
 کرانچارافتتاح اولین مجتمع رسانه ای دانشجویی کشور
  دعوت به شام 
شد

در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا راه اندازی می شود
 دبیرخانه  دایمی 

حفاظت محیط زیست تشکیل شود 3
 استاندار: باید اشتغال جدید 

ایجاد کنیم 3 2
6

 تغییری در گفتمان والیت با
 رفت و آمد دولت ها به وجود نمی آید

3

 شهر براي نوروز ۹3
خانه تکاني مي شود

     مدی��ر عامل س��ازمان خدم��ات موتوری ش��هرداری 
اصفه��ان با اش��اره به خان��ه تكاني ش��هر عن��وان كرد: 
ش��هر اصفهان با فعالی��ت تمام��ی نیروهای س��ازمان 
 خدمات موتوری از اس��فندماه س��ال ج��اري به صورت

 ۲۴ ساعته خانه تكانی می شود .  حمید رضا صبور با بیان 
این مطلب گفت: در روزهای پایانی سال حجم زباله...

  جشنواره حسنات  در
 15 نقطه کشور اجرا می شود

 همکاری سیمای استان با 
تلویزیون ارمنستان

 دبیر جشنواره فیلم كوتاه حس��نات از برگزاری جشنواره
  حس��نات به صورت همزمان در 15 اس��تان كشور خبر

 داد. 
محم��د س��عید عش��اقی در نشس��ت چهارمی��ن 
جش��نواره فیلم كوتاه حس��نات اظه��ار داش��ت: آیین 
افتتاحی��ه ای��ن جش��نواره در 1۴ اس��فندماه در ت��االر 
 فرش��چیان برگزار می ش��ود اما پی��ش از آن ب��ا حضور 
 در گلستان ش��هدا با آرمان های ش��هیدان تجدید بیعت

می كنیم.

مدیر كل صدا و سیمای مركز اصفهان با هیاتی از مدیران 
ارش��د ش��بكه های رادی��و و تلویزیونی صدا و س��یمای 
ارمنستان دیدار  كرد. این هیات هشت نفره با سرپرستی 
آقای گاگیک بونیاتیان  رییس كمیسیون رادیو و تلویزیون 
ارمنستان در سفر یک روزه خود به استان اصفهان از بناهای 

تاریخی این شهر دیدن  كردند. 
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قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف و ب 

ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  

مهلت ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و 

 زمستان ( و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده فقط اسفند 

سال جاری میباشد 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطابق جدول زير از 
فروشنده ذيصالح انجام دهد

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:  تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/12/17
گشایش پاکات مناقصه:  از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/12/18

محل دریافت اسناد مناقصه:  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir ، تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r

آگهی  مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

 مبلغ تضمین
)ریال (

نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1/436/000/000 جاری خرید لوله چدن داکتیل 300 میلیمتر با واشر مربوطه جهت آبفا مبارکه 92-40-402

شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

نوبت دوم

ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل اعتبارات داخلی 
به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا از کلیه ش��رکت های پیمانکاری که دارای ش��رایط ذکر شده در 
ذیل صفحه می باش��ند دعوت می ش��ود تا از تاریخ 1392/12/01 الی 1392/12/18 با واریز مبلغ 200000 
ریال برای هر پروژه به ش��ماره 2175670203003 حساب س��یبا) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان 
اجرای کار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه ش��رکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، 
 مجتمع اداری امیر کبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی و پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان  وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1392/12/19 می باشد و 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
1- موضوع مناقصه: اجرای محوطه سازی و دفع آب های  سطحی ناحیه صنعتی سروشبادران

مبلغ برآورد اولیه: 14234611784 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال

رتبه مورد نظر: رتبه 4 و به باال در رشته راه و باند
2- موضوع مناقصه: خرید و اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه

مبلغ برآورد اولیه: 881125584 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 22/500/000ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی
- موضوع مناقصه: خرید مصالح و اجرای خط انتقال مخزن 1000 متر مکعبی و ایس��تگاه پمپاژ ش��هرک 

صنعتی گلپایگان
مبلغ برآورد اولیه: 17579793693 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 160/000/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه 4 و به باال در رشته آب

- موضوع مناقصه: خرید و اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی ورپشت
مبلغ برآورد اولیه: 2/225/850/534 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 40/000/000ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته آب
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 پرداخت حقوق  هزار نخبه استان
  در 3 سال اول

معاون تحقیقات و فناوری رییس جمهور گفت: ما آمادگی داریم 
كه كلیه خدمات مربوط به حقوق نخبگان را تا 3 س��ال نخس��ت 
پرداخت كنیم.س��ورنا ستاری در نشس��تی كه با اعضای شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان داشت در حاشیه این نشست در جمع 

3خبرنگاران پیرامون برنامه پنجم توسعه و افزایش تعداد...
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متخلفان چهارشنبه سوزی  
میهمان نوروزی پلیس می شوند 

جانش��ین فرمانده نیروي انتظامي به متخلفان چهارشنبه 
پایان سال هشدار داد و گفت: این افراد و خودروهاي توقیف 

شده، تا آخر تعطیالت نوروزي میهمان پلیس خواهند بود.
س��ردار احمدرضا رادان گفت: با توجه به پایان س��ال ۹۲ و 
آغاز س��ال ۹3 مقابله با س��رقت به عن��وان كار ویژه نیروي 
انتظامي در دستور كار قرار گرفته و در این راستا 13 استان 
تهران بزرگ، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، خوزستان، 
البرز، آذربایجان شرقي و غربي، كرمان، فرماندهي انتظامي 

ویژه غرب تهران، كرمانشاه، لرس��تان و مازندران كه بیشتر 
در معرض این جرم هس��تند، پاي كار آمده اند؛ ۷۶ درصد 
 از كل س��رقت هاي صورت گرفته در كش��ور مربوط به این

 13 استان است.  وي ادامه داد: هدف استان هاي مذكور باید 
انجام شدن طرح هایي براي رس��یدن به بازداشت سارقان و 
مالخران باشد.  جانشین فرمانده ناجا در خصوص تمهیدات 
پلیس براي چهارشنبه آخر سال، گفت: نگاه نیروي انتظامي 

به چهارشنبه سوري، نگاه اجتماعي است نه امنیتي.

جانشین فرمانده نیروي انتظامی عنوان کرد ؛

سارقان نوروزی در کمین جیب اصفهانی ها 

مجوز فروش فوق العاده آجیل و خواروبار صادر شد
رییس اتاق اصناف استان اصفهان از صدور مجوز فروش 
فوق العاده آجیل و خش��كبار با قیمت های مناسب در 
آس��تانه عید نوروز خبر داد. عباس��علی بصیرت اظهار 

داش��ت: عرضه آجیل و خوار وبار در واحدهای صنفی 
منتخب انجام و محل آن با نصب بنرهای بزرگ در سطح 
شهر مشخص خواهد شد.وی اضافه كرد: قیمت آجیل 

و خشكبار نسبت به سال گذشته تا 35 درصد كاهش 
 خواهد داش��ت.بصیرت همچنین از برگ��زاری فروش 

فوق العاده میوه در آستانه عید نوروز خبر داد و...

فراخوان اولویت های جدید حج تمتع برای نام نویسی 
 دارن��دگان اس��ناد ح��ج تمت��ع

 ثبت نام��ی ت��ا تاریخ ده��م بهمن 
در  نام نویس��ی  ب��رای   13۸۴
 كاروان ه��ای ح��ج ۹3 فراخوان��ده

 ش��دند.  ب��ا توج��ه ب��ه وج��ود 
 ظرفی��ت خال��ی در كاروان ه��ای

 ح��ج ۹3 ، دارن��دگان اس��نادحج 

تمتع ثبت نامی از تاریخ ۲1 دی ۸۴  
تا ده��م بهم��ن 13۸۴ از ۲۹ بهمن 
13۹۲ ب��ه مدت ی��ک هفته فرصت 
 خواهند داش��ت تا برای نام نویس��ی

 دركاروان ه��ای ح��ج ۹3 اق��دام  
 كنند. واجدین شرایط به این سایت

http://haj۹3.haj.ir36   مراجعه كنند



اخبار کوتاهيادداشت

 نعمت واليت فقیه 
يک موهبت الهی است

فرمانده س��پاه اس��تان اصفه��ان گفت: نعم��ت والی��ت فقیه یک 
 موهب��ت الهی ب��وده که در س��ایه انقاب اس��امی به وج��ود آمده

 است.
س��ردار غامرض��ا س��لیمانی اظه��ار داش��ت: نظریه والی��ت فقیه 
 توس��ط بنیانگذار انقاب اسامی ارایه ش��د که در مقابل جهانیان و

 حکومت های جهانی ورود پیدا کرد.
وی افزود: نعمت والیت فقیه یک موهبت الهی اس��ت که با تشکیل 
انقاب اس��امی ایران حضور پیدا کرد و معجزه ای الهی محس��وب 

می شود. 
 فرمانده سپاه استان اصفهان بیان کرد: در سایه والیت فقیه کشورمان 
اقتدار و تداوم فعالیت های خ��ود را دارد که مردم نیز بر محور والیت 
فقیه و با تبعیت از ولی فقیه در تداوم نظام و پیشبرد اهداف آن پیش 

می رود.

مذاکرات بعدی اواخر اسفند در وين
معاون وزیر خارجه ایران گف��ت: روی چارچوب مذاکرات آتی توافق 
 و برنامه کاری مشخص ش��د و مذاکرات بعدی اواخر اسفند خواهد

 بود.
سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران با 1+5 اعزامی به وین، 
افزود که مذاکرات در فضای مثبتی صورت گرفت اما هنوز نمی توان 
خوش بین به پیشرفت مذاکرات آتی بود. او گفت که مذاکرات بعدی 

نیز در وین برگزار می شود.

موشک های بالستیک موضوع 
مذاکره با 1+5 نیست

یک عضو نزدی��ک به هی��ات مذاکره کنن��ده کش��ورمان گفت: که 
ب��ر اس��اس گفت وگوهای ص��ورت گرفت��ه زمان بندی مش��خصی 
 برای مذاک��رات آینده درب��اره گام نهای��ی توافق ژنو تعیین ش��ده

 است.
این دیپلمات نزدیک به هیات مذاکره کنن��ده ایران با 1+5 گفت که 
ماقات دو جانبه کاترین اش��تون و محمدج��واد ظریف پایان یافت 
و دو طرف به جمع بندی مش��خصی از مذاکرات دس��ت یافتند؛ در 
عین حال پنج شنبه گذشته نشس��ت ایران و 1+5 با حضور ظریف و 
 اشتون در مقر س��ازمان ملل انجام خواهد شد تا نقطه نظرات و نتایج

  به دس��ت آم��ده در دیدار اش��تون و ظریف ب��ه اطاع دیگ��ر اعضا 
برسد.

 ظريف: امنیت، يک موضوع
به هم پیوسته جهانی است

 )Think Tank( وزیر امور خارج��ه ایران در نشس��ت اتاق فک��ر
 انجمن دوس��تی ایران و اتریش که با حضور برخی ش��خصیت های
  موث��ر در فضای سیاس��ی و رس��انه ای اروپا برگزار ش��د، ش��رکت

 کرد.
ش��رکت کنندگان  این نشس��ت را برخی از وزیران خارجه پیشین، 
 سیاس��تمداران و رییس��ان موسس��ات مهم پژوهش��ی و محققان

 مسایل جاری بین المللی و منطقه ای ازکشورهای اروپایی تشکیل 
می دادند. 

 همچنی��ن دو ت��ن از وزی��ران پیش��ین خارج��ه و کش��ور اتریش، 
رییس گروه دوس��تی ایران در پارلمان اتریش، برخی از نمایندگان 
پارلمان اتریش و شخصیت های دیگری از دیگر کشورهای اروپایی از 
جمله آلمان، ایتالیا، سوئد، مجارستان، بلغارستان و اسلواکی در این 

نشست حضور داشتند.
دکتر محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه در ابتدای این نشس��ت 
در سخنانی به س��اختارهای گذش��ته و کنونی در روابط بین الملل 
 اش��اره کرد و گفت: در دنی��ای متغیر کنون��ی دیگر زور ب��ه عنوان
  یک ابزار در پیش��برد سیاس��ت خارجی هی��چ کارب��ردی ندارد و
  مس��لما اگر کش��وری عنوان کند که هم��ه گزینه ها ب��ر روی میز
  اس��ت و بخواه��د از ای��ن موض��وع ب��ه عن��وان ی��ک اب��زار

سیاست خارجی استفاده کند، هنوز در گذشته های بسیار دور سیر 
می کند.

  تجرب��ه تاریخ��ی کش��ورها نش��ان داده اس��ت ک��ه کش��ورهایی 
 که ت��اش کردن��د ت��ا از زور ب��ه ای��ن عن��وان اس��تفاده کنند یا

  ب��ه ط��ور کام��ل و ی��ا در بیش��تر اه��داف خ��ود دچار شکس��ت 
شده اند.

 وی در ادام��ه س��خنانش اف��زود که جهان��ی ش��دن در موضوعات
  مه��م رواب��ط بین الملل ش��امل امنیت نیز می ش��ود که ش��اید در
  گذش��ته چندان کاربردی نداش��ته اس��ت اما اکن��ون امنیت یک
  موض��وع به ه��م پیوس��ته جهان��ی اس��ت و از همین جاس��ت که
  ما در موضوعات مه��م امنیتی جه��ان بازی با حاص��ل جمع صفر

 نداریم.
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غرب از تاثیر گذاری والیت فقیه در جهان در هراس است

نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: غربی ها به دنبال تضعیف جایگاه والیت فقیه هستند و هجوم رسانه های غربی 
 به ولی فقیه دلیل بر اهمیت و عظمت این جایگاه اس��ت. آیت اهلل عبدالنبی نمازی گفت: به دلیل تاثیر گذاری

 ولی فقیه در نظام های غربی و افکار جهانی، رسانه های غرب به حریم والیت فقیه ورود و به آن حمله می کنند.

آيت اهلل مقتدايی: 

صفات رهبری در حد کمال در مقام معظم رهبری وجود دارد
ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اسالمیت دانشگاه آزاد بر اساس دانش فقها باشد نه مداحان

رییس شورای سیاس��ت گذاری حوزه های علمیه خواهران با 
اشاره به نقش خبرگان رهبری در تعیین مقام معظم رهبری، 

گفت: تمام صفات رهبری در حد کمال در ایشان وجود دارد.
 آیت اهلل مرتضی مقتدایی در همایش اندیشه سیاسی اسام، 
مجلس خبرگان و جایگاه والیت فقیه، در سالن کوثر اصفهان 
با اش��اره به تعیین ضرب االجل از سوی دش��منان در ابتدای 
انقاب برای فروپاشی جمهوری اسامی گفت: جنگ هشت 
ساله نیز نتوانست این آرزوی بی تعبیر دشمنان را محقق کند.

