
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

500 هزار میلیارد ریال حجم خرید الکترونیکی در ایران
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

۴0 درصد آب تحویلی به کشاورزان شرق، در مسیر هدر می رود

 بررسی وضعیت تغذیه ی دانش آموزان در مدارس ایران و جهان

468

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با تاکید بر 
اینکه ۴۰ درصد آب تحویلی به کشاورزان در مسیر، هدر 
می رود گفت: اگر میزان آب تحویلی به کشاورزان شرق 
را در محل سد زاینده رود محاس��به کنند، درصد قابل 
توجهی از کشت به ثمر نخواهد رسید. اسفندیار امینی با 
اشاره به اینکه به دلیل تشنه بودن کشت، تقاضا کردیم 
آب زودتر از موعد مقرر باز شوداظهار داشت: دو روز پیش 
آب زاینده رود وارد ش��بکه های آبیاری شده اما هنوز به 
طور کامل تثبیت و تنظیم نشده است.  اسفندیار امینی 

تاکید کرد: امیدواریم در مدت بیست روز، حجم آب به گونه ای باشد که در 
کشت پاییزه یک دوره آبیاری شود و برای ادامه آن منتظر تصمیمات جدید 
مسووالن خواهیم بود.و ی ابراز امیدواری کرد بعد از بیستم اسفند ماه حجم 

بارش ها و آب به گونه ای باشد که جریان آب تداوم یابد.
وی همچنین به اعتراض کش��اورزان نس��بت به نحوه تحوی��ل آب به آنها 
اش��اره کرد و گفت: در تقس��یم آب س��االنه برای تمام بخش های مصرف 
از جمله یزد، ش��رب، صنعت و حتی برای چهارمحالی ها میزان تخصیص 
آب در مح��ل مصرف محاس��به می ش��ود؛ در حالی که برای کش��اورزان 

ش��رق و غرب این میزان در محل س��د زاینده رود 
محاسبه نمی شود. وی افزود: در سال جاری ۶۰۰ 
میلیون متر مکع��ب آب در محل س��د زاینده رود 
به کش��ت پاییزه کش��اورزان اصفهان��ی تخصیص 
یافت ک��ه حداقل ۴۰ درص��د آب در مس��یر پرت 
می ش��ود و این موجب اعتراض کش��اورزان شده 
اس��ت. امینی ادامه داد: آبی که برای کشت پاییزه 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان جاری شده به گفته 
 مسووالن تا رس��یدن به ش��بکه های آبیاری پرت

 ش��ده اس��ت.  وی بیان داش��ت: اگر آب تحویل��ی به کش��اورزان همانند 
س��ایر بخش ها در محل مصرف محاس��به ش��ود، می توان امی��دوار بود 
آب بس��ته نش��ود و کش��ت پایی��زه از خس��ارت نج��ات یاب��د. وی 
ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا ای��ن می��زان آب تحویل��ی نزدی��ک ب��ه ۴۰ درصد 
زمی��ن های کش��اورزان ش��رق اصفه��ان زیر کش��ت رفت، تاکی��د کرد: 
 اگ��ر بخواهند می��زان آب تحویلی به کش��اورزان ش��رق را در محل س��د
  زاینده رود محاس��به کنند،  درصد قابل توجهی از کش��ت به ثمر نخواهد

 رسید.

علی اصغر توفیق معاون آم��وزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت  به هفت��ه خرید 
الکترونیکی که از 18 تا 25 اسفندماه برگزار می شود، 
اشاره کرد و افزود: با مقایسه حجم خریدهای اینترنتی 
در جهان، ایران س��هم یک درصدی را از این تجارت 
 به خود اختصاص داده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
پیش بینی می ش��ود در س��ال 2۰15 حجم جهانی 
تجارت الکترونیکی در بخش خرده فروشی به حدود 
یک هزار و 7۰۰ میلیارد دالر برسد، اظهار داشت: در 

این سال یک سوم خریدهای دنیا معادل 3/1۴ درصد از این میزان تجارت 
الکترونیکی در بخش خرده فروشی در منطقه آسیا – پاسفیک خواهد بود 
که این نشان از توانمندی منطقه آسیا در بخش تجارت الکترونیکی است. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، از رش��د 229 درصدی حجم خرید 
اینترنتی در ایران طی س��ال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال قبل خبر 
داد و گفت: در س��ال گذش��ته معادل 139 هزار میلیارد ریال حجم خرید 
اینترنتی در ایران انجام گرفته است. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت: این مرکز قصد دارد تا در راس��تای 

شناخت بیش��تر و کمک به توسعه تجارت الکترونیک 
در نیمه دوم اسفندماه س��ال جاری دومین جشنواره 
خرید اینترنتی با عنوان دوشنبه بازار اینترنتی برگزار 
کند. محم��د گرکانی نژاد ب��ا بیان  اینکه ب��ا توجه به 
گس��ترش فضاهای خریدهای اینترنت��ی و البته الزام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به استفاده هرچه بیشتر از 
فضاهای اینترنتی برای خریدهای ارزان، این جشنواره 
برگزار خواهد ش��د، افزود: این جش��نواره از 18 تا 25 
 اسفندماه برگزار می شود.گرکانی نژاد با تاکید بر اینکه

 س��ایت های فروش اینترنتی باید دارای نماد اعتماد باشند، اظهار داشت: 
بیش از 7 هزار و 2۰۰ سایت در کش��ور دارای نماد اعتماد هستند؛ چرا که 
 این نماد به عنوان نش��انه اس��تاندارد برای س��ایت های اینترنتی به شمار

 می آین��د. وی به خری��داران توصیه کرد از س��ایت هایی که فاقد نش��انه 
اعتماد هس��تند، خریدی انج��ام ندهند؛ چرا ک��ه اگر س��ایتی دارای این 
نماد باش��د در صورت تخل��ف مردم می توانند ش��کایات خ��ود را از مرکز 
 توس��عه تجارت الکترونیک��ی وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت پیگیری

 کنند.

آمارهای جدی��د حاکی از افزایش 15 ت��ا 2۰ درصدی 
س��وء تغذیه در بین دانش آموزان ایرانی است. این در 
حالی اس��ت که اجرای طرح های نه چن��دان کارآمد 
 و منظ��م مانن��د توزیع ش��یر و ق��رص آهن از س��وی

 دستگاه های مربوط در مدارس کشور نتوانسته در این 
زمینه تغییراتی ایجاد کند.

  تغذی��ه دان��ش آموزان ب��ه می��ان وعده های��ی گفته 
می شود که آنها در زنگ های تفریح و به منظور تامین 
 انرژی برای حضور در س��اعات بع��دی کالس مصرف 
می کنند. همچنین تغذیه مناسب، ارتباط مستقیمی 
بر حافظه کوتاه مدت و یادگی��ری دانش آموزان دارد و 
 باعث س��المت و یا بروز بیماری ه��ای مختلف در آنها 
می شود. این در حالی است که بسیاری از دانش آموزان 
میان وعده هایی را ترجیح م��ی دهند که حاوی انرژی 
باال و مواد مغذی پایین هس��تند و از آنجایی که بخش 
عمده ای از ای��ن خوراکی ها را چربی ه��ا ومواد قندی 
ساده تش��کیل می دهد، باعث ایجاد یک حس سیری 

کاذب می شوند.
این میان وعده ها بدون آنکه نیازه��ای تغذیه ای الزم 
را برای آنها تامین کند، اش��تهای دانش آموزان را برای 
خوردن وعده های اصلی غذا از بی��ن می برد و به مرور 
زمان باعث ایجاد کمبودهای تغذیه ای می شود. عالوه 
بر این برخ��ی از دانش آموزان بدون خ��وردن صبحانه 
راهی مدرسه می شوند و مهم ترین وعده غذایی روزانه 
خود را از دس��ت می دهند. این افراد بیش از سایرین با 
افت قند خون، بی قراری، خس��تگی و عدم توانایی در 
گوش سپاری به مطالب درسی مواجه شده و در نهایت 

دچار افت تحصیلی می ش��وند. به گفته کارشناس��ان 
تغذیه اگرچه میان وعده ها نمی تواند جایگزین صبحانه 
دانش آموزان شود؛ اما میان وعده هایی نظیر نان و پنیر و 
گردو، شیر و خرما، ، میوه های خشک، میوه های طبیعی 
و ... تاثیر مثبتی بر روند یادگیری، تمرکز و فعالیت های 

روزانه آنها دارد. 
بهتری�ن و بدتری�ن میان وع�ده ها ب�رای دانش 

آموزان
گنجاندن یک میان وعده مناسب و مغذی تاثیر زیادی 

در حافظه کوتاه مدت دانش آموزان دارد.
 تغذیه دانش آموزان به میان وعده هایی گفته می شود 
که آنه��ا در زنگ های تفریح و به منظ��ور تامین انرژی 
برای حضور در ساعات بعدی کالس مصرف می کنند. 
همچنین تغذیه مناس��ب ارتباط مستقیمی بر حافظه 
کوتاه م��دت و یادگیری دان��ش آم��وزان دارد و باعث 
سالمت و یا بروز بیماری های مختلف در آنها می شود .

 بنابرای��ن تغذیه مناس��ب باید ش��امل م��واد غذایی و 
خوراکی هایی هستند که جزو گروه هایی اصلی غذایی 
به شمار می روندکه در این میان می توان به میوه های 
تازه فصل مانند سیب ، پرتقال ، نارنگی ، موز و همچنین 
خرمای خشک، توت خش��ک، انجیر خشک، که عالوه 
بر داش��تن قند طبیعی حاوی انواع ویتامین ها و امالح 
معدنی هس��تند اش��اره کرد. انواع مغزها مانند گردو ، 
بادام و پس��ته دارای پروتئین گیاه��ی مرغوب و چربی 
مفید و میزان باالیی از ویتامین ه��ا و امالح معدنی در 

آنها وجود دارد.
این در حالی اس��ت که س��اندویچ ه��ای خانگی مانند 

ساندویچ مرغ، همبرگرخانگی ، انواع کوکو یا کتلت که 
در خانه تهیه می ش��وند، نان و پنیر و گردو، نان و پنیر 
و گوجه فرنگی، نان و تخم م��رغ و ... نیز انتخاب تغذیه 
ای خوبی برای دانش آموزان به ش��مار می رود. حال با 
وجود آنکه کارشناسان همواره بر ضرورت تهیه تغذیه 
س��الم و مناس��ب به دانش آموزان تاکید دارند، برخی 
از خانواده ه��ای ایرانی تصور می کنند ب��ا دادن پول به 
فرزندان خود به آنها محبت م��ی کنند و فرزندان خود 
را در خرید میان وعده در مدرسه آزاد می گذارند و این 
درحالی اس��ت که با این کار س��المت کودک خود را تا 

حدود زیادی به خطر می اندازند.
 غاف��ل از آنک��ه دان��ش آم��وزان به وی��ژه در س��نین

 پایین ت��ر نمی توانند ب��رای خرید م��واد غذایی مورد 
نیاز بدن شان به درس��تی تصمیم بگیرند و به خوردن 
خوراکی هایی با ارزش غذایی پایین نظیر کیک و پفک 
 و چیپس روی می آورند که س��المتی آنه��ا را به خطر

 می ان��دازد. همچنین ب��ه گفته کارشناس��ان، مصرف 

خوراکی های فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس، 
بدترین انتخ��اب غذایی ممک��ن برای دان��ش آموزان 
اس��ت. این دانش آموزان تنها بر اساس طعم، خوراکی 
مورد عالقه خود را انتخ��اب می کنند و هیچ توجهی به 
مواد غذایی موجود در آن ندارند. اغلب این خوراکی ها 
دارای مواد افزودنی، رنگ های غیر طبیعی و نمک باال 
هس��تند که بر روی هوش و ذکاوت آنها تاثیر گذاشته 
 و یادگی��ری دان��ش آم��وزان را کاهش م��ی دهد؛ به 
گونه ای که آنها معموال در دروسی مانند ریاضی کارایی 
کمتری خواهند داش��ت. مصرف آب نیز برای سالمتی 
دانش آموزان بسیار ضروری است و در صورتی که آنها 
به اندازه کافی آب مصرف نکنند، درصد یادگیری شان 

کاهش پیدا می کند. 
اجرای نامنظم طرح توزیع شیر رایگان در مدارس 

کشور
طرح توزیع ش��یر رایگان در مدارس یکی از طرح هایی 
اس��ت که برای پوش��ش ضع��ف تغذی��ه ک��ودکان و 
دانش آموزان در کشور در دس��تور کار وزارت آموزش 
و پرورش ق��رار گرف��ت، اما متاس��فانه ای��ن طرح در 
سال های اخیر با فراز و نش��یب هایی همراه بوده است، 
این درحالی اس��ت که افزایش س��رانه مصرف شیر در 
 میان کودکان باعث افزایش ق��درت یادگیری کودکان

 م��ی ش��ود. مص��رف منظ��م ش��یر در ک��ودکان 
نقش اساس��ی در رش��د ق��د آنه��ا داش��ته، از ابتال به 
ان��واع بیم��اری ه��ا جلوگی��ری م��ی کن��د و موجب 
 تقوی��ت سیس��تم ایمن��ی ب��دن دان��ش آم��وزان 

می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

صرفه جویی ١0 میلیارد دالری با 
افزایش تحویل گاز به نیروگاه ها

حمیدرض��ا عراق��ی مدیرعام��ل 
ش��رکت ملی گاز گف��ت: حجم 
تحوی��ل گاز ب��ه نی��روگاه ها در 
339 روز امس��ال نس��بت ب��ه 
م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته 
مترمکع��ب  میلی��ارد   13
افزای��ش یاف��ت و ای��ن مق��دار، 
 جایگزی��ن س��وخت ه��ای مایع

 شد. 
وی افزود: تحویل مقدار یاد شده 

گاز به بخش نیروگاهی در تاریخ صنعت گاز بی س��ابقه بوده و این روند با هدف 
کاهش مصرف سوخت های مایع و کاهش آلودگی هوا ادامه می یابد. 

مدیرعامل شرکت ملی گاز یادآور ش��د: میانگین گاز تحویل شده به نیروگاه ها 
از ابتدای امسال ) تا س��وم اس��فندماه( روزانه 1۴۰ میلیون مترمکعب تحویل 
 ش��ده که این مقدار در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 1۰۰ میلیون مترمکعب

 بود. 
به گفته عراقی، ارزش حرارتی گاز با س��وخت های مای��ع مصرفی برابری دارد 
 و اس��تفاده از همین مقدار فرآورده در نیروگاه ها جلوگیری ش��ده که عالوه بر

 صرفه جویی اقتصادی ، تاثیر چشمگیری در کاهش آلودگی داشت. 
معاون وزیر نفت تاکید کرد: طی دوره یاد ش��ده ، ۴7 میلیارد مترمکعب گاز به 

نیروگاه ها تحویل داده شده است.
 پس از بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، روزانه حدود 1۰۰ میلیون 
مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزود شد و به تبع آن گاز بیشتری نیز به 

نیروگاه ها تحویل داده شد.

افزایش مصرف بنزین در 
هفته اول اسفندماه

طاهریان، سرمربی تیم 
ملی واترپلو شد

۴ عمل اصلی که قبل از 
عید باید انجام دهید
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 کالهبرداران 
در کمین اند

برای رسیدن به مرجعیت علمی 
باید یک آینده پژوه بود

 عمده کمکم به گیتی پسند،  
روحی- روانی است

توقف کامل فعالیت مغز،  هنگام 
ایران تشنه  است؛  محیط زیست در خطر!فریاد کشیدن
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رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت:
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نقش رابطه عاطفی در درمان 
افسردگی  سالمندان

 پ��در ب��زرگ و م��ادر ب��زرگ ه��ا دوس��ت دارن��د ب��ه 
نوه های شان در هر س��نی که هستند کمک کنند. حتی 
وقتی نوه های شان بزرگ شده اند؛ زیرا اگر بیشتر از اینکه 
حمایت کنند  حمایت ش��وند، حس پوچی به آنها دست 
می دهد و گمان می کنند از کار افتاده و فرسوده شده اند.

مادر بزرگ و پدر بزرگ ها مي توانند براي یک زن و شوهر 
جوان کمک بسیار خوب و مفیدي باشند و آنها هم از وجود 

نوه خود و محبت به او لذت ببرند.
ی��ک خانواده جوان براي رش��د، ب��ه یک زندگ��ي آرام و 
 مس��تقل نی��از دارد. همزم��ان ب��ا ای��ن، مادر ب��زرگ و
 پدر بزرگ ها نیز مي خواهند مفید واقع شده و تا سر حد 

امکان نوه هاي خود را مورد لطف و مرحمت...
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دست درازی به رسانه،  یک رفتار 
طبیعی شده است !

 شماری از مجریان، گزارشگران و تهیه کنندگان برنامه های ورزشی
 بیانی��ه ای را در حمای��ت از مجری برنام��ه 9۰ منتش��ر کردند.به 
گ��زارش  زاین��ده رود به نقل از مش��رق نی��وز، برخ��ی از مجریان، 
گزارش��گران و  تهی��ه کنندگان برنام��ه های ورزش��ی در خصوص 
 اتفاق های هفته های اخیر برای گزارش��گران فوتبال و به ویژه عادل

 فردوسی پور، بیانیه ای را منتشر کردند که نسخه ای از آن در اختیار 
خبرگزاری فارس قرار گرفته است. متن...
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مفاد آرا 
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 مده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   12/187

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
 نظر به اين که برابر آرا صادره هيات قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تصرفات مالكانه و بالمعارض 
لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح  متقاضيان محرز گرديده است 
زير و به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضايي تقديم نمايند و گواهي تقديم دادخواست را از مراجع قضايي اخذ وبه 
اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه قطعي دادگاه 
است در صورتي که اعتراضي در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت 
مي نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد                                                        
1-راي شماره 139360302033000759-1393/05/27 آقاي غالمرضا روشن ضمير 
فرزند عباس  به شماره شناسنامه 8 و شماره ملي 1239712995 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه و باغچه و بمساحت 465/30 متر مربع و بشماره پالك 562 

فرعي از 77- اصلي واقع در کندز جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز 
به  آقاي حسن طالبي طرقي  2-راي شماره 1393/06/01-139360302033000803- 
در ششدانگ  تهران  از  0042538696 صادره  ملي  شماره  2826و  شناسنامه  شماره 
يكدرب باغ و بمساحت 1329/59 متر مربع و و بشماره پالکهاي 3198و 3199 فرعي از 
193- اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي و مع الواسطه 

از مالك رسمي علي طالبي طرقي 
شماره  به  کريمي  علي  139360302033000946-1393/06/29-آقاي  شماره  3-راي 
شناسنامه 2 و شماره ملي 1239713746فرزند لطف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكدرب باغ بمساحت 338/19متر مربع و بشماره پالك 291 فرعي از 127- اصلي واقع 
در دستجرد جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز انتقالي عادي از ورثه و مالك رسمي خانم 

زرين کريمي 
به  بيك  فلك  فرنگيس  خانم   1393/07/30-139360302033001184 شماره  4-راي 
شماره شناسنامه 21 و شماره ملي 1239594127 فرزند عباس در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكدرب باغ و بمساحت 3709 متر مربع و بشماره پالك 119 فرعي از شماره 
1- اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالكين رسمي 

آقاي حسين آقا کريمي طاري و عصمت زرين کاله 
5- راي شماره 139360302033001288-1393/09/24 آقاي سيد اصغر ميري چيمه 
به شماره شناسنامه 347و شماره ملي 0039247211 فرزند سيد جواد در ششدانگ 
1482و  پالك  بشماره  و  مربع  295/47متر  بمساحت  و  مشجر  حياط  و  خانه  يكباب 
1487و 1488فرعي از 25- اصلي واقع در روستاي چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
حسين  و  بابائي  فرخ  و  چيمه  ميري  جواد  سيد  رسمي  مالكين  از  عادي  انتقالي  نطنز 

اسماعيل زاده چيمه  و محسن جاللي چيمه 
زاده  محمد  عباس  آقاي   1393/09/24  -139360302033001291 شماره  راي   -6
در  اله  نعمت  1239721978فرزند  ملي  شماره  12و  شناسنامه  شماره  به  فريزهندي 
از  فرعي   683 پالك  بشماره  و  مربع  60متر  بمساحت  مخروبه  خانه  يكباب  ششدانگ 
1- اصلي واقع در فريزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي نطنز انتقالي عادي ومع الواسطه 
ازمالك رسمي خانم جان کمالي فريزهندي و حسين مرتضائي فريزهندي و نعمت اله  

محمد زاده  فريزهندي 
محمد  مير  محمد  سيد  آقاي   1393/09/24-139360302033001295 شماره  راي   -7
علي طاري  به شماره شناسنامه 7 و شماره ملي 1239583613 فرزند سيد سيف اله 
در 25 سهم  مشاع از 78 سهم ششدانگ  يكدرب باغ  و بمساحت 1488/03متر مربع و 
بشماره پالك 998 فرعي از شماره 1- اصلي واقع در روستاي طار جزء بخش 11 حوزه 

ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالك رسمي خانم بتول ابراهيمي  طاري 
به  طرقي  آقابابا  حسن  139360302033001296-1393/09/24آقاي  شماره  8-راي 
شماره شناسنامه 47 و شماره ملي 1239719329 فرزند محمود در 40/89متر مربع از 
ششدانگ قسمتي از يكباب خانه و بشماره پالك 55 فرعي از 193- اصلي واقع در طرق 
جزء بخش 11 انتقالي از مالك رسمي حسين جالليان و عادي از خانم فاطمه ابوفاضلي 
غفاري  غالمرضا  آقاي   –  1393/09/29  -139360302033001317 شماره  راي   -9
طاري  به شماره شناسنامه 2412 و شماره ملي 0042152372 فرزند غالمحسين در 
از شماره  فرعي  متر مربع و بشماره پالك 546  بماسحت 305  باغ  يكدرب  ششدانگ 
از مالك رسمي غالم  انتقالي  ثبتي نطنز  1- اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه 
رحيمي طاري و صغري و غالمحسين  غفاري و مع الواسطه از غالمرضا غفاري  طاري 
10- راي شماره 139360302033001318- 1393/09/29 خانم زهرا صمدي امين  به 
يكباب  در ششدانگ  فرزند محمد  ملي 0042278899  شماره شناسمه 3228و شماره 
خانه قديمي بمساحت 70/58متر مربع و بشماره پالك 1641 فرعي از 1- اصلي واقع در 
طار جزء بخش 11  انتقالي عادي و مع الواسطه از مالكين رسمي صغري و محمد زعفر 

علينقي و مرصع سلطان  اکرمي 
روستايي  تعاوني  شرکت   1393/10/06  -139360302033001330 شماره  11-راي 
شريعتي  در ششدانگ يكباب ساختمان و بمساحت 204/11 متر مربع و بشماره پالك 

173 فرعي از 76- اصلي واقع در ريسه جزء بخش 9 حوزه ثبتي  نطنز 
12- راي شماره 139360302033001331-1393/10/07 آقاي سيد رحيم جاللي چيمه 
به شماره شناسنامه 1023 و شماره ملي 1239234015 فرزند سيد مرتضي در چهار 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجر و بمساحت 478/29 
متر مربع و بشماره پالك 1725 فرعي از 25- اصلي واقع در روستاي چيمه جزء بخش 

10 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالكين رسمي  بلقيس  و امه نساء جاللي  چيمه 
13- راي شماره 139360302033001382-1393/10/17 آقاي علي باقري ابيازني به 
در ششدانگ  علي   فرزند حيدر  ملي 1239139144  شماره شناسنامه 614 و شماره 
يكباب خانه و حياط و بمساحت 385 متر مربع و بشماره پالك 295 فرعي از 51- اصلي 
واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي و مع الواسطه از مالكين رسمي 
آقاي سيد احمد و ماه بيگم هاشمي رهني  و عادي از آقاي  اصغر دال و علي رجب زاده 
به  عليا  نقوي  علي  آقاي   1393/12/04  -139360302033001581 شماره  راي   -14
شماره شناسنامه 2749 و شماره ملي 1239057377 فرزند محمد در ششدانگ يكباب 
خانه و بمساحت 193/90 متر مربع و بشماره پالك 3013-1364- فرعي از 33- اصلي 
واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي از مالك  رسمي آقاي محمد نصيري

