسب مقام سوم تیمی جوانان.
 افتخارات لیگ ژیمناستیک هنری باشگاه های کشور:

 کسب مقام سوم انفرادی درخرک، کسب مقام دوم انفرادی زمینی 
و مقام سوم تیمی

 افتخارات مسابقات آکروژیم قهرمانی کشور:
 کس��ب مقام قهرمانی چهارنف��ره ونایب قهرمان��ی دونفره وعنوان 

قهرمانی تیمی
 دوره های آموزشی)میزبانی(درسال 93

 کارگاه مربیگ��ری ایروبیک)بان��وان وآقایان(باحض��ور 40نف��ر 
دراردیبهشت ماه     

کارگاه آمادگ��ی جس��مانی وطراح��ی تمری��ن )بان��وان وآقایان(
باحضور60نفردراردیبهش��ت مربیگری درجه س��ه ژیمناس��تیک 

هنری)بانوان(باشرکت 45نفر درخردادماه
کارگاه آموزش��ی ارتقاءمربیگ��ری 3به 2)بانوان(با ش��رکت 45نفر 

درمردادماه
کارگاه آموزشی ارتقاء 3به2)بانوان(باشرکت 40نفر درمردادماه

کارگاه آموزش��ی ارتقاء مربیگری 3به2)آقایان( باش��رکت 42نفر 
درآبان ماه

کارگاه آموزش��ی ارتقاء مربیگ��ری 3به2)بانوان(باش��رکت 43نفر 
درآبان ماه

تش��کیل کالس مربیگری درجه س��ه ترامپولین)آقایان(باشرکت 
24نفر درمهرماه

تشکیل کالس درجه3 ژیمناستیک هنری )آقایان(باشرکت 52نفر 
درآذرماه

تشکیل کالس داوری ژیمناستیک هنری درجه3)آقایان(باشرکت 
27نفردردی ماه

کارگاه تئ��وری پی��ش نی��از مربیگ��ری درجه2)بان��وان وآقایان(
باشرکت74نفر دربهمن ماه

تش��کیل کالس مربیگری درج��ه2 ژیمناس��تیک هنری)بانوان( 
باشرکت 30نفردراسفندماه

دوره های آموزشی )اعزامی( درسال 93که درتهران   
برگزارشد

 کالس داوری بی��ن الملل��ی ایروبی��ک ژیمناس��تیک)بانوان 
وآقایان(3نفردر شهریورماه

کارگاه آموزشی داوری ریتمیک )بانوان(یک نفر دردی ماه
شرکت درکالس داوری ریتمیک )بانوان(دونفر دربهمن ماه
شرکت درکارگاه ارتقاء مربیگری )آقایان( 3نفر دربهمن ماه

 

مسابقات وجشنواره های استانی دراصفهان:
 برگزاری مسابقات ایروبیک ژیمناس��تیک انتخابی استان)آقایان(

نونهال ونوجوان تیرماه
برگ��زاری مس��ابقات ایروبی��ک ژیمناس��تیک انتخاب��ی تی��م 

استان)دختران(خردسال مردادماه
برگزاری مسابقات سطح بندی یک ودو)دختران(نونهال وخردسال 

شهریوردرماه
برگزاری مسابقات سطح بندی یک تاشش)آقایان(نونهال وخردسال 

درشهریورماه
برگزاری مسابقات ژیمناس��تیک هنری قهرمانی )بانوان(خردسال 

ونوجوان آبان ماه
برگزاری مسابقات مرحله اول لیگ برترآکروژیم مردان باشگاه های 

کشوردردی ماه
مس��ابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک)آقایان(خردس��ال،نوجوان 

وجوان در اسفندماه
 اعزام تیم های مختلف به مسابقات:

 لیگ ایروبیک ژیمناستیک باشگاه ها)آقایان(خردسال وبزرگ سال 
تیرماه درایالم

مس��ابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک باش��گاه های کشور)بانوان(
خردسال،نوجوان،جوان وبزرگ سال درآبان ماه ) اصفهان(

مسابقات قهرمانی آکروژیم کشور)آقایان( در دی ماه )اصفهان(
مسابقات لیگ آکروژیم )اقایان( دربهمن ماه درشاهرود