وی ادامه داد: رحلت امام خمینی )ره( امیدی بود که دشمنان 
برای پایان دادن به انقاب اسامی ایران در سر می پروراندند 
و ش��ایعاتی همچون جنگ قدرت پس از امام خمینی )ره( را 

مطرح می کردند.

وی به نقش خبرگان رهبری در معرف��ی رهبر معظم انقاب 
بعد از رحلت امام راحل اشاره کرد و افزود: حادثه رحلت امام 
خمینی )ره( اندوه بزرگی بر جامعه ای��ران وارد کرد اما ظرف 

کمتر از 24 ساعت رهبر انقاب مشخص شد.
عضو خب��رگان رهبری اظهار داش��ت: با اع��ام نظر خبرگان 
 رهبری، تش��ییع جن��ازه امام )ره( ب��ا آرامش کام��ل و بدون

 هیچ گونه مشکلی برگزار شد.
 وی تصری��ح ک��رد: حادثه خب��ر نمی کن��د و هم��واره باید 
مجلس خبرگان آماده باشد.  آیت اهلل مقتدایی با بیان این که 
نظر مجلس خب��رگان در تعیین حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
بسیار مشکل و مهم بود، افزود: در آن جلسه هدایت الهی حاکم 
شد و دل ها به سمت گزینه ای که از همه جهات جامع و الیق 

و مصداق اکمل شرایط ولی فقیه بود سوق یافت.
وی تصریح کرد: نظر مجلسی که 80 نفر مجتهد متقی و بدون 
هوا و هوس در آن حضور دارند و هدفش��ان حراست از اسام 
و مصالح نظام اس��ت، این چنین حکیمانه خواهد ش��د. عضو 
خبرگان رهبری ادام��ه داد: امروز انقاب اس��امی از نعمت 
رهبری برخوردار است که حکیم، عاقل، شجاع و باتدبیر است 

و تمام صفات رهبری در حد کمال در او وجود دارد.
وی با اشاره به نقشه های دش��منان اسام گفت: رهبر معظم 
انقاب اسامی با تدبیر و حکیمانه نظام را اداره می کنند و با 
این همه دشمن، سوء نظرها به این کشور و درگیری در اطراف 

ما، کشوری امن داریم.

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهار داش��ت: دانشگاه 
آزاد اس��امی نباید پس��وند »آزاد« خود را فراموش کند و همین 
طور پسوند »اس��امش« را؛ اسامی که بر اس��اس دانش واقعی 
فقها و مراجع باش��د نه مداحان.به گزارش ایسنا، آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در شصت و هشتمین اجاس شورای مرکزی دانشگاه 
آزاد اس��امی، درباره این اجاس گفت: این اج��اس با دو هدف 
تشکیل شده است؛ یک هدف شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسامی 
است که از سراسر کشور مسووالن و شخصیت های علمی دانشگاه 
آمده اند و برای برنامه های خود که در ظرف دو روز برنامه های آینده 
را بررسی می کنند و ان شاءاهلل نتایج آن در سال تحصیلی خود را 
نشان خواهد داد. وی ادامه داد: هدف دیگر، تقدیر و تشکر و سپاس 
 از دکتر جاس��بی اس��ت که در این مدت طوالنی مسوولیت این

 کار فوق العاده بزرگ و سخت را به دوش داشتند و به خوبی از عهده 
مسوولیت خود برآمدند و در آخر هم با نوعی حرکت ناموزون ایشان 
را راحت کردند و بار مسوولیت را روی دوش میرزاده گذاشتند که 
همین دوره را به خوبی طی کنند. ما در هیات موسس و هیات امنا 

از ایشان تشکر کرده و برای موفقیت دکتر دعا می کنیم.
رییس هیات امنای دانش��گاه آزاد در ادامه به تاریخ دانشگاه آزاد 
اش��اره کرد و گفت: ما در شرایطی کار دانش��گاه را شروع کردیم 
که اکثریت جوانان آن زمان از دوره متوس��ط که فارغ می شدند، 
امید چندانی به حضور در دانشگاه نداشتند و بزرگ ترین آرزوی 
خانواده ها رفتن فرزندان به دانشگاه بود. بسیاری از جوان ها از این 
نظر ناامید بودند. معلوم اس��ت وقتی جوانی مایوس می شود چه 

روحیه ای پیدا می کند.
وی افزود: آن ها که امکاناتی داشتند، جوانان خود را برای تحصیل 
به خارج می فرستادند که برای کشور ما بس��یار تاسف بار بود. در 
یکی - دو سال اول انقاب هم دانشگاه ها تعطیل شد و بار پذیرش 
دانشجو س��نگین تر ش��ده بود. خود دکتر جاس��بی در جلسه ای 
پیش��نهاد دانش��گاه غیردولتی آزاد را دادند؛ البته مفهوم آزاد آن 
روز خیلی روشن نبود یعنی فکر می کردیم از امکانات غیردولتی 
و فضاهای ممکن و ش��خصیت های علمی که در سراس��ر کشور 
به کار مدیریت مش��غول هستند اس��تفاده کنیم و به کسانی که 
حاضرند با هزینه خود تحصیل کنند این امکان را بدهیم. اسامی 
 هم شد چون انقاب اس��امی افتخار این حرکت عام و مردمی را 
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مفاد آرا 

2014آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
رفیعی  اکبر  علی  آقای   –  92/11/15 مورخ   139260302021001124 شماره  1-رای 
بلداجی فرزند صفر بشماره ملی 6299500328 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 23/57 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده .
2- رای شماره 139260302021001125 مورخ 92/11/15 – خانم فاطمه شماعی فرزند 
جواد بشماره ملی 1189593963 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 1912 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 238 متر مربع خریداری رسمی از مهدی موذنی 

زواره .

 3- رای شماره 139260302021001126 مورخ 92/11/15 – خانم زهرا جاللی طحان 
فرزند علی بشماره ملی 1188933795 ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 2118 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 141/20 
متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خانمها صغرا داروغه زاده وربابه سالمه زاده.

4- رای شماره 139260302021001127 مورخ 92/11/15 – آقای مهدی موذنی زواره 
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189593084 ملی  بشماره  غالمرضا  فرزند 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1912 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 238 متر مربع خریداری رسمی از 

سیدعبدالخالق میرحسینی طباطبائی زواره.

5- رای شماره 139260302021001128 مورخ 92/11/15 – خانم زهرا عابدینی اکار 
از  قسمتی  پدرش ششدانگ  والیت  به   1180133072 ملی  بشماره  اقبال  فرزند  زواره 
یکبابخانه ودکان متصله احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2247 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت27/69 متر مربع 

خریداری رسمی از محمدرضا عابدینی اکار زواره .

6- رای شماره 139260302021001129 مورخ 92/11/15 – خانم عذرا رفیعائی زواره 

فرزند سیداحمدعلی بشماره ملی 1188936311 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1912/1 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 405/76 متر مربع خریداری عادی 

از سیدعباس مظلوم طبائی.

آقای سیدعباس مظلوم  7- رای شماره 139260302021001130 مورخ 92/11/15 – 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189479291 ملی  بشماره  سیدرحیم  فرزند  طبائی 
 16 زواره  در  واقع  فرعی   1912/1 شماره  پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 405/76 متر مربع 

خریداری رسمی از علی مرادی زاده زواره.

8- رای شماره 139260302021001131 مورخ 92/11/15 – آقای محمد ناجی زواره 
احداثی  متصله  ومحوطه  انبار  ششدانگ   1189521296 ملی  بشماره  ابراهیم  فرزند 
برروی قسمتی از پالک شماره 1771 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 

بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 1766/64 متر مربع که تقاضای ثبت داده است .

9- رای شماره 139260302021001132 مورخ 92/11/15 – آقای سیداحمد شاهمرادی 
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189532573 ملی  بشماره  سیدمحمدعلی  فرزند  زواره 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقعات  فرعی  پالک228  از  قسمتی  پالک227و  برروی 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 388/50 متر مربع خریداری رسمی از عباس 

ابوطالبی زواره ومنیرالسادات حیدری طبائی زواره .

تاریخ انتشار نوبت اول:1392/12/3      تاریخ انتشار نوبت دوم:1392/12/18                                                                                               
    ذبیح اله فدائی   رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

مزایده اتومبیل 

 9100400200300907 : 1099 شماره آگهی 139203902003000031شماره پرونده 
دستگاه  یک  9101479/1و9101480/1   کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به  و0906 
کامیونت باری از نوع آمیکو تیپ 4/55 ام مدل 1387 برنگ سفید 5 تن 4 سیلندر 2 محور 
6 چرخ به شماره انتظامی 12ج 967 ایران 13 و شماره موتور 1191153 /بی0047آ47 
امانی پور که برابر نامه شماره 1413/6/515 -1391/10/19  دی متعلق به آقای علی 
نظر  و طبق  بازداشت  السادات  مریم حسام  قبال طلب خانم  در  اصفهان  راهور  پلیس 
کارشناس  نظر  برابر  و   ، ارزیابی شده  ریال   180000000 مبلغ  به  کارشناس رسمی 
کانتیر سالم ، الستیکها قابل استفاده نیست ، نیاز به تودوزی دارد ، سپر و بدنه زدگی 
دارد و موتور گیربکس در اثر روشن نشدن نامعلوم می باشد ، از ساعت 9 الی 12 چهار 

شنبه مورخ 1392/12/21 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه چهار   ، ابتدای خیابان الهور   ، بهشت شرقی 
از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 180000000 شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا  وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد . این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/12/3 

چاپ و آگهی می گردد   م الف 14259رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

فقدان سند مالكیت
هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  میرزابه  مصطفي  حاج  آقاي  اینکه  به  نظر 
یکبابخانه  مالکیت ششدانگ  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
پالک 4337 / 1 واقع درابنیه شده که سندمذکورذیل ثبت 8224  درصفحه 30 دفتر 65 
نامبرده درخواست صدورسندمالکیت  اینک  میرزابه  صادرگردیده  بنام حاج مصطفي 
یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
المثني را طبق  صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

معاون اول قوه قضاییه در اصفهان گفت: گفتمان 
والیت همواره ثابت بوده و با رفت و آمد دولت ها، 

احزاب و گروه ها تغییری در آن به وجود نمی آید.
 حجت االسام س��ید ابراهیم رئیسی در نشست 
اندیش��ه سیاسی اس��ام و نظریه والیت فقیه که 
در محل گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، به 
اهمیت موضوع والیت اشاره کرد و اظهارداشت: 
خداوند متعال نعمت های زیادی به انس��ان داده 
اما بر بعضی منت نهاده اس��ت که رسالت پیامبر، 
امامت و والیت از نعمت هایی است که خداوند به 

واسطه آن ها بر انسان منت نهاده است. 
وی با اشاره به منت گذاری خداوند افزود: زمانی 
که خداوند نعمت بزرگی به انسان ببخشد به آن 
منت می گذارد و بزرگ ترین نعمت که به بشریت 
داده شده نعمت والیت است که والیت رابطه بین 
خالق و انس��ان ها اس��ت که نبود آن مانعی برای 
مقام واقعی انسان و کسب مقام انسانیت می شود. 

عضو مجل��س خب��رگان رهبری با بیان س��والی 
 که والیت چیس��ت و ولی کیس��ت، بی��ان کرد:

 گوش ش��نوا به س��خن ول��ی خ��دا و اطاعت از 
دس��تورات ولی والیت اس��ت و در زم��ان غیبت 
کبری باید از فقیه جامع الش��رایط که امور دین و 

دنیا را تصدی می کند پیروی کرد.
 وی با اش��اره به نظری��ه والیت فقیه بی��ان کرد:

 در جای جای فقه ما از والیت فقیه سخن به میان 
آمده و اصل والیت فقیه در سراس��ر فقه ما وجود 
دارد و در زمان فقه اجتهادی ب��ه موضوع والیت 
فقیه پرداخته ش��ده ام��ا حضرت ام��ام)ره( این 
موضوع را به عنوان نظری��ه حکومتی مورد بحث 
قرار داده و برای تشکیل نظام جمهوری اسامی 

استفاده کرده است.
معاون اول قوه قضاییه با بی��ان این که فقه یعنی 
تمام��ی دین و آنچ��ه از باید و نباید الهی اس��ت، 
گفت: والیت فقیه حاکمیت فقه است که باورهای 

 الهی، اعتقادات و اخ��اق فاضله را در خود دارد و
 والیت فقیه برعهده فردی دین ش��ناس است که 
تمامی زوایای اخاقی، اجتماع��ی، اعتقادی را با 
محوریت دین و آموزه های دینی به ثمر می رساند. 
وی افزود: در گذش��ته و پیش از انقاب اسامی 
مردم ما دی��ن دار بودند اما نظام دین��ی نبود که 
با تشکیل انقاب اس��امی نظام دینی در جامعه 

حاکمیت یافت. 
معاون اول ق��وه قضاییه درب��اره حاکمیت دینی 
تصریح کرد: در راس نظام حاکمیت دینی احکام 
و قوانین به تایید ش��رع مقدس رس��یده و روابط 

اجتماعی در جهت امامت و والیت است. 
 رئیس��ی با بیان این که از نظام جمهوری اسامی

 به عنوان نظام مق��دس یاد می ش��ود بیان کرد: 
قداست نظام جمهوری اسامی به سبب حاکمیت 

خداوند و قرآن و دستورات آن است. 
عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ری اف��زود: ولی 

 فقیه جایگاهی اس��ت ک��ه رکن مه��م آن تقوا و
عدالت الهی، است. 