مرادي  اصغر  آقاي   1393/12/08  -139360302033001609 شماره  15-راي 
مربع   1578/56متر  بمساحت  و  باغ   يكدرب  ششدانگ  در  اله  هدايت  فرزند  بيدهندي 
و بشماره پالك 1188 فرعي از 15- اصلي واقع در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
از  عادي  و  بيدهندي  لطفي  رقيه   وخانم  مرادي  محمد  رسمي  مالك  از  انتقالي   نطنز  

هدايت اله مرادي  بيدهندي 
16- راي شماره 139360302033001615- 1393/12/10 – آقاي مرتضي  زماني نيه 
فرزند عباسعلي  به شماره شناسنامه 5024 و شماره ملي 0041328000 در 609/18 
يكباب خانه جديد االحداث و بشماره پالك 111  از 6427 سهم ششدانگ  سهم مشاع 

فرعي از 147- اصلي واقع در مزده جزء بخش 11 انتقالي از مالك رسمي  
به  عليا  نقوی  علی  آقای   -93/12/11-139360302033001639 شماره  رای   -17

شماره شناسنامه 2749 و شماره ملی 1239057377 فرزند محمد در ششدانگ يك باب 
خانه و به مساحت 193/90 مترمربع و به شماره پالك 3013-1364 فرعی از 33 اصلی 
واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی از مالك رسمی آقای محمد نصيری 

تاريخ انتشار نوبت اول:1293/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/27

م الف:251 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
مفاد آرا

و  اراضی  ثبتی  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آرا  صادره موضوع  آگهی   12/184
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
شهر ستان نائين باستناد اسناد رسمی مالكيت مشاعی و اسناد عادی تسليمی تصرفات 
مفروزی و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايستی پس از انتشار اولين 
از  بايد  و معترض  نمايند  تسليم  اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  آگهی  نوبت 
تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضائی نمايد و گواهی تقديم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحويل دهد دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی 

دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

کاظمی  موسی  بيگم  خانم سكينه  1-رای شماره93/10/17-139360302031001559 
فرزندسيد جالل ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 346 
اصلی واقع در نائين بخش 1 ثبت نايين به مساحت 145 متر مربع خريداری رسمی از 

علی رستمی راوری
فرزند  دريس  رضا  آقای   93/10/24-139360302031001588 شماره  2-رای 
عبدالحسين ششدانگ مفروزی قطعه زمينی که درآن احداث بنا شده احداثی در پالك 
ثبتی قسمتی  از 3233 اصلی واقع در محمديه بخش 2 ثبت نايين به مساحت235.45 متر 
مربع خريداری رسمی ازسيد محمد موسی کاظمی وغيره نسبت به اصل وخريداری 

عادی از حوابيگم موسی کاظمی نسبت به ثمنيه اعيانی 
فرزند  انارکی  زاهد  حسن  آقای  شماره93/10/24-139360302031001592  3-رای 
متصل  وزمين محصور  بهاربند  مفروزی  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ابراهيم سه  محمد 
به  نايين  ثبت   4 بخش  درانارك  واقع  اصلی   158 از  قسمتی  ثبتی  پالك  به  آن  به 
 مساحت ششدانگ 72.10 مترمربع خريداری عادی مع الواسطه از احمد عابدی انارکی 

مالك رسمی
علی  فرزند  سعيدی  سكينه  خانم  شماره93/10/24-139360302031001593  4-رای 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی بهاربند وزمين محصور متصل به آن به پالك 
ثبتی قسمتی از 158 اصلی واقع درانارك بخش 4 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 72.10 

مترمربع خريداری عادی مع الواسطه از احمد عابدی انارکی مالك رسمی
فرزند  انارکی  زاهد  حسن  آقای  شماره93/10/24-139360302031001594  5-رای 
اصلی   160 ثبتی  پالك  به  خانه  مفروزی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ابراهيم  محمد 
واقع درانارك بخش 4 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 506.55 مترمربع خريداری عادی 

از احمد عابدی انارکی
علی  فرزند  سعيدی  سكينه  خانم  شماره93/10/24-139360302031001595  6-رای 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه به پالك ثبتی 160 اصلی واقع درانارك بخش 
4 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 506.55 مترمربع خريداری عادی از احمد عابدی انارکی
فرد  طباطبايی  مرضيه  خانم   93/10/24-139360302031001600 شماره  7-رای 
فرزندسيد محمد علی ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 
45 اصلی واقع در روستای جامكان بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مساحت 

130متر مربع خريداری عادی از وراث شكراله قنبری 
8-رای شماره 139360302031001601-93/10/24 آقای رضا علی جعفری عفی آباد 
فرزندنجفعلی ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 1 فرعی 
از 17512 اصلی واقع در مزرعه قلی آباد بخش 2 ثبت نايين به مساحت 224.83 متر 

مربع خريداری رسمی
آباد  عفی  جعفری  حميد  آقای   93/10/24-139360302031001602 شماره  9-رای 
 1 از  قسمتی  ثبتی  درپالك  احداثی  باب خانه  يك  مفروزی  علی ششدانگ  فرزند رضا 
فرعی از 17512 اصلی واقع درمزرعه قلی آباد بخش 2 ثبت نايين بمساحت 180.76 

مترمربع خريداری رسمی از رضا علی جعفری عفی آباد
آبادی  قيوم  آقايی  آقای حسن  10-رای شماره 93/10/24-139360302031001605 
فرزند فرج اله ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 497 
اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين بمساحت 

485.55 مترمربع خريداری عادی از رضا حيدری
مهرآباد  اکبری  معصومه  خانم  شماره93/11/19-139360302031001657  11-رای 
فرزند حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از 4128 اصلی واقع درروستای مهر آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 

87.70 مترمربع خريداری عادی از رضا مردانی
فرزند  محمدی  غالمرضا  آقای  شماره93/11/19-139360302031001658  12-رای 
حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی 
از 4128 اصلی واقع درروستای مهر آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 87.70 

مترمربع خريداری عادی از رضا مردانی
نائينی  ميرزابيكی  همدم  خانم   93/11/19-139360302031001659 شماره  13-رای 
از 31  از 18 فرعی  ثبتی قسمتی  احداثی در پالك  باغ  فرزند عزيز ششدانگ مفروزی 
اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 722.20 مترمربع خريداری عادی از 

ورثه ابوالقاسم مالبابايی باشرط عدم تفكيك وعدم تغيير کاربری
نصيری  هرمزی  مهدی  آقای   93/11/19-139360302031001660 شماره  14-رای 

درپالك  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمينی  قطعه  مفروزی  ششدانگ  عزيزاله  فرزند 
ثبتی قسمتی از 133 فرعی از 20038 و20041 اصلی واقع در نايين بخش 2 ثبت نايين 

بمساحت 63.70 مترمربع خريداری عادی از عزيز اله هرمز نصيری وزهراارجكی
15-رای شماره139360302031001661-93/11/19 خانم زهرا ارجكی فرزند حسين 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثی در قسمتی از پالك ثبتی 133 فرعی 
از 20038و 20041 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 308.80 

مترمربع خريداری بصورت رسمی
16-رای شماره 139360302031001662-93/11/19 آقای عزيز اله هرمزی نصيری 
پالك  از  قسمتی  در  احداثی  خانه  باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  عباس سه  فرزند 
ثبتی 133 فرعی از 20038و 20041 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 

ششدانگ 308.80 مترمربع خريداری بصورت رسمی
17-رای شماره139360302031001725-93/12/10 خانم فاطمه موسی کاظمی فرزند 
سيد مصطفی 30 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ خانه پالك ثبتی 3151 اصلی واقع 

از  عادی  خريداری  مترمربع   304 ششدانگ  بمساحت  نايين  ثبت   2 بخش  درمحمديه 
آقايان سيد محمد وسيد موسی وخانم اقدس همگی موسی کاظمی

محمدی  نظری  حسين  آقای  شماره93/12/10-139360302031001726  18-رای 
بخش  درمحمديه  واقع  اصلی   2585 ثبتی  پالك  مخروبه  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند 

2 ثبت نايين بمساحت 135 مترمربع خريداری عادی از وراث بيگم مصاحبی محمدی
مزرعه  کريمی  صديقه  خانم   93/12/10-139360302031001727 شماره  19-رای 
از  ثبتی قسمتی  احداثی در پالك  يكباب خانه  فرزند حسين ششدانگ مفروزی  شاهی 
5269 اصلی واقع درروستای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين بمساحت 62.95 مترمربع 

خريداری عادی از خانم جان کريمی
تمنانی  محمدی  حسين  آقای   93/12/10-139360302031001728 شماره  20-رای 
فرزند کريم ششدانگ مفروزی يكدرب خانه احداثی درپالك ثبتی قسمتی از 13 فرعی 
292 اصلی واقع درروستای نصرآباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين بمساحت 

240 مترمربع خريداری عادی از ورثه علی گل محمدی
21-رای شماره139360302031001729-93/12/10 آقای سعيد شهرياری فرزند علی 
واقع  اصلی   292 از  قسمتی  ثبتی  درپالك  احداثی  خانه  درب  يك  مفروزی  ششدانگ 
درروستای نصرآباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين بمساحت 341.65 مترمربع 

خريداری عادی از مالكين رسمی روستا)آقای حسن صادقيان وغيره(
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/27

م الف:539 رسول زمانی نائينی کفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين
ابالغ وقت رسیدگی 

10/595 شماره ابالغيه: 9310100351406286 شماره پرونده: 9309980351401004 
به طرفيت  دادخواستی  زاده  کامران رضوی  بايگانی شعبه: 931076 خواهان  شماره 
خوانده محمود غالمی به خواسته مطالبه وجه چك و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی 
 14 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهيد  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به 
کالسه 9309980351401004 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/03/19 و ساعت 
11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:29636 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/596 شماره ابالغيه: 9310100350108651 شماره پرونده: 9309980350200515 
شماره بايگانی شعبه: 930597 خواهان مهدی هارون رشيدی دادخواستی به طرفيت 
خوانده اميرحسين مرادزاده به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( 
ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 930597ح2 

ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/02/30 و ساعت 11:00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:29623 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/597 شماره ابالغيه: 9310100354207384 شماره پرونده: 9309980365100534 
شماره بايگانی شعبه: 930799 محاکم کيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کيفرخواست در پرونده کالسه 9309980365100534 برای جبار زارع به اتهام ريختن 
روغن موتور و مانند آن در راهها و راه آهن و  نخاله –مصالح ساختمانی –  زباله – 
حريم قانونی آنها يا انجام عملياتی که موجب اخالل در امر تردد وسايل نقليه شده و يا 
ايجاد راه دسترسی تقاضای کيفر نموده که رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1394/01/17 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به 
مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:29603 

شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/10/30-638 دادنامه:  شماره   440/93 پرونده:  شماره   12/182
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان خواهان: رضا شخصی دهاقانی فرزند 
بهرام نشانی فوالدشهر – A2- ورودی 103- پالك514 خوانده: محمدرضا اديبی سده 
فرزند بختيار نشانی مجهول المكان خواسته مطالبه مبلغ 8/512/427 ريال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه گردشكار: شورا با بررسی جميع اوراق 
و محتويات پرونده و با توجه به نظريه مشورتی اعضاء ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در اين پرونده آقای رضا 
شخصی دهاقانی فرزند بهرام دادخواستی به طرفيت آقای محمدرضا اديبی سده فرزند 
بختيار به خواسته مطالبه مبلغ 8/512/427 ريال به استناد رونوشت مصدق يك فقره 
رسيد بانكی تقديم نموده نظر به دادخواست تقديمی خواهان و تصوير مصدق رسيد 
بانكی و استعالم صورت گرفته از بانك ملی به شماره 317-93/9/4 که همگی حكايت 
از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نمايد دعوی خواهان را ثابت تشخيص و 
مستندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 8/512/427 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخير ادای دين وفق شاخص اعالمی 
حق  در  پرداخت  زمان  لغايت   93/8/5 تاريخ  از  اجرا  دايره  محاسبه  با  مرکزی  بانك 
خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز قابل واخواهی در اين 
شورا و سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان لنجان می باشد.م الف:946 شاه محمدی قاضی شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان لنجان 
حصر وراثت

شرح  به   984 شماره  شناسنامه  دارای  توتكانی  رضوانی  مهری  خانم   12/186
دادخواست به کالسۀ 481/93ش1 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان ناصر خدابخش بشناسنامه 118 در تاريخ 93/11/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شماره  به  خدابخشی  يگانه  از:1-  عبارتند  که  مادر  و  دائمی  همسر  يك  و  فرزند  يك 
مهری   -2 متوفی(  )فرزند  اردستان  صادره   83/1/8 متولد   1274236797 شناسنامه 
)همسر  متولد 61/3/24 صادره اصفهان  به شماره شناسنامه 984  توتكانی  رضوانی 
متوفی( 3- فاطمه کاشكی به شماره شناسنامه 5734 متولد 15/3/7 صادره اردستان 
)مادر متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:508 شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان  
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 93-991 خواهان عليرضا عشقعلی  12/188 در خصوص 
مبنی بر مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال وجه يك فقره چك با احتساب خسارت تاخير 
به  تامين خواسته  و  دادرسی  هزينه   – اجرای حكم  زمان  تا  زمان سررسيد  از  تاديه 
مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  چلچه  حيدری  محمدرضا  طرفيت 
خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  94/1/25 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
مجتمع  حقوقی   18 شعبه  م الف:33511  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ نسخه ثانی دادخواست و تجدیدنظر و ضمایم 

12/189 شماره ابالغيه: 9310100350210003 شماره پرونده: 9309980350200908 
شماره بايگانی شعبه: 931063 در خصوص تجديدنظرخواهی سيد مجيد ميرموسوی 
دادگاه  دوم  دادنامه 9309970350201643 شعبه  به  نسبت  ناصر عظيمی  به طرفيت 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره304. به علت مجهول المكان 
بودن تجديدنظرخوانده و درخواست تجديدنظرخواه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا تجديدنظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه پاسخی دارند 
به دادگاه تحويل نمايند در غير اينصورت پرونده با همين وضعيت به دادگاه تجديدنظر 
ارسال می گردد.م الف:33512 موسوی نژاد مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/190 شماره ابالغيه: 9310100351107079 شماره پرونده: 9309980351100751 
شماره بايگانی شعبه: 930853 خواهان عباس جوزانی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
مديريت اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و مديريت شعبه بانك سپه اصفهان و محمد 
بقولی دستجردی به خواسته ابطال قرارداد )مالی( تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نيكبخت ساختمان  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9309980351100751 ثبت 
گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/06/15 و ساعت 12:00 تعيين شده است به علت 
درخواست  و  رحيم  فرزند  بقولی دستجردی  محمد  آقای  بودن خوانده  مجهول المكان 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:33530 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
نشانی  به  اکبر  فرزند  کار  مفتول  محمد  آقای  پرونده:2440/93ش3  شماره   12/191
مجهول المكان محل حضور شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان واقع در سجاد – اول 
جهت  فوق  وقت  در  حضور  علت   11 ساعت   94/2/1 حضور  وقت  ارباب  رحيم  حاج 
حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  شويد.م الف:33531  حاضر  شورا  در  نفقه  رسيدگی 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شيرانی  اورك  افسانه  خواهان   2065-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/192
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت محمد استكی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9 ساعت   94/1/24 مورخ  برای 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33537 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

کهنگی  طباطبائی  احمد  سيد  خواهان   2060/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/193
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت مجيد افسر فرزند اسكندر تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای مورخ 94/1/22 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33538 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

کهنگی  طباطبائی  احمد  سيد  خواهان   2059/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/194
است  نموده  تقديم  اسكندر  فرزند  افسر  مجيد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   94/1/22 مورخ  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جرايد 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33539 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2

 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/195 شماره دادنامه: 9309970353201486 شماره پرونده: 9209980359401174 
شماره بايگانی شعبه: 930065 شاکی: آقای سيدمسعود حسينی آخوره سفالئی فرزند 
 – يداله به نشانی اصفهان  با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهياری فرزند  سيدکمال 
خيابان هشت بهشت غربی – حدفاصل گلزار و ملك – ساختمان امام رضا – طبقه سوم 
متهم: خانم فاطمه ابراهيمی فرزند محمدعلی به نشانی فعاًل مجهول المكان اتهام: انتقال 
مال غير گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم فاطمه 
ابراهيمی فرزند محمدعلی دائر بر فروش و انتقال مال غير موضوع شكايت آقای سيد 
مسعود حسينی آخوره سفالئی فرزند کمال با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهياری 
اين دادگاه با توجه به تحقيقات معموله شكايت شاکی و مالحظه اسناد و مدارك ارائه 
شده که بيانگر انتقال اوليه ملك موضوع شكايت شامل قطعه زمينی به مساحت دويست 
مترمربع واقع در خيابان امام خمينی  شهر اصفهان دارای پالك ثبتی 27/342 از سوی 
آقای حسن نادری فرزند مهدی به خانم فاطمه ابراهيمی و به عنوان صداق نامبرده در 
مورخ 86/12/8 و از طرفی فروش ملك مذکور از سوی فاطمه ابراهيمی به شخص آقای 
انتقال  و  قرارداد عادی مورخ 87/11/20  به موجب  اله  فرزند رحمت  محسن موگوئی 
مجدد ملك از سوی محسن موگوئی به شاکی )مسعود حسينی( به موجب قرارداد عادی 
مورخ 89/12/15 می باشد و اينكه متهم علی رغم موارد مذکور و اطالع از عدم مالكيت 
خود نسبت به ملك موصوف مبادرت به انتقال ملك به شخص آقای مسعود پيراسته 
فرزند ابراهيم به موجب وکالتنامه فروش رسمی به شماره 3154 مورخ 89/11/26 و 
بابت طلب نامبرده از آقای امير نادری به مبلغ هفتاد ميليون ريال می نمايد و همچنين با 
عنايت به گزارش و صورتجلسه مامورين انتظامی مبنی بر اقدام به تصرف و ساخت 
و ساز در ملك موضوع شكايت از سوی آقای محمدرضا کريمی فرزند اکبر به عنوان 
امور  در  رسمی  کارشناس  به  نظر  مضافًا  و  پيراسته  مسعود  آقای  از  ملك  خريدار 
ثبتی و اينكه متهم علی رغم ابالغ قانونی و اخطاريه از طريق نشر در آگهی حضوری 
و  است  نداشته  ارسال  نيز  دفاعيه  اليحه  و  نداشته  دادگاه  جلسه  و  دادسرا  محل  در 
توجهًا به کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی 
را محرز دانسته و مستنداً به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير و ماده يك قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و کالهبرداری حكم به محكوميت متهم فاطمه 
ابراهيمی فرزند محمدعلی به تحمل يكسال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ هفتاد ميليون 
ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می دارد در خصوص موضوع رد 
مال اخذ شده از کالهبرداری با عنايت به اينكه مستلزم ابطال وکالتنامه فيمابين متهم با 
آقای مسعود پيراسته از طريق مراجع ذيصالح می باشد لذا اين دادگاه مواجه با تكليفی 
قابل واخواهی  ابالغ  تاريخ  از  مهلت 10 روز  غيابی و ظرف  باشد رای صادره  نمی 
در همين شعبه و مجدداً ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم 
دادگاه   106 دادرس شعبه  نژاد  الهی  می باشد.م الف:33431  اصفهان  استان  تجديدنظر 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

12/196 شماره دادنامه: 9309970351901492 شماره پرونده: 9109980351901741 
شماره بايگانی شعبه: 911797 خواهان: خانم مريم مختاری ورنوسفادرانی به نشانی خ 
امام خمينی – بابوکان – محله حمام قديم – مغازه هوشنگ چرخی – منزل اصغر کريمی 
خوانده: آقای بهزاد محسنی به نشانی خ امام خمينی – خ درخشان – ك.ش ميرحسينی- 
پ8- منزل فاطمه محسنی خواسته: گواهی عدم امكان سازش گردشكار:دادگاه پس از 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 
بهزاد  طرفيت  به  مختاری  مريم  خانم  دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد. 
بدين  حرج  و  عسر  لحاظ  به  سازش  امكان  عدم  گواهی  صدور  خواسته  به  محسنی 
شرح که خواهان اظهار داشته خوانده همسر رسمی و قانونی وی بوده که حاصل اين 
از قبل از  اعتياد داشته که  ازدواج يك فرزند پسر 3/5 ساله می باشد متاسفانه زوج 
وقوع ازدواج مبتال بوده ليكن مخفی نموده است و مبادرت به ضرب و شتم و فحاشی 
رابطه زوجيت  احراز وجود  از  پس  دادگاه  است  نشده  پرداخت  نيز  ای  نفقه  و  نموده 
فيمابين طرفين حسب سند نكاحيه شماره 3671 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره  119 
حوزه ثبتی خمينی شهر با عنايت به محتويات پرونده من جمله رونوشت مصدق سند 
نكاحيه به شرح دادخواست تقديمی دادنامه شماره 910826-91/6/30 صادره از شعبه 
محكوم  انفاق  ترك  اتمام  به  زوج  محكوميت  بر  مبنی  خمينی شهر  جزايی  دادگاه   102
و  ناحيه زوج  از  زندگی مشترك  ترك  از  که حكايت  گواهان  اظهارات  تحمل حبس  به 
و اعتياد وی دارد نظريه مشاوره و داوری عدم حضور زوج جهت هرگونه دفاع علی 
الرغم ابالغ صحيح و قانونی از طريق نشر آگهی نظريه پزشكی قانونی در خصوص 
عدم بارداری زوجه فلذا دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1130 قانون 
مدنی حكم به طالق زوجه صادر و اعالم می گردد و زوج را ملتزم می گرداند با حضور 
ميسر  الزام وی  که  در صورتی  و  نمايد  مطلقه  را  ثبت طالق زوجه  دفاتر  از  يكی  در 
اقدام  نمودن خود  مطلقه  به  نسبت  دادگاه  اين  با  هماهنگی  با  تواند  نگرديد زوجه می 
نمايد طالق صادره با توجه به بذل دو عدد سكه تمام بهارآزادی از کل مهريه خلعی 
است و در خصوص مابقی مهريه اجرت المثل و جهيزيه و ساير حقوقات چون زوجه 
با  فرزند مشترك  باشد حضانت  نمی  تكليف  با  مواجه  دادگاه  اين  نداشته  درخواستی 
زوجه می باشد و زوج مكلف است ماهيانه مبلغ دو ميليون ريال بابت نفقات به زوجه 
پرداخت نمايد رای صادره غيابی ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(  دادرس شعبه 19  اقبالی  شعبه می باشد.م الف:33455 

شهرستان اصفهان 

 

      آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کیمیا پودرسازان آسیا )سهامی خاص(

      به شماره ثبت 48450 و شناسه ملی 10260666610 
9 صبح  ساعت  در  که  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آيد  می  عمل  به  دعوت  )سهامی خاص(  آسيا  کيمياپودرسازان  سهام شرکت  کليه صاحبان  از  بدينوسيله    

مورخ 93/12/24 به آدرس اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالی - ساختمان تك نگين - طبقه 4 - واحد4 تشكيل می گردد حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- افزايش سرمايه شرکت 

     هیات مدیره
2- ساير مواردی که در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.                                                                                                              
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گشتی در اخبار 135 حلقه چاه غير مجاز در سميرم پلمب شد

ریيس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت:

رییس اداره آب منطقه ای شهرس��تان سمیرم گفت: 135 حلقه چاه و 80 
پمپاز غیر مجاز در این شهرستان مسدود ش��د . رضا قدیری اظهارکرد: با 
مسدود کردن این تعداد چاه در شهرس��تان بیش از 10 میلیون لیتر آب 

صرفه جویی می شود .
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 رييس پليس فتاي اصفهان 
در هشدار به مسافران نوروزی:

كالهبرداران در كمين اند
رییس پلیس فتاي استان اصفهان نسبت به کالهبرداري برخي از 
سایت هاي اینترنتي که اقدام به ثبت نام تورهاي مسافرتي داخلي 
و خارجي در ایام نوروز مي کنند هش��دار داد و گفت: شهروندان 

فریب تبلیغات دورغین این سایت ها را نخورند.
به گزارش زاینده رودبه نقل از ایمنا، س��رهنگ س��ید مصطفي 
مرتضوي اظهار ک��رد: پرونده هاي پلیس فت��ا در روزهاي پایاني 
س��ال جاري حاکي از آن اس��ت که ش��هروندان در دام تبلیغات 
دروغین س��ایت هایي تحت عنوان تورهاي مس��افرتي افتاده و 
مبالغ زیادي از آنان کالهبرداري شده است. رییس پلیس فضاي 
تولید و تب��ادل اطالعات فرمانده��ي انتظامي اس��تان اصفهان 
افزود: در پي رسیدگي به پرونده هاي تشكیل شده تحت عنوان 
کالهبرداري اینترنت��ي از طریق ثبت نام در توره��اي داخلي و 
خارجي، بررس��ي موضوع در دس��تور کار این پلیس قرار گرفت. 
وي تصریح کرد: بررسي هاي پلیسي نشان داده که افراد سودجو 
از طریق تبلیغات در فضاي مجازي در جه��ت ثبت نام تورهاي 
مسافرتي داخل و خارج از کشور و درج قیمت هاي پایین تر، اقدام 
به فریب کاربران کرده و پس از دریافت وجه، دیگر پاس��خگوي 
پیام هاي کاربران نبوده و متواري ش��ده اند. سرهنگ مرتضوي 
خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه نوروز و بازار داغ 
مسافرت هاي داخلي و خارجي، ش��هرونداني که قصد مسافرت 
دارند فریب این سایت ها را نخورده و ثبت نام خود را در تورهاي 
 مسافرتي فقط از طریق آژانس هاي مسافرتي معتبر در شهر انجام 

دهند.