مسابقات قهرمانی ریتمیک کشور)بانوان(نونهال،خردسال ونوجوان 
بهمن ماه درتهران

مسابقات چندجانبه ژیمناستیک هنری)آقایان(نوجوان بهمن ماه 
درلرستان

مسابقات ژیمناس��تیک هنری قهرمانی باش��گاهها)بانوان(نونهال 
خردسال اسفند درتهران

مسابقات لیگ آکروژیم )آقایان( در اسفند ماه در یزد
 میزبانی مسابقات کشوری درخانه ژیمناستیک اصفهان:

 مس��ابقات لی��گ ایروبی��ک ژیمناس��تیک باش��گاه ها)بان��وان(
خردسال28آبان تایک آذرماه

مس��ابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک باش��گاه ها)بانوان(نوجوان 
28آبان تایک آذرماه

مسابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک باشگاه ها)بانوان(جوان 28آبان 
تایک آذرماه

مسابقات لیگ ایروبیک ژیمناستیک باشگاه ها)بانوان(بزرگ سال 
28تایک آذرماه

مسابقات قهرمانی آکروژیم کشور)آقایان( در5و6بهمن ماه. 

رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان:

  پویایی ژیمناستیک اصفهان در گروتوجه ویژه!
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پیامبر اکرم )ص( : 
به بزرگساالن خود احترام گذارید و نسبت به کودکان خویش

 ترحم و عطوفت نمایید.

بارها درنوش�تارهایمان بش�ارت دادیم که ورزش ژیمناس�تیک که به اعتقاد کارشناسان ورزش،  اصغر 
زیرساخت وپایه ساز سایر رشته های ورزشی است نیاز به توجه ویژه دارد وبرای رشدوپویایی هرچه قلندری

بیشتر،در تمام ابعاد باید ابتدا به ورزش ژیمناستیک پرداخت، اما به عینه مشاهده می شود ژیمناستیک 
اصفهان با وجود سوابق درخشان در س�ال های گذش�ته وصاحب نام  هایی  همچون بهرام وبیژن افشار زاده، قربانعلی 
نکوئی،)دبیر پر تالش هیات(ناصر منصف و... توجه ویژه ای درخور شان اصفهان به عمل نیامده است ! واین درحالی است 
 که ژیمناس�تیک اصفهان توانایی داردو می تواند درس�ایه همدلی و همیاری پیشکسوتان این رش�ته ومدیران عامل
 باشگاه های فرهنگی ورزشی،بادرنظرگرفتن امکانات استراتژی ودراختیارداشتنن سالنی که به مدرن ترین ابزارو وسایل 
اس�تاندارد مجهزمی باش�د، راه رس�یدن به پویایی را هم�وار نماید، متاس�فانه آن گونه که شایس�ته نام این اس�تان 
پهناوروشهرزیباوتاریخی اصفهان باشد، به این رشته مهم ورزشی یعنی مادر ورزش ها توجه نمی شود!؟ با این حال اصغر 
نکوگل که در دهه 80 نیزبا انتخاب به سمت رییس هیات این رشته ورزش�ی تجربه های ارزشمندی رااندوخته کرد واز 
مدیریت خوبی نیز برخوردار می باشد، پس از گذشت قریب به پنج سال به دعوت مدیرکل وقت مجددا درمجمع انتخابات 
رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان کاندید شد وبا اکثریت آراء برای یک دوره چهار ساله دیگردراین سمت انتخاب 
گردید،نکو گل عزم خود را جزم کرده تا با تعامل خوبی که  با مسووالن ورزش استان به ویژه اداره کل ورزش و جوانان ، 
فدراسیون ژیمناستیک ومدیران عامل باشگاه ها وهمدلی وهمکاری پیشکسوتان این رشته ورزشی دارد، آستین همت 
باال زده وبا تالشی همه جانبه موفقیت وقهرمانی دوساله اخیردرآکروژیم وکسب عناوین قابل توجه درسایر حرکات دردو 
بخش بانوان وآقایان را تداوم ببخشد ودر صدداس�ت با تمام امکانا ت موجود، بسترمناسبی برای پویایی هرچه بهتر و 

بیشتر ژیمناستیک اصفهان فراهم سازد.

 دبیر فدراسیون ژیمناستیک ایران:

ژیمناستیک ایران، نیاز به نگاه ملی دارد!
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