 معاون اول قوه قضایی��ه به نقش مجلس خبرگان 
رهبری اش��اره ک��رد و گفت: مجل��س خبرگان 
رهبری تنظیم کننده جمهوریت و اسامیت است 

و از مقام رهبری صیانت می کند.
وی اضافه کرد: رمز تداوم اسامیت و جمهوریت 
 در رس��الت مجل��س خب��رگان رهب��ری وجود 

دارد. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به تدابیر 
و ویژگی های رهبر معظم انقاب اظهار داش��ت: 
اگر تدابیر و رهبری ویژه ایشان نبود در فتنه 88 
نظام از بین رفته بود و یا با مشکل روبه رو شده بود 
که با تدابیر ایش��ان نظام از کنار تمام این فتنه ها 
گذش��ت.وی رمز امنیت ملی را تداوم اسامیت، 
 بقای مردم س��االری دین��ی و اقتدار مل��ی را بر 
والیت فقیه دانس��ت و ابراز داش��ت: رمز بیداری 
اسامی بر جهان از والیت فقیه و حاکمیت مردمی 
و اس��امی اس��ت.معاون اول قوه قضاییه در باره 
گفتمان والیت گفت: گفتمان والیت همواره ثابت 
اس��ت و با رفت و آمد دولت ها، اح��زاب و گروه ها 
تغیی��ری در آن به وجود نمی آی��د و این گفتمان 

همیشه ثابت است.
      امريکا در آتش نفرت از مردم واليتمدار 

می سوزد
نماینده م��ردم مازن��دران در مجل��س خبرگان 
رهبری گف��ت: امری��کا در آتش نف��رت از مردم 
والیتم��دار می س��وزد. آیت اهلل عل��ی معلمی در 
حاشیه همایش اندیش��ه سیاسی اسام، مجلس 
خبرگان و جایگاه والیت فقیه در جمع خبرنگاران 
درباره تبیین نقش جایگاه ول��ی فقیه در جامعه 
اس��امی، اظهار داش��ت: والیت فقیه مبتنی بر 
والیت امامان معصومین ما است و والیت امامان 
مبتنی بر والیت شخص پیامبر اسام)ص( است.

وی ب��ا بیان این ک��ه همه انبی��ا به وی��ژه پیامبر 
اکرم)ص( برای تش��کیل حکوم��ت و اداره امور 
مردم و مومن��ان فرس��تاده ش��ده اند، ادامه داد: 
سلس��له مراتب پس از پیامبر مکرم اس��ام)ص( 
به امام علی)ع( پس از آن ب��ه امامان معصوم)ع( 
 رس��ید و برای عصر غیبت بر اساس رهنمود خود

 امامان معصوم، فقهای عادلی بر جایگاه نیابت از 
امام زمان حق حاکمیت می یابند.

نماینده م��ردم مازن��دران در مجل��س خبرگان 
رهبری با اشاره به این که به ویژه در شرایطی که 
جمعی از خبرگان متدی��ن و متعهد فقیه عادلی 

را ب��رای جایگاه امام��ت و والیت انتخ��اب کرده 
باش��ند این والیت منحصر و متمرکز می ش��ود، 
تصریح کرد: بنابراین والیتی را که امروز در ایران 
 اسامی حاکمیت پیدا کرده است مبتنی بر والیت

 اهل بیت پیامبر)ص( است.
وی با بیان این که ملت رش��ید ایران بر اس��اس 
آموزه ه��ای دین��ی و اعتق��ادات و باورهایی که 
دارند اطاع��ت از فقیه ع��ادل را اطاع��ت از امام 
معصوم می دانند، درباره وظیفه مردم نس��بت به 
ولی فقیه بیان کرد: وظیفه اصلی مردم تبعیت از 

رهنمود های فقیه عادل و والیت امر است.
آیت اهلل معلمی با اشاره به این که ملت رشید ایران 
در طول این 35 س��ال امتحان خوب��ی پس داده 
و در نتیجه خصومت قدرت های اس��تکباری نیز 
حکایت از همین مساله دارد، ابراز کرد: اگر ملت 
اطاعت خوبی نداشتند استکبار جهانی این گونه به 
هراس نمی افتاد و دست به خصومت و توطئه های 

گوناگون نمی زد.

معاون اول قوه قضايیه در اصفهان:

تغییری در گفتمان والیت با رفت و آمد دولت ها به وجود نمی آید

در راس نظام
 حاکمیت دينی

 احکام و قوانین به
 تايید شرع مقدس

 رسیده و روابط اجتماعی
 در جهت امامت و 

واليت است
قداست نظام

 جمهوری   اسالمی
 به سبب حاکمیت خداوند

 و قرآن و دستورات آن است



یادداشت

 احتمال برگشت بودجه ساخت 
ترمینال فرودگاه کاشان وجود دارد

 نماینده مللردم کاشللان و آران وبیدگل در مجلس شللورای اسللامی گفت: 
در صورت تعلل در آغاز پروژه ساخت ترمینال مسافربری فرودگاه کاشان شاهد 
برگشت بودجه به خزانه خواهیم بود. عباسللعلی منصوری اظهار داشت: پس 
از اقدامات الزم در خصوص اخذ مجوز استفاده دو منظوره از فرودگاه کاشان و 
در جلساتی با فرماندار کاشان، پیمانکار این طرح نیز مشخص شده است.وی 
تصریح کرد: با توجه به این که پیمانکار مجری سللاخت ترمینال مسللافربری 
فرودگاه بخش خصوصی می باشد برای آغاز عملیات ساخت ترمینال فرودگاه 

نیازمند مجوز از سپاه هستیم.

 960 پروژه تحقیقاتی در فوالد 
عملیاتی شده است

مدیر تحقیق و توسللعه شللرکت فوالد مبارکه اصفهان گفللت: تاکنون بالغ بر 
960 پروژه تحقیقاتی توسط متخصصان این شرکت عملیاتی شده است. ایرج 
سلللطانی در آیین معرفی واحدهای صنعتی نمونه اصفهان در زمینه تحقیق 
و پژوهش  افزود: این پروژه ها در زمینلله بهبود عملیات و کیفیت محصوالت، 
 صرفه جویللی در هزینه هللا و بهبللود روند تولیدات شللرکت فللوالد مبارکه

 بسیار تاثیرگذار بوده است.وی با بیان این که حدود یک هزار و 600 محقق در 
انجام پروژه های شرکت فوالد مبارکه فعالیت می کنند، اضافه کرد: 600 نفر از 

پرسنل و مهندسان داخلی شرکت نیز در این زمینه مشارکت دارند.

مجوز فروش فوق العاده آجیل و خواروبار 
صادر شد

رییس اتاق اصناف اسللتان اصفهان از صدور مجوز فروش فوق العاده آجیل و 
خشکبار با قیمت های مناسب در آستانه عید نوروز خبر داد. عباسعلی بصیرت 
اظهار داشللت: عرضه آجیل و خوار وبار در واحدهای صنفللی منتخب انجام و 
محل آن با نصب بنرهای بزرگ در سطح شهر مشخص خواهد شد.وی اضافه 
کرد: قیمت آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته تا 35 درصد کاهش خواهد 
داشت.بصیرت همچنین از برگزاری فروش فوق العاده میوه در آستانه عید نوروز 

خبر داد و افزود: میوه با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می شود.

صادرات 3 میلیون دالری کتیرا از استان
رییس اداره تنظیم بازار محصوالت کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
از ابتداي امسال تاکنون بیش از ۱05 هزار کیلوگرم کتیرا از این استان به ارزش بالغ 
بر 3 میلیون و ۱۷۱ هزار دالر صادر شده است.جبل عاملی با اشاره به این که صادرات 
کتیرا از استان اصفهان نخستین تولیدکننده کتیراي کشور امسال بیش از 3 میلیون 
دالر ارزآوری داشته است، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۱9 هزار کیلوگرم کتیرا 

به ارزش 3 میلیون و 5۸0 هزار دالر از استان اصفهان صادر شد. 
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برخی مناطق سمیرم به نام استان های همجوار معرفی می شود
 رییس شللورای اسللامی بخش پادنا گفت: برخللی مناطق این شهرسللتان به نللام مناطق همجوار

 استان های دیگر معرفی می شللود.  محمد عبدالی اظهار داشت: برخی از این جاذبه ها مانند چشمه 
آب سفید روستای خفر در شهرستان سی سخت  کهگیلویه و بویر احمد معرفی و شناسانده می شود.

3

معللاون تحقیقات و فنللاوری رییس جمهللور گفت: ما 
آمادگللی داریم کلله کلیه خدمللات مربوط بلله حقوق 

نخبگان را تا 3 سال نخست پرداخت کنیم.
سورنا ستاری در نشسللتی که با اعضای شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان داشللت در حاشللیه این نشست در 
جمع خبرنگاران پیرامون برنامه پنجم توسعه و افزایش 
تعداد شرکت های دانش بنیان تا پایان اجرای این برنامه 
اظهار داشللت: برنامه ما در این مورد مشللخص است و 
ما باید به این شللرکت ها برای ایجاد و شللکل گیری آن 

کمک کنیم.
وی با بیان این کلله کمک ها نباید تنهللا به کمک های 
مالی خاصه شود، افزود: بسیاری از این شرکت ها نیاز 

به تجاری سازی دارد که این مساله در بستر پارک های 
فناوری شللکل می گیللرد. معللاون علمللی تحقیقاتی 
رییس جمهور با بیان این که شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان نیز از موثرترین نهادها در این استان است که 
می تواند به سایر شهرک ها برای شکل گیری کمک کند، 
گفت: یکی از کمک های این شهرک می تواند در توسعه 
شرکت های دانش بنیان باشد و از سوی دیگر می تواند 
به عنوان یک شرکت کارگزار شرکت های دانش بنیان 
را ارزیابی و تایید کنللد و امیدواریم که شللرکت هایی 
که با سیسللتم شللهرک کار می کنند بتوانند از مزایای 

شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.
 وی دربللاره آمار شللرکت های دانش بنیان با اشللاره به 

این که ما در حال تجربه این مکانیزم هستیم و این مفاهیم 
در کشور ما جدید است، گفت: ترویج این مفاهیم در کشور 
 ما کمی سخت اسللت و امیدواریم به سللرعت بتوانیم به

 20 هزار شرکت برسیم. وی با بیان این که البته بسیاری از 
این شرکت ها وجود دارند اما باید با مکانیزم موجود ارزیابی 
شوند، عنوان کرد: کارگروه تعیین صاحیت شرکت های 
دانش بنیان نیز به صورت هفتگی در این معاونت تشکیل 

شده و حتی کارگزاری ها نیز به تازگی شکل گرفته است.
وی با بیان این که اکنون حدود 60 شللرکت تایید شللده 
داریم بیان کرد: این شللرکت ها شللرکت هایی هستند که 
تاییدیه خللود را گرفته اند و به صندوق معرفی شللده اند و 
همچنین این شرکت ها از دادن مالیات و عوارض گمرکی 
معاف هسللتند. این مسللوول ادامه داد: اکنون حدود یک 
هزار و 300 شللرکت وجود دارد که ثبت نام کرده اند و در 
حال ارزیابی هسللتند. سللتاری در مورد تفاهم نامه ای که 
قرار است با شللهرک تحقیقاتی اصفهان امضا کند، گفت: 
امضای این تفاهم نامه ها کارهای نمادین است و حتی عدد 
این تفاهم نامه عدد باالیی نیسللت. وی با بیان این که این 
3 میلیارد تومان که در تفاهم نامه مدنظر قرار گرفته شده 
است تنها برای شللروع کار اسللت، افزود: امیدواریم سال 
آینده ده ها برابر این عدد میزانی باشللد که شللهرک ها در 

پروژه های خود استفاده می کنند.
معاون تحقیقات و فناوری رییس جمهللور با بیان این که 
امیدواریم شللهرک تحقیقاتی اصفهان بلله عنوان یکی از 
جاذبه های نخبگان استان عمل کند، گفت: با وجود بیش 
از هزار نخبه در اصفهان آمادگللی داریم که کلیه خدمات 
مربوط به حقوق این افراد را تا 3 سللال نخسللت پرداخت 
کنیم و باید شللهرک را به مکانی تبدیللل کنیم که به این 

نخبگان سرویس دهد.

معاون تحقیقات و فناوری رییس جمهور در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی عنوان کرد؛

پرداخت حقوق  هزار نخبه استان در 3 سال اول

یادداشت

 مرگ مادران در اصفهان
 به 21 در 100 هزار می رسد

عضو مرکز تحقیقات آموزش پزشللکی دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان گفت: بر اساس آمار سللال گذشته مرگ مادر در اصفهان به 
2۱ در ۱00 هزار می رسد و این در حالی است که بر اساس برنامه سوم 
توسعه کشور تصویب شده بود که آمار مرگ مادران در کشور باید به 

به پنج تا هشت نفر در ۱00 هزار برسد.
شللها شللهیدی در همایش ملی سللامت زنان با ارایه گزارشی از 
وضعیت سللامت زنان ایران اظهار داشللت: در برنامه سللوم توسعه 
کشور مقرر شللد تا سللال 20۱4 آمار مرگ مادر در ایران به پنج تا 
 هشللت در ۱00 هزار برسللد که هم اکنون در آمار کشللوری خبر از

 2۱/5 درصد می رسد.

 انجام عمل زیبایی دلیل مراجعه
 ۸0 درصد افراد به متخصصان پوست 
دبیر اجرایی هفتمین کنگره سراسری پوسللت وزیبایی در اصفهان 
گفت: ۸0 درصد مراجعه کنندگان به متخصصان پوسللت و زیبایی 
به دلیل اعمال زیبایی اسللت .این در حالی است که 20 درصد افراد 
به دلیل درمللان بیماری های پوسللتی به این دسللته از متخصصان 
مراجعه می کنند. سللید حسللین حجازی در هفتمین کنگره ملی 
تازه های پوست و زیبایی در هتل جهانگردی اصفهان اظهار داشت: 
 این درحالی اسللت که برخللی از اعمال زیبایی امروزه توسللط افراد

 غیر متخصص و در آرایشللگاه های زنانه انجللام می گیرد.وی افزود: 
انجام اعمال زیبایی به دست افراد غیر متخصص یکی از عوامل اصلی 
عوارض غیر قابل برگشت پوست در افراد است.دبیر اجرایی هفتمین 
کنگره سراسری پوست وزیبایی در اصفهان خواستار فرهنگ سازی 
برای استفاده از وسایل آرایشی در کشور شد و گفت: زیبایی طبیعی 
 با زیبایی موقللت و کاذب متفاوت اسللت و زیبایللی کاذب عاوه بر

 هزینه های باال باعث ایجاد معضات اجتماعی نیز می شود.

 هشدار نسبت به افزایش 
مبتالیان ای ال اس در ایران 

عضو هیات علمی دانشللگاه علوم پزشللکی تهللران و متخصص مغز 
 و اعصاب با هشللدار نسللبت به افزایش شللمار مبتایان به بیماری

 ای ال  اس در ایران، گفت: این بیماری در نوع پیشرفته توان تکلمی را 
از مبتایان می گیرد به طوری که فرد بیمار تنها دو الی سه ساعت در 

روز می تواند با اطرافیانش صحبت کند.
 دکتر بهرام حقی آشتیانی با بیان این که بیماری ای ال اس اعصاب 
مغز را درگیر و اختاالت حرکتی در فرد ایجاد می کند، تصریح کرد: 
این بیماری همچون بیماری ام اس از نوع ضایعات مغز و اعصابی است 
اما در نحوه عملکرد بسیار متفاوت اسللت این بدین معناست که در 
این بیماری مغز مانع ارسال پیام عصبی به ماهیچه های بدن به ویژه 

زبان می شود.