در آيين بهره برداری از طرح های منطقه 5 -10

پروژه ها برای رفاه مردم اجرايی شده 
است

امام جمعه سپاهان شهر گفت: امام علی)ع( سفارش کردند، امر 
اقتصادی جامعه را اصالح و در جامعه امنیت برقرار کنید، جامعه 
را اصالح کنید و عمران و آبادانی جامعه را مورد توجه قرار دهید 
بنابراین آنچه در جامعه با فس��اد، ظلم و ب��ی عدالتی مقابله می 
کند صالح ش��دن افراد جامعه است. حجت االس��الم عبداللهی 
با بیان اینك��ه هدف همه انبیاء اصالح امور مادی و معنوی بش��ر 
 و به کمال رس��اندن همه ارزش های دنیا و آخرت انس��ان است

 گفت: امیرالمومنین )ع( در نامه ای به مالک اش��تر استاندارش 
جمالتی می نویس��دکه اهداف متعالی اس��الم و برنامه رهبران 

آسمانی است.
امام جمعه سپاهان شهر عنوان می کند: پیام امام علی)ع( برای 
ش��ما مس��ووالن بزرگوار بر س��ه نكته تاکید دارد. تقوای الهی و 
خود را در محضر خدا دیدن، طاع��ت خدا را بر طاعت خود مقدم 
 داشتن و مقید بودن به دس��تورات الهی، پیام امیرالمومنین)ع(

 است.

براي اولین بار در کشور طراحی و تولید فوالد میكروآلیاژی استحكام باال 
با گرید S500MC مورد استفاده در ساخت شاسی کشنده تریلرهای 

سنگین در فوالد مبارکه اصفهان انجام شد.
غالمرضا جوانمردي، مدیر متال��ورژي و روش هاي تولید فوالد مبارکه 
ضمن تأیید این خب��ر گفت: تولید این نوع محصول در راس��تای پروژه 
جهانی س��بک س��ازي خودروها )ULSAB( با همكاری شرکت های 
خودروسازی و فوالدس��ازان بزرگ جهان به منظور تولید فوالدهای با 
استحكام باال و ضخامت کم، جهت کاهش وزن خودرو، کاهش مصرف 
س��وخت، کاهش آلودگی محیط زیس��ت و افزایش ظرفیت بارگیری و 
ایمنی تعریف ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: واحد متالورژی و روش های 
تولید شرکت فوالد مبارکه با همكاری شرکت شاسی سازی ایران )گروه 
بهمن( در جهت اهداف کالن شرکت فوالد مبارکه در توسعه محصوالت 
جدید و تولید فوالدهای با ارزش افزوده باالت��ر و به منظور تولید فوالد 
S500MC بر اساس استاندارد EN10149-2 اقدام به طراحی آنالیز 
شیمیایی و کلیه دستورالعمل های متالورژیكی در نواحی فوالدسازی و 
 5X1250 نورد گرم  کرد و با همكاری این نواحی تولید آزمایشی در ابعاد
و 8X1250 و به مقدار 200 تن به صورت کالف گرم صورت گرفت که 
پس از آزمایش عملیاتی در کارخانه مش��تری جهت س��اخت شاس��ی 
کش��نده تریلر مورد تأیید قرار گرفت. جوانمردي خاطر نشان کرد: به 
منظور تأمین اس��تحكام باالی ف��والد S500MC که ح��دوداً 3 برابر 
فوالدهای معمولی  است و هم چنین تأمین تافنس مناسب و مقاومت 
در مقابل خس��تگی در فوالد جهت جلوگیری از تردی و ایجاد ترک در 
تنش ها و فش��ارهای حاصل از تحمل  بارهای سنگین و همچنین براي 
بهبود جوش پذیری و فرم پذیری، می��زان کربن به کمتر از 0/1 درصد 
و افزایش میزان منگنز به بیش��تر از 1/2 درصد و کاهش مقدار فسفر به 
کمتر از 0/01 درصد و مق��دار گوگرد به کمت��ر از 0/008 درصد و نیز 
استفاده ازعنصرهای نیوبیوم و وانادیم در حدود 0/05درصد در دستور 
کار قرار گرفت و امكان دس��تیابی به استحكام تس��لیم 550  و کشش 
نهایی 620  مگاپاسكال در ضخامت 5 میلی متر فراهم شد. وي با اعالم 
رضایت بخش بودن کیفیت این محصول تولید ش��ده در فوالد مبارکه 
تصریح کرد:  ش��رکت ماموت نیز گرید S500MC را سفارش گذاری 
کرده و تولید و ارس��ال آن صورت گرفته است.محمد مظاهری،  رییس 
واحد خطوط نهایي نورد  از دستیابي به رکورد تولید ماهانه در خطوط 
اصالح 3 و4 در واحد خطوط نهایي نورد س��رد در خطوط اصالح ورق 

دست یافتند.
 وی با اعالم این خبر گفت: در بهمن ماه س��ال جاري پرسنل پر تالش 
واحد موفق شدند به رکورد تولید 13 هزار و 11 تن ورق درخط اصالح 
3 دست یابند. این در حالی است که رکورد قبلي این خط به میزان 11 
هزار و 698 تن درمهر ماه امسال تحقق یافته بود که به میزان یک هزار 

و 313 تن بهبود یافت.
وی افزود: درخط اصالح 4 نیز رکورد تولید به میزان 10 هزار و 665 تن 
ورق محقق شد که نسبت به رکورد قبلي این خط که درآذر ماه امسال 

محقق شده بود به میزان 365 تن بهبود یافت.
رییس واحدخط��وط نهایي نورد س��رد در ادامه کاهش تع��داد و زمان 
توقفات، برنامه ریزي مناس��ب در تولید، مش��ارکت و همدلي نیروهاي 

تولید و تعمی��رات، برنامه ریزي و کنت��رل تولید را از 
دالئل کسب این موفقیت برشمرد.محمد مظاهري در 
پایان از حمایت هاي مدیریت محصوالت پوشش دار 
و نهایي و واحدهاي س��رویس دهنده ب��ه این واحد، 
دفاتر تولید و تعمی��رات، برنامه ریزي و کنترل تولید، 
برنامه ری��زي و کنترل کیفی��ت و به وی��ژه کارکنان 
واحد تش��كر و قدرداني کرد و اظه��ار امیدواري کرد 
که همچنان ش��اهد موفقیت هاي بیشتري در زمینه 
تولید کمي و کیفي باشیم. همچنین علیرضا رییسی،  
مدیر واحد بس��ته بندی و بارگیری نورد سرد از ثبت 
رکورد بسته بندی و ارس��ال کالف سرد خام خبر داد 
و گفت: در بهمن ماه سال جاری رکورد بسته بندی و 
ارسال کالف س��رد خام به میزان 32 هزار و 663 تن 
به ثبت رس��ید که نس��بت به رکورد قبلی بهمن ماه 
92 که میزان 30 هزار و 150 تن بود، 9 درصد رش��د 

داشته است.
وی افزود: کالف س��رد خ��ام محصول مس��تقیم تولید خط��وط نورد 
دوقفسه ای و تاندم میل نورد سرد است  و مشتریان عمده ی آن کارخانه 

ورق خودرو چهارمحال و گالوانیزه کاشان  است.
در همین راس��تا با تالش پرس��نل خطوط تولید واحدهاي  نورد، واحد 
بسته بندی و ارسال محصول و همچنین همكاری  واحدهای برنامه ریزی 
تولید و حمل محصوالت در بهمن ماه س��ال جاری رکورد جدید ارسال 

کالف سرد خام به ثبت رسید.
استقبال رييس سازمان حفاظت محيط زيست از طرح های 

زيست محيطی فوالد مباركه اصفهان
معصومه ابتكار، معاون رییس جمهور و رییس حفاظت سازمان محیط 
زیست کش��ور در جریان برگزاری چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی 
محیط زیست پس از بازدید از غرفه فوالد مبارکه با آخرین دستاوردهای 

زیست محیطی این شرکت آشنا شد. 
ابتكار در این بازدید از طرح های پیشنهادی ش��رکت فوالد مبارکه در 
زمینه تثبیت ریزگردها به کمک س��رباره فرآوری ش��ده سرد و تصفیه 
و بازچرخانی پس��اب های خانگ��ی درچرخه صنعت، اس��تقبال کرد و 

راهكارهای اجرایی شدن و به کارگیری اصولی این طرح ها را با مسووالن 
محیط زیست فوالد مبارکه در میان گذاشت.

به گزارش خبرن��گار فوالد مبارک��ه، معاون رییس جمهور در مراس��م 
افتتاحیه این نمایشگاه نیز با تأکید بر اینكه دست یابی به توسعه پایدار 
بدون رعایت الزامات حفاظت محیط زیست امكان پذیر نیست، تصریح 
کرد: به همین منظور باید با همكاری بخش خصوصی و س��ازمان های 
مردم نهاد برای رس��یدن به این هدف و همچنین  رس��یدن به توسعه 
اقتصادی همگام با پیش��رفت در زمینه مباحث زیست محیطی تالش 

کنیم.
وی اظهار کرد: این نمایش��گاه با ش��عار اقتصاد س��بز، اقتصاد مقاومتی 
برپا ش��ده اس��ت. از این رو دولت نیز به این مهم تاکی��د دارد که باید با 
برنامه ریزی های حساب شده به پیشرفت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی 

در سایه رعایت قوانین زیست محیطی کمک کرد.
وی در بخش دیگ��ری از س��خنان خود ادام��ه داد: خوش��بختانه این 
 نمایش��گاه ب��ا اس��تقبال خ��وب بخش ه��ای خصوص��ی، دولت��ی و

 سازمان های مردم نهاد مواجه ش��ده است . از آنجایی که مساله محیط 
زیست یک مس��اله جهانی است، ما ش��اهد هس��تیم که از کشورهای 
مختلفی به منظور حفظ و پایش هرچه بیش��تر محیط زیس��ت در این 

نمایشگاه حاضر شده اند.
گفتنی است: چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی محیط زیست 2 تا 5 

اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
نصب سيس�تم تصفيه ب�ر روی قفس�ه های انتهايی زون 

فينيشينگ خط نورد گرم
 با نصب سیستم تصفیه بر روی قفسه های انتهایی زون فینیشینگ خط 
نورد گرم، گام مؤثر دیگري در راس��تاي ارتقاء شرایط زیست محیطي 

محل کار برداشته شد.
س��عید حفیظی، فورمن تولید خط نورد گرم با اعالم این خبر گفت: در 
فرآیند نورد، کالف تولید شده در قفسه های فینیشینگ در چند قفسه 
آخر، پوسته های اکسیدی ثانویه از سطح ورق در حال نورد جدا شده و 
در اثر سوختن احتمالي آنها امكان انتش��ار گرد و غبار یا پراکنده شدن 
دود در محیط وجود داشت؛ که به منظور حراست هرچه بیشتر محیط 

زیست و همچنین حفظ سالمتي هرچه بیشتر همكاران، در 
ابتدا با تعریف و اجراي پروژه اي از اسپری آب به تنهایی جهت 
کاهش این خروجي ها استفاده می شد ،که اثر چندان مطلوبي 
نداشت ؛ بنابراین  به همین منظور در ادامه با توجه به مطالعه 
مقاالت و راه حل های ارائه ش��ده از طرف س��ایر شرکت های 
فوالد ساز، مشابه خارجي از سیس��تمی متشكل از آب و هوا 
که به صورت اسپری در محل خروجی قفسه های فینیشینگ 
نصب شد، استفاده  شد. در این سیستم این قابلیت وجود دارد 
که با تغییر درصد آب و هوا و تنظیم فش��ار آنها بتوان به طور 
مؤثری از تولید غبار و سایرآالینده ها جلوگیری کرد.وي تأیید 
کرد: درحال حاضر این سیستم  به خوبي فعال  است و نتایج 
به دس��ت آمده حاصل از اجراي این پروژه بسیار قابل قبول و 

رضایت بخش می باشد. 
فوالد مباركه اصفهان الگويی بی نظير برای انتقال 

دانش فنی و مهندسی به ساير صنايع كشور است
مهندس علیرضایی،  رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی نیز در جریان بازدید از خطوط تولید فوالدمبارکه اصفهان گفت: 
تجارب ارزشمند و دانش فنی موجود در این واحد صنعتی مایه افتخار و 
الگویی بی نظیر برای انتقال آن به سایر صنایع کشور برای رشد و توسعه 
اقتصادی می باشد.وی افزود: استفاده بهینه از منابع و فرصت های موجود 
باعث شده است که این شرکت منظم در راستای اقتصاد مقاومتی و ارتقاء 
دانش فنی و مهندسی از مراکز پژوهشی و دانشگاه های کشور بهره مند 
شود . این موضوع منتج به بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز در 
داخل کش��ور ش��ده و از این طریق از توان متخصصان داخلی به خوبی 
استفاده شده است.علیرضایی در ادامه افزود: استفاده از توانمندی های 
داخل باعث شده اس��ت تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود و ارزش 
افزوده خوبی در کش��ور فراهم ش��د و چرخ های صنایع کشور با شتاب 
بیشتری در گردش باشد.وی ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاری خوبی 
که ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در معادن س��نگ آهن سنگان برای 
تأمین مواد اولیه انجام داده اس��ت، به طور قطع در رش��د و توسعه این 
استان بسیار تأثیرگذار خواهد بود و ما تالش خواهیم کرد هرچه سریعتر 
بهره برداری از معادن ص��ورت پذیرد.رییس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراس��ان رضوی در ادامه خاطر نشان کرد: فوالدمبارکه 
موتور محرک صنایع پایین دست و باالدست  است و انتقال دانش فنی 
و مهندسی این شرکت باعث شده  تا رشد خوبی در اقتصاد کشور ایجاد 
شود و سایر صنایع از محصوالت تولید ش��ده این شرکت به عنوان مواد 
اولیه خود بهره مند شوند؛  ضمن اینكه فرصت هاي شغلي فراوانی برای 
سایر هموطنان فراهم شود.علیرضایی در ادامه به اقدامات خوب فوالد 
مبارکه در راستای حفاظت از محیط زیس��ت اشاره کرد و افزود: فضای 
سبز موجود در این شرکت و تصفیه و بازچرخاني آب  در سیكل تولید کار 
بسیار ارزشمندی است و می توان عنوان کرد که فوالدمبارکه اصفهان 
نمادی از آشتی زندگی با صنعت است که در جهت حفظ محیط زیست 
توجه ویژه ای صورت گرفته که نشان از آگاهي مدیریت عالی این شرکت 
به تمامی مس��ائل به خصوص بحث محیط زیست اس��ت. وی در پایان 
ضمن آرزوی موفقیت برای همه کارکنان پرتالش فوالد مبارکه اظهار 

 امیدواري کرد: هر روز شاهد افتخارات بیشتری در صنعت فوالد کشور 
باشیم.

دس�تيابي ب�ه دان�ش فن�ي س�اخت » لودس�ل« واح�د 
نوردپيوسته سبا

 به کوشش کارکنان واحدهاي بومي س��ازي، بازرسي فني، اتوماسیون 
و ابزار دقیق، تعمی��رات و تولید نورد، دفتر فني تعمیرات، آزمایش��گاه 
الكترونیک و شرکت کاوشگران زنده رود با بومي سازي لودسل )توزین 
بار نوردي( واحد نورد گرم ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا ضمن 
اینكه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به تكنولوژي س��اخت این تجهیز 

که در انحصار کشورهاي آمریكا، کانادا، ژاپن و آلمان بود دست یافت.
ساالنه از  خروج 5 هزار يور ارز نيز جلوگيري می شود

ساالنه از  خروج 5 هزار یور ارز نیز جلوگیري  می شود. علیرضا صادقي، 
رییس تعمیرات پیش��گیري خط نورد گرم و کارگاه غلتک ناحیه سبا با 
اعالم این خبر گفت : براي اندازه گیري بار نوردي قفسه هاي اصلي نورد  
و جلوگیري از ضایعات نوردي که دو عامل تأثیر گذار در کیفیت محصول 

نهایی است،  از لودسل 20 مگانیوتني استفاده مي شود.
 این تجهیز قباًل از شرکت Kelk کانادا خریداري مي شدکه با توجه به 
مشكالت تحریم و موانع موجود این واحد با توانمندی کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه و شرکت کاوش��گران زنده رود طي یک پروسه دو ساله با 
برنامه ریزي دقیق و گام به گام موفق به بومي سازي و تجهیز آن حساس 
ش��د.وی در خصوص صرفه جویی حاص��ل از این بومی س��ازی گفت: 
مبلغ خرید این تجهیز 3 س��ال پیش 35 هزار یورو، معادل 1 میلیارد و 
100 میلیون ریال بوده اس��ت و در حال حاضر هزینه خریداین تجهیز 
بومي سازي ش��ده  اس��ت.مبلغ 950 میلیارد ریال معادل تقریبي 30 
هزار یورو است که س��االنه معادل 5 هزار یورو صرفه جوي ارزي در پي 

خواهد داشت.
صادق��ي در ادام��ه اف��زود: ب��ا بومی س��ازی ای��ن تجهی��ز ع��الوه بر 
بی نی��ازی ش��رکت ب��ه خری��د خ��ارج ای��ن تجهی��ز، ح��س خ��ود 
ب��اوری در کارکن��ان و ش��رکت ه��ای داخل��ی نهادینه ش��د. ضمن 
اینكه ط��ي انجام ای��ن پ��روژه واحد تعمیرات پیش��گیري خ��ط نورد 
گرم نیز موفق ب��ه انجام تعمیرات اساس��ي ای��ن تجهیز ش��د و از این 
 به بع��د توانایي راه اندازي لودس��ل هاي قدیم��ي و از کار افت��اده را نیز

 به دست آورد.

رييس پژوهشگاه شاخص پژوه در 
بزرگداشت روز آينده:

برای رسيدن به مرجعيت علمی 
بايد يک آينده پژوه بود

رییس پژوهشگاه ش��اخص پژوه گفت: برای رسیدن به 
مرجعیت علم��ی منطقه باید هر ایران��ی یک آینده پژوه 

باشد.
به گزارش زاینده رود به نق��ل ازفارس، امیر محمودزاده 
در همایش بزرگداش��ت روز جهانی آین��ده اظهار کرد: 
تعریف شاخص پژوه از آینده پژوهی بستری برای ترویج 
مهدویت و رواج فرهنگ امید و قرار گرفتن نگرش مفید 
به آینده در سبد مطالبات مردم و نسل های نوظهور برای 
ایجاد آینده مطلوب برای جامعه اس��ت.  وی اضافه کرد: 
پژوهشگاه شاخص پژوه از عمده مراکز علمی کشور است 
که اهمیت ویژه ای به آینده پژوهی داده و به طور تخصصی 
و کاربردی قدم های ارزنده ای را در گسترش این علم در 
کشور برداشته اس��ت که چاپ و انتشار کتب و برگزاری 
سلسله همایش ها و کارگاه ها و نیز آموزش تخصصی این 

رشته از سری این فعالیت ها بوده است. 
محم��ودزاده تصری��ح ک��رد: رصدخانه عل��م و فناوری 
ش��اخص پژوه در 2 س��ال اخیر با نگرش ه��ای اصولی، 
توانس��ته تحول عمیقی را در علم و فن��اوری و پژوهش 
کشور ایجاد کند و مهم ترین پیش ران ها را برای ترسیم 
بهینه ترین آینده برای جامعه علمی مورد بررس��ی قرار 

دهد. 
وی با اش��اره به کلیدواژه مشخص ش��دن »تراز« که در 
کالم مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته اس��ت، 
بیان کرد: آینده پژوهی کلیدواژه برنامه ریزی و رسیدن به 
قله های موفقیت علمی و فتح س��نگرهای علم و فناوری 

است. 
 وی با برش��مردن چالش های موجود در آینده، از قبیل 
آب و انرژی و فرهنگ و محیط زیست، ادامه داد: شاید 20 
سال قبل کسی باور نمی کرد که روزی آب معدنی سالم 
در بطری های پالستیكی بس��ته بندی و به فروش برسد 
ولی اکنون ممكن اس��ت در س��ال های آتی حتی وضع 
هوای سالم نیز با فروش و بسته بندی عرضه شود.رئیس 
پژوهشگاه شاخص پژوه با بیان اینكه باید در آینده پژوهی 
رویدادهای روند گس��ل را بش��كافیم و تحلی��ل کنیم، 
گفت: باید روندهای خوب تجزیه و تحلیل ش��ود و باید 
بدانیم که آینده تنها امتداد گذشته و حال نیست و باید 
سناریوهای مختلف را در فرهنگ و اقتصاد برایش تعریف 
 کنیم تا به فهم منطقی و قابل استناد برای تحول و توسعه

 برسیم.

فروشگاه های زنجيره ای؛ سردمدار دروغ پراکنی در اصفهان
 

رییس اتحادیه گوشت قرمز اس��تان اصفهان گفت: مدیران 
فروش مراکز بزرگ خرید نه تنها در عنوان، بلكه در قیمت اقالم 

گوشت قرمز نیز به مشتریان خود دروغ می گویند.
به گزارش زیانده رود به نقل از ایسنا، اصغر پورباطنی، با ابراز 
گالیه مندی از روند قاچاق غیر قانونی گوسفند زنده به خارج 
از کشور و تاثیر مستقیم این اقدام بر افزایش قیمت محصوالت 
دامی اظهار کرد: به صورت کلی قیمت گوشت قرمز به دلیل 
سردی هوا، کمبود آذوقه و برخی مسائل فنی دیگر هر ساله 
در زمستان با افزایش قیمت رو به رو است؛ این در حالی است 
که پس از تعطیالت عید نوروز بازار محصوالت دامی با کمی 
کاهش قیمت همراه خواهند شد. وی با تاکید بر اینكه قیمت 
عرضه واقعی گوش��ت قرمز قصابی های ش��هر را با مشكالت 
عمده اقتصادی رو به رو کرده است، افزود: قصابی ها ناگزیر به 
پرداخت 30 هزار تومان به ازای خرید هر کیلو گوشت درجه 
یک بره از کشتارگاه ها هس��تند که با احتساب هشت درصد 
مالیات بر ارزش افزوده قیمت عرض��ه این قلم جنس در بازار 
باید چیزی در حدود 33 هزار تومان باشد؛ اما در حال حاضر 
اتحادیه صنف گوشت قرمز اس��تان اصفهان به دالیل متعدد 
درون مجموعه ای،  از جمله مراعات حال مردم و امید به کاهش 
قیمت ای��ن کاالی مصرفی پس از تعطیالت ن��وروز هر کیلو 
گوشت درجه یک بره با استخوان را با قیمت 28 هزار تومان به 

مردم عرضه می کند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: گوشت بره 
درجه یک با استخوان و گوش��ت درجه دو گوسفندی شامل 
گوشت دیرپز حیواناتی هم چون میش ماده، بز و قوچ از جمله 
اقالمی است که در بازار گوشت اصفهان به شهروندان اصفهانی 
عرضه می شوند؛ اما مساله مهم و قابل توجه در استان اصفهان 
تبلیغات سوء برخی فروشگاه های زنجییره ای مبنی بر عرضه 

گوشت درجه یک بره با قیمتی بسیار نازل و مناسب است .
پورباطنی ب��ا انتقاد از عدم نظارت های دقی��ق بر روند عرضه 
گوش��ت در فروش��گاه های زنجیره ای ادامه داد: سودجویان 
فرصت طلب در این فروشگاه ها نه تنها گوشت های گوسفندی 
درجه دو را به اسم گوش��ت درجه یک بره با قیمتی بیشتر از 
حدود تعیین شده اتحادیه عرضه می کنند، بلكه دنبه 8 یا 9 
هزار تومانی نیز در این مراکز به صورت غیر استاندارد خریداری 
شده و به گوشت های بی کیفیت ادغام ش��ده با گوشت بره، 
اضافه می شود. وی با اش��اره به تخلفات فروش مراکز بزرگ 
تجاری در استان اصفهان خاطر نش��ان کرد: قیمت هر کیلو 
گوشت درجه دو گوسفندی بر اساس استانداردهای تعیین 
شده 17 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده؛ اما رقم اعالم شده 
فروش این قلم جنس که با عنوان تقلبی گوش��ت بره درجه 
یک نیز در فروشگاه های زنجیره ای استان به مصرف کنندگان 
ارائه می شود 17 هزار و 700 تومان عنوان شده است؛ بنابراین 
می توان گفت که مدیران فروش این مراکز نه تنها در عنوان 

بلكه در قیمت اقالم گوشت قرمز نیز به مشتریان خود دروغ 
می گویند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان با اعتقاد به اینكه 
جریمه فروش��گاه های زنجیره ای راهگش��ا نبوده و نخواهند 

بود، تصری��ح ک��رد: اگر چه 
طی چند ماه گذش��ته مراکز 
متخلف ف��روش در اصفهان 
از س��وی اکیپ نظارتی اتاق 
بازرگانی، تعزیرات حكومتی 
و کارشناس��ان اتحادیه مبلغ 
هف��ت میلی��ون و 500 هزار 
توم��ان جریمه ش��ده اند، اما 
پرداخ��ت ای��ن جریمه ها به 
تنهایی مانعی برای ادامه روند 
تخلفات این فروش��گاه های 
و  نمی ش��ود  زنجی��ره ای 
پیامک ه��ای تبلیغاتی دروغ 
آنها همچنان در میان مردم 

دست به دست می شود.
پور باطنی اظهار کرد: زمانی 
که مدی��ر یک مرک��ز بزگ 

تجاری خرید دروغ پراکنی های رس��انه ای را راهكاری برای 
فروش سایر محصوالت و کسب س��ود بیشتر عنوان می کند 
نمی توان انتظاری برای تغییر سیاست های غلط مجموعه های 
خرید در سراسر کشور داش��ت.وی قیمت متنوع و متفاوت 
گوشت چرخ کرده در اس��تان اصفهان را معضل دیگر پیش 
روی صنف گوشت قرمز و مردم عنوان کرد و گفت: اکنون در 
برخی سوپر مارکت ها و مراکز تجاری بزرگ قیمت هر بسته 
450 گرمی گوش��ت چرخ کرده هفت هزار و 500 تومان به 
خریدار عرضه می شود؛ اما مساله اساسی این جا است که اگر 
این محصول از گوشت خالص گاو و چربی نیز تهیه شود باز هم 

باید قیمتی بیشتر از این میزان داشته باشد.
رییس اتحادیه گوش��ت قرمز اس��تان اصفهان ب��ا اذعان به 
اینكه گوش��ت های چرخ ک��رده کیلویی 16 ه��زار تومان از 
کله گاو، س��نگدان مرغ و چربی تهیه ش��ده اند ادامه داد: به 
صورت نسبی قیمت هر کیلو گوشت چرخ کرده باید 31 هزار 
تومان در بازار عرضه ش��ود که با توجه به ش��رایط معیشتی 
مردم قصابان با افزایش درصد چربی و یا گوش��ت گوس��اله 
 رقم عرضه این قل��م کاال را به 26 تا 28 ه��زار تومان کاهش

 داده اند.
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يادداشت

ژانگ کینگو
ژان��گ کینگ��و کارآفرین، 
و  ریی��س  موس��س، 
مدیرعام��ل گروه هانگ��ژو 
واهاه��ا، ش��رکت م��واد 
غذایی و نوشیدنی پیشتاز 
در چین اس��ت. او با ثروت 
 7 میلی��ارد دالری خ��ود

 ص��د و س��ومین میلیاردر 
جه��ان در س��ال 2010 
است. ژانگ در اکتبر سال 1945 در  هانگژو، در ایالت چجیانگ 
در چین متولد شد. او از تحصیالت کمي برخوردار بود و پس 
از اتمام مدرس��ه راهنمایی در یک ش��رکت نمک در چوسان 
مش��غول به کار ش��د. او در س��ال 1979 پس از بازنشستگی 
مادرش که یک معلم بود به خانه بازگشت. ژانگ در بازگشت 
به خان��ه، به خاط��ر تحصی��الت کمي که داش��ت، در نهایت  
توانس��ت به عنوان س��رایدار یک مدرس��ه محلی استخدام 
ش��ود. او در س��ال 1987 یک مغ��ازه کوچک خ��وار و بار در 
مدرس��ه اي در منطقه ش��انگچنگ در هانگژو ب��از کرد که در 
آن شیر مي فروخت. ژانگ ریاست کس��ب و کار واهاها را که 
هنوز نوپا بود بر عهده گرفت. او در این کس��ب و کار به فروش 
نوشابه،  نوش��یدنی های گرم و سرد، بس��تنی و لوازم التحریر 
مي پرداخت. ژانگ به همراه دو معلم بازنشسته مدرسه مبلغ 
140 هزار ین چین  قرض کردند تا کسب و کار تولید و توزیع 
شیر را شروع کنند. کارخانه مواد غذایی هانگژو واهاها در سال 
1989 برای تولید نوشیدنی های مقوی کودکان شروع به کار 
کرد. نام  این ش��رکت از صدای خنده نوزادان و کودکان الهام 
گرفته شده است. در سال 1991 درآمد  این شرکت در حدود 
100 میلیون واحد پول چین بود. این کارخانه که در آن زمان 
تنها 100 کارمند داشت، توانس��ت با کمک دولت با کارخانه 
مواد غذایی کنسرو شده هانگژو که در آن زمان بیش از 2000 
کارمند و فضای کارخانه اي بیش از 60 هزار متر مربع داشت، 
ادغام ش��ود. با  این ادغام گروه واهاها ش��کل گرفت. ژانگ با 
تقویت ارتباطاتش با شرکت دانون توانست کم کم از شرکایش 
جدا شود. او با شخصیت مستقل و کار بسیار زیادش واهاها را 
تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده نوشابه و نوشیدنی ها در چین 
کرد. با گسترش  این کس��ب وکار، شرکت دانون تالش زیادی 
برای خرید واهاها کرده که همیش��ه با شکس��ت مواجه شده 
اس��ت. دانون و مدیر کل واهاها، ژانگ کینگو،  موافقت نامه اي 
در سال 2006 امضا کرده اند که به دانون اجازه مي داد سهام 
عمده عملیاتی که در ش��رکت ادغامي وجود ندارد را بخرد. با  
این حال ژانگ مجددا تصمیم خود را درباره  این معامله عوض 
کرد و ادعا ک��رد که  این معامله زیر قیمت واقعی بوده اس��ت.

به این شکل یک سلس��له دادگاه برگزار ش��د و مشاجراتی بر 
س��ر این موضوع صورت گرفت، اما نهایتا دو ش��رکت در سال 
2007 تصمیم گرفتند جنگ قانونی خود را کنار گذاش��ته و 
به مذاکره بنشینند. درآمد  این گروه در سال 2009 با بیش از 
20 هزار کارمند در حدود 6/3 میلیارد دالر برآورد شده است. 

در آستانه  هفته احس��ان  و نیکوکاری ) 14الی 21 اسفند  
ماه ( و سالگرد فرمان  تاریخی  حضرت  امام خمینی  )ره( 
مبنی بر تش��کیل  کمیته  امداد  در 14 اس��فند ماه س��ال 
1357مصاحبه ای با احمد یوسفی، مدیرکل کمیته امداد 

امام خمینی انجام شده که در ادامه می آید.          
 مهمترين فعالیت های کمیته امداد وآمارافرادتحت 
حمايت وخدمات�ی که به آنهاارائه  می ش�ود را بیان 

فرمايید؟
بنده درابتدا ازکلیه مردم خیر، فهیم ونوعدوست شهرستان 
لنجان ، مس��ووالن محترم به ویژه ائمه جمعه وجماعات، 
فرماندارمحت��رم ، نماین��ده م��ردم درمجل��س ش��ورای 
اس��المی ، مدیران محت��رم صنایع وکارخانج��ات منطقه 
 به ویژه ذوب آه��ن اصفهان ومجتمع فوالدمبارکه تش��کر

می کنم که باکمک های نقدی  و راهنمایی های خود، مارا 
درخدمت به محرومین یاری کردند.

همان طورکه می دانیدفرمان تش��کیل ای��ن نهاد مقدس 
توسط امام راحل تنها22 روزپس ازپیروزی انقالب،  نشان 
ازتوجه آن عزیزس��فرکرده ب��ه محرومان واقش��ارنیازمند 
باتاس��ی ازاجداد بزرگوارشان)ع(  اس��ت. هدف ازتشکیل، 
ارائ��ه خدم��ات حمایت��ی و معیش��تی و فرهنگ��ی ب��ه 
منظورتامین خوداتکای��ی ، تقویت و رش��دایمان با حفظ 
 کرامت این قشرازجامعه می باش��د. رویکردجدید، اجرای

 خدمت رسانی با محوریت توانمندسازی خانواده هاست که 
با محدودکردن برنامه کمک معیشت وسوق دادن به سمت 
خدمات اثربخش ترمانندتمرکزاعتبارات درحوزه اشتغال و 
برنامه بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار ومجریان 
طرح اش��تغال وتوجه ویژه به آموزش و مشاوره در راستای 
تحکیم  بنیان خان��واده وفعال کردن ظرفی��ت خانواده ها 

صورت می گیرد.
 فرایند ایجاد  اش��تغال  جهت مددجویان  تحت حمایت و 
اقشار نیازمند  در س��ه قالب  کار انگیزي ، مشاغل خانگي 
و خودکفایي پس از انجام  س��نجش توانایي هاي  ش��غلي 
افراد به مددجویان و نیازمندان ارائه مي ش��ود و رسیدگي 
و نظارت بر حس��ن اجراي طرح هاي اشتغال و خودکفایي 
مددجویان از محورهاي  فعالیت  خودکفایي اس��ت . الزم 
به ذکر اس��ت  کلی��ه کارفرمای��ان ، صاحبان ش��رکت ها ، 
کارخانجات و موسسات  کاریابي مي توانند با جذب  نیروي  
کار  از مددجویان  امداد  از بس��ته  هاي تشویقي  این نهاد  
بهرمند شوند . شعارسال 1393 مقام عظمای والیت مبنی 
براقتصاد و فرهنگ با ع��زم ملی و مدیری��ت  جهادی بود. 
رویکرد امداد در س��ال جدید برس��ه محور تعالی فکری و 
فرهنگی  خانواده ، اس��تحکام اقتصاد خانواده ،گس��ترش 
شبکه  نیکوکاری  با محوریت مساجد ، سبک مدیریت 

جهادی مسوولیت امدادگران 
درای��ن خص��وص  ودرس��ال 
جدی��د را صدچن��دان کرده 

است.
مدیری��ت امدادشهرس��تان 
لنج��ان در ح��دود3 ه��زار و 
918 خان��وار)7 ه��زار و 496 
نفر(  اس��ت که تحت حمایت 
دائم این مرکز است . حدود20  
هزارنفرنیزب��ه طورمقطع��ی 
حمای��ت  تح��ت  وفصل��ی 
هس��تند . در11 ماهه س��ال 
1393خدم��ات قابل توجهی 
به شرح ذیل جهت این عزیزان 

انجام شده است :
کم��ک معیشت)مس��تمری 
ماهانه( 20/210/000/000 
ری��ال ، پرداخت تس��هیالت 
اش��تغال ازمح��ل اعتب��ارات 
صندوق ام��داد برای69  نفربه 

مبلغ 4/055/000/000 ریال از مح��ل اعتبارات بانکی به 
مبلغ 24/920/000/000 ریال به تع��داد  194 نفر، ارائه 
خدمات فرهنگی وآموزش به هزار و200 نفرازدانش آموزان 
ودانش��جویان وطالب وآم��وزش خانواده ومش��اوره دینی 
به مبلغ 1/050/000/000 ریال ، خدم��ات بیمه ودرمان 
ازطریق بیمه کردن تعداد 4 ه��زار و555  نفرازافرادتحت 
حمایت س��اکن ش��هرهای دارای جمعیت باالی 20هزار  
نفر به مبلغ 6/991/204/412 ری��ال،  اجرای بیمه تامین 
اجتماعی )استفاده ازخدمات درمانی وسابقه جهت حقوق 
بازنشستگی( برای هزار و 187 نفراز زنان سرپرست خانوارو 
مجریان طرح های خودکفایی به مبلغ 4/768/000/000 
ریال، کمک جهیزیه وهدیه ازدواج به 151 زوج درآستانه 
ازدواج به مبلغ1/201/007/394ری��ال ، احداث یاخرید 
وتعمیرمسکن وپرداخت اجاره و ودیعه مسکن به تعداد110 
نفر به مبل��غ 379/171/596/، معافیت خدمت س��ربازی 
فرزندان مددجوح��دود 18 نفر ، پرداخ��ت 496 موردوام 
های قرض الحسنه کارگشا یی به مبلغ 6/550/000/000 
ریال ، انجام خدمات حقوقی و قضایی مددجویان ، برگزاری 
کالس های آموزشی وتوجیهی وتوان سنجی خانواده های 
واجد شرایط و مستعدجهت ایجادتوانمندسازی اجتماعي.

مش�ارکت مردم درکمک ب�ه اين نهادب�ه چه میزان 
بوده است؟

بنده بازهم ازمش��ارکت خوب مردم فهیم وخیرومسوالن 

خدمتگزار تقدیروتشکرمی کنم؛ چون اگرحمایت، همکاری 
وراهنمایی های ایش��ان نبود ما درخدمت رسانی به مردم 
موفق نبودیم و البته خدمت رساني  به اقشار  نیازمند  جزو 

افتخارات کمیته امدادامام )ره( است.  
الزم اس��ت عرض کن��م در11 ماه��ه س��ال 1393 مردم 
فهیم ون��وع دوس��ت شهرس��تان وصنایع منطق��ه مبلغ 
 40/280/000/000ری��ال را  درقال��ب کم��ک ه��ای

 نقدی ،صدقات، فروش ت��اج گل، طرح برکت، طرح اکرام، 
اطعام وافطاری، نذری، فطریه ،زکات ،کف��ارات و... به این 
نهادمقدس کمک کرده اندکه این کمک همراه باکمک های 
بی دریغ دولت خدمتگزارمبلغ 55/235/000/000کمک 
ما ب��ه نیازمندان شهرس��تان لنجان اع��م ازتحت حمایت 

وغیرتحت پوشش را فراهم  کرده است .
الزم است درقسمت درآمدها طرح اکرام  ایتام  و محسنین 
را باتوجه به اهمیت خاصی که دارد جداگانه توضیح بدهم.   
طرح اکرام، طرحی است خداپس��ندانه که افرادخیرضمن 
تقب��ل کفالت یک ی��ا چند یتی��م ماهانه مبل��غ300 هزار 
 ریال ی��ا بیش��ترجهت هریتی��م ب��ه حس��اب امدادواریز

 می کنندک��ه این کم��ک خاص یتی��م م��ورد نظرحامی  
 است ومستقیما به حس��اب همان یتیم واریزمی شود. هم 
اکنون تعداد2100 نفرخیرشهرس��تان کفالت 479 یتیم 
تحت حمایت را ب��ه عهده دارند. در11 ماهه س��ال 1393 
مبلغ 5/350/000/000 ریال به صورت نقدي و غیر نقدي 

به ایت��ام خودکمک ک��رده اند.
نحوه ثبت نام هم اینگونه اس��ت 
که حامیان می توانند با مراجعه 
حضوری  به واحد اکرام   کمیته 
ام��داد  و یا با  تم��اس تلفنی   به 
ش��ماره تلفن  52270816و یا 
www.esf-  با مراجعه به سایت

ekram.com ثبت نام  کنند
طرح محس��نین هم طرح دیگر 
این مرکز است. طرحی که افراد 
خیر ضمن تقب��ل کفالت یک یا 
چند خان��واده مش��کل دار)غیر 
یتیم( ماهانه مبلغی به حس��اب 
 امداد به عن��وان واس��طه واریز

 می کنند و امداد نیز به حساب 
خانواده مورد نظر واریز می کند.

در 11 ماهه تع��داد حامیان  30 
نفرو تع��داد 42 خان��وار با مبلغ 
70/155/000 ریال مس��اعدت 

شده اند.
این نهاد به دلیل فعالیت  و خدمات  ارزنده ای که چند سال  
داشته است،  به عنوان  دبیر ستاد احیای  زکات شهرستان 
و مسوول جمع آوری  زکات انتخاب  شده که زیر نظر  ائمه 
جمعه  شهرستان  مشغول فعالیت هس��تند  و در11 ماهه 
سال 93  تعداد 97  مورد به مبلغ  2/671/618/000 ریال 
زکات اعم از واجب و مس��تحب جمع آوری  و در راه کمک 

به محرومان  و کارهای عام المنفعه  مصرف  کرده است. 
با عنایت به اینکه در خصوص اش��تغال  نیز این نهاد برای 
خانواده های  تحت حمایت  و اقش��ار آسیب پذیر  خدمات 
قابل توجهی  داش��ته، از س��وی مجلس ش��ورای اسالمی 
به عنوان عضو اصلی کارگروه  اش��تغال کش��ور  انتخاب و 
توسط  ش��ورای عالی کش��ور  مس��وول دبیرخانه  کمیته  
س��اماندهی  س��رمایه گذاری  و توس��عه  اش��تغال  پایدار  
روستاها و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر شده است  . انشاءاله 
با هم��کاری س��تاد مذک��ور در شهرس��تان  در خصوص  
 اش��تغال و رفع بیکاری  جوان��ان  قدم موثری  بر داش��ته

 شود . 
مراکز نیک��وکاری هم قس��متی از فعالی��ت کاری کمیته 
امداد است. با بهره گیری از اندیشه های متعالی  امام )ره( 
 و رهنمود ه��ا  و منویات  ارزش��مند  مق��ام معظم رهبری

  ) دام ع��زه ( و  تاکیدات ش��ورای مرکزی  ام��داد مبنی بر 
ضرورت  توسعه ی مردمی کمیته  امداد  و نقش محوری آن 
در جهت  کمک به نیازمندان  جامعه  و ساماندهی  جوامع 

هدف، به منظور  بستر س��ازی و تحصیل  منابع جدید  در 
راس��تای  کاهش فقر  و نابرابری ه��ای اجتماعی  در کلیه 
محالت  ب��ا محوریت مس��اجد  محله، مراک��ز نیکوکاری  
افتتاح می شود تا  با بهره گیری از  معتمدین   در خصوص 
شناساسی  نیکوکاران و نیازمندان واقعی محل اقدام الزم 

به عمل  آید. 
در شهرستان لنجان تاکنون 3 مرکزدر شهرهاي زرین شهر 
و سده و باغبهادران افتتاح شده و در آینده نزدیک 3 مرکز 

دیگر افتتاح و راه اندازی خواهد شد.  
 صحبت خاصی اگربامردم داريدبفرمايید.

ب��ا عنایت ب��ه نزدیک ش��دن ب��ه  آغ��از هفته احس��ان و 
نیکوکاری و با توجه به ایام ش��هادت  حض��رت زهرا )س(  
ش��ور نیکوکاری امس��ال با ش��عار» اکرام فاطمی ، ش��ور 
نیک��وکاری « از  روز چهارش��نبه م��ورخ 93/12/13 ب��ا 
نواختن زنگ نیک��وکاری در کلیه مدارس  ب��ا هماهنگی 
س��ازمان  بس��یج دانش آم��وزی  و روز پنج ش��نبه  مورخ 
93/12/14  ب��ا اس��قرار پای��گاه در س��طح شهرس��تان 
 و روز جمع��ه م��ورخ 93/12/15 با اس��تقرار  صندوق در 
 مصل��ی  های نم��از جمعه با  هم��کاری  س��ازمان  صدا و 
سیما و س��ازمان بسیج  مستضعفین ، مس��اجد  آموزش و 
پرورش   و مراکز نیکوکاری به منظ��ور  جمع آوری کمک 
ها و هدایای مردمی ، خیرین ، نیکوکاران  و س��ازمان ها و 
 شرکت ها  جهت یاری رساندن  به نیازمندان توسط امداد  

 اجرا خواهد شد.
 انشاء ا..  ش��اهد ش��کوه و عظمت  حضور یکپارچه  مردم 
 نیک��وکار  در سراس��ر  میهن اس��المی م��ان  ب��ا رویکرد 
و  و   نف��اق  ا روح  تقوی��ت   و  س��ازی   فرهن��گ   
نیک��وکاری  در بی��ن  هم��ه اقش��ار  جامع��ه  ب��ه 
 وی��ژه  جوان��ان  و نوجوان��ان ای��ن س��رزمین   اله��ی  

باشیم .
هرچه کمک های مردم و صنایع منطقه  بیشترباش��د، ما 
بهتردرخدمتگزاری به محرومان که سفارش شده گان خدا 
وند درآیات قران کریم ومعصومان)ع( درروایات واحادیث  
اس��ت موفق  خواهیم ب��ود؛ بنابراین  تقاض��ا دارم باتوجه 
 به موقعیت خ��اص اقتصادی همچون گذش��ته این نهاد و
 امداد گران را باکمک های بی دریغ خود در رسالت عظیمی 

که به دوش دارند ما را یاری کنند.
  ش��ماره ه��ای تم��اس   2235758 5 ،2272829 5 

22357575 ،26224245،
آدرس زرین. شهربلوارمعلم. خیابان امداد. کمیته امداد امام 

خمینی)ره(. شهرستان لنجان

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( لنجان

عضو هیات نمايندگان اتاق ايران عنوان کرد؛

بسترسازی اقتصاد رقابتی، اولويت 
نخست اتاق دوره هشتم

ابراهی��م جمیلی، عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی ای��ران  در همای��ش »نقش 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان و فرهیختگان دانش��گاهی در 
اتاق ه��ای بازرگان��ی« که به هم��ت مجمع فعاالن کس��ب 
وکار در مح��ل دانش��گاه ش��ریف برگزارش��دگفت: هدف از 
تش��کیل ائتالف بزرگ، هم صدایی و تغییر در اتاق بازرگانی 
 ب��وده و تالش م��ی ش��ود راه ب��رای ورود اف��راد جدی��د باز

 شود.
وی با اعالم حمایت 40 تشکل بزرگ اقتصادی از این ائتالف، 
گفت: اعضای ستاد ائتالف بزرگ، بنگاهدار اقتصادی بوده و از 
نزدیک با کار، تولید، واردات و صادرات دست و پنجه نرم کرده 
 و مزیت های نسبی و چالش های اقتصادی کشور را به خوبی 

می شناسند. 
جمیلی با اش��اره به مش��کالت س��اختاری قانون اتاق های 
بازرگان��ی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا قان��ون فعلی نم��ی توان 
پاسخگوی درخواس��ت های فعاالن اقتصادی بود. وی عنوان 
کرد: اف��رادی که عضو ات��اق آینده م��ی ش��وند، باید تالش 
کنند تا ات��اق را در حل مش��کالت فعاالن اقتص��ادی، یاری 
 داده و راهی پیدا کنن��د که ادامه آن منجر ب��ه بهبود اقتصاد 

ملی شود. 
جمیلی با اع��الم حمایت س��تاد ائت��الف بزرگ از ش��رکت 
های کوچک و بن��گاه های کوچک اقتصادی افزود: ش��رایط 
کنونی اقتصاد کش��ور با س��ال ه��ای 61  و 70 ک��ه قانون و 
 اصالحیه قان��ون اتاق ها به تصویب رس��ید متفاوت اس��ت و
 می طلبد تا با اس��تفاده از تجربه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
 و شرکت های دانش بنیان اقتصادی کارآتر را در کشور ایجاد

 کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تا پی��ش از ای��ن با هی��چ ی��ک از فارغ 
التحصی��الن دانش��گاه ش��ریف ارتب��اط نزدی��ک نداش��ته 
اس��ت اظهار داش��ت: م��ا در ات��اق آینده ب��ه دنب��ال تغییر 
 هس��تیم؛ تغیی��ری ک��ه دلخ��واه نیس��ت و جنب��ه اجب��ار

 دارد.
 این عضو اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: اقتصاد رقابتی، 
مبارزه با فساد و رانت است و نباید برخی افراد، اتاق را نردبان 

ترقی خود کنند.
 وی ادامه داد: م��ن نه اصولگرا و نه اصالح طلب هس��تم بلکه 
کارفرمایی تولیدگرا بوده که با مش��ورت و همفکری افرادی 
چون دکتر مس��لمان نژاد بنیاد نیک��وکاری جمیلی را ایجاد 
 کرده و در عین حال خواستار ایجاد هوایی تازه در اتاق آینده 

هستم. 