 شهر براي نوروز 93
خانه تكاني مي شود

     مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شللهرداری اصفهان با اشاره 
به خانه تکاني شللهر عنوان کرد: شللهر اصفهان بللا فعالیت تمامی 
 نیروهای سازمان خدمات موتوری از اسفندماه سال جاري به صورت

 24 ساعته خانه تکانی می شود .  حمید رضا صبور با بیان این مطلب 
گفت: در روزهای پایانی سال حجم زباله تولید شده دو برابر می شود 
از این رو شهرداری با به کارگیري کلیه تجهیزات، امکانات نسبت به 
نظافت و زیبایي شهر اقدام مي کند. وي با اشاره به این که در آستانه 
نوروز به دلیل خانه تکاني شللهروندان حجم کار شهرداري باالست، 
افزود: نظافت شهري به صورت 24 ساعته انجام مي شود تا براي نوروز 

شهري زیبا تحویل مردم و مسافران داده شود. 

 دبیرخانه دایمی 
حفاظت محیط زیست تشكیل شود

مدیر اجرایی شللبکه پژوهش و فنللاوری و دبیر اجرایی ششللمین 
همایش حفاظت از محیط زیسللت، دسللتاوردها و مسوولیت های 
اسللتان اصفهان گفت: دبیرخانه دایمی حفاظت محیط زیسللت در 
استان اصفهان تشکیل شود. محمدرضا بحرینیان افزود: در تشکیل 
این دبیرخانه باید از توانمندی و همیاری اسللاتید و پژوهشگران به 
خصوص شرکت های دانش بنیان استفاده کرد.وی ادامه داد: در این 
دبیرخانه باید راهکارهای متعدد در خصوص مسایل زیست محیطی 

ارایه شود.

اخبار کوتاه

اقتصادی
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

واحدهای تحقیق و توسعه تفكر جهانی داشته باشند
استاندار عنوان کرد؛

باید اشتغال جدید ایجاد کنیم

رییس سللازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: واحدهای تحقیق 
و توسللعه مراکز صنعتی باید تفکری تجاری در سطح  منطقه ای و جهانی 
داشته باشند. مظفر انصاری در آیین معرفی واحدهای صنعتی نمونه استان 
در زمینه تحقیق و پژوهش افزود: واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی 
باید به فکر فضای رقابتی و جذب مشللتری و کسب سللهم بیشتر در بازار 
باشللند.وی ادامه داد: این واحدها باید در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی 
تاش بیشتر کنند.وی با تاکید بر این که تحقیق و پژوهش برای صاحبان 
سللرمایه و متخصصان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اسللت، اضافه کرد: این 
باور باید میان صنعتگران بلله وجود بیاید که تحقیللق و پژوهش یک نیاز 

است و این موضوع باید مهندسللی فرهنگی شود. رییس سازمان صنعت و 
معدن اصفهان اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسامی از این هراس دارند 
 که تفکر متخصصان ایرانی به بیرون از کشللور صادر شللود و آن ها بر بمب

هسته ای حساس نیستند. وی ادامه داد: منظور از اقتصاد مقاومتی توجه 
به زیرساخت ها و تحقیق و توسعه است که برای مثال چه طور می توان از 
یک تن مواد اولیه محصوالت ویژه ای تولید کرد.انصاری با اشاره به این که 
استان اصفهان در حدود شش سبک در قالی بافی دستباف شهرت جهانی 
دارد، افزود: اما هنللوز فضای ذهنی تک بافتی میللان صاحبان این صنعت 

وجود دارد و این به معنای از بین بردن سرمایه است.
وی همچنین با تاکید بر این که تولید آبروی ملی اسللت، اضافه کرد: تراز 
تجاری یک کشور کارنامه تولیدی آن اسللت و تولید تنها راه حل دور زدن  
تحریم هاست.وی اظهارداشللت: شللرایط ناعادالنه اقتصادی برای هر دو 
بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و باید به این فرهنگ مشترک برسیم 
که فضای تولیدی در کشور فراهم شود.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان نیز در این آیین گفت: بودجه های کانی در زمینه تحقیق و توسعه 
در برنامه پنجم توسللعه از محل فروش نفت در نظر گرفته شده که تحقق 
نیافته است. عبدالوهاب سهل آبادی افزود: میلیون ها تن سنگ در استان 
اصفهان وجود دارد اما بلله دلیل بهره نگرفتن از آن هللا از طریق تحقیق و 

توسعه، این ثروت از بین می رود.

 تسللهیات صندوق مهر امام رضا )ع( در بهبود فضای 
کسب و کار در استان موثر خواهد بود.

رسول زرگرپور در دیدار با مدیر عامل صندوق مهر امام 
رضا)ع( کشور اظهار داشت: این صندوق با توجه به نوع 
تسهیاتی که در اختیار افراد می گذارد، می تواند نقش 
مهمی در ایجاد اشللتغال پایدار باالخص برای اقشللار 

آسیب پذیر ایفا کند. 
وی افزود: اصفهان بللا وجود ۱0 هللزار واحد صنعتی، 
تولید 40 درصد صنایع دسللتی، 50 درصد سیمان و 

مصالح سللاختمانی و همچنین وجود صنایع نظامی و 
دیگر صنایع، صنعتی ترین اسللتان کشللور  به حساب 

می آید. 
اسللتاندار اصفهان بیان داشللت: با این وجود نرخ رشد 
بیکاری در استان از نرخ میانگین کشوری پیشی گرفته 

و نیازمند ایجاد مشاغل جدید و کسب و کار هستیم. 
وی خواستار تزریق اعتبارات بیشللتر به اصفهان برای 
پرداخت به اقشللار کم درآمد و ضعیف و بهبود فضای 

کسب و کار استان شد. 
 بلله گللزارش روابللط عمومللی اسللتانداری اصفهان؛ 
مدیر عامل صندوق مهر امام رضا نیللز در این دیدار با 
اشللاره به این که این صندوق کسللب و کارهایی را که 
بانک ها حمایت نمی کنند، مورد حمایت قرار می دهد، 
افزود: بخش عمده منابع صندوق مهر رضا به سللمت 

کسب و کار است. 
 وی افزود: هدف گذاری صندوق در سللال آتی هدایت 
 منابللع به سللمت زنجیره هللای تولیدی در راسللتای

 سللامان دهی تولید انبللوه و همچنین ایجاد شللبکه 
فروش است. 

اولین مجتمع رسانه ای دانشجویی کشور راه اندازی شد
.نخستین مجتمع رسانه ای دانشجویی کشور با حضور فرماندار شهرضا در محل دانشگاه 

آزاد اسامی افتتاح شد. 
این مجتمع عظیم رسانه ای شامل: استودیو رادیویی شللهید غامرضا رهبر، استودیو 
تلویزیونی شهید سللید مرتضی آوینی و دفتر تحریریه  شللهید محمود صارمی است و 
تمامی مراحل طراحی، ترمیم، ساخت و فضاسازی آن با محوریت دانشجویان این واحد 

دانشگاهی مورد اجرا قرار گرفته است. 
این مجموعه عظیم و استاندارد به عنوان نخستین و تخصصی ترین مجتمع رسانه ای در 

سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مطرح است و مراحل ساخت آن از تیر ماه 
سال جاری تا مهرماه به طول انجامیده است. گفتنی است این مجتمع رسانه ای ضمن 
جذب 200 دانشجوی عاقه مند به مباحث رسانه ای و مطبوعاتی فعالیت خود را به شکل 

رسمی در حوزه های نشریه، رادیو و تلویزیون دانشجویی اتفاق آغاز کرده است.
 براسللاس برنامه ریزی انجام گرفته در آینده نزدیک شللعبه این مجتمع رسللانه ای در

  خوابللگاه پردیللس خواهللران دانشللگاه آزاد اسللامی واحللد شللهرضا راه انللدازی 
می شود.
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آگهی فراخوان مزایده      نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

   نوبت دوم

م الف 14443

1- موضوع مزایده : تامين پوشش بيمه حوادث مشتركين گاز خانگی در سطح استان  
2- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ)1392/12/10( 
4- میزان تضمین شرکت در مزایده: 1/092/600/000  ريال )يک ميليارد و نود و دو ميليون ششصد 

هزار ريال (                                                                                                                                                                               كد فراخوان: 1351735
 مزايده گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به پاي�گاه اط�الع رس�انی الكترونيكی
 شركت  گاز استان اصفهان به آدرس WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir يا با 
 شماره تلفن های 5 - 6271031 - 0311 امور قرار دادهای شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل

 فرمايند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

مناقصه گزار  : شركت  ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه  اصفهان 
موضوع مناقصه :  اجرای باندوال بتنی مخزن 111 و مخازن 112،113،114،115 در انبار نفت شهيد محمد منتظری 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : ارائه رس�يد وجه مبنی بر واريز مبلغ 145/000/000 ريال به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری 
شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26،100،000،026 به نام  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا 

ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
ه�ای  از س�ايت  ك�ه   روزنام�ه  در  من�درج  آگه�ی  اي�ن  درج  تاري�خ  از  دوهفت�ه  م�دت  اع�الم آمادگی:ب�ه   مهل�ت 

http://IETS.MPORG.IR و   WWW. MONAGHESE.NIOPDC.IR   قابل رويت  می باشد و تحويل آن به  آدرس اصفهان
خيابان چهارباغ باال، واحد  امور قراردادها، تلفن: 6244618

شرایط متقاضی کلیه شرکتهای توانمند  :
- دارای رتبه 5 رشته ابنيه و ساختمان يا رتبه 5 رشته راه و ترابری از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 

شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهای دارای گواهينامه صالحيت كار مرتبط با موضوع مناقصه توزيع خواهد شد . 
ضمنا متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IR قابل رويت می باشد.

 آگهی مناقصه
) نوبت دوم  شماره  800/27427 (

م الف 14434روابط عمومی شرکت  ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  اصفهان 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 منطقه اصفهان 
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               مفاد آراء 
و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي   1052  

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1- برابر راي شماره 139260302013001839  هیأت  اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
شاه  امیر  رحیم  سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
کرمي فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 562.80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعي از 231 اصلي  واقع در 
وحدت آباد  فریدونشهر خریداري   مع الواسطه از مالک رسمي آقاي ابوالفضل موسوی 

بادجانی  محرز گردیده است.
 2- برابر راي شماره 139260302013001844 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نمکي ایاز فرزند فتحعلي 
 895.10 مساحت  به  خانه   باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره 
سرخ  قلعه  روستای  در  واقع  اصلي    19 پالک    از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  

فریدونشهر خریداري  از مالک رسمي آقاي غالمعباس بهزادی  محرز گردیده است.

 3- برابر راي شماره 139260302013001847  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرنگیس ملیا نیان فرزند 
رضاقلي بشماره شناسنامه 128 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و باغ متصله  
به مساحت 5718/70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 2فرعي از 24 اصلي  واقع 
در روستای صادقیه فریدونشهر خریداري   از مالک رسمي آقاي ایرج ملیانیان   محرز 

گردیده است.
 4-  برابر راي شماره 139260302013001849  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه روستائي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 45 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 141.79 
مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 3 فرعي از 230 اصلي  واقع در وحدت آباد 

فریدونشهر خریداري از مالک رسمي خانم  زهرا عشوری  محرز گردیده است.

 5-  برابر راي شماره 139260302013001850  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  صادقي  الیاس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
بختیار بشماره شناسنامه 175 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 210.70 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 
231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري عادی  از مالک رسمي آقاي حجی 

رضا روستائی  محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139260302013001851 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بختیار صادقي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
حیدر قلي بشماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 210.70 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 
231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهرخریداري عادی  از مالک رسمي آقاي حجی 

رضا روستائی  محرز گردیده است.

7-  برابر راي شماره 139260302013001852 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا قالني فرزند عیدي 
از فریدونشهر درچهار دانگ مشاع از ششدانگ   محمد بشماره شناسنامه 77 صادره 
یک باب خانه به مساحت 168.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 1 فرعي از 
238 اصلي  واقع در فر یدونشهر خریداري عادی  از مالک رسمي آقاي غالمعلی رحیمی 

آخوره علیائی  محرز گردیده است.

 8-  برابر راي شماره 139260302013001853 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نور محمد باتواني آخوره 
دانگ  در چهار  فریدونشهر  از  قلي بشماره شناسنامه 35 صادره  فرزند رضا  علیائي 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 272.90 مترمربع  مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر  خریداري عادی از مالک رسمي آقاي 

رضا قلی باتوانی  محرز گردیده است.

 9-  برابر راي شماره 139260302013001856  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آخوره  باتواني  هادي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
علیائي فرزند نور محمد بشماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع  
از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 1 
فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر  خریداري عادی از مالک رسمي آقاي رضا 

قلی باتوانی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001858 شماره  راي  برابر    -10  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نوروز علي 
اصالني آخوره علیائي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 53 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 240.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر  خریداري عادی  از مالک رسمي آقاي امیر قلی 

موحدی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139260302013001860 شماره  راي  برابر   -11  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي سید سعید  مالکانه بالمعارض متقاضي  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
باب  از فریدونشهر در یک  حسیني فرزند سید علي بشماره شناسنامه 4555 صادره 
خانه به مساحت 143.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 1 فرعي از 238 اصلي 
واقع درفریدونشهر خریداري عادی  از مالک رسمي آقاي محمد قلی موحدی  محرز 

گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001861 راي شماره  برابر   -12  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
اصالني فرزند نوراله بشماره شناسنامه 54 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 210.80 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع 
گردیده  محرز  اصالنی   نوراله  آقاي  مالک رسمي  از  عادی   درفریدونشهر خریداري 

است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001862 شماره  راي  برابر   -13  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا محمدي 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1672 شناسنامه  بشماره  امامقلي  فرزند 
مساحت 540.80 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 231اصلی   واقع 
در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان علی اکبر و محمد هاشم و 

علی اصغر هر سه محمدی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139260302013001863 شماره  راي  برابر   -14  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
صفورا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
گگوناني فرزند علي قلي بشماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 56.40 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 144 فرعي از 237 اصلي واقع 

در فریدونشهر خریداري عادی مع الواسطه از مالک رسمي آقاي عیدی محمد گگونانی 
آخوره علیائی  محرز گردیده است.

15- برابر راي شماره 139260302013001864 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرحمن رضائي 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  64 صادره  شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند 
مساحت 332.60 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعي از 231 اصلي  واقع 
دروحدت آباد فریدونشهر خریداري عاد ی  از مالک رسمي آقاي محمد علی عسگری 

آخوره سفالئی  محرز گردیده است.