4
افزایش مصرف بنزین در هفته اول اسفندماه

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به هشتم اسفند ماه امسال با 628 
هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش به 69 میلیون و 628 هزار لیتر رسید.  از مجموع 
بنزین مصرفی در بازه زمانی یادشده 25 میلیون و 300 هزار لیتر آن بنزین سوپر است 
که از میانگین مصرف روزانه سه میلیون و 614 هزار لیتری این فرآورده حکایت دارد. 

متاسفانه شرایط خشکس��الی و کاهش بارندگی کشور 
موضوعی است که بنابر شرایط جوی و آب و هوایی تقریبا 
ازحیطه بشر خارج اس��ت و تنها مدیریت هر آنچه که از 
بارش ها نصیب کشور خواهد ش��د، می تواند در برنامه 
مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه این روحیه که گفته 
شود فالن دولت یا گروه در این زمینه کم کاری کرده و یا 
سوء مدیریت داشته،  از دستور کار مسووالن وزارت نیرو 
خارج است و از طرفی هم امروز دیگر زمان آن نیست که 

بخواهیم به دنبال مقصر بگردیم.
 مقامات ارشد وزارت نیرو به تازگی مسووالن آبی سراسر 
کشور را جمع کردند تا نقشه راهی را با عنوان طرح تعادل 
بخشی و احیاء منابع آبی زیرزمینی برای آینده برای شان 

ترسیم و شرایط موجود را نیز برای آنان بازگو کنند.
حمید چیت چی��ان،  وزیر نی��رو در این مراس��م اظهار 
داش��ت این تصور که صرفه جویی در مصرف آب یعنی 
اعمال فشار بر کشاورزان و مردم، یک تصور باطل است؛ 
وزارت نیرو نافی کاهش تولید محصول کشاورزی نیست؛ 
 بلکه می گوییم با اس��تفاده از فناوری های نوین آبیاری

 می توانیم در قب��ال کاهش مصرف آب، می��زان تولید 
محصول را افزایش دهیم. 

وی افزود: برای موفقیت در اجرای ط��رح احیا و تعادل 
بخش��ی آب های زیرزمینی بای��د س��االنه 11 میلیارد 

مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی را کاهش دهیم.

 وزیر نیرو با بیان اینکه حدود 60 درص��د آب مورد نیاز 
کشور از آب های زیرزمینی تامین می شودگفت: در سال 
های گذشته 110 میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک 
آب های زیرزمینی را مصرف کرده ایم، در کشوری که تا 
به امروز 28 درصد میزان بارندگی کمتر از مدت مشابه 
سال گذشته داشته، باید حفظ ذخایر آب برای ما بسیار 
حیاتی باش��د، چرا که کوتاهی در این خصوص به قیمت 
پایان یافتن حی��ات و زندگی در بخش هایی از کش��ور 

خواهد بود.
 محمدحاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران با بیان آنکه هشت سال خشکسالی را نباید به 
عنوان پدیده از آن یاد کرد، بلکه باید آن را باور داش��ت، 
اظهار داشت: هم اکنون در تمام مناطق کشور به ویژه در 
مناطق کوهستانی آثار تغییر اقلیم را می توان به وضوح 

مشاهده کرد.
 وی اضافه کرد: دیگر از برف و باران های گذشته و تشکیل 
یخچال های طبیعی خبری نیس��ت و اقلیم کشور ما در 
حال تغییر اس��ت. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت نیرو، 
افزود: وزارت نیرو به عنوان ستاد، اقدامات موثری را آغاز 
کرده و خوشبختانه با حمایت دولت و تشکیل دوره جدید 
شورای عالی آب مقررش��ده،  تمام ارگان های کشور در 
خصوص برنامه ها و سیاست های بخش آب با این شورا 

هماهنگی داشته باشند. 
س��تار محمودی،  قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه آب 
صرفه جویی ش��ده نباید به افزایش س��طح زیرکشت 
ختم ش��ود، گفت: ما از میزان آب موج��ود 80 تا 85 
درصد منابع خ��ود را مصرف می کنی��م، در حالی که 
استاندارد مصرف جهانی 40 درصد است و این وضعیت 
ما را به س��مت ورشکس��تگی منابع آب پی��ش می برد. 

وی ادام��ه داد: تا حدود 
20 س��ال پی��ش 135 
میلیارد مترمکعب منابع 
 251 تجدیدش��ونده، 
میل��ی متر ب��ارش و 87 
میلیارد مترمکعب روان 
آب سطحی داشتیم؛ اما 
این آمار به تاریخ پیوست 
و ه��م اکن��ون ح��دود 
120 میلی��ارد مناب��ع 
تجدیدش��ونده داری��م 
 و ب��ا این میزان ، س��طح 
 آب ه��ا ب��ه 46 میلیارد 
رس��یده و 48 درص��د 

کاهش یافته است. 
وی با بی��ان اینکه بخش 

عمده کشور ما محدوده خشک و فراخشک است، گفت: 
کش��ور در 50 س��ال گذش��ته 15 میلیون نفر جمعیت 
داش��ت، هرچند که زندگی و معیش��ت آنه��ا مبتنی بر 
کشاورزی بود، اما منابع و مصارف آب هم خوانی داشت 
و نیاز ب��ه مدیریت پیچی��ده ای نبود. دائم��ی ادامه داد: 
امروز قداس��ت آب از بین رفته و با فرم��ول های مناطق 
 پربار اروپا ب��ا منابع آب خ��ود رفتار م��ی کنیم. مصرف 
بی رویه آب خس��ارت جبران ناپذیری را به کش��ور وارد 
کرده است. اینها تنها بخشی از اظهارات قابل ارائه مدیران 
ارشد منابع آبی کش��ور است که از آن ش��رایط بحرانی 
 وضعیت آبی و دغدغه های موجود به راحتی اس��تنباط 
می ش��ود. بنابراین تا دیر نش��ده با عزم جهادی و ملی، 
مدیریت به هم پیوس��ته آب، تفکر فرابخشی و مشارکت 
مردم در بخش آب بپذیریم که آب یک نعمت خدادادی 
اس��ت و مثل برق و صنعت و خودرو قابل تجدید و احیا 
نیست.این موضوعی نیست که نتوان مدیریت کرد؛ چرا 
که در کش��ورهای توس��عه یافته تجربه افت منابع آبی 
زیرزمینی مدیریت شده و توانسته اند بر آن پیروز شوند 
ولی این تنها با رعای��ت الگوی مصرف و مدیریت مصرف 
از سوی تمام آحاد جامعه امکان پذیر است ودیگر صرف 
هزینه ه��ای هنگفت از س��وی دیگر در آین��ده جوابگو 
نخواهد بود. پس تا دیر نشده به نجات منابع آبی بشتابید.

بی آبی تهديد اول کشور؛

مدير کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان؛

اکرام فاطمی، شور نیکوکاری؛ شعار امسال روز نیکوکاری است 
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Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1534سه شنبه 12  اسفند 1393 | 12 جمادی االول 1436

No. 1534  | mar3 ,2014  |  8 pages 

همگام با سرمايه داران 

امروز قداست آب 
از بین رفته و با 

فرمول های مناطق 
پربار اروپا با منابع 
آب خود رفتار می 

کنیم



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1534 سه شنبه 12 اسفند 1393 | 12 جمادی االول 1436

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   12/185

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره139360302012005783 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 هاروني قلعه شاهرخي 
فرزند ميرزاآقا بشماره شناسنامه 21 صادره از در  يك و نيم دانگ مشاع  از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 100241.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 101 اصلي   واقع در  علی آباد خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا 

هارونی و غيره  محرز گرديده است
2- برابر راي شماره139360302012005780 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قپاني  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا صالحي فرزند 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  از  صادره   139 شناسنامه  بشماره 
مزروعي  به مساحت   100241.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از101 اصلي  واقع در علی آباد  خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا هارونی و غيره  

محرز گرديده است
3- برابر راي شماره 139360302012005777 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 اله مراد هاروني قلعه شاهرخي 
فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 2 صادره از در  يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت   100241.67مترمربع  بر روی پالك 1 فرعي از 
101 اصلي   واقع در علی آباد  خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا هارونی و غيره  

محرز گرديده است
4- برابر راي شماره139360302012005774 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي مرادي عليعربي فرزند 
حبيب بشماره شناسنامه 3 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 458.10مترمربع بر 
روی  پالك 1 فرعي از 56 اصلي  واقع در  علی عرب  خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبد الحسين ميرزائی  محرز گرديده است
5-برابر راي شماره139360302012005770 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسين  فرزند  نظريان  مسلم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 401 صادره از در يك باب خانه   به مساحت    245.75 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69اصلي   واقع در مشهد کاوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي حسين نظريان محرز گرديده است
6-برابر راي شماره139360302012006311 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 عين الهي فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 1076 صادره از در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 217690.5 
بادجان   در   واقع  اصلي     43 از  فرعي   1 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد علی افشاری و غيره   محرز گرديده است
7-برابر راي شماره 139360302012006308 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  الهي  عين  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حسين بشماره شناسنامه 1076 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
102431.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 101 اصلي  واقع در 
بادجان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی افشاری و غيره  محرز گرديده است

8-برابر راي شماره 139360302012006302 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  خانم زهرا صابري چادگاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 23 صادره از درسه دانگ مشاع از  يك باب خانه   به مساحت 
199.94مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي   واقع در  چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  رضا احمدی  محرز گرديده است
9-برابر راي شماره139360302012006305 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 علي سيد فتاحي چادگاني 
فرزند سيد مرتضي بشماره شناسنامه 5750042561 صادره از در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 199.94 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 
احمدی   آقاي رضا  مالك رسمي  از  واقع در  چادگان  خريداري  از 64اصلي    فرعي 

محرز گرديده است
10-برابر راي شماره139360302012006301 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بشماره  فرزند  چادگان   مخابرات  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
شناسنامه صادره از در يك باب  ساختمان  به مساحت 1935.21 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 99 اصلي   واقع در  کميتك  خريداري از مالكين متعدد 

رسمي محرز گرديده است
11-برابر راي شماره139360302012006298 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 احترام چوپاني چادگاني فرزند 
نادر بشماره شناسنامه 48 صادره از در  دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به 
مساحت 115.43مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 64 اصلي   واقع 

در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي صفر قلی فيض الهی   محرز گرديده است
12-برابر راي شماره 139360302012006295 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس فيض اللهي فرزند صفر 
بشماره شناسنامه 3831 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه   
به مساحت 115.43مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي  واقع 

در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي صفر قلی فيض الهی  محرز گرديده است
13برابر راي شماره139360302012006330 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا نوري فرزند مسلم بشماره 
شناسنامه 1150139072 صادره از در يك دانگ مشاع از  يك باب خانه  به مساحت  
217.29 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 273و274 فرعي از 11 اصلي   واقع در  

داران  خريداري از مالك رسمي آقاي امراله نوری  محرز گرديده است
14-برابر راي شماره139360302012006327 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا رحماني فرزند حيدرعلي 
به   خانه   باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  يكدانگ  در  از  صادره   81 شناسنامه  بشماره 
مساحت 217.29مترمربع  مفروز و مجزي شده از   273و274 فرعی از 11 اصلی  واقع 

در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  امراله نوری محرز گرديده است
15-برابر راي شماره139360302012006324 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
امراله  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  قربانعلي نوري فرزند 

بشماره شناسنامه 86 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
از11 اصلي    فرعي  از پالك273و274  مفروز و مجزي شده  مساحت 217.29مترمربع 

واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي امراله نوری  محرز گرديده است
16-برابر راي شماره139360302012006321 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 علي شريفي فرزند محمداقا 
مساحت  به  ديواری    چهار  باب  يك  در  افوس  از  صادره   1703 شناسنامه  بشماره 
6662.75مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمد شريفی محرز گرديده است
17-برابر راي شماره139360302012006318 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  توران شاهمرادي  متقاضي خانم  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 75 صادره از در يك باب خانه  چهار ديواری به مساحت 
590مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد شاهمرادی  محرز گرديده است
18-برابر راي شماره139360302012006315 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 نبي اله جعفري فرزند حسينقلي 
بشماره شناسنامه 526 صادره از در يك باب خانه به مساحت 250.24مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62اصلي واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي اسحاق اورش محرز گرديده است

19-برابر راي شماره139360302012006351 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
روستائي  رضا  احمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   2689 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند 
461.27مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي  امين اله باجول  محرز گرديده است
20-برابر راي شماره139360302012006348 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 ليال احمدي داراني فرزند علي 
اصغر بشماره شناسنامه 268 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 205.44مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 
اصلي   واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسين احمدی  محرز گرديده است
21-برابر راي شماره139360302012006345 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قاسم  فرزند  احمدي  محمود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 733 صادره از داران در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   
به مساحت 205.44مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از12 اصلي  واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين احمدی محرز گرديده است
22-برابر راي شماره139360302012006342 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بيكي  غالمرضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
هاجي محمد بشماره شناسنامه 1922 صادره از دامنه در يك باب خانه  به مساحت 
دامنه   در  واقع  اصلي    4 از  پالك1فرعي  از  مجزي شده  و  مفروز  325.78مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد بيگی محرز گرديده است
23-برابر راي شماره 139360302012006357 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
نيا  ابراهيمي  بهرامعلي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 3580 صادره از افوس در يك باب خانه  به مساحت 
134.34مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد ابراهيم کيخائی  محرز گرديده است
24-برابر راي شماره139360302012006354 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباسقلي  فرزند  نادي  آقاي محمود  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 1042 صادره از در يك باب  چهار ديواری  به مساحت 2024.79 
سمندگان   در   واقع  اصلي    62 از  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  حشمت اله عباسی و غيره  محرز گرديده است
25-برابر راي شماره139360302012006400 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمشيد  فرزند  طاهري  قاسم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 43 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 111.97مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 66اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قدمعلی جعفری محرز گرديده است
26-برابر راي شماره139360302012006397 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مرادعلي  فرزند  مايلي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 5011 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 311.58   از اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از66 اصلي  واقع در  مندرجان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي ميرزائی  محرز گرديده است
27-برابر راي شماره 139360302012006394هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن غالمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 27 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 419.37 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از64اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي نصرت اله طاهری محرز گرديده است
28-برابر راي شماره139360302012006391 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 حميدرضا آقايي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 98 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 297.72 مترمربع مفروز 

و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 
خانم مريم اينالو محرز گرديده است

29-برابر راي شماره139360302012006424 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباد  فرزند  انالوئي  اله  نعمت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اله بشماره شناسنامه 143 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 240.40 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباد اله انالوئی  محرز گرديده است
30-برابر راي شماره139360302012006421 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 شعبانعلي دهخدائي دهقي 
به مساحت  خانه   باب  يك  در  فريدن  از  بشماره شناسنامه 33 صادره  پرويز  فرزند 
1185.82مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 28 اصلي  واقع در دهق  

خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الحسين خان ارشد  محرز گرديده است
31-برابر راي شماره139360302012006418 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 الرضا قلعهء فرزند بهرامعلي 
مترمربع     197.35 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   2900 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62  اصلي  واقع در سمندگان  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  اصغر محمدی  محرز گرديده است
32-برابر راي شماره139360302012006427 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 محسن زالي بوئيني فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 11 صادره از در يك باب خانه به مساحت 224.41مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك3فرعي از200 اصلي   واقع در  بوئين خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل شفيعی  محرز گرديده است
33-برابر راي شماره 139360302012006415 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 قجاوند فرزند حبيب بشماره 
1507.08مترمربع    مساحت  به  خانه    باب  يك  در  داران  از  1576 صادره  شناسنامه 
مفروز و مجزي شده از پالك34 فرعي از176 اصلي . واقع در بتليجه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حبيب اله قجاوند محرز گرديده است
34-برابر راي شماره139360302012006412 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  احمدي  مريم  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 

عيدي محمد بشماره شناسنامه 5112 صادره از در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 197.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 
اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي  خانم  کبری راعی  محرز گرديده است
35-برابر راي شماره139360302012006409 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  آقاي حميد محمديان  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
ابراهيم بشماره شناسنامه 3989 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب 
خانه   به مساحت 195.83 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك12  فرعي از 12  
اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي  خانم کبری راعی   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012006406  راي  36-برابر 

ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اميرحاجلو  اکبر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند فتحعلي بشماره شناسنامه 192 صادره از در يك باب  چهار ديواری به مساحت 
173مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 64 اصلي   واقع در  چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي حاج هاشم هاشميان  محرز گرديده است
37-برابر راي شماره139360302012006403 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  زهرا سلطاني فرزند ايرج 
224.68مترمربع    مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   309 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي  واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهدی نجفی  محرز گرديده است

38-برابر راي شماره139360302012005797 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 مسيب اسمعيلي گنهراني فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1137 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
در  واقع  اصلي   از 51  فرعي   2 پالك  از  و مجزي شده  مفروز  100114.84مترمربع  

انالوجه  خريداري از مالك رسمي آقاي محمود اسماعيلی  محرز گرديده است
39-برابر راي شماره 139360302012005800 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
چهلخانه  احمد سلطاني  علي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند درويش بشماره شناسنامه 1069 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي و باغ 
متصله   به مساحت 157289.78مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از48 

اصلي   واقع در  چهل خانه  خريداري از مالكيت رسمي متقاضی  محرز گرديده است
40-برابر راي شماره139360302012005803 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 مهدي رفيعي فرزند محمد 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   23 شناسنامه  بشماره 
98.85مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك2فرعي از 149 اصلي   واقع در  مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد اسماعيل رفيعی  محرز گرديده است
41-برابر راي شماره139360302012005806 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 هادي رافعي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 1965 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
134.91مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 4فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  قربانعلی رفيعی  محرز گرديده است
42-برابر راي شماره 139360302012005809 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا احمدي فرزند محمد باقر 
بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 169.98مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك3 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد حسين دادخواه محرز گرديده است
43-برابر راي شماره 139360302012005812 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 علي مفتح فرزند رضا قلي 
بشماره شناسنامه 2 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 390.18 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي   اميد علی ماندنی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005814 شماره  راي  44-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جواد يبلوئي فرزند 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  انبار  برف  از  242 صادره  بشماره شناسنامه  قلي  اله 
233.59مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 221 اصلي  واقع در خمسلو  

خريداري از مالك رسمي آقاي  اله قلی يبلوئی  محرز گرديده است
45-برابر راي شماره139360302012005818هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  جديدي  مهدي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به  خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   1687 شناسنامه  بشماره  نوراله 
اله کاويانی محرز  از پالك3 احسان   مساحت 170.05 مترمربع مفروز و مجزي شده 

گرديده است
46-برابر راي شماره 139360302012005821 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي عبدالرحيمي مياندشتي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 27 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به 
مساحت 158.71مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از149 اصلي واقع در  

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلی عبد الهی  محرز گرديده است
47-برابر راي شماره 139360302012005824 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا قائدي فرزند محمدنقي 
بشماره شناسنامه 240 صادره از در يك باب خانه به مساحت 387.56مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك3فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد باقر مهدوی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005827  راي  48-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 مهدوي 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به 
مساحت 247.17مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك3  فرعي از149 اصلي  واقع در 

مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسين ابراهيمی  محرز گرديده است
49-برابر راي شماره139360302012005830 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند مصطفي  اکبر سعادتي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 49 صادره از در يك باب خانه و مغازه متصله به مساحت 161.99 
مياندشت   در  واقع  اصلي    149 از  فرعي    4 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين سعادتی  محرز گرديده است
50-برابر راي شماره139360302012005833 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 بهرامي خمسلوئي فرزند 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   78 شناسنامه  بشماره  عباس 
165.25مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1  عباس بهرامی  محرز گرديده است

51-برابر راي شماره139360302012005722 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدرضا حسينخاني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
از در يك باب خانه  به مساحت 183.69مترمربع   کاظم بشماره شناسنامه 9 صادره 
مفروز و مجزي شده از پالك234فرعي از63 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  علی بهمن زياری  محرز گرديده است
52-برابر راي شماره139360302012005719 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 جمشيد اکبريان افوسي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 5677 صادره از در يك باب خانه به مساحت 468.99مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد حسين خان باجول محرز گرديده است
53-برابر راي شماره139360302012005716. 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 حسين ششياني فرزند عبد 
اله بشماره شناسنامه 110 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 290.92مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل صفائی  محرز گرديده است
54-برابر راي شماره139360302012005713  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 مرتضي بوئيني فرزند اسد 
بشماره شناسنامه 29 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 277.38 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1  فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزت اله دوست محمدی  محرز گرديده است
55-برابر راي شماره139360302012005710 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 مرتضي مرتضائي فرزند 
مجتبي بشماره شناسنامه 124 صادره از در يك باب خانه به مساحت 123.50 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي غالمحسين مرتضائی  محرز گرديده است
56-برابر راي شماره 139360302012005692. 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 شاهسوني فرزند حسن 
مترمربع    217.71 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   3239 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206اصلي واقع در  افوس  محمد حسين خان 

باجول  خريداري از مالك رسمي آقاي   محرز گرديده است

57-برابر راي شماره139360302012005695 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا صابري فرزند محمد 
ابراهيم بشماره شناسنامه 61 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 189.29مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي منوچهر خسروی  محرز گرديده است
58-برابر راي شماره139360302012005698هيات 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 مومني فرزند علي محمد 
بشماره شناسنامه 4 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه  به مساحت 323.5مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد کيخائی  محرز گرديده است
59-برابر راي شماره139360302012005701 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 عباسي فرزند شكراله 
139.34مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1337 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك29  فرعي از 12اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباس سواد کوهی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012006360 شماره  راي  60-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  صفر علي قاسمي 
مياندشتي فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 313 صادره از ري در يك باب خانه  به 
مساحت 164.25مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از149 اصلي  واقع 

در مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي   عليمردان ماندنی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012006363 شماره  راي  61-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا بخشي 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 2547 صادره از افوس در يك باب خانه به مساحت 
693.67مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي  علی اکبر بخشی  محرز گرديده است
62-برابر راي شماره 139360302012006366هيات 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 حسين شيخ محمدي فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 30 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 203.86مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 71فرعي از148 اصلي  واقع در چهل خانه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  حسين حبيبی  محرز گرديده است
63-برابر راي شماره 139360302012005704 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي يونس خودسياني فرزند علي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 49 صادره از در يك باب خانه/يك قطعه زمين مزروعي/يك قعطه 
باغ به مساحت 192.94مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي  محرز گرديده است
64-برابر راي شماره139360302012005707 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  شريفي  اسماعيل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
قلي بشماره شناسنامه 19 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
310.79مترمربع بر روی  پالك 2 فرعي از 149 اصلي  واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  امير حسينی  محرز گرديده است
65-برابر راي شماره139360302012005725 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقا  فرزند  رفيعي  بهروز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
جمال بشماره شناسنامه 3220 صادره از در يك باب خانه به مساحت 281.12مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از206اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي نصراله گوالنی افوسی محرز گرديده است
66-برابر راي شماره 139360302012005728 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدرضا حسينخاني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
از در يك باب مغازه به مساحت 40.83 مترمربع  کاظم بشماره شناسنامه 9 صادره 
رسمي  مالك  از  خريداري  چادگان  در  واقع  اصلي   63 از  فرعي   234 پالك  روی    بر 

آقاي محمد رضا حسينخانی محرز گرديده است
67-برابر راي شماره 139360302012005731هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينعلي اميرحاجلو فرزند 
قربانعلي بشماره شناسنامه 8 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 651.27مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از69 اصلي   واقع در مشهد کاوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  محمد آقا امير حاجيلو  محرز گرديده است
68-برابر راي شماره139360302012005734 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اميرحاجلو  عروجعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1851 شناسنامه  بشماره  عبدالمحمد  فرزند 
602.54مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از69  اصلي واقع در مشهد کاوه  

خريداري از مالك رسمي آقاي حبيب اله امير حاجلو  محرز گرديده است
69-برابر راي شماره139360302012005737 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  ميرزائي  لهراسب  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 1606 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 394.63مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 89اصلي واقع در ننادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهر علی کارگر  محرز گرديده است
70-برابر راي شماره139360302012005740 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  شكن  بت  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
عربعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
233.55مترمربع  بر روی پالك 135 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي غالمحسين محمد صالحی محرز گرديده است
71-برابر راي شماره 139360302012005743. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  ميرافضلي  اعظم  خانم  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
رحمت اله بشماره شناسنامه 15 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
116.58مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميزا حسن دادگستر محرز گرديده است
72-برابر راي شماره139360302012005746 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباس  فرزند  گلچين  نيازعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 3996 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 369.17مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد رضا دادگستر محرز گرديده است
73-برابر راي شماره139360302012005763 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 محمد رضا متوليان رزوه 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 29 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 
199.3مترمربع  برروی پالك 5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محرز گرديده است
 74-برابر راي شماره 139360302012005662 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 گلچين فرزند عباس 
باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در  داران  از  صادره   480 شناسنامه  بشماره 
خانه   به مساحت 107.42مترمربع بر روی  پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عباس حاتمی  محرز گرديده است
75-برابر راي شماره139360302012005665 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 فاطمه نظري فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 1150128828 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 107.42مترمربع بر روی  پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در  

داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  عباس حاتمی  محرز گرديده است
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دومین شکست منیزیم در اصفهان رقم خورد

تیم هندبال سپاهان اصفهان در چارچوب دیداری معوقه از هفته یازدهم لیگ 
برتر در زمین خود، میزبان منیزیم فردوس بود.این دیدار درنهایت با برتری ۲۷ 
بر ۲۲ س��پاهان به پایان رسید تا دومین شکس��ت منیزیم در فصل جاری لیگ 
برتر در اصفهان رقم بخورد.این ششمین پیروزی شاگردان مجید رحیمی زاده 

در لیگ برتر بود.
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۲ از 6، سهمیه اصفهان در 
پومسه نونهاالن دختر

تجلیل از ورزشکاران 
فالورجان

آیین تجلیل از ورزشکاران ، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش فالورجان، برگزار 
ش��د.به گزارش زاینده رود ، به نقل از روابط عمومی اداره ی ورزش وجوانان 
 شهرس��تان فالورجان ، همایش تجلیل از م��دال آوران ، مربی��ان ، داوران و
 باشگاه های برتر و تقدیر از هیات ها و پیشکس��وتان ورزشی با حضور 350 
مهمان  ، در سالن اجتماعات فرهنگیان شهرستان فالورجان، با حضور نماینده 
این شهرستان در مجلس شورای اسالمی ، فرماندار ، مدیر روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان ، رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
استان و جمعی از مسووالن شهرس��تان برگزار ش��د.مرادی، رییس ورزش 
وجوانان شهرستان  با اشاره به 5 اسفند ماه ،روز حماسه و ایثار در شهرستان 
فالورجان گفت:  در این روز  145 نفر از جوانان این شهرس��تان با جانفشانی 
در عملیات خیبر ،در فاصله سوم تا ششم اسفند ماه شهید شدند واین روزبه 

عنوان  شهرستان فالورجان نامگذاری شد.

مس��ابقات انتخابی تیم ملی پومسه نونهاالن دختر برگزار ش��د و در پایان ۶ 
تکواندوکار از جمله  دو تکواندوکار اصفهانی جواز حضور در اردوی تیم ملی 
را به دست آوردند. ه گزارش  زاینده رود به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، 
مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه نونهاالن دختر در خانه تکواندو برگزار شد 
که در پایان ۶ هوگوپوش جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

بدین ترتیب در پایان این مسابقات و با اعالم کادرفنی تیم ملی بازیکنان زیر 
به اردوی تیم ملی راه یافتند. تهران؛ مهس��ا غفوری، فاطمه بیدگی، ریحانه 
عمرانی، راضی��ه آقایی  و از اصفه��ان؛ زینب طغیانی و ت��ارا مردانی.پس از 
برگزاری مرحله دوم انتخابی 5 تکواندوکار راهی رقابت های پومسه نونهاالن 
آسیا می شوند.فاطمه اسدپور به عنوان س��رمربی و نگار مددخانی به عنوان 

مربی، هدایت تیم ملی را بر عهده دارند.
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی نونهاالن آسیا، ۲۶ و ۲۷ فرودین ماه 

۹4 به میزبانی چین تایپه برگزار می شود.

در هفته ش��انزدهم لیگ دس��ته اول فوتبال ایران تیم 
گیتی پس��ند باز هم شکس��ت دیگری را تجربه کرد تا 
 ناکامی های این تی��م در نیم فصل دوم ادامه داش��ته 

باشد.
هفته ش��انزدهم رقابت های لیگ دس��ته اول فوتبال 
ایران برگزار ش��د و تیم فوتبال گیتی پس��ند نماینده 
اصفه��ان در ای��ن رقاب��ت ها ب��ا قبول یک شکس��ت 
دور از انتظ��ار در مقاب��ل نف��ت و گاز گچس��اران 
 همچن��ان بای��د ب��رای ف��رار از س��قوط در ای��ن گرو

 بجنگد.
 گیتی پس��ندی ها ک��ه ب��رای افزای��ش ت��وان روحی 
و روانی تیم ش��ان، منص��ور ابراهی��م زاده را به عنوان 
مش��اور فنی مدیرعامل ش��ان منصوب ک��رده بودند 
در حالی ب��ه نماینده گچس��اران باختند ک��ه این تیم 
از لح��اظ امتی��ازی در جای��گاه پایین تری نس��بت به 
گیتی پس��ند در ج��دول رده بندی قرار داش��ت و در 
 بازی رفت هم با ۲ گل مغلوب نماینده اصفهان ش��ده

 بود. 
در این بازی فرش��ید علی��زاده کاپیتان نف��ت و گاز در 
دقیقه ۸ بر روی یک ضربه پنالتی گل اول تیمش را به 
ثمر رساند؛  اما امین قاسمی نژاد در دقیقه 3۷ این گل 
را جبران کرد تا نماینده اصفهان به کس��ب برد در این 

بازی امیدوار شود.
 اما گچس��ارانی ها در نیمه دوم با گل امیر خدامرادی 
بازیکن سابق تیم ملوان از گیتی پس��ند پیش افتادند 
و با حفظ این نتیجه در نهایت س��ه امتیاز ارزش��مند 
 را در مقاب��ل نماین��ده فوتب��ال اصفه��ان به دس��ت

 آوردند.
گیتی پس��ند با این باخت با همان 1۹ امتیاز قبلی در 
جایگاه نهم جدول گروه الف ق��رار دارد و باید دید که 
مدیرعامل این باش��گاه تا چه زمانی این نتایج ضعیف 

تیمش را تحمل می کند.
 در این گروه تیم ه��ای فوالد،نس��اجی و مس کرمان 

در جایگاه های اول تا س��وم ق��رار دارند.ب��ازی بعدی 
تیم گیتی پسند هم روز ش��نبه هفته آینده در مقابل 
نی��روی زمینی ته��ران برگزار می ش��ود ک��ه از لحاظ 
 امتیازی ب��رای بقای این تیم بس��یار مهم و حس��اس

 است. 
نتایج بازی های هفته شانزدهم

گروه الف
نفت و گاز گچساران۲-گیتی پسند یک 

نیروی زمینی3- تربیت یزد صفر
شهرداری اردبیل صفر- نساجی مازندران صفر

مس کرمان۲- استقالل اهواز یک
ایرانجوان بوشهر3 - آلومنیوم هرمزگان یک

فوالد نوین اهوازدو- فجر سپاسی یک
گروه ب

سیاه جامگان یک - مس رفسنجان صفر
فوالد یزد صفر - نفت آبادان صفر

شهرداری تبریز صفر- پاس همدان یک
گل گهر سیرجان صفر - پارسه تهران یک

 ش��هرداری بندرعب��اس صف��ر - راهی��ان کرمانش��اه 
صفر

  ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نق��ل از ایمن��ا،  منص��ور
 ابراهی��م زاده که به تازگي به عنوان مش��اور فني مدیرعامل 
باشگاه گیتي پسند منصوب شده است، معتقد است با مشاوره 
شأنش پایین نمي آید و عمده کمکش به گیتي پسند روحي و 
 رواني است.به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه منصور
 ابراهیم زاده،  طی حکمی از س��وی علی طاه��ری به عنوان 
مش��اور فنی مدیرعامل گیتی پسند منصوب ش��ده و از این 
پس در کنار این تیم لیگ یکی خواهد بود. در همین ارتباط، 
دقایقی قبل از ش��روع بازی گیتی پسند با نفت و گاز از هفته 
ش��انزدهم لیگ دس��ته یک و در حالی که س��رمربی سابق 
ذوب آهن در معیت تیم اصفهانی به گچساران سفر کرده بود 

با او هم کالم شدیم. 
آقای ابراهیم زاده! چه ش�د که قبول کردید مش�اور 

مدیرعامل در گیتی پسند باشید؟ 
عمده ترین دلیلش اصفهانی بودنم است؛ زیرا باور دارم که باید 
همیش��ه در زمینه های مختلف به فوتبال کمک کنم. وقتی 
مربی تیم و آقای طاهری با من صحبت کردند فکر کردم باید 
به خاطر فوتبال اصفهان این مسوولیت را قبول کنم و اگر برای 

این تیم کمکی از دستم برمی آید انجام دهم. 
شما دقیقا چه کمکی به آقای تروسیان می کنید. آیا به 

ایشان مشاوره فنی می دهید؟ 
هر کمکی که ایشان بخواهد من می کنم. 

یعن�ی درب�اره مس�ائل فن�ی مش�اوره م�ی دهید یا 
مدیریتی؟ 

در هر مساله ای که آقای تروس��یان فکر کند که من می توانم 
کمک شان کنم اگر از من بخواهند دریغ نمی کنم. در بخش 
های مختلف کمک خواهم کرد که احتماال عمده ترینش بحث 
روحی روانی است یعنی کمک می کنم تا اعتماد به نفس آقای 

تروسیان برای کار کردن بیشتر شود. 
با توجه به کم ش�دن ش�انس صعود گیتی پس�ند در 
هفته های اخی�ر هدف اصلی این تی�م در فصل جاری 

چیست؟ 
شما اگر جدول را نگاه کنید می بینید که در حال حاضر گیتی 
پس��ند 1۹ امتیاز و تیم دوم جدول ۲5 امتیاز دارد. یعنی در 
واقع فاصله دو تیم تنها به اندازه امتیازات دو بازی است. عالوه 
بر آن، تیم های مدعی طی هفته های آینده بازی رو در رو نیز با 
هم دارند یعنی با نساجی مازندران در اصفهان یک بازی رو در 
رو داریم. اگر بچه ها دقت کنند گیتی پسند حتی شانس صعود 
هم دارد. حداقلش این است که می توانند به پلی آف برسند. 

پس گیتی پسند همچنان در فکر صعود است؟ 
مسلما اولین هدف شان این است که صعود کنند و عالوه بر 
آن تیم شان منسجم ش��ده و با جوانانی که دارند برای سال 

آینده آبدیده شوند. 
آق�ای ابراهیم زاده! ش�ما چندین س�ال در لیگ برتر 
حضور داشتید و تیم های بزرگ فوتبال ایران به شما 
پیش�نهاد همکاری می دادند. با این اوصاف، دوری از 
لیگ برتر و حضور در یک س�طح پایین تر برای ش�ما 

سخت نیست؟ 
 دو نکته وجود دارد. اول اینکه من به عنوان مش��اور فعالیت
 می کنم و  این یعنی در صورت دریافت پیشنهاد از لیگ برتر و 
البته به شرطی که خودم هم مایل باشم این اجازه را دارم تا به 
آن پیشنهاد پاسخ مثبت دهم. دوم آنکه با کار کردن و مشاوره 

دادن هیچ چیزی از شخصیت آدم کم نمی شود.

هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران،جام آزادگان

ناکامی های گیتی پسند همچنان ادامه دارد!
ابراهیم زاده :

عمده کمکم به گیتی پسند،  روحی- روانی است

و گزارش��گران  مجری��ان،  از   ش��ماری 
  تهی��ه کنن��دگان برنام��ه ه��ای ورزش��ی

 بیانیه ای را در حمای��ت از مجری برنامه ۹0 
منتشر کردند.

 ب��ه گ��زارش  زاین��ده رود ب��ه نق��ل از
 مش��رق نیوز، برخی از مجریان، گزارشگران 
و  تهی��ه کنن��دگان برنام��ه ه��ای ورزش��ی 
در خص��وص اتفاق ه��ای هفته ه��ای اخیر 
 برای گزارش��گران فوتب��ال و به وی��ژه عادل

 فردوس��ی پور، بیانیه ای را منتشر کردند که 
نس��خه ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس 
قرار گرفته اس��ت. متن این بیانیه که بیش��تر 
امضا کنندگان آن از گزارشگران شهرستانی 

هستند به شرح زیر است:
 بسم اهلل رحمن الرحیم

ورزش و رس��انه ها را هیچگاه نمی توان بدون 

هم و به ص��ورت جداگانه تصور ک��رد. بدون 
هرکدام از آنها طرف مقابل معنا پیدا نخواهد 
ک��رد و در واق��ع عم��ل هرکدام ش��ان عقیم 
خواهد ماند.بر کس��ی پوش��یده نیست که در 
این روزهای س��خت، ورزش کش��ورمان باید 
آس��تانه تحمل خود را باال برده و باسعه صدر 
به اختالفات پیش آمده نگاه کنیم. شایس��ته 
نیس��ت که با هر تضاد آرا و تناقض در تفسیر 
عملی، اف��راد راهی دادس��را و محاکم قضایی 
شوند تا خود را موجه و دیگری را مبادی ادب 

نشان دهند.
اگر تفکر بر این اس��ت که رس��انه و ورزش هر 
دو برای تعالی یکدیگر تالش کرده، پس باید 
این جنگ های بی فایده را کنار گذاش��ته  و با 
هم برای رسیدن به آرامش و هدف مشترکی 
که کل خانواده ورزش در جستجوی آن بوده 

تالش کنند.
اتفاق��ات س��ریالی چند هفت��ه اخی��ر برای 
گزارش��گران و مجریان کش��ورمان پسندیده 
نبوده و نمی توان با خیالی آسوده به تماشای 
ورزش زیبای فوتبال نشست و با اعتقاد راسخ 
گفت که ای��ن اتفاقات در حال تبدیل ش��دن 
به ی��ک اپیدم��ی و بدعتی زش��ت در ورزش 
کشورمان نیست؟! جامعه رسانه ای هیچگاه 
قصد ایراد تهم��ت و افترا به ش��خصیت پاک 
جامعه ورزشی کش��ورمان را نداش��ته و این 
قبیل کارها بی پایه و اس��اس ب��ا روح پهلوانی 
و جوانمردی ورزش و ماهیت رسانه کامال در 

منافات است.
این روزها تهدید گزارش��گران از سوی عوامل 
تیم ها و دست درازی به رسانه در حال تبدیل 
ش��دن به یک رفتار کامال طبیعی  اس��ت. آیا 

برای رهایی از فش��ارهای موج��ود در اطراف 
تیم ها باید اف��راد دیگر را به مس��لخ قربانگاه 

فرستاد؟!
منش پهلوانی و جوانم��ردی افرادی همچون 
تختی ک��ه بای��د در هم��ه ح��ال در ورزش 
کش��ورمان ب��رای تمامی اف��راد الگو باش��د،  
در ح��ال تبدیل ش��دن به یک ش��عار صرف، 
آن ه��م ب��ر روی دیوار ورزش��گاه ها ش��ده و 
 این زن��گ خطر را ب��رای همه ما ب��ه صدا در

 می آورد.
افراد اخالق مدار جامعه ما که بیرق جوانمردی 
را در دست گرفته اند باید بیش از پیش در این 
عرصه با احتیاط گام بردارند. این خصیصه که 
کسی در این دنیا دچار نقصان نمی شود، فقط 
مخصوص اف��راد خاص خداوند ب��اری تعالی 
بوده و ج��ز پیامبران و امام��ان عزیزمان هیچ 
فردی نمی تواند ادعای دور بودن از اشتباه را 
داشته باشد. چه خوب است هنگامی که تضاد 
آرا در ام��ری پیش می آید، ب��ه جای دمیدن 
در ش��یپور جنگ از امامان م��ان الگو بگیریم 
و کمی سعه صدر و خویش��تن داری را پیشه 
کرده و همانن��د راه آنان رفت��ار کنیم. بدون 
شک راه آنان همیشه طریق پیروزی و عدالت 

خواهد بود.
اهالی رس��انه ضمن صحه گ��ذاردن بر پاکی 
اقشار ورزش��ی کش��ورمان که خود را جزئی 
جدایی ناپذی��ر از آن م��ی دانن��د، از معدود 
مربیان، مدیران عامل، ورزش��کاران و تمامی 
افراد مرتب��ط با ورزش اس��تدعا دارند، ضمن 
حفظ اعتدال و خویش��تنداری ب��رای اثبات 
حقانیت و اس��تقالل فکری ش��ان، شیوه ای 
مقبول ت��ر و معت��دل ت��ری را برگزینن��د. 
همچنین اهالی رس��انه حمای��ت همه جانبه  
خود را از تمام��ی افراد زحمتک��ش از جمله 
عادل فردوس��ی پور که در این عرصه خطیر 
 در ام��ر پاس��داری از ارزش ه��ای معن��وی 
انقالب مان که همان آزادی بیان و عقیده بوده 

را  اعالم می دارند. 

بدون شک انتخاب راه هایی که به دادسراهای 
مختلف قضایی ختم شده، به جز ایجاد بدعت 
هایی جدید در عرصه ورزش کشورمان نتیجه 
دیگری به همراه نخواهد داشت. در این زمان 
اهالی رس��انه با الگو گرفتن از موالی شان جز 
حفظ آرامش و صبر چاره ای را در پیش روی 
 نمی بینند. همانا خداوند فرموده که با صابرین 

است.
و من اهلل توفیق

مهدی توتونچی،   مجری و تهیه کننده شبکه 
ورزش

افشین وهابی مجری،گزارشگر و تهیه کننده 
مرکز گیالن

مجتبی س��اعی،  مج��ری و گزارش��گر مرکز 
آذربایجان شرقی

مسعود نری موسی،  مجری و گزارشگر مرکز 
خوزستان

علی رمضانی،  مجری و گزارشگر مرکز کرمان
پژم��ان نجات پ��ور مجری،گزارش��گر و تهیه 

کننده شبکه ورزش
غالمرضا دادخواه،  مجری و گزارش��گر مرکز 

مرکز اصفهان
آرمین رهبر،  مجری و گزارشگر مرکز خراسان 

رضوی
علی ظهیری،  مجری و گزارشگر مرکز قم

حس��ین ابول پور همایی،  مجری و گزارشگر 
مرکز هرمزگان

حسین سطوت،  مجری و گزارشگر مرکز اهواز
علی عرب زاده،  مجری و گزارشگر مرکز آبادان
رامی��ن ضابطی،  مج��ری و گزارش��گر مرکز 

کرمان
محمد تقوایی،  مجری و گزارشگر مرکز قزوین
جواد تاری بخش،  مجری و گزارش��گر مرکز 

خراسان رضوی
علیرضا جماعتی،  مجری و گزارش��گر مرکز 

اصفهان
مجتبی پوربخش،  مجری و گزارش��گر شبکه 

ورزش

در بیانیه حمایت از عادل فردوسی پور عنوان شد:

دست درازی به رسانه،  یک رفتار طبیعی شده است !

با پیشنهاد کمیته فنی فدراسیون؛

طاهریان، سرمربی تیم ملی واترپلو 
شد

 زاینده رود- سیروس طاهریان به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
واترپلوی بزرگساالن ایران منصوب شد.

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی فدراس��یون ش��نا، 
شیرجه و واترپلو، پس از کس��ب میزبانی ایران در پنجمین دوره 
مسابقات توس��عه واترپلوی جهان و قطعی شدن حضور تیم ملی 
ایران در این رقابت ها، کمیته فنی فدراس��یون برای معرفی کادر 
فنی جدید تشکیل جلسه داد. گزینه های مطرح خارجی و داخلی 
بررسی شدند و در نهایت با توجه به شرایط موجود رأی به جذب 
یک سرمربی مطرح داخلی داده شد.در این راستا محسن رضوانی،  
رییس فدراسیون، بنابر پیشنهاد کمیته فنی فدراسیون، سیروس 
طاهریان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی واترپلو بزرگساالن 

ایران منصوب کرد.
سیروس طاهریان از ملی پوش��ان و سنگربانان اس��بق تیم ملی 
ایران و چهره های محبوب و شناخته شده ورزش کشور است. او 
سابقه مربیگری و سرپرستی در تمام سطوح تیم های ملی ایران 
و همچنین باشگاهی را در کارنامه دارد. عضویت و کاپیتانی تیم 
ملی ایران، س��رمربیگری تیم ملی واترپلو جوانان، مربیگری تیم 
ملی واترپلو بزرگس��االن و حضور در کنار مربی��ان بزرگی چون 
نوون کواکوویچ، رومن پوالچیچ و پائولو ماال در کارنامه افتخارات 

طاهریان جای دارد.
تیم ملی ایران خود را برای حضور در مس��ابقات جهانی توس��عه 
جهانی واترپلو )فینا ترافی( آماده می کند. این رقابت ها با حضور 
1۲ تیم از چه��ار قاره جهان در روزهای 3 الی ۸ خرداد ماه س��ال 
13۹4 در اس��تخر بین المللی ۹دی مجموعه ش��یرودی تهران 

برگزار می شود.
نگاهی به کارنامه سیروس طاهریان:

بازیکن تیم ملی در س��ال 13۶3 و کس��ب مقام س��وم مسابقات 
قهرمانی آسیا

مربی تیم ملی در سال ۲011 و کس��ب نایب قهرمانی مسابقات 
فینا ترافی

مربی تیم ملی در سال ۲00۷ و کسب نش��ان برنز مسابقات فینا 
ترافی

مربی تیم ملی در س��ال ۲010 و کس��ب عنوان نای��ب قهرمانی 
مسابقات کاپ آسیا چین

مربی تیم ملی واترپلو جوانان و کسب سهمیه مسابقات جهانی کوبا
سرمربی تیم ملی واترپلو جوانان و کسب سهمیه مسابقات جهانی 

فرانسه

آراء کمیته انضباطي فدراسیون 
فوتبال اعالم شد

کمیت��ه انضباط��ي فدراس��یون فوتب��ال، چه��ار باش��گاه لیگ 
برتري را ب��ه پرداخ��ت جریمه مال��ي محکوم کرد.ب��ه گزارش 
زاینده رود به نقل از س��ایت رس��می فدراس��یون فوتبال، بازی 
دو تیم اس��تقالل ته��ران و پیکان ته��ران در هفته بیس��تم، روز 
 1۹ بهم��ن م��اه در ورزش��گاه آزادی برگ��زار ش��د و از س��وی 
س��اکت الهامی، مربی تیم پیکان تخلفاتی مبنی ب��ر اعتراض به 
تصمیم داور که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی به یک 
جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد. 
جریمه نقدی برای تیم سایپا البرز 

بازی دو تیم نفت تهران و سایپا البرز در هفته بیستم، روز نوزدهم 
بهمن ماه برگزار و 5 بازیکن این تیم از داور کارت زرد گرفتند. تیم 
س��ایپا ی البرز به مبلغ ۲0 میلیون ریال جریم��ه نقدی، به دلیل 

داشتن بازیکن اخطاری محکوم شد. 
جریمه ۱۰۰ میلیونی برای تیم گسترش فوالد تبریز 

مسابقه دو تیم گسترش فوالد تبریز و اس��تقالل تهران در هفته 
بیس��ت و یکم روز یکم اس��فند ماه برگزار شد. تماش��اگران تیم 
گسترش فوالد تبریز نسبت به سرمربی و بازیکنان تیم استقالل 
تهران فحاش��ی کردند. این تیم طبق بند 3 م��اده ۷۹ آیین نامه 
انضباطی به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم ش��د. طبق 
اعالم کمیته انضباطی در صورت تکرار تخلفات در مسابقات آتی، 

جرایم شدیدتری شامل حال این تیم خواهد شد. 
جریمه ۵۰ میلیونی برای تیم پرسپولیس تهران 

بازی دو تیم پیروزی تهران و صبای قم از سری رقبات های لیگ 
برتر هفته بیست و یکم انجام شد و از س��وی تماشاگران این تیم 
نس��بت به س��رمربی و بازیکنان تیم صبای قم فحاشی شد. تیم 

پرسپولیس به 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
تیم فوالد خوزستان ۲۰ میلیون ریال جریمه شد 

به دلیل تخلفات تماشاگران تیم فوالد خوزستان در بازی مقابل 
سپاهان اصفهان در هفته بیس��تم در روز ۲4 بهمن ماه، این تیم 
طبق بند یک ماده ۷۹ به ۲0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

شد.