16-  برابر راي شماره 139260302013001865 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  چیاني  اسمعیل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
ابوالحسن بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
312.60 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  12 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر خریداري  عادی مع  الواسطه از مالک رسمي آقاي   عباسعلی عسگری 

محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001866 شماره  راي  برابر   -17  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
امداد  کمیته  متقاضي   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
شهرستان فریدونشهر  در یک باب خانه به مساحت 405.80 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از  پالک  57 اصلي  واقع روستای مصیر فریدونشهرخریداري عادی مع الواسطه  

از مالکین  رسمي آقایان اسفندیار و فضل اله چرمی  محرز گردیده است.

18- برابر راي شماره139260302013001867 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  چیاني  اسمعیل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
ابوالحسن بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
351.50 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 12 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر  خریداري عادی   مع الواسطه از مالک رسمي آقاي عباسعلی عسگری 

محرز گردیده است.
 19- برابر راي شماره 139260302013001868 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اقدس قالني فرزند ید اله 
بشماره شناسنامه 108 صادره از فریدونشهر دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه به مساحت 168.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي 
غالمعلی  آقایان  رسمي  مالکین  از  الواسطه   مع  عادی  خریداري  درفریدونشهر  واقع 

رحیمی آخوره علیائی و حیاتقلی انیکازی  محرز گردیده است.

20-  برابر راي شماره 139260302013001869 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهین یسلیاني فرزند نصر 
اله بشماره شناسنامه 93 صادره از فریدونشهر دریک دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه به مساحت 389.90 مترمربع  مفروز و مجزی شد ه از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  
آقاي عیدی محمد  از مالک رسمي  الواسطه   واقع در فریدونشهر خریداري عادی مع 

مقصودی  محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره139260302013001870 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
باتواني  خاتون  زینب  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
از  از فریدونشهر دردو دانگ مشاع  قلي بشماره شناسنامه 115 صادره  فرزند جعفر 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 389.90 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري عادی مع الواسطه  از مالک رسمي 

آقاي عیدی محمد مقصودی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001871 شماره  راي  برابر    -22
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد اصالني 
از  دانگ مشاع  در سه  فریدونشهر  از  بشماره شناسنامه 56 صادره  اکبر  علي  فرزند 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 389.90 مترمربع  مفر وز و مجزی شده از پالک 1 

فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري  عادی مع الواسطه از مالک رسمي 
آقاي عیدی محمد مقصودی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139260302013001872 شماره  راي  برابر   -23  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زینب حیدري 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1120083257 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع  
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132.00 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 
1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري عادی مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي  رضا قلی باتوانی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001873 شماره  راي  برابر   -24  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  شرکت تعاوني 

ملی  شناسه  و   126 ثبت  شماره  به  فریدونشهر  زار  پونه  ونهال  بذر  وفرآوری  تولید 
مترمربع    3717.50 مساحت  به  ساختمان    باب  یک   ششدانگ  در    10260034177
مفروز و مجزی شده از پالک 15 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري 
عادی  از مالکین رسمي آقایان ذبیح اله اصالنی و غضنفر رحیمی و حیاتقلی رحیمی 

آخوره علیائی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001874 شماره  راي  برابر   -25  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضائي 
فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 183 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعي 
از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهرخریداري عادی مع الواسطه  از مالک 

رسمي آقاي محمد  علی عسگری آخوره سفالئی  محرز گردیده است.

 26-برابر راي شماره 139260302013001875  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم رقیه چیاني فرزند تیمور 
بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهردر  سه دانگ مشاع  از ششدانگ  یک باب 
خانه به مساحت 181 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 12 فرعي از 231 اصلي  
از مالک رسمي آقاي  الواسطه   واقع دروحدت آباد فریدونشهر  خریداري عادی  مع 

محمد علی عسگری آخوره سفالئی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139260302013001876 شماره  راي  برابر   -27
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا قالني 
فرزند عیدي محمد بشماره شناسنامه 77 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه به 
مساحت 30.50 مترمربع  مفروز و مجزی شده از  پالک 249 فرعي از 237 اصلي  واقع 
در فریدونشهر خریداري عادی مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي حیدر قلی اصالنی 

محرز گردیده است.

 28-برابر راي شماره 139260302013001877 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 

ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ایران گگوناني فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 82 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع  از ششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 272.90 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 
238 واقع در فریدونشهر خریداري عادی  مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي رضا قلی 

باتوانی  محرز گردیده است.

29- برابر راي شماره 139260302013001921هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر حبیبي فرزند 
ابوالحسن بشماره شناسنامه 98 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
در  واقع  اصلي    231 از  فرعي   2 پالک  از   شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   232.20
وحدت آباد فریدونشهر خریداري عادی مع الواسطه   از مالک رسمي آقاي هاجی رضا 

روستائی محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013001922 شماره  راي  برابر   -30  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اژدر دهقاني 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  39 صادره  بشماره شناسنامه  اله  فرزند حشمت 
مساحت 607.10 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 223  واقع در شهر 
برف انبار محله سنگباران فریدونشهر خریداري عادی  از مالک رسمي آقاي حشمت اله 

دهقا نی آقا گلی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    139260302013001923 شماره  راي  برابر    -31
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صفدر باتواني 
آخوره فرزند حسن بشماره شناسنامه 2955 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 267.20 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 379 فرعي از 237 اصلي  واقع 
در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحسین باتوانی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002039 شماره  راي  برابر   -32
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید اسماعیل 
باب  فریدونشهر در یک  از  فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 صادره  امیرشاهکرمي 
خانه به مساحت 126.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعي از 231 اصلي 
واقع در وحدت آباد فریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي حسینقلی رفیعی  محرز 

گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002042 شماره  راي  برابر    -33
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا رجبي 
فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 211 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 208.60 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک 

رسمي آقاي محمد علی عسگری  محرز گردیده است.

 34- برابر راي شماره 139260302013002044 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
حسیني  فرامرز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 1721 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 208.60 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک 

رسمي آقاي محمد علی عسگری  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002087 شماره  راي  برابر    -35
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
اسماعیل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
اصالني فرزند رضا بشماره شناسنامه 1587 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 202.20 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعي از 231 اصلي واقع 
در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالکین  رسمي آقایان  غالمحسین 

و میرزا حسین حبیبی  محرز گردیده است.

36- برابر راي شماره 139260302013002088 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم جمیله حاج علیوند فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 5769 صادره از تهران در یک باب خانه به مساحت 388.30 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  60 اصلي  واقع درروستای زمستانه فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي شکراله حاج علیوند محرز گردیده است.

37- برابر راي شماره 139260302013002089 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي حسین محمدي فرزند 
محمد هاشم بشماره شناسنامه 42 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
120.10 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 84 فرعي از 230 اصلي واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي میرزا قلی قدسی و  خانم حلیمه  خانم 

قدسی  محرز گردیده است.
 38- برابر راي شماره139260302013002090 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دویستي  حمید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
احمد قلي بشماره شناسنامه 362 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
268.90 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 246 اصلي واقع در روستای 
محرز  شیاسی   ابراهیم  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر   سفلی  سرداب 

گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002091 شماره  راي  برابر   -39  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه گشول 
ممزائي فرزند سهراب بشماره شناسنامه 1235 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 141.60 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 927 فرعي از 237 واقع 
در فریدونشهر  خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي لطف اله اشرفی خوزانی  

محرز گردیده است.
40-  برابر راي شماره 139260302013002092 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي سید حسین طهماسبي  مالکانه بالمعارض متقاضي  ملک فریدون شهر تصرفات 
فرزند سید نعمت اهلل بشماره شناسنامه 1491 صادره از فریدونشهر درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب ساختمان پرورش بوقلمون   به مساحت 11780 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از  پالک 1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای بزمه فریدونشهر خریداري 

مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي محمد علی طهماسبی  محرز گردیده است.

 41- برابر راي شماره 139260302013002093 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محسن طهماسبي 
فرزند سید نعمت اهلل بشماره شناسنامه 68 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان پرورش بوقلمون  به مساحت 11780  مترمربع مفروز و 
مجزی شده از  پالک 1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای بزمه فریدونشهر خریداري 

مع الواسطه ا از مالک رسمي آقاي محمد علی طهماسبی  محرز گردیده است.

42-  برابر راي شماره 1392603020132094. هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  یسلیاني  صفر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
علیمراد بشماره شناسنامه 4532 صادره از تهران در یک باب مغازه و فوقانی مسکونی  
به مساحت 72.00 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 482 فرعي از 237 اصلي واقع 
یسلیانی آخوره  اله  آقاي حفیظ  مالک رسمي  از  الواسطه  مع  درفریدونشهر خریداري 

علیائی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002095 شماره  راي  برابر   -43  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي حسین 
رحیمي فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 145 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 227.00 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 452 فرعي از 237 
اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فضل اله خان رحیمی  محرز 

گردیده است.

 44- برابر راي شماره 139260302013002106 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید خدابخشي فرزند 
غالم حسن بشماره شناسنامه 14 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
199.20 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر خریداري  مع الواسطه از مالک رسمي آقاي محمود نصیر پور  محرز 

گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  139260302013002107هیات  شماره  راي  برابر   -45  

ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید اسماعیل 
باب  فریدونشهر در یک  از  فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 صادره  امیرشاهکرمي 
خانه به مساحت 386.50 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 3 فرعي از 231 اصلي 
واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسینعلی رفیعی آخوره  

محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002108 شماره  راي  برابر   -46  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم پروانه مقدسي 
به  باب مغازه  از فریدونشهر در یک  اله بشماره شناسنامه 563 صادره  فرزند سیف 
مساحت 30.90 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 221 فرعي از 237 اصلي واقع 

در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي ایرج رفیعی  محرز گردیده است.

47-  برابر راي شماره 139260302013002110 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  شاهرخي  قلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  144 صادره  بشماره شناسنامه  صفقلي 
از 237 اصلي  واقع در  از  پالک 174 فرعي  226.40 مترمربع مفروز و مجزی شده 
فریدونشهرخریداري از مالک رسمي  ورثه آقای سید حیدر باقری  محرز گردیده است. 

48-  برابر راي شماره 139260302013002111هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید باتواني فرزند علي 
قلي بشماره شناسنامه 104 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 11.50 
مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 930 فرعي از 237 اصلي واقع در فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي علی قورچی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002112 شماره  راي  برابر    -49
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طیبه اسپناني 
آخوره سفالئي فرزند ناد علي بشماره شناسنامه 19 صادره از فریدونشهر در یک باب 
مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 49.90 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
180 فرعي از 230 اصلي   واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي 

ورثه آقای عبدالحسین جمالی محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002113 شماره  راي  برابر    -50
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
قاسمعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
عشوري فرزند حسن بشماره شناسنامه 16 صادره از فریدونشهر در یک باب  مغازه 
و فوقانی مسکونی به مساحت 51.50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 
231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي 

مراد حبیبی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002114 شماره  راي  برابر   -51  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس احمدي 
باب  مغازه و  فریدونشهر در یک  از  فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 5 صادره 
فوقانی مسکونی به مساحت 429.60 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 12 فرعي 
از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالکین  رسمي آقایان محمد 

علی عسگری و غالمحسین و حسین حبیبی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002116 شماره  راي  برابر    -52
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
یوسفعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
گودرزي آخوره سفالئي فرزند علي محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 218.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 12 فرعي 
از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي 

خانم گالب حسینی  محرز گردیده است.

53-  برابر راي شماره 139260302013002117 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسنعلي ابراهیمي فرزند 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  54 صادره  بشماره شناسنامه  قربانعلي 
297.10 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالکین  رسمي آقایان  محمد علی وعباسعلی 

عسگری و غالمحسین و حسین حبیبی   محرز گردیده است.

 54- برابر راي شماره 139260302013002118 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید هاشم حسیني فرزند 
مختار بشماره شناسنامه 4199 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 232.80 
فریدونشهر  در  واقع  اصلی  از 237  فرعي  پالک 609  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  
خریداري از مالک رسمي   آقای سید کمال حسینی  و ورثه سید ابو طالب حسینی  محرز 

گردیده است.

 55- برابر راي شماره139260302013002119 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیسي جعفري فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 915 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 29.70 مترمربع  
فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلي   231 از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي احمد قلی نصیری  محرز گردیده است
 56- برابر راي شماره 139260302013002122 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اله  آقاي رسول گلي فرزند عبد  ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
بشماره شناسنامه 4269 صادره از نجف آباد در یک باب خانه به مساحت 239 مترمربع  
فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلي   231 از  فرعي   2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 

خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي حسن احمدی  محرز گردیده است.
57-  برابر راي شماره 139260302013002123 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  حبیبي  اکبر  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  49 صادره  بشماره شناسنامه  محمد  عیدي 
516.50 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت 

آباد فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي احمد علی روستائی  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002125  راي  برابر    -58
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
محمدعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  علي  احمد  فرزند  دویستي 
در  واقع  اصلي    61 پالک   از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع    373 مساحت  به  خانه 
محرز  دویستی   یار  اله  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  زمستانه   روستای 

گردیده است.
 59- برابر راي شماره 139260302013002126 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  رضائي  مسلم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   29 شناسنامه  بشماره  حسینقلي 
190.70 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت 
آباد فریدونشهرخریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي سید اسماعیل حسینی  محرز 

گردیده است. 