کاشی نیلو، صعودش به لیگ برتر 
فوتسال را قطعی کرد

تیم کاش��ی نیلو اصفهان، دو هفته مانده به پایان مرحله پلی آف، 
صعودش به لیگ برتر فوتسال را قطعی کرد. به گزارش زاینده رود 
به نقل از فارس ، در پایان هفته نخس��ت دور برگشت لیگ دسته 
یک فوتسال، تیم کاشی نیلو اصفهان موفق شد صعودش به لیگ 
برتر را جشن بگیرد.تیم کاشی نیلو که دور رفت را با صدرنشینی 
به پایان برده بود، در نخستین بازی دور برگشت در دربی فوتسال 
اصفهان میزبان تیم آینده گس��تر بود و برابر ای��ن تیم به پیروزی 
دست پیدا کرد.شاگردان احمد باغبانباشی در این دیدار با نتیجه 
پر گل ۶ بر یک برابر تیم همشهری به برد دست پیدا کردند تا 10 
امتیازی ش��وند و دو هفته مانده به پایان ای��ن مرحله راهی لیگ 
برتر ش��وند.همچنین تیم آذرخش بندرعباس نیز با برتری برابر 
 رسالت کرمان ۷ امتیازی شد و در رده دوم جای گرفت. به گزارش

 زاینده رود تیم آینده گس��تر، دیگر نماینده فوتس��ال استان در 
مرحله پلی آف اس��ت که با دو امتیاز در رده چهارم جای گرفته و 
شانس زیادی برای لیگ برتری ش��دن ندارد.تیم کاشی نیلو طی 
سه فصل گذشته نماینده فوتسال اصفهان در لیگ دسته یک بوده 
که سرانجام در این فصل موفق شد جواز حضور در لیگ برتر را به 

دست بیاورد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

76-برابر راي شماره139360302012005659 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 بي بي جان شيخ داراني فرزند 
کرمعلي بشماره شناسنامه 326 صادره از در يك باب خانه به مساحت 266.98مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29فرعي از 12 اصلي  واقع در  داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  عباس حاتمی محرز گرديده است
77-برابر راي شماره 139360302012005668 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قدمعلي  فرزند  جعفري  رضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 529 صادره از در يك باب خانه به مساحت 199.98مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نامدار زياری محرز گرديده است
78-برابر راي شماره 139360302012005671 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  ميرزائي  لهراسب  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 1606 صادره از داران در يك باب خانه   به مساحت 577.4 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 89اصلي واقع در ننادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهر علی ابن علی محرز گرديده است
79-برابر راي شماره139360302012005674 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي رسول چوپاني چادگاني  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  چادگان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  نادر  فرزند 
199.77مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات محرز گرديده است
80-برابر راي شماره 139360302012005677 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئيني  مرتضي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اسد بشماره شناسنامه 29 صادره از در يك باب  ساختمان و زمين متصله  به مساحت 
13518.24 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي آقاي فرج دوستمحمدی محرز گرديده است
81- برابر راي شماره139360302012005680 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
چادگاني  چوپاني  اصغر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به مساحت  خانه  باب  يك  در  از چادگان  بشماره شناسنامه 133 صادره  نادر  فرزند 
192.82مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  يد اله يادگاری  محرز گرديده است
82-برابر راي شماره 139360302012005686 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 محمد رضا باقري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 45 در يك باب خانه به مساحت 252.39 مترمربع مفروز و 
از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 200 اصلي واقع در  از پالك3 فرعي   مجزي شده 

خانم معصومه شفيعی محرز گرديده است
83-برابر راي شماره139360302012005614 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رمازي  اردشير  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
علي بشماره شناسنامه 3178 صادره از افوس در يك باب خانه به مساحت 542.56 
 مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد حاجی بنده محرز گرديده است
84-برابر راي شماره139360302012005617 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
داراني  احمدي  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به مساحت  باب خانه   از در يك  فرزند عيدي محمد بشماره شناسنامه 382 صادره 
250.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1170فرعي از12 اصلي  واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عيدی محمد احمدی  محرز گرديده است
85-برابر راي شماره139360302012005620 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي  مرتضي  فرزند  عباسي  ملوك  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
به  باب خانه  از ششدانگ  يك  از در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 671 صادره 
واقع در  از 8 اصلي  فرعي  از پالك1  مساحت 324.85مترمربع مفروز و مجزي شده 

آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي  حسينقلی خان رحيمی  محرز گرديده است
86-برابر راي شماره139360302012005623 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 رحيمي آشجردي فرزند 
از ششدانگ   دانگ مشاع  از در چهار  رضا بشماره شناسنامه 1150025492 صادره 
 يك باب خانه  به مساحت 324.85 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 
8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلی خان رحيمی  محرز 

گرديده است
87-برابر راي شماره139360302012005626 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس محمدي فرزند حسينقلي 
بشماره شناسنامه 1895 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 202.97 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي اردشير جاويد محرز گرديده است
88-برابر راي شماره 139360302012005629هيات 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  محمد علي دويستي فرزند 
منوچهر بشماره شناسنامه 333 صادره از در يك باب خانه به مساحت 204.19مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 149اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي سلطان علی جهانگيری محرز گرديده است
89-برابر راي شماره139360302012005632 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي محمد رضا صانعي دره  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
از در يك باب خانه  به مساحت  بيدي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 35 صادره 
124.12مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي خانم  ايرج ناظمی  محرز گرديده است
90-برابر راي شماره139360302012005635 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي جوزي خمسلوئي  عباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1104 شناسنامه  بشماره  احمدعلي  فرزند 
585.04مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 221 اصلي  واقع در خمسلو 

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد قلی جوزی  محرز گرديده است
91-برابر راي شماره139360302012005638 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 چمران يبلوئي خمسلوئي 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   103 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند 

280.07مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلو  
خريداري از مالك رسمي آقاي  قدمعلی شهيدی  محرز گرديده است

92-برابر راي شماره 139360302012005641 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 عبدالرحيم ميرزا عليان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 67 صادره از در يك باب خانه به مساحت 256.75مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62  اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد رضا بهمن زياری  محرز گرديده است
93-برابر راي شماره139360302012005644 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بيژن مومني فرزند غالمرضا  آقاي  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
مساحت  به  مسكونی  فوقانی  مغازه  باب  يك  در  از  4937 صادره  شناسنامه  بشماره 
119.79مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي حاجی آقا شفيعی  محرز گرديده است
94-برابر راي شماره139360302012005647 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ايران  اسالمی  متقاضي دولت جمهوری  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
بنمايندگی وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان( در يكباب 
از  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   4299.41 مساحت  به  ساختمان 
200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی زالی و غيره محرز 

گرديده است

95-برابر راي شماره139360302012005650 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 محمد صادق مومني فرزند 
 428.11 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  درويشعلي 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي درويشعلی مومنی   محرز گرديده است
96-برابر راي شماره139360302012005653 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 حميد رضا کريمي داراني 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 57 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 
168.42مترمربع بر روی  پالك 12/2 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  خريداري از 

مالكيت  رسمي متقاضی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005656  راي  97-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
رضواني  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 5 صادره از در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
111017مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3فرعي از206 اصلي  واقع در افوس  

خريداري از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده است
98-برابر راي شماره139360302012005584 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عبداله  فرزند  نادي  اله  عنايت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 73 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 250.39مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك368.1 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضا قلی خانی  محرز گرديده است
99-برابر راي شماره139360302012005537 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اميرحسين رضائي تبار فرزند 
حسن قلي بشماره شناسنامه 1120096065 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
582.95مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجرد  

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين مومنی  محرز گرديده است
100-برابر راي شماره139360302012005569 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 شهريار قرباني فرزند محمد علي 
بشماره شناسنامه 206 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

اله کرم مرادی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005565  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نصيري  نجاتعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
بابادگاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 3389 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
260.24مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد نصيری  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005596 شماره  راي  102-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات چادگان دهباد 
عليا در يك باب  ساختمان به مساحت 316.20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك52 

اصلي  واقع در  دهباد  خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005599 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 مخابرات  چادگان در يك 
باب  ساختمان به مساحت 600مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 291 اصلي   واقع 

در  اصفهانك خريداري از مالكين متعدد رسمي  محرز گرديده است
104-برابر راي شماره139360302012005602 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 محمدرضا صابري افوسي 
فرزند محمدابراهيم بشماره شناسنامه 28 صادره از در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 123225.29مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از206  اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ابو القاسم کريمی  

محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005605.  راي  105-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نبي اله بابائي فرزند 
قطعه  از ششدانگ  يك  دانگ مشاع  از در چهار  رسول بشماره شناسنامه 9 صادره 
زمين مزروعي به مساحت 123225.29مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي 
از 206 اصلي واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالقاسم کريمی محرز 

گرديده است
106-برابر راي شماره139360302012005608 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 اصغر خليلي شش جواني 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 1227 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه 
به مساحت 156.59مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 202 اصلي واقع 
در  ششجوان  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين خان باجول  محرز گرديده است

107-برابر راي شماره 139360302012005611 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 مريم پارسا فرزند ولي بشماره 
شناسنامه 37867 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 434.59 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد ابراهيم کيخائی محرز گرديده است
108-برابر راي شماره139360302012005578 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 مخابرات  چادگان در يكباب ساختمان  
به مساحت 500مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 272 اصلي  واقع در  پرمه حيدر 

آباد خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
109-برابر راي شماره139360302012005689 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 حجت اله بهارلو فرزند نصرت 
اله بشماره شناسنامه 298 صادره از در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
از 149 اصلي واقع در مياندشت   از پالك3 فرعي  104مترمربع مفروز و مجزي شده 

خريداري از مالك رسمي آقاي عليقلی صفائی  محرز گرديده است
110-برابر راي شماره139360302012005523 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 فاطمه نساء نوري فرزند ولي 

اله بشماره شناسنامه 6 صادره از در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به 
مساحت 653.08 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله آقايی محرز گرديده است
111-برابر راي شماره139360302012005518 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمشيد  فرزند  کريمي  پوران  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 89 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 100.16مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1  فرعي از 62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نامدار زياری محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005515  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 سيدمحمود موسوي 
به مساحت  خانه  باب  يك  در  از  بشماره شناسنامه 2759 صادره  عبداله  فرزند سيد 
141.22مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا لطفی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005587  راي  113-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
مباشري  عباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
دامنه فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه 2646 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
دامنه   در  واقع  اصلي  از4  پالك23فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  596.67مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي سيد مهدی عبد الهی محرز گرديده است

114-برابر راي شماره139360302012005459 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 شيخي داراني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 65 صادره از در يك باب مغازه به مساحت 17.36 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك20 فرعي از11اصلي واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  لطف اله خان احمدی  محرز گرديده است
115-برابر راي شماره 139360302012005465هيات 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 ذبيح اله مومني فرزند ولي اله 
 178.7 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   256 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  خريداري 

از مالك رسمي آقاي علی اکبر اله ياری محرز گرديده است
116-برابر راي شماره139360302012005462 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 علي گوالني افوسي فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 12 صادره از در يك باب خانه به مساحت 167.46مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد ابراهيم کيخائی محرز گرديده است
117-برابر راي شماره139360302012005453 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 مخابرات  چادگان در يكباب ساختمان  
ورباد  در  واقع  اصلي  پالك288  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   600 مساحت  به 

خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
118-برابر راي شماره139360302012005450 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
باب    يك  در  چادگان  مخابرات  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ساختمان به مساحت 955 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك296 اصلي واقع در  

چهل چشمه خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
119-برابر راي شماره139360302012005447 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 مخابرات  چادگان  در يكباب ساختمان  
به مساحت 978.41 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 298 اصلي واقع در دهباد 

سفلی خريداري از مالكين رسمی متعدد  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005444 شماره  راي  120-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  مخابرات  چادگان  در يك 
باب ساختمان  به مساحت 410.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
273 اصلي   واقع در  درك آباد  خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012005441  راي  121-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات چادگان در يكباب 
ساختمان به مساحت 2000 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از272 اصلي   

واقع در  پرمه خريداري از مالكين  رسمي متعدد   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012005437  راي  122-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  مخابرات   چادگان  در 
يكباب ساختمان  به مساحت 100 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك272 اصلي 

واقع در  پرمه  خريداري از مالكين رسمی متعدد محرز گرديده است
123-برابر راي شماره139360302012005434 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 مخابرات چادگان در يكباب ساختمان   
به مساحت 153.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از56 اصلي  واقع 

در علی عرب خريداري از مالكين  رسمي متعدد محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   .139360302012005456 شماره  راي  124-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سيد محمود عبداللهي 
به  خانه  باب  يك  در  دامنه  از  صادره   48 شناسنامه  بشماره  محمد  سيد  فرزند  دمنه 
مساحت 287.15مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 3 اصلي واقع در   

دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي  سيد محمد عبد الهی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005512 شماره  راي  125-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
طاهري  مجتبي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
انالوجه فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 12 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
538.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 51 اصلي واقع در انالوجه  

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی قلی اسكندری محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005509 شماره  راي  126-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
طاهري  ناصر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
انالوجه فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 77 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
انالوجه   در  واقع  اصلي  از51  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  527.68مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی قلی اسكندری محرز گرديده است
127-برابر راي شماره139360302012005506 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
زياري  بهمن  حسينعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
چادگاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 27 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
206.42مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي  يوسفعلی عباسی محرز گرديده است
128-برابر راي شماره139360302012005503 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 اسداله غالمي فرزند محمدتقي 
بشماره شناسنامه 11 صادره از در يك باب خانه به مساحت 387.86مترمربع مفروز 
 و مجزي شده از پالك1 فرعي از64اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبدالمحمد بيات محرز گرديده است
129-برابر راي شماره139360302012005500 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد محمد مهدي موسوي فرزند 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  در  از  29 صادره  بشماره شناسنامه  علي  محمد  سيد 
فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   247.08 مساحت  به  خانه   باب  يك 
آقاي يحيی عابدينی محرز  از مالك رسمي   از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري 

گرديده است
130-برابر راي شماره139360302012005497 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 زهرا هادي چادگاني فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 153 صادره از در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب خانه 
به مساحت 247.08 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي يحيی عابدينی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005494 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 جواد محمدي فرزند 
شكراله بشماره شناسنامه 33 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 246.66 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين اله دادی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005491 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 آقاي علي جديدي فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 2 صادره از در يك باب خانه به مساحت 181.88 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149اصلي واقع در مياندشت  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد شجاعی محرز گرديده است
133-برابر راي شماره 13936030201200360هيات 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 عصمت درويشي چادگاني فرزند 
عيدي محمد بشماره شناسنامه 3433 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 247.53مترمربع 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

134-برابر راي شماره139360302012005484 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر حاجي عرب فرزند قلي 
از ششدانگ يك باب خانه  از داران در سه دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 6 صادره 
واقع  از 62اصلي  فرعي  از پالك1  مفروز و مجزي شده  به مساحت 247.53مترمربع 

در سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي ناصر بهمن زياری محرز گرديده است
135-برابر راي شماره139360302012005572 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 مخابرات  چادگان در يك باب  
ساختمان به مساحت 109.41 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 291اصلي واقع در  

اصفهانك عليا خريداري از مالكين متعدد رسمی محرز گرديده است
136-برابر راي شماره139360302012005575 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
يكباب  در  چادگان  مخابرات   متقاضي   بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
ساختمان  به مساحت 629.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك285 اصلي واقع 

در  خرسانك خشتی  خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
137-برابر راي شماره 139360302012005581 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا عباسي فرزند نيازعلي 
بر  به مساحت 1625.52مترمربع  انباری  باب  از در يك  بشماره شناسنامه 6 صادره 
روی  پالك 23 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان از مالك رسمي متقاضی محرز 

گرديده است
138-برابر راي شماره 139360302012005478هيات 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 کرمي فرزند بهمن 
بشماره شناسنامه 32 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 238.15مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62اصلي  . واقع در سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي بهمن کرمی محرز گرديده است
139-برابر راي شماره139360302012005481 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 خليل اله فيض اللهي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 14 صادره از در يك باب خانه به مساحت 257.37مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64اصلي   واقع در  چادگان خريداري از مالكين 

متعدد رسمي محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005475 شماره  راي  140-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله کرمي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 48 صادره از در يك باب خانه به مساحت 284.68 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد کرمی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005470 شماره  راي  141-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي کتابخانه عمومي چادگان  
فرزند بشماره شناسنامه صادره از در يك باب ساختمان به مساحت 1607.90 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از 

مالكين  رسمي  متعدد محرز گرديده است
142-برابر راي شماره139360302012005561. 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 صفري فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 25 صادره از در يك باب  مغازه  به مساحت 69.96مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي فضل اله عابدينی محرز گرديده است
143-برابر راي شماره139360302012005558 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 مرتضي ابراهيمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 565 صادره از در يك باب خانه به مساحت 96.08مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از66اصلي   واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حياتقلی ابراهيمی محرز گرديده است
144-برابر راي شماره139360302012005555 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  بهمن نوري فرزند علي بشماره 
شناسنامه 0 صادره از در يك باب خانه به مساحت 384.65مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از 64اصلي واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي هاشم 

هاشميان محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005552 شماره  راي  145-برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات  چادگان   ز در 
يك باب  ساختمان به مساحت 800 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك286  اصلي   

واقع در هرمانك خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
146-برابر راي شماره139360302012005549 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
باب   يك  در  چادگان  مخابرات  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ساختمان  به مساحت 1014.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك6  فرعي از 60 

اصلي واقع در رزوه خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
147-برابر راي شماره139360302012005546 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 ابوالقاسم سيدفتاحي فرزند 
سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 63 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه  به مساحت 310.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62. اصلي   
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است

148-برابر راي شماره139360302012005543 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 مينا اله دادي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 8 صادره از در سه دانگ يكبابخانه يك باب خانه به مساحت 310.35مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005540  راي  149-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوسفعلي اله دادي 
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 
224.14مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد احمدی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005536 شماره  راي  150-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اميرحاجلو  نجيمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
مندرجاني فرزند بختيار بشماره شناسنامه 1150007451 صادره از در يك باب خانه  
به مساحت 119.3مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1. فرعي از66 اصلي واقع در  

مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي  حميد امير حاجلو محرز گرديده است
151-برابر راي شماره139360302012005538 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
عليعربي  مرادي  آقاي مسعود  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   414 شناسنامه  بشماره  اله  قدرت  فرزند 
چادگان  در  واقع  64اصلي  از  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  351.73مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي  منوچهر قاسمی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005526 شماره  راي  152-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
فرزند  نوري  اکبر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
رجبعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از در سه دانگ  يك باب خانه به مساحت653.08 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي نعمت اله آقائی محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1393/12/12  
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1393/12/27  
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قاَل امام مهدی ) علیه الّسالم ( :
    خدایامرا از چشمان دشمنانم پنهان بدارو من و دوستانم را گرد هم 
آر و آنچه را به من وعده داده ای تحقق بخش��و در زمان غیبتم تا آنگاه 
که اذن ظهورم دهی نگهدارم باش و آنچه از فرایض و ُسنَّتهایت که از 

میان رفته است به دست من احیا گردان و ظهور من را تعجیل فرما.
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تحقیق��ات ص��ورت گرفته توس��ط 
پژوهش��گران آمریکای��ی نش��ان 
می دهد، فعالیت مغز هنگام صحبت 
 با ص��دای بلند و فری��اد زدن متوقف

 می شود.
محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی 
و ب��ا هم��کاری محقق��ان دانش��گاه 
جان هاپکین��ز در مریلند به ش��واهد 
جدیدی دس��ت یافته اند که نش��ان 
می دهد، در هنگام فریاد زدن، فعالیت 
ناحیه بروکا )Broca( در مغز متوقف 

می شود.
»آدی��ن فلینک��ر« نویس��نده ای��ن 

مطالعه تأکی��د کرد: ناحی��ه بروکا یا 
مرکز تکلم، هنگام صحبت با صدای 
بلن��د فعالیتی ن��دارد؛ ام��ا در طول 
مکالمه فعال اس��ت و ب��رای کلمات 
 و جم��ات بع��دی، برنامه ری��زی

 می کند.
 ای��ن بررس��ی نش��ان داد ک��ه این 
ناحی��ه مغ��زی در تولید و س��اخت 
کلم��ات و جم��ات نق��ش ن��دارد؛ 
ب��رای  حیات��ی  منطق��ه  بلک��ه 
هماهنگ��ی  و  یکپارچه س��ازی 
 اطاع��ات در مناط��ق دیگ��ر مغ��ز

 است.
نتای��ج ای��ن بررس��ی برای ترس��یم 
نقش��ه زبانی در ط��ول جراحی های 
مغز و اعصاب قابل اس��تفاده خواهد 
بود؛ نتای��ج این کش��ف نقش مهمی 
در تش��خیص و درمان سکته مغزی، 
صرع و آس��یب های مغزی مرتبط با 

اختاالت زبانی دارد.
یافته ه��ای ای��ن تحقی��ق در مجله 
 National Academy
ش��ده  منتش��ر   of Sciences"

است.

 زمان��ی ک��ه چروک ه��ا، تیرگ��ی رنگ،
 ش��ل ش��دن پوس��ت در بدن ما ایجاد 
شد، پیری پوست ش��کل می گیرد. این 
تغییرات به شکل طبیعی از دهه چهارم 
 به بعد یعنی پس از چهل س��الگی ایجاد 

می شود.
دکتر رباطی، متخصص زیبایی گفت: از 
دهه ی چهارم عمر به بعد پیری پوس��ت 
ش��کل می گیرد و اگر قبل از این سنین 
شاهد این تغییرات پیری پوست باشیم 
در واقع با افرادی طرف هستیم که جدای 
از مس��اله ژنتیک، موارد پیش��گیرانه را 
 رعایت نمی کنند، س��یگار می کش��ندو

 بی حفاظ در برابر آفتاب به مدت طوالنی 
می ایس��تند و از روش های برنز ه کردن 
اس��تفاده می کنند.وی افزود: در مواقع 
پیری پوس��ت با توجه به خواست افراد، 
می توان ازروش های مختلفی برای جوان 
سازی پوست استفاده کرد؛ مثا از دارو تا 
جراحی پاستیک که می تواند به جوان 
س��ازی پوس��ت کمک کنند. روش های 
پزش��کی چیزی بین 5 ماه تا چند سال 
پایداری اثر دارند؛ اما به شرطی که نکات 

الزم را رعایت کنند.

وی ادام��ه داد: ب��رای بهب��ود وضعیت 
 پوس��ت های پیر و درم��ان آن می توان

 ت��ا ح��دی از درمان ه��ای داروی��ی 
اس��تفاده ک��رد. در کنار آن اس��تفاده از 
آمپول ه��ای تزریق��ی مانن��د بوتاکس، 
آمپول ه��ای پر کننده که به ن��ام فیلرها 
لیزره��ای مختل��ف  و  می شناس��یم 
می توانند به جوان س��ازی پوس��ت پیر 
کم��ک کنن��د. ای��ن روش ه��ا تاثیرات 
قابل توج��ه و خوبی دارند؛ به ش��رطی 
که یک متخصص آگاه انجام داده باش��د 
 و خ��ود ف��رد خواه��ان جوانی پوس��ت 

باشد.