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر راي شماره 139260302013002127 هیات   -60
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین چیاني آخوره سفالئي 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1153 شناسنامه  بشماره  قلي  جعفر  فرزند 
مساحت 252.60 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعي از 231 اصلي واقع در 
وحدت آباد فریدونشهر خریداري  مع الواسطه از مالک رسمي آقاي حاج احمد رفیعی محرز 

گردیده است.     ادامه در صفحه 7
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مفاد آرا 

2028- آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

1.برابر راي شماره139260302012003065 هيات اول موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
کوکب بهارلو قره بلطاقي فرزند مختار بشماره شناسنامه 3 صادره از بوئين 
مياندشت درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 360.30 
مترمربع  پالك 200/1 واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف 

صديقی محرز گرديده است
2.برابر راي شماره139260302012003068 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 اکرم 
سليمي داراني فرزند عيدي محمد بشماره شناسنامه 31 صادره از فريدن در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 211.75 مترمربع پالك 12/85 واقع در 

داران خريداري از مالكيت رسمي  خود متقاضی محرز گرديده است
3.برابر راي شماره139260302012003071 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 
ابراهيم رضائي فرزند سيد کمال بشماره شناسنامه 118 صادره از فريدن در 
دردامنه  مترمربع پالك4/1واقع  به مساحت 671  باب خانه   ششدانگ يك 
خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابو القاسم  رضائی محرز گرديده است

4.برابر راي شماره139260302012003072 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محسن محمد شريفي داراني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 5822 صادره 
از فريدن در ششدانگ يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 90.21 
مترمربع پالك  11/3 واقع در  داران خريداري از مالكيت رسمي  خودش 

محرز گرديده است
5.برابر راي شماره139260302012003226 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمعلي صالحي فرزند رجب بشماره شناسنامه 105 صادره از چادگان در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 196 مترمربع پالك 60/4 واقع در رزوه 

خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلی صالحی  محرز گرديده است
6.برابر راي شماره139260302012003229 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
آقاي مسعود قاسمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 2697 صادره از چادگان 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 185.71 مترمربع پالك 60/4 واقع 

در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي علی چراغی محرز گرديده است.
7.برابر راي شماره139260302012003232هيات 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 
جعفري فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 41 صادره از فريدن در ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 213 مترمربع پالك 60/4 واقع در رزوه  خريداري 

از مالك رسمي آقاي صفر علی صالحی و غيره  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003238 شماره  راي  8.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
حميد رضا حاجي فرزند عزيز اله بشماره شناسنامه 43 صادره از چادگان در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 208 مترمربع پالك 60/4 واقع در رزوه  

خريداري از مالك رسمي آقاي مهراب رضائی محرز گرديده است
9.برابر راي شماره139260302012003241 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
آقاي حبيب اله قاسمي فرزند قربان بشماره شناسنامه 78 صادره از چادگان 
درششدانگ يك باب خانه  به مساحت 288.12 مترمربع پالك 60/4 واقع 
در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي صفر قره داغی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003235  راي  10.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد رضا قاسمي فرزند احمد بشماره شناسنامه 21 صادره از چادگان 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 366.74 مترمربع پالك 60/6 واقع 
در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي احمد قاسمی . محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003246  راي  11.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اسماعيل بيگي دمنه فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 131 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 344.32 مترمربع پالك 4/1واقع در 
دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد جالل رضائی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003250.  راي  12.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
فريدونشهر  از  شناسنامه 16 صادره  بشماره  فرزند محمد  نقدي  گل محمد 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 684.8 مترمربع پالك 221/1 واقع 
در خمسلوخريداري از مالك رسمي آقاي حاج محمد نقدی. محرز گرديده 

است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003253  راي  13.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
نادر قلي جمالوند فرزند محمد قلي بشماره شناسنامه 434 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 110.16 مترمربع پالك12/12 واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی شريفی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003260 راي شماره  14.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
ازونبالغي فرزند صفدر بشماره شناسنامه 606 صادره  آقاي  احمد خليلي 
ازفريدن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 325/72 
مترمربع پالك 200/1 واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

حيدری محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003257  راي  15.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
علي خليلي ازونبالغي فرزند صفدر بشماره شناسنامه 667 صادره ازفريدن 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 325/72 مترمربع پالك 200/1 واقع 
در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي احمد حيدری محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012003263.  راي  16.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اکبر مؤمني فرزند علي بشماره شناسنامه 171 صادره ازفريدونشهردر 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 182.80 مترمربع پالك 149/3 واقع در 
گرديده  محرز  مومنی  علی  شير  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  مياندشت 

است

قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003266 راي شماره  17.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اصغر مؤمني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1823 صادره از فريدن در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 223.50 مترمربع پالك 200/3 واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد زمانی   محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003035  راي  18.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
 3577 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  داراني  احمدي  عزت  آقاي/خانم 
مساحت  به  متصله  زمين  و  مغازه  باب  يك  ششدانگ  در  ازفريدن  صادره 
339.87 مترمربع پالك 12/12 واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي 

اسد اهلل شريفی  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003038  راي  19.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
اکبر بشماره شناسنامه 5551 صادره  ميرآبادي فرزند  ماندني  آقاي  عليرضا 
ازتهران در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك  12/12 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ايمان بختياری منش  و غيره  

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003041 راي شماره  20.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
محبوبه سعادتي فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 88 صادره ازگلپايگان در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 249.35 مترمربع پالك 200/3 واقع 

دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مسعود قربانی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003044  راي  21.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حبيب کارگردمنه فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 2282 صادره ازفريدن در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 591.16 مترمربع پالك  4/1واقع در 

دامنه   محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003047  راي  22.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
صادره   2282 شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  دمنه  کارگر  حبيب  آقاي 
ازفريدن در ششدانگ يك باب  چهار ديواری به مساحت 329.90 مترمربع 
پالك 4/1واقع دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي عباسعلی کارگر محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003050  راي  23.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي قربانعلي نجفي افوسي فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 2067 صادره 
ازبوئين مياندشت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 330 مترمربع پالك 
مهديقلی خانجانی  آقاي  مالك رسمي  از  افوس خريداري  در  واقع   206/1

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003053  راي  24.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ناصر احمدي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 379 صادره از بوئين مياندشت 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 324.10 مترمربع پالك 200/3 واقع 
آقاي منصور طهماسبی محرز گرديده  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در 

است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003056  راي  25.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 

در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  غالمعلي  فرزند  دمنه  خاني  عبدالعظيم  آقاي 
فريدن در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 812.64 مترمربع پالك 4/1 
محرز  مومنی   قاسم  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  دردامنه  واقع 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003059 راي شماره  26.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي يداله اصغري فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 1273 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 199.95 مترمربع پالك 12/12 واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اصغری محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003062  راي  27.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره   654 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  بهارلو  حسين  محمد  آقاي 
فريدن درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 360/30 
مترمربع پالك 200/1 واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي منوچهر 

صديقی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   شماره139260302012003032هيات  راي  28.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي جواد رحماني داراني فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 6562 صادره از 
فريدن در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 149.33 مترمربع پالك12/12 
محرز  احمدی  تقی  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در  واقع 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002987  راي  29.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
بيدي فرزند درويش علي بشماره شناسنامه 609  آقاي  احمد حسيني دره 
 210 مساحت  به  ساختمان  باب  يك  ششدانگ  در  ماهرو  و  زز  از  صادره 
مترمربع پالك12/12 واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الرضا 

عطائی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول    هيات  راي شماره139260302012002984  30.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
 609 شناسنامه  بشماره  علي  درويش  فرزند  بيدي  دره  حسيني  احمد  آقاي 
صادره از زز و ماهرو در ششدانگ سه باب مغازه به مساحت 79.5 مترمربع 
پالك12/12  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الرضا عطائی 

محرز گرديده است
31.برابر راي شماره 139260302012002975 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 
بوئين  از  24 صادره  شناسنامه  بشماره  محمد  علي  فرزند  هاشمي  قربانعلي 
مياندشت در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 257.09 مترمربع پالك 
شيروانی  صنم  خانم  رسمي   مالك  از  خريداري  درمياندشت  واقع   149/2

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002972 راي شماره  32.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  بشماره شناسنامه 3166 صادره  عباسقلي  فرزند  آقاي  مرتضي درويشي 

 64/1 پالك  مترمربع   275.83 مساحت  به  ساختمان  باب  يك  در  چادگان 
آقاي عباسقلی درويشی محرز  از مالك رسمي  واقع در چادگان خريداري 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002967 راي شماره  33.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي بهمن موري فرزند مهمد بشماره شناسنامه 1234 صادره از فريدن در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 152.74 مترمربع پالك149/3 واقع در 
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی اورعی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003275  راي  34.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي قاسمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 72 صادره ازچادگان در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 312.84 مترمربع پالك 60/4 واقع در  
رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حشمت اهلل علی محمدی و غيره محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003272  راي  35.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اصغر هاشمي فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 112 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 173.5 مترمربع پالك 12/2675 واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي خانم  زهرا هاشمی  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003269  راي  36.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره   528 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  استكي  اميرحسين  آقاي 
 62/1 پالك  مترمربع   180 مساحت  خانه   باب  يك  ششدانگ  در  چادگان 
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسينعلی استكی محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012002758 شماره  راي  37.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ايرج قائدي دهقي فرزند تيمور بشماره شناسنامه 45 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 226.45 مترمربع پالك 12/29 واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي محمد مهدی شيخی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002761 راي شماره  38.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عباس اسدي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 541 صادره از فريدن در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 172.11 مترمربع پالك 4/1 واقع دردامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي علی يار شفيعی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003317 راي شماره  39.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سيد محسن عبد اللهي فرزند سيد فاضل بشماره شناسنامه 42 صادره 
از فريدن در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 380.37 مترمربع پالك 
4/1 واقع در  دامنه   خريداري از مالك رسمي  آقاي سيد فاضل عبد اللهی 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002764 راي شماره  40.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سيد فاضل عبداللهي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 21 صادره 
از فريدن در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 1172.20 مترمربع پالك 
4/1 واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي اميد مباشری محرز گرديده 

است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002739 راي شماره  41.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  شناسنامه 1485 صادره  بشماره  اسداله  فرزند  اله جهانگيري  فضل  آقاي 
بوئين مياندشت در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 167.05 مترمربع 
پالك 149/1 واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي رضا ميرزائی 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   139260302012002741هيات  شماره  راي  42.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
سعد اله خونساري فرزند يد اله بشماره شناسنامه 777 صادره از اليگودرز در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 399.50 مترمربع پالك 206/1 واقع در 
افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم خونساری محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002521 راي شماره  43.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مجيد مايلي فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از چادگان در ششدانگ 
درچادگان  واقع   64/1 پالك  مترمربع   352/56 مساحت  به  خانه  باب  يك 

خريداري از مالك رسمي  خانم سلطنت امير حاجلو محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002744 راي شماره  44.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
از بوئين  اله جهانگيري فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1485 صادره  فضل 
مياندشت در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 299.01 مترمربع پالك 
149/1 واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف جهانگيری 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002746  راي  45.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
صفي اله محمد صالحي فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 93 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 172.98 مترمربع پالك 12/29 واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی کريمی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002749  راي  46.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عباس بختياري منش فرزند آقاسلطان بشماره شناسنامه 20 صادره از 
فريدونشهر در يك باب خانه  به مساحت 520 مترمربع پالك 12/29 واقع در  
داران خريداري از مالك رسمي آقاي نصرت اله کالنتری محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002978 راي شماره  47.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي لطفعلي مهدي فرزند سلمان بشماره شناسنامه 1200 صادره از فريدن 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 101355 مترمربع پالك 
48/1 واقع درچهلخانه  خريداري از مالك رسمي آقای  جواد خالقی محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002964  راي  48.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  
خانم سكينه رئيسي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 531 صادره از بوئين 

مياندشت در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 206.48 مترمربع پالك 
200/1 واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي رجب علی بهارلوئی 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002981  راي  49.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
 1564 شناسنامه  بشماره  صفرعلي  فرزند  بلطاقي  جهانگيري  يوسف  آقاي 
از فريدن در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 71.20 مترمربع  صادره 
پالك 149/3 واقع در  مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الرضا 

هنرمند محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002998  راي  50.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره   66 شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند  رزوهء  قاسمي  موسي  آقاي 
پالك  مترمربع   219.44 مساحت  به  خانه   باب  يك  در ششدانگ  چادگان 
غيره  و  قاسمی  آقاي محمد  مالك رسمي  از  دررزوه خريداري  واقع   60/6

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002995  راي  51.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
موسي قاسمي رزوهء فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 66 صادره از چادگان 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 316.41 مترمربع پالك 60/4 واقع 
در  رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي مهدی رضائی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002180  راي  52.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمد رضا دادخواه فرزند علي بشماره شناسنامه 575 صادره از اصفهان 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك 64/1واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   شماره139260302012002990هيات  راي  53.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن علي رحيميان فرزند محمد صادق بشماره شناسنامه 28 صادره از 
فريدن در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 45.5 مترمربع پالك 12/29 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صادق رحيميان محرز 

گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012003001  راي  54.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
ازفريدن  صادره   210 شناسنامه  بشماره  اله  فضل  فرزند  جهانگيري  مهدي 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 203 مترمربع پالك149/3 واقع در  
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عمران جهانگيری محرز گرديده 

است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012003004 راي شماره  55.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  
محمدحسين بهارلو فرزند حسين بشماره شناسنامه 654 صادره ازفريدن در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 248.40 مترمربع پالك 200/1 واقع در  
بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي اميد علی منده علی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002752  راي  56.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  
خانم زهرا قاسمي دمنه فرزند رضا بشماره شناسنامه 2425 صادره ازفريدن 
در ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 302.41 مترمربع پالك  4/1واقع در  

دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي محمود صادقی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002771  راي  57.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد علي بديعي داراني فرزند عباس بشماره شناسنامه 3183 صادره 
پالك  مترمربع  مساحت 162.45  به  باب خانه   در ششدانگ يك  ازفريدن 
12/2/26 واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی سليمی 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002777  راي  58.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عزت اله مباشري دمنه فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 68 صادره ازفريدن 
درششدانگ يك باب خانه   به مساحت 407.46 مترمربع پالك 4/1واقع در 

دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي کرمعلی مباشری محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002774  راي  59.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي  امير ترکيان دمنه فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1860 صادره ازفريدن 
واقع   2/213 پالك  مترمربع   482 مساحت  به  خانه   باب  يك  درششدانگ 

دردامنه  خريداري از مالكيت رسمي خود متقاضی محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002730  راي  60.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حميد رضا ابراهيمي فرزند علي بشماره شناسنامه 3528 صادره ازفريدن در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 164.90 مترمربع پالك 12/29 واقع در  
داران خريداري از مالك رسمي آقاي علی آقا ابراهيمی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002780  راي  61.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي   
خانم مهتاب مختاري فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 115 صادره ازتهران 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 267.16 مترمربع پالك12/12 واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي آقاي عليمردان همتی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002709  راي  62.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم کبري ترکيان آشجردي فرزند علي بشماره شناسنامه 44 صادره ازفريدن 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 433.56 مترمربع 
پالك 8/1 واقع در  آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي  حسن مومنی 

محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات   139260302012002783 راي شماره  63.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
ازفريدن  صادره   15 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  مومني  محسن  آقاي 
واقع   8/1 پالك  مترمربع   433.56 مساحت  به  خانه  باب  يك  درششدانگ 
درآشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي حسن مومنی محرز گرديده است

قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002786  راي  64.برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ولي اله مرادي فرزند محمود بشماره شناسنامه 120 صادره ازچادگان      
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اخبار کوتاهیادداشت

 کرانچار:می توانستم با پرسپولیس
 به قهرمانی برسم

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان 
اعالم کرد هدف نخس��ت  ای��ن تیم در 
هفته های پایانی لیگ برتر ابتدا کس��ب 
س��همیه حضور در فصل آین��ده لیگ 
قهرمان��ان آسیاس��ت و پ��س از آن به 
قهرمان��ی فکر می کن��د. وی همچنین 
گف��ت اگ��ر از پرس��پولیس نمی رفت، 
می توانست با آن تیم به قهرمانی دست 
یابد. زالتک��و کرانچار ، در م��ورد انتخابش به عن��وان بهترین مربی 
خارجی دو دهه اخیر فوتبال ایران از س��وی ش��رکت کنندگان در 
نظرسنجی برنامه دوش��نبه 90، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از 
انجام چنین نظرسنجی ای خبر نداشتم و از این که اکثریت آرا را به 
دست آوردم، برایم بسیار خوش��ایند بود و به نوعی غافلگیر شدم.از 

فوتبال دوستان ایرانی مهر تایید دریافت کردم.