از چه سنی پوست مان پیر می شودتوقف کامل فعالیت مغز،  هنگام فریاد کشیدن

نقش رابطه عاطفی در 
درمان افسردگی  سالمندان

پدر بزرگ و مادر بزرگ 
 ه��ا دوس��ت دارن��د به 
ن��وه های ش��ان در هر 
سنی که هستند کمک 
کنند. حت��ی وقتی نوه 
های ش��ان بزرگ شده 
اند؛ زیرا اگر بیش��تر از 
کنند   حمای��ت  اینک��ه 

حمایت ش��وند، حس پوچی به آنها دست می دهد 
و گمان می کنند از کار افتاده و فرسوده شده اند.

مادر بزرگ و پدر بزرگ ها م��ي توانند براي یک زن و 
شوهر جوان کمک بسیار خوب و مفیدي باشند و آنها 

هم از وجود نوه خود و محبت به او لذت ببرند.
یک خان��واده جوان براي رش��د به ی��ک زندگي آرام 
 و مس��تقل نیاز دارد. همزم��ان با این، م��ادر بزرگ و

 پدر بزرگ ها نیز مي خواهند مفید واقع شده و تا سر 
حد امکان نوه هاي خود را مورد لطف و مرحمت قرار 
دهند. اما این نباید به عن��وان از بین رفتن اختیارات 
والدین تلقي ش��ود؛ بلکه با کمي درک احتیاجات هر 

نسل را مي توان تامین کرد.
 مادر بزرگ و پدر بزرگ ها م��ي توانند براي یک زن 
و ش��وهر جوان کمک بس��یار خوب و مفیدي باشند. 
 آنها هم از وجود نوه خ��ود لذت مي برند. برخي از آنها
 مي پرس��ند، چگونه اس��ت که من نمي توانس��تم از 
وجود بچه هاي خود به قدر نوه هایم ش��ادمان شده و 
لذت ببریم. شاید علت آن مسوولیت سنگیني بود که 
مستقیما بر عهده داشتند. در بسیاري از نقاط مختلف 
دنیا پدر بزرگ و مادر ب��زرگ ها ، به عنوان متخصص 
اطفال تلقي مي شوند و اکثرا در مواردي که براي مادر 
جوان و بي تجربه مسائل و مشکاتي راجع به نوزادش 
پیش مي آید و یا به کمکي نیازمند باش��د از مادرش 
خواهد پرسید. داشتن چنین اعتمادي به مادر بزرگ 
نه فقط باعث اکتس��اب پندهاي مادرانه اس��ت؛ بلکه 

اغلب موجب تسلي روحي مادر جوان نیز مي شود.
 برخي از مادران جوان مشورت با پزشک طفل خود را 
از مشورت با مادربزرگ بهتر و مفیدتر نمي دانند؛  اما 
بسیاري از مادران دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند با 
مادر بزرگ اصوال مشورتي کنند و این البته  چند دلیل 
دارد. اوال بیش��تر ما عادت کرده ایم که در هر موردي 
با پزش��ک متخصص مربوط به آن مش��ورت  کنیم.

از قبیل روانشناس��ان، م��ددکاران و... . از طرف دیگر 
اعتقاد داریم که علوم بش��ري با سرعت بسیار زیادي 
پیش��رفت مي کند؛ بنابراین فکر مي کنیم کسي که 
بیست سال قبل مي توانسته از عهده به انجام رساندن 
کاري برآید،امروزه کاما از کاروان تمدن عقب مانده 
است. مهمتر از همه اینکه زن و مرد بي تجربه اي که 
 معموال جوان و ش��اید هنوز در دوران بلوغ باشند، از 
دخالت ه��اي پدر ب��زرگ و مادر بزرگ در کارش��ان 
ناراحت ش��ده و مي خواهند به تمام جهان و به خود 
ثابت کنند که آنها م��ي توانند به تنهایي و مس��تقا 
زندگي خ��ود را اداره کنند و به هی��چ صورتي حاضر 
نیس��تند بار دیگر به دوران کودک��ي و طفولیت خود 

بازگردند و دوباره به پدر و مادر خود تکیه کنند.
 در بسیاري از خانواده ها در مورد تربیت فرزندان، به 
خصوص فرزند اول س��ازش کاملي میان پدر و مادر و 
پدر بزرگ و مادر بزرگ ها برقرار است؛ ولي در بعضي 
از آنها اختافات کم و زیادي در این مورد وجود دارد. 
به هر حال تمام این اختافات به تدریج و با مرور زمان 
برطرف خواهد شد. مادر جوان خوشبختي که به خود 
اعتماد فراوان دارد، زماني که به یاري و مشورت مادر 
بزرگ نیاز دارد، به س��هولت از او ای��ن کمک را تقاضا 
خواهد کرد و در صورتي که پیشنهاد و نصیحت مادر 
بزرگ را مفی��د و عاقانه تش��خیص داد آن را خواهد 
پذیرفت ؛و گرنه به طریقي مودبانه و شایس��ته آن را 

رد مي کند.
 اما تمام مادران جوان آنقدرها اعتماد به نفس ندارند 
و مانند هر کسي در ش��غل جدید، اشخاص حساس و 
زودرنجي هس��تند. پدربزرگ  و مادر بزرگ ها نیز از 
یک سو دوران جواني و زودرنجي خود را به یادآورده 
و س��عي مي کنند از دخال��ت هاي بیج��ا خودداري 
کنند. از طرف دیگر به خاطر محبت و عاقه بس��یار 
زیادي که به ن��وه هاي خ��ود دارند،  نم��ي توانند از 
 اظه��ار عقیده در مورد پرس��تاري از آنه��ا خودداري

 کنند.
  والدی��ن ب��زرگ در ای��ن دوره و زمان��ه تغیی��رات

 شگفت انگیزي در مورد پرستاري و مراقبت ازنوزادان 
به زمان قدی��م مي بینند. مانند تغیی��ر برنامه تغذیه، 
زود دادن غذاهاي جامد به طف��ل و ... که قبول تمام 
این تغییرات براي آنها بس��یار مشکل و دشوار است و 
از اینکه مادران جوان این تغییرات را با شوق و عاقه 
انجام مي دهند ناراحت مي ش��وند. یک مادر خوب و 
شایسته مي تواند با دعوت والدین بزرگ در این قبیل 
مباحث، به راحتي روابطه حس��نه و نیکوی��ي با آنها 
برقرارکند.این نکته کاما روش��ن است که مباحثات 
علني همیشه بر کنایات و اشارات مبهم و سکوت هاي 
ناراحت کننده رجحان دارد. مثا ما به عنوان مادري 
که اطمینان داریم راهي را که براي تربیت طفل خود 
انتخاب کرده ایم، کاما صحیح اس��ت به مادر بزرگ 
خواهیم گفت: من مي دانم که این راه به نظر ما درست 
نیست ؛ ولي در این رابطه با پزشک هم مشورت خواهم 
کرد تا مطمئن ش��وم دس��تورات او را به درستي مي 
فهمم و انجام مي دهم. البته ای��ن حذف بدان معني 
نیست که مادر تس��لیم مادر بزرگ خواهد شد، چون 

طبعا اتخاذ تصمیم نهایي با خود اوست.
 از س��وي دیگ��ر م��ادر ب��زرگ بایس��تي ب��ا 
پذیرفت��ن روش ه��اي جدی��د حت��ي االم��کان 
ب��ه م��ادر طف��ل اعتم��اد و اطمین��ان بده��د ت��ا 
 متقاب��ا م��ادر نی��ز ب��ا او در م��وارد ش��ک و تردید

 مشورت کند.

بعض��ی داروها اش��تها را افزای��ش می دهن��د و باعث 
می ش��وند در مصرف غذا زیاده روی کنید. بعضی دیگر 
نیز بر روند جذب و ذخیره سازی گلوکز توسط بدن تاثیر 
می گذارند و از این طریق باعث تجمع چربی در بخش 

میانی بدن می شوند.
پزش��ک برای ت��ان داروهای خاص��ی تجوی��ز کرده و 
چند ماهی اس��ت که از آنها اس��تفاده می کنید، عائم 
بیماری تان بهبود پیدا کرده؛ اما نمی دانید چرا روزبه روز 
وزن تان بیشتر می شود، به این فکر می کنید که سبک 
زندگی خود را نس��بت به قبل تغییری نداده اید؛ پس 
علت این اضافه وزن چه می تواند باش��د. چش��م تان به 
جعبه قرص ها می افتد و با خود می گویید شاید داروها 

مقصر باشند! بله؛ درست فکر کرده اید.
اضاف��ه  وزن یک��ی از ع��وارض جانبی بعض��ی داروها 
به حس��اب می آید. البته این موضوع دلیل نمی ش��ود 
مصرف داروه��ا را قطع کنید و س��امت تان را به خطر 
بیندازید؛ بلکه می توانید با کمی تغییر در سبک زندگی 
یا جایگزین ک��ردن داروهای خود ب��ا داروهای دیگر، 
تحت نظر پزشک معالج از این عارضه جلوگیری کنید. 
دکتر سروش شمشیری، داروساز، شما را در این زمینه 

راهنمایی می کند.
شاید آب آورده اید!

داروها اغلب ب��ه خودی خود باعث چاقی نمی ش��وند؛ 
بلکه عوارض جانبی شان با اضافه وزن همراه است. برای 
مثال بعضی داروها اش��تها را افزایش می دهند و باعث 
می ش��وند در مصرف غذا زیاده روی کنید. بعضی دیگر 
نیز بر روند جذب و ذخیره س��ازی گلوکز توس��ط بدن 
تاثیر می گذارند و از این طری��ق باعث تجمع چربی در 

بخش میانی بدن می شوند.
بعضی ها نیز با ایجاد تغییر در متابولیسم بدن، سرعت 
سوخت وساز کالری ها را کاهش می دهند. گروهی دیگر 
نیز باعث افزایش تنگی نفس و خواب آلودگی می شوند 
و به این ترتیب ورزش کردن را دش��وار می کند. بعضی 
داروها باع��ث احتباس آب در بدن می ش��وند که البته 
این نوع اضافه وزن به دلیل افزای��ش بافت چربی اتفاق 
نمی افتد و فق��ط حاصل از تجمع آب اس��ت؛ بنابراین 
چنین اضافه وزنی دائمی نیس��ت و هر زمان که دوره 
مصرف دارو به اتمام برسد و بیماری زمینه ای برطرف 

شود، وزن تان هم به میزان قبل بازمی گردد.
خود را با بقیه مقایسه نکنید

میزان اضافه وزن به دنبال مصرف دارو در افراد مختلف، 
متفاوت است. البته این موضوع به نوع دارو هم بستگی 
دارد. بعضی ها ممکن اس��ت طی یک س��ال فقط یک 
یا دو کیلو وزن اضافه کنند؛ درحال��ی که بعضی دیگر 

5 تا 10 کیلوگرم یا حتی بیش��تر چاق می ش��وند. در 
واق��ع از آنجایی که بیش��تر این داروه��ا در دوره های 
طوالنی م��دت و ب��رای بیماری    ه��ای مزم��ن مصرف 
می شوند، اضافه وزن شان بیش��تر به چشم می آید. در 
هر صورت نباید خود را با افرادی که از داروهای مشابه 
استفاده می کنند، مقایسه کنید. عوارض داروها در همه 
افراد یکسان نیست. یک داروی خاص ممکن است در 
فردی باعث اضافه وزن و در ف��ردی دیگر باعث کاهش 
وزن ش��ود؛ بنابراین حتما در این مورد با پزشک خود 
مش��ورت کنید. داروهای مختلفی می توانند با عارضه 
جانبی چاقی و اضافه وزن همراه باشند که در اینجا به 

10 گروه از آنها اشاره خواهیم کرد:
انسولین،خوش اشتهای تان می کند!

انسولین هایی همچون لیسپرو، آس��پارت و گلولیزین 
می توانند باعث افزایش وزن ش��وند؛ اما انسولین های 
طوالنی، تاثیر کمتری بر چاقی دارند. متاسفانه بسیاری 
از بیماران فکر می کنند که با تزریق انسولین می توانند 
هرقدرکه می خواهند غذا بخورند؛ بنابراین بعضی آنها 

در مدت 6 ماه تا 15کیلوگرم هم وزن اضافه می کنند!
بعضی پزشکان هم برای کنترل قند خون باالی بیمار 
در ابت��دای درمان، دوز باالی��ی از انس��ولین را تجویز 
می کنند و به همین دلیل فرد دچار عائم افت قندخون 
می ش��ود؛ درنتیجه بیش��تر از حد معمول مواد غذایی 
مصرف می کند و چاق می ش��ود؛ درحالی که انسولین 

باید تدریجی تجویز شود.
قرص های دیابت هم چاق می کنند هم الغر!

تعدادی از داروهای دیابت ن��وع دو، باعث کاهش وزن 
و بعضی دیگر باعث افزایش وزن می ش��وند. داروهای 
ح��اوی س��ولفونیل اوره ازجمله دیابینیز، اینس��والز، 
گلیپیزاید، گلیبورای��د، گلیمیپرای��د، کلرپروپامید و 
تولبوتامید باع��ث تحریک، تولید و فعالیت انس��ولین 
می شوند. انسولین نیز کاهنده قندخون و افزایش دهنده 
اش��تها اس��ت. این داروها معموال طی 3 تا 12 ماه اول 

درمان بیشتر از 5کیلوگرم اضافه وزن ایجاد می کنند.
تیازولیدین دیون )پیوگلیتازون( نیز از دیگر داروهای 
دیابت اس��ت که می تواند باعث افزایش وزن شود. اما 
در مقاب��ل، داروهایی همچون متفورمی��ن، اگزناتاید، 
س��یتاگلیپتین، پراملینتاید و آکارب��وز به کاهش وزن 

کمک می کنند یا اینکه بر وزن بی اثر هستند.
داروهای کاهنده فشارخون، کالری سوزی را 

کند می کنند
بتابلوکرها مثل آتنولول، متوپرولول و پروپرانولول که 
برای درمان فشارخون باال به کار می روند هم می توانند 
باعث افزایش وزن ش��وند. ب��رای مثال اف��رادی که از 

آتنولول استفاده می کنند در ماه های اول مصرف به طور 
متوس��ط 2/5کیلوگرم به وزن ش��ان اضافه می ش��ود. 
درواقع این داروها سرعت س��وزاندن کالری را کاهش 
داده و باعث خستگی و حس رخوت می شوند. افزایش 
مصرف موادغذای��ی فیبردار و کم کال��ری می تواند در 

تعدیل اثرات جانبی این داروها موثر باشد.
کورتون ها،آب را در بدن حبس می کنند!

کورتیکواستروئیدها ازجمله بتامتازون، دگزامتازون، 
هیدروکورتی��زون، تریامس��ینولون، کلوبت��ازول، 
فلوسینولون و... معموال برای درمان آرتریت روماتوئید، 
آسم، حساسیت یا دیگر بیماری های خود ایمنی به کار 

می روند و التهابات دردناک را تسکین می دهند.
 اما در عین حال اگ��ر طوالنی مدت و در دوزهای مکرر 
مصرف شوند،  میزان جذب آب توسط بدن را افزایش 

می دهند.
عاوه براین، چون فرد مبت��ا به این بیماری ها تحرک 
کمت��ری دارد، کال��ری کمت��ری می س��وزاند و دچار 
اضافه وزن می ش��ود. پردنیزول��ون و کورتیزون نیز که 
برای درمان روماتیس��م ماهیچه ای به کار می روند در 
بیش از 50 درصد از بیماران طی یک سال اول مصرف 

باعث 2 تا 13کیلوگرم اضافه  وزن می شوند.
کورتیکواستروئیدهای استنشاقی برای درمان آسم مثل 
بودزوناید، سیکلزوناید و فلوتیکازون هم دارای عارضه 

افزایش وزن هستند.
 ورزش، رژیم غذایی و گاهی مصرف همزمان متفورمین 
می تواند اضافه وزن حاصل از این داروها را کاهش دهد.

داروه�ای ض�د روان پریش�ی؛ ه�م آرام 
می شوید هم گرسنه!

داروه��ای ض��د روان پریش��ی ازجمل��ه هالوپریدول، 
لوکس��اپین، کلوزاپی��ن، کلرپرومازی��ن، فلوفنازین، 
ریس��پریدون، االنزاپی��ن و کوئتیاپی��ن ک��ه معموال 
ب��رای درم��ان اس��کیزوفرنی و افس��ردگی دوقطبی 
کاربرد دارن��د، هم می توانن��د باعث افزایش اش��تها و 
وزن ش��وند. اما نگران نباش��ید؛ برای جلوگیری از این 
عارضه می توان تحت نظر پزش��ک آنها را با داروهایی 
 جایگزی��ن یا همزم��ان از داروی متفورمین اس��تفاده 

کرد.

داروهایی که باعث چاقی می شوند
۴ عمل اصلی که قبل از عید باید 

انجام دهید
ش��اید فکر کنید هن��وز زمان 
زیادی تا ن��وروز باق��ی مانده 

است. اما اشتباه  است.
 این چهار عمل وقت گیرترین 
کارهایی هس��تند که پیش از 
سال نو دارید. این مسوولیت ها 
چندان تابع زمان نیستند و به 
همین دلیل هرچه سریع تر تمام شان کنید، سال را با آرامش بیشتری 
آغاز می کنید.از دلنگرانی ها و آش��فتگی های ش��ب سال نو مصون 
می مانید و سرانجام این که اجازه نمی دهید فروشندگان سودجو از 
شتابزدگی و نیازتان استفاده کنند و اجناس را با قیمت غیرواقعی به 

شما بفروشند.
از همین لحظه فهرست برنامه های این هفته و هفته آینده را با خودتان 
مرور کنید: »خانه تکانی، خرید لباس، خری��د آجیل و خرید عیدی 
مناس��ب «. اما پیش از ش��روع کار، چند دقیقه ای دست نگه دارید و 

توصیه های ما را درباره فوت و فن انجام این کارها بخوانید.
خانه را تکان بدهید

به قول قدیمی ها عجله کار ش��یطان است و هرچه دیرتر خانه تکانی 
کنید، بیشتر عجله خواهید داشت و آن وقت حتما خرابکاری می کنید.
خرابکاری این نیس��ت که اش��یایی را در حین مرتب کردن خانه، در 
محل نامناسب قرار ندهید یا آنها را بشکنید یا دست آخر به همه کارها 
نرسید؛  همه اینها فدای س��رتان. خرابکاری، یعنی این که اضطراب 
ناش��ی از فراوانی کارها و کمی وقت باعث ش��ود تندخ��و و بد اخاق 
شوید و با همسرتان جر و بحث کنید و خاطره ای بد را در پایان سال 
 رقم بزنید یا حرص بخورید و احساس نا رضایتی کنید . شتابزدگی و 
تقای تان برای انجام سریع تر مسوولیت ها باعث می شود کار دست 
خودتان بدهید و به س��امت تان لطمه بزنید. باورتان نمی ش��ود هر 
 س��ال حوالی نوروز چقدر بخش های اورژانس بیمارس��تان ها شلوغ
 می شوند! یکی، چشم هایش در اثر استفاده از شوینده های قوی آسیب 
دیده است. آن دیگری ریه اش و چند نفری هم کاما مسموم شده اند؛ 
 آمبوالنس ها در سطح ش��هر می گردند و مردمی را به بیمارستان ها
  می رس��انند ک��ه در اثر س��قوط از روی نردب��ان و چه��ار پایه دچار
 آسیب دیدگی ستون فقرات یا شکستگی استخوان های بدن شده اند 

یا سوخته اند یا دچار بریدگی اعضای بدن شده اند یا... .
به همین دلیل اس��ت که ما اصرار داریم دقیق��ا از همان وقت که این 
مطلب را مطالعه می کنید خانه تکانی را شروع کنید. اما یادتان باشد 
خانه تکانی این نیست که دائما این طرف و آن طرف بدوید و هر کاری 
که دست تان رسید انجام دهید. اولین گام برای یک خانه تکانی موفق 
داشتن یک برنامه کامل و دقیق برای انجام کارهاست که تا حد زیادی 

از دوباره کاری جلوگیری می کند.
لباس خریدن اصال آسان نیست

هرچه به نوروز نزدیک تر ش��ویم قیمت لباس و کفش باالتر می رود، 
اجناس فروشگاه های خرید پوش��اک گران تر می شوند و امکان پرو 
لباس برای تان دشوارتر خواهد شد. خوشبختانه خیلی از فروشگاه ها 
تقریبا از یکی دو ماه پیش، پوشاک نوروزی شان را برای مشتری های 
دور اندیشی که نمی خواهند شب عید سرگردان باشند، آماده کرده اند.
در خرید لباس یادتان باش��د که حتما آن را به تن تان امتحان کنید. 
خیلی از ما تصور درستی از اندازه های مان نداریم؛ برای مثال برخی 
افراد چاق خودشان را الغرتر از آنچه هستند می بینند و الغرهایی هم 
هستند که گمان می کنند چاق  شده اند. بهتر است حتما با یک آشنای 
با سلیقه خرید بروید . یادتان باشد هیچ فروشنده ای به شما نمی گوید 
لباس به تن تان زار می زند؛ آنها می خواهند کاالی شان را به هر قیمتی 
شده بفروشند؛  بنابراین از چیزی که شما پوشیده اید تعریف می کنند 
و در این شرایط شما به کسی که درباره آنچه پوشیده اید نظری واقعی 

بدهد نیاز دارید.
هر آجیل قشنگی مناسب نیست

ازمیان خوراکی های نوروزی، اگرچه نمی توانید میوه را از همین حاال 
بخرید، می توانید آجیل را در اس��رع وقت تهیه کنید و خودتان را از 
ایستادن در صف های طوالنی قنادی ها نجات بدهید. برای خریدن 
آجیل یک سری اصول اساس��ی وجود دارد که اگر آنها را بدانید دیگر 

مشکلی نخواهید داشت.
نخستین نکته درباره آجیل این است که کهنه نباشد 

نخستین توصیه ما این است که آجیل های بسته بندی شده ای را که 
پروانه بهداشتی دارند خریداری کنید. دومین مساله در خرید آجیل، 
آنهایی هستند که به مواد مصنوعی آغشته شده اند. اگر قرار باشد بین 
یک مشت فندق و پسته براق و یک مشت فندق و پسته کدر یکی را 
انتخاب کنید کدام را می پس��ندید؟ بیش��تر مردم می گویند مسلما 
آجیل براق بهتر اس��ت! اما آنها اش��تباه می کنند. چون قنادها برای 
 تهیه آجیل های براق به آنها افزودنی های خطرناک اضافه می کنند. 
پسته های خندان هم در واقع دارند به شما پوزخند می زنند و اگر در 
آجیلی دیدید همه پسته ها خندان هستند نباید بخریدش؛ چرا که 
فرآیند خنداندن مصنوعی پسته های اخمو و در بسته، فرآیندی غیر 

بهداشتی است که امکان فاسدشدن پسته را افزایش می دهد.
برای خرید آجیل بهترین روش این است که ابتدا یک مشت از آن را 
بردارید به دقت نگاه کنید تا مطمئن شوید که کپک نزده است. سپس 
آن را بو بکشید تا بفهمید که بوی نا می دهد یا نه، بعد آن را مدتی در 
مشت تان نگه دارید و سپس مشت تان را باز کنید و ببینید که آیا دست 
تان رنگ گرفته است؟ اگر دست تان رنگی شده بود یعنی آجیل رنگ 
شده است. دست آخر هم چند مغز از آن آجیل را بخورید تا خاطر جمع 

شوید که تلخ نیستند.
عیدی بچه ها یادتون نره

برای تهیه عیدی هم، چه بخواهید اسکناس های تا نخورده به کودکان 
بدهید و چه هدیه های متنوع، باید یکی از همین روزها را انتخاب کنید.
اما این توصیه را از ما به یاد داشته باشید؛ برای خرید عیدی کودکان 
فامیل  به جای چند تکه اس��کناس  به آنها یک اسباب بازبی یا کتاب 

هدیه بدهید.

زیر یک سقف

دریچه

وقتیموجهایدریایخمیزنند...
سرمایبینظیرزمستانامسالدربخشهاییاز
کرهشمالیمناظروتصاویریبینظیرراازخود

بهجاگذاشتهاست.
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