انصراف مهمترین رقیب ایران 
عربستان از میزبانی مس��ابقات فوتبال 
جام ملت های 2019 آسیا انصراف داد.

مناب��ع خب��ری، دلی��ل کن��اره گیری 
عربس��تان از نام��زدی میزبان��ی ای��ن 
مس��ابقات را آماده نش��دن پرونده این 
کشور برای میزبانی مسابقات یاد شده 

عنوان کردند.
براساس گزارش روزنامه عکاظ عربستان 
س��عودی، آخرین مهلت اعالم شده از س��وی کنفدراسیون فوتبال 
 آسیا برای تکمیل پرونده نامزدهای مس��ابقات جام ملت های آسیا 

) چهارشنبه ( هفته گذشته بود.
به این ترتیب در صورت کناره گیری رس��می عربس��تان از میزبانی 
 ای��ن رقابت ه��ا، ایران ب��ا چین، کوی��ت، ام��ارات و تایلن��د رقابت

 می کند.

مولر: از نیمکت نشینی راضی نیستم
هافبک ملی پوش بای��رن مونیخ پس از 
 گلزن��ی مقاب��ل آرس��نال تاکی��د کرد 
به هیچ وجه از نیمکت نش��ینی راضی 

نیست.
توماس مولر که در ماه ه��ای اخیر زیاد 
مورد توجه جوزپه گواردیوال قرار ندارد و 
در بیشتر دیدارها روی نیمکت ذخیره ها 
می نشیند، در این دیدار و از دقیقه 64 
 جای ماریو مانژوکی��چ را گرفت و در دقیقه 88 نی��ز موفق به گلزنی

 شد.
مولر در ادامه افزود: خوشحالم که یک دیدار فوتبال بیش از 60 دقیقه 
طول می کش��د زیرا می توانم پس از آن وارد زمین شده و به پیروزی 

تیمم کمک کنم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

اصفهان برای تولیدات مشترک 
تلویزیونی با ارمنستان آماده است

 مدیر کل صدا و س��یمای مرک��ز اصفهان با هیاتی از مدیران ارش��د 
 ش��بکه های رادی��و و تلویزیونی صدا و س��یمای ارمنس��تان دیدار

 کرد.
 این هیات هش��ت نفره ب��ا سرپرس��تی آق��ای گاگی��ک بونیاتیان

 ریی��س کمیس��یون رادی��و و تلویزیون ارمنس��تان در س��فر یک 
 روزه خ��ود به اس��تان اصفهان از بناه��ای تاریخی این ش��هر دیدن

 کردند. 
مدی��ر کل صدا و س��یمای مرک��ز اصفه��ان در دیدار ب��ا این هیات 
رادیویی ضمن معرفی مش��ترکات فرهنگی مردم اصفهان و کش��ور 
ارمنس��تان گفت: اصفهان آمادگ��ی کامل برای تولیدات مش��ترک 
تلویزیونی با این کش��ور را دارد. کلباس��ی ادامه داد: ساالنه در صدا 
و س��یمای مرکز اصفهان ۵ س��ریال 1۳ قس��متی،10 تله فیلم،۳0 
 مس��تند و به طور متوس��ط 1000 دقیقه انیمیش��ن فاخ��ر تولید

 می شود. 
وی افزود: تا کنون صدا وس��یمای مرکز اصفهان از س��ه ش��خصیت 

مسیحی در اصفهان مستند ساخته است. 
همچنی��ن گاگیک بونیاتیان رییس کمیس��یون رادی��و و تلویزیون 
ارمنستان اضافه کرد: در کشور ارمنستان 40 شبکه رادیو تلویزیونی 
ساخته می شود. وی از فیلم سازان اصفهانی خواست تا در ارمنستان 

نشستی برای ایجاد تعامل و برنامه های مشترک برگزار کنند. 

نمایشگاه آثار دانشجویان و اساتید 
دانشگاه هنر اصفهان

     دومین نمایش��گاه ساالنه آثار دانشجویان و اس��اتید دانشگاه هنر 
اصفهان در موزه هنرهاي معاصر گشایش مي شود.

 مدیر م��وزه هنرهای معاصر اصفه��ان با اعالم این خب��ر گفت: این 
 نمایش��گاه داراي تنوع زی��ادي در آثار ارایه ش��ده اس��ت و بیش از
  ۵00 نفر آث��ار خود را در رش��ته ه��اي مختلف هنری ب��ه نمایش

 می گذارند. 
ش��یخی ادامه داد:   در رش��ته نقاش��ی، 4۳ اثر در قال��ب تذهیب و 
نگارگری، تشعیر، گل و مرغ و نقاشی ایرانی، در رشته بافته ها 20 اثر 
شامل: فرش و گبه و طراحی، در رشته صنایع دستی ۷8 اثر شامل: 
زیور آالت، سفال، سرامیک، الیه چینی، مینا، آثار چوبی، شیشه ای 
و فلزی، در رشته گرافیک ۵0 اثر در قالب پوستر، تصویر سازی، بسته 
بندی و هویت سازمانی، 26 اثر در رش��ته عکس ،در رشته طراحی 
صنعتی 4۷ اثر به صورت ماکت و شیت و در رشته معماری 1۵ اثر به 

صورت شیت به نمایش در می آید. 
همچنین در رش��ته حج��م دو اث��ر چیدم��ان و در رش��ته صنایع 
 دس��تی نی��ز ی��ک اث��ر چیدم��ان ب��ه نمای��ش گذاش��ته خواهد

 شد. 
این نمایشگاه شامل دستاورد های یکساله اس��تادان و دانشجویان 
دانشگاه هنر است و تا بیستم اس��فند ماه برای بازدید عالقه مندان 

بر پاست. 

 خیران ورزشیار اصفهان
 الگویی برای استان ها

اعضاي هی��ات مدیره مجمع خیران ورزش��یار اس��تان 
 اصفهان ب��ا وزی��ر ورزش و جوان��ان نشس��تی را برگزار

 کردند.
محمد س��لطان حس��یني، مدی��رکل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان در ای��ن نشس��ت اظهار داش��ت:ریل 
گذاري ه��اي قانوني براي تس��هیل فعالیت هاي خیران 
ورزش��یار،جلب خیران براي حضور موثر در س��اخت و 
س��ازها و همچنین اداره اماکن ورزشي نیازمند حمایت 
وزارت ورزش و جوانان و دولت محترم است که امید است 
 پیشنهادات قانوني مجمع براي تصویب مورد توجه قرار 

گیرد.
محمدرضا س��اکت نایب رییس مجمع خیران ورزشیار 
اس��تان اصفهان گفت:موضوع خیران باید ب��ه یک باور 
س��ازماني در بدنه وزارتخانه تبدیل ش��ود که پیشنهاد 
مش��خص ما ای��ن اس��ت واحدي تح��ت عن��وان جلب 
مشارکت ها و امور خیران در وزارت ورزش و جوانان ایجاد 
شود.وی افزود:تش��کیل مجمع خیران ورزشیار استان 
اصفهان اقدامي نو و ابتکاري بود که براي نخستین بار در 

کشور در اصفهان انجام شد.
دکتر محمود گودرزي نیز در این نشس��ت اظهار داشت: 
تشکیل مجمع خیران ورزشیار اقدام مثبت و سازنده اي از 
سوي خیران اصفهاني بود که براي تحقق اهداف متعالي 

آن باید مورد حمایت قرار گیرد.
وزیر ورزش و جوانان افزود: اصفه��ان باید به عنوان یک 
پایلوت برای این امر مطرح شود تا الگو و چراغ راهنمایی 

برای سایر استان ها و همه جامعه باشد.

 صد در صد قهرمان
 امیدهای اصفهان می شویم

کاپیتان تیم فوتبال پتوی الله گفت: صد در صد قهرمان 
لیگ امید استان اصفهان ش��ده و به رقابت های کشوری 

صعود می کنیم.
کاپیتان تیم فوتبال پتوی الله در مورد پیروزی در برابر 
تیم فوتبال ش��هدای ارتش اظهار داشت: بازی خوبی به 
نمایش گذاشتیم، تیم ش��هدای ارتش فشار بسیاری را 
روی دروازه ما ایجاد ک��رد اما کاری از پی��ش نبرد و در 
نهایت بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ما به پایان رسید.

فرهاد نبی تصریح کرد: بازیکنان با همدلی و هماهنگی 
بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدیم 

به فینال صعود کنیم.

نمایش هایی که در استان 
استقبال نشد

ریی��س انجم��ن هنره��ای 
نمایش��ی اس��تان اصفهان از 
اجرای پن��ج نمای��ش از 22 
بهم��ن تاکنون در این ش��هر 
هم��راه ب��ا اس��تقبال ک��م 

تماشاگران خبر داد.
احم��د ش��اهین فر اف��زود:  

نمای��ش کمدی »ت��اروت« 
کاری از شهاب غزالی در تاالر ادب از 20 بهمن هر روز ساعت 
19:۳0 به روی صحنه رفته و تا چهار اسفند ادامه دارد. وی 
گفت: همچنین نمایش ما به »هی��چ کس دروغ نمی گیم« 
کار مشترک ایمان نظیفی و مرتضی خان جانی نیز از تاریخ 
22 بهمن تا دو اسفند ساعت 19:1۵ در سالن اصلی مجتمع 

فرهنگی وهنری فرشچیان اجرا می شود.

همایش تبیین جایگاه تعزیه 
در الگو سازی هنر دینی

معاون هنری سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان اصفه��ان از برگزاری 
همایش تبیین جایگاه تعزیه 
در الگو سازی هنر دینی خبر 
داد. علی تمنای��ی گفت: این 
همایش به هم��ت اداره کل 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
استان اصفهان برگزار می شود.وی اضافه کرد: اتفاقات اخیر 
در حوزه فرهنگ و هنر و باالخص در حاش��یه نمایش فیلم 
رستاخیز، شبهاتی را ایجاد کرد که به نظر می رسد حوزه های 
 دیگ��ر فرهنگ و هنر ب��ه ویژه هن��ر تعزیه را دچار آس��یب 

کند.

 سومین جشنواره ملی
 شعر کودک برگزار می شود

مصطف��ی رحماندوس��ت از 
برگزاری س��ومین جشنواره 
ملی ش��عر کودک در امتداد 
دوره ه��ای پیش��ین ای��ن 
جش��نواره خب��ر داد.دبی��ر 
سومین جش��نواره ملی شعر 
کودک اظه��ار داش��ت :این 
جشنواره در روزهای 14 و 1۵ 

اسفندماه در شاهین  شهر برگزار می شود.

هفت

6
سقوط تکواندوی ایرانی در رنکینگ جهانی

غیبت تکواندوکاران ایران در مسابقات بین المللی سبب ش��د تا آنان در آخرین رده بندی اعالم شده 
از سوی فدراسیون جهانی سقوط کنند. فدراس��یون جهانی تکواندو جدیدترین رده بندی برای کسب 

سهمیه المپیک 2016رااعالم کرد که درآن دونماینده ایران از فهرست ۳2 نفر برترخارج شده اند.

سرمربی تیم فوتبال استقالل اذعان کرد که ملوان لیاقت پیروزی 
پرگل مقابل آبی پوشان را داشته است. امیر قلعه نویی در کنفرانس 
خبری پس از دیدار ملوان و استقالل که به شکست 4 بر 2 تیم اش 
انجامید، عنوان کرد: باید به مردم خوب انزلی و جوانان خوب تیم 
ملوان این پیروزی را تبریک بگوی��م و همچنین یک تبریک ویژه 
باید به مربی باکالس آن ها بگویم که واقعا تیم اش لیاقت پیروزی 
را داشت. وی با ابراز ناراحتی از شکست تیم اش افزود: برابر ملوان 
بدشانس بودیم و موقعیت های مان تبدیل به گل نشد اما در مجموع 
ملوانی ها بهتر دویدند و تاکتیکی تر از ما بازی کردند که حق شان 
هم برد بود. البته کیفیت زمین هم در بازی تاثیر داش��ت و شرایط 
زمین چندان مناسب نبود. با این حال باید به حریف تبریک بگویم. 
سرمربی تیم استقالل درباره این که تیم اش با شکست برابر ملوان 
از قهرمانی در لیگ برتر دور شد، اظهار داشت: اختالف امتیاز ما با 
 صدر جدول تنها یک امتیاز است و ۵ امتیاز نیست که این اتفاق}

 بیا فتد!

   پیش از بازی گفته بودید که ش�رایط زمین خوب است، 
چرا اکنون از کیفیت زمین انتقاد می کنید؟

قلعه نویی در پاسخ به این س��وال گفت: من گفته بودم اگر شرایط 
زمین به همین شکل )پیش از بازی ملوان - استقالل(  باشد شرایط 
خوبی دارد اما این بار باران آمد و زمین حال��ت باتالق گرفته بود. 

شرایط زمین مناسب نبود.
قلعه نویی در خصوص این که با این شرایط استقالل در آسیا چگونه 
عمل خواهد کرد، خاطر نش��ان کرد: ما در آسیا مشکلی نخواهیم 
داش��ت و مطمئنا در لیگ قهرمانان با چنی��ن زمین هایی روبه رو 
نخواهیم شد.در ضمن ما در لیگ قهرمانان آسیا تیموریان، خسرو 
حیدری و حتی مبعلی را هم داریم که آن ها می توانند خیلی به ما 

کمک کنند.
سرمربی تیم استقالل در مورد شام خوردنش با اسکوچیچ و مسایل 
پیش آمده بر سر این موضوع اظهار داشت: آیا این کار اشکالی دارد؟ 
ما در هتل بودیم و از یک مربی دعوت کردیم تا کنارمان شام بخورد. 

 دبی��ر جش��نواره فیل��م کوت��اه حس��نات از برگزاری جش��نواره
  حس��نات ب��ه ص��ورت همزم��ان در 1۵ اس��تان کش��ور خب��ر

 داد.
محمد سعید عشاقی در نشست چهارمین جش��نواره فیلم کوتاه 
حس��نات اظهار داش��ت: آیین افتتاحی��ه این جش��نواره در 14 
 اسفندماه در تاالر فرشچیان برگزار می شود اما پیش از آن با حضور 
 در گلس��تان ش��هدا با آرم��ان ه��ای ش��هیدان تجدی��د بیعت

می کنیم.
وی افزود: موسساتی که به صورت سنتی به امر قرض الحسنه تالش 
دارند در این آیین معرفی می شوند و خیرین و خانواده های آن ها 

نیز در این آیین مورد تجلیل قرار می گیرند.
دبیر اجرایی جش��نواره فیلم کوتاه حسنات گفت: با تمهیداتی که 
اندیشیده شده است از هنرمندانی که در سایر رشته های هنری کار 
خیر انجام می دهند نیز تجلیل می شود، مانند استاد شهرام ناظری 

که در مراسم افتتاحیه حضور دارند.
وی ابراز داشت: از ویژگی های جش��نواره از حیث مردمی و جوان 
بودن در جشنواره چهارم گستره کمی و کیفی جشنواره را مالحظه 
می کنیم و  ارسال آثار از همه نقاط اصفهان نشان از ملی بودن این 

جشنواره دارد. 
عش��اقی ادام��ه داد: در 1۵ اس��تان اک��ران همزم��ان فیلم های 

جش��نواره انجام خواهد ش��د و در آیین اختتامی��ه برنامه هنری 
 وی��ژه ای همچون رونمای��ی از اجرای جدید ارکس��تر ملی  انجام 

می شود.
      قوکاسیان:اصفهان پیشتاز ارسال آثار به جشنواره

دبیر هنری جشنواره حس��نات گفت: از میان یک هزار و 14۵ اثر 
ارس��الی به دبیرخانه چهارمین جشنواره حس��نات 106 اثر برای 
بخش مسابقه انتخاب شده اند و اصفهان پیشتاز ارسال آثار به این 

جشنواره بوده است.
زاون قوکاس��یان اظهار داش��ت: تاکنون یک ه��زار و 14۵ اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسیده اس��ت و 106 اثر پس از انتخاب توسط 
سه کمیته متفاوت فیلم کوتاه، داستانی و مستند به بخش داوری 

رفته است.
وی با بیان این که هنرمندان اصفهانی با ۳19 اثر و تهرانی با 298 
اثر پیشتاز ارسال آثار به جشنواره حس��نات بوده اند، تاکید کرد: 
 11۵ اثر از سیس��تان،  110اثر خوزس��تان، 119 اثر از کرمانشاه، 
۳4 اثر از زنج��ان، ۳۵ اثر  ازبندرعباس و ۳6 اثر از س��منان در این 

جشنواره شرکت داشته اند.
دبیر هنری جشنواره حسنات بیان داش��ت: تعدادی از فیلم هایی 
که س��اختار خوبی داش��ته اما به دلی��ل تطابق کمت��ر موضوعی 
وارد جشنواره نشده اس��ت نیز  در بخش »یک اثر، یک تجربه«به 

این کار ایرادی دارد؟! اگر امروز برنده می شدیم حرف و حدیث ها به 
وجود می آمد. فوتبال همین است اگر ما می بردیم چه می گفتند؟

 وی اف��زود: در م��ورد جمش��یدیان و نظ��ری ه��م از ای��ن
 حرف ها می زدند. 

م��ا رس��م ایرانی ه��ا را به ج��ا آوردی��م و س��رمربی مل��وان را به 
ش��ام دعوت کردیم. این جز میهمان ن��وازی کار دیگ��ری نبوده 
اس��ت اما در این 10،1۵ س��اله حرف ه��ای  زش��ت در فوتبال ما 
 زیاد زده ش��ده اس��ت. اکنون که ملوان برده آیا درس��ت است یا 

نه؟
قلعه نویی تاکید کرد: متاسفانه افکار زشت و آدم های بد در فوتبال 

ایران زی��اد از این حرف ها 
می زنند و چنین سوال هایی 
هم از دل همین افراد بیرون 
می آید. کریم بوس��تانی در 
استقالل اهواز یک قهرمانی 
را از من گرفت ام��ا از او در 
 استقالل و تیم ملی استفاده 

کردم. 
اگر آن زمان تیم بوس��تانی 
در آن بازی مقاب��ل تیم ما 
شکست خورده بود همین 
حرف های  زشت را در مورد 

او می زدند.
سرمربی استقالل در پایان 
گفت: همین آدم ها و افکار 
زشت هستند که فوتبال ما 
را ب��ه روزی انداخته اند که 

10 هزار یا 2 هزار تماشاگر به ورزشگاه می آید.  ملوان ما را شکست 
داد و 4 گل زد. مبارکش باشد.

      کرانچار دعوت به شام شد!
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: پس از یک سال سخت 

شایسته پیروزی پرگل مقابل استقالل بودیم.
دراگان اس��کوچیچ گفت: برد بزرگی بود و بعد از یک سال سخت 
شایسته پیروزی بودیم. واقعا در این زمین بازی کردن کار سختی 
بود که ما آن را انجام دادیم. بازیکنانم عملگرا بازی کردند و همگی 

خوب بودند.
 س��رمربی ملوان بندرانزل��ی تصریح کرد: ش��اید ای��ن پیروزی و 
 ۳ امتی��از در جایگاه ما در ج��دول رده بندی تاثیرگذار نباش��د اما 
 م��ا مث��ل همیش��ه جنگیدی��م و م��ن از همی��ن قضی��ه راضی

  هستم.
وی در واکنش به این که پیش از دیدار ملوان و استقالل صحبت های 
زیادی درباره ش��ام خوردن او ب��ا قلعه نویی به می��ان آمد، گفت: 
 امیدوارم دفعه بعد بتوانم با هر کس��ی که می خواهم ش��ام بخورم

و این بار می خواهم شامم با کرانچار باشد.

نمایش در می آید. وی اضاف��ه کرد: 18 فیلم نی��ز در بخش ویژه 
از  اساتید و فیلم سازان پیشکس��وت داریم و بر این اساس فیلم» 
گفت وگو« از استاد سینایی برای نخس��تین بار به نمایش در می 
 آید و فیلم هایی نی��ز از محمدعلی نجفی و پری��وش نظریه اکران 

می شود.
 قوکاسیان ابراز داشت: همچنین در چهارمین جشنواره حسنات

  از هنرمن��دان پیشکس��وتی همچ��ون فاطم��ه معتم��د آری��ا، 
 ژیال مهرجوی��ی، محمدعل��ی نجف��ی و پریوش نظری��ه تجلیل

 می شود.
وی با اش��اره ب��ه این که 
اختتامی��ه چهارمی��ن 
جش��نواره حس��نات در 
 س��ینما س��احل برگزار 
م��ی ش��ود، ادام��ه داد: 
اکران فیل��م ه��ا در دو 
س��الن ت��االر فرهنگی  
فرش��چیان  اس��تاد 
 انج��ام م��ی ش��ود و

 ورک شاپ هایی نیز در 
نگارس��تان امام خمینی 
)ره( ب��رای عالقه مندان 

برگزار می شود.
دبی��ر هنری جش��نواره 
 حس��نات ب��ا اش��اره به 
جوای��ز  ک��ه  ای��ن 

اختصاصی ب��رای بازیگر برتر، کارگ��ردان فیلم ب��ردار و تدوینگر 
 خواهیم داشت، درباره داوری آثار بیان داشت: در بخش فیلم نامه 
 مینو فرش��چی، امراهلل احمدجو، ناهید طباطبای��ی، علی خدایی 
 و اس��تاد دوازده امام��ی، در بخ��ش مس��تند پری��وش نظری��ه،
  غالمرض��ا مهیم��ن، محمدرض��ا اصالنی س��ید عل��ی نکویی و

   اس��تاد طاه��ری دوس��ت و در بخش فیل��م های داس��تانی نیز 
 محم��د اطیاب��ی، محم��د عل��ی نجف��ی، گوه��ر خی��ر اندیش،
  عب��اس گنج��وی و دکت��ر جعف��ری داوری آث��ار را ب��ر عه��ده

 دارند.
وی با بیان این که آثار امسال ۳0 درصد افزایش داشته است، گفت: 
در شب افتتاحیه این جشنواره فیلم» اتریشی« از استاد اللهیاری 
اکران می شود که پیش از این در جشنواره سینما حقیقت به نمایش 

درآمده است.

شکست تحقیرآمیز استقالل در  انزلی 

 قلعه نویی:آدم های بد و افکارزشت فوتبال ما را به این روز انداخته اند

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات خبر داد؛

کرانچار دعوت به شام شد

 جشنواره حسنات  در 15 نقطه کشور اجرا می شود
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 ما رسم ایرانی ها را
  به جا آوردیم

  و سرمربی ملوان را
 به شام دعوت کردیم 
این جز میهمان نوازی 

کار دیگری نبوده است 
اما در این 10،15 ساله 

حرف های  زشت در 
 فوتبال ما

 زیاد زده شده است

در 15 استان
 اکران همزمان

 فیلم های جشنواره 
 انجام خواهد شد 

و در آیین اختتامیه
 برنامه هنری ویژه ای 

 همچون رونمایی
 از اجرای جدید

 ارکستر ملی
  انجام  می شود

تیم فوتبال استقالل تهران در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
ایران با ارایه نمایشی بس�یار ضعیف متحمل شکستی تحقیرآمیز ش�د. این دیداردر ورزشگاه تختی شهرستان 
بندرانزلی برگزار شد و تیم ملوان با نتیجه 4 بر 2 بر تیم استقالل غلبه کرد با این نتیجه، شاگردان امیر قلعه نویی در 
تیم استقالل تهران بهترین فرصت را برای صدرنشینی از دست دادند. تیم استقالل تهران سال 1381 در نخستین 
 دوره لیگ برتر فوتبال باش�گاه های ایران نیز با قبول شکس�ت مقابل ملوان بندرانزلی قهرمانی این رقابت ها را 

در هفته آخر از دست داده بود.
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مفاد آرا 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  “آگهی   -2015

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
متقاضیان  لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه 
فاصله  به  اطالع عموم در دونوبت  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  وامالک مورد 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید 
 ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
فرزندحسین  نژادبیدگلی   اکبرقهرودی  علی  :آقای  هیات  شماره7473  رای  1ـ 
بشماره شناسنامه 575در شش دانگ یک باب خانه به مساحت124/07مترمربع 
پالک 2045فرعی مجزي شده  از 3اصلی واقع در معین آباذ بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از آقای علی ناظمی )مالک رسمی(

مصطفی  فرزندآقا  ارانی  سعادتی  سیذحسین  :آقای  هیات  شماره7536  رای  2ـ 
فرزند  آرانی   چاقیان  زهرا  2دانگ(وخانم  به  شناسنامه10431)نسبت  بشماره 
باب  یک  دانگ  شش  4دانگ(در  به  نسبت   (  163 شناسنامه  شماره  به  ماشااله 
مفروزومجزی شده  به مساحت 185/90مترمربع پالک شماره 7477فرعی  خانه 
از 529و531 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  
3- رای شماره 7904هیات:اقای صادق شیخ ارانی  فرزندحسین بشماره شناسنامه 
به مساحت 141/20مترمربع پالک7476فرعي  باب خانه  دانگ یک  374 در شش 
مفروزومجزي شده 1376فرعی از شماره 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 7541هیات :خانم  سهیال رافعی بیدگلی فرزند  غالمحسین  بشماره 
پالک  به مساحت 61/25مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  شناسنامه 9092 

7473مفروزومجزی شده از1251فرعی ازشماره 2637 اصلی 
واقع در مسعودآبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازآقای علی محمدخادم بیدگلی )مالک رسمی(
5- رای شماره   7475 هیات خانم اکرم عرفانیان فرزندآقا محمدشماره شناسنامه 
456 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 33/50مترمربع پالک 7474 فرعی 
مفروزومجزی شده از923فرعی2637 اصلی در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی ازآقای محسن خالقی آرانی )مالک رسمی(
بشماره  فرزندابوالفضل  آور  منوچهرآب  :آقای  هیات   7515 شماره   رای  6ـ 
پالک  112مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه3228  
1226فرعی مجزي شده  از235 فرعي از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندعباس   آرانی  حاجی  علی  عزیزاله  :اقای  7534هیات  شماره  رای  7ـ 
به شماره شناسنامه  فرزند رضا  مریم صفرزاده   87وخانم  بشماره شناسنامه 
پالک  149/18مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  20)بالمناصفه(در 
1227فرعی مفروزومجزی شده از235فرعی از2640  اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  نورعلی  فرزند  طاهری  مرتضی  آقای   : 7674هیات  شماره  رای  8ـ 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  حالج  مریم  خانم  و  دانگ(   2 به  )نسبت   657 شناسنامه 
بهشماره شناسنامه 431 )نسبت به 4دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
از2640  از235فرعی  شده  مجزی  مفروزو  1228فرعی  پالک  مترمربع   172/50

اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
رضابشماره  فرزند  آرانی  منصوری  جواد  :آقاي  7617هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه 223 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت289مترمربع پالک36 فرعی 
مجزی شده از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره  7528هیات :آقای  جعفر قدیریان آرانی فرزندیداله  به شماره 
شناسنامه50و آقای محمد رضا قدیریان ارانی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 
96  )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  228/90مترمربع پالک 
1230 فرعی   مفروزومجزی شده 124از فرعی از2640اصلی واقع در اران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علي  فرزند  اراني  :آقای محمدصبوری  11-رای شماره 7894هیات 
شناسنامه 60  و خانم مریم مهتری آرانی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 
پالک1231  256مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش   232
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  اران  واقع  اصلی   2640 از  280فرعی  از  فرعی 

وبیدگل
12-رای شماره7563هیات :آقای محمد قدیریان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
547 و خانم عاطفه سارات مشتاقی آرانی فرزنر سید محمد به شماره شناسنامه 
2526 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 147/75مترمربع پالک 
واقع وشاد بخش 3حوزه  اصلی  از 2645  فرعی  از340  فرعی مجزی شده   925
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازورثه آقای عباسعلی صالح)مالک 

رسمی(
13- رای شماره 7902 هیات :آقای علی مصنوعی بیدگلی  فرزندعبداله  بشماره 
شناسنامه 138 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  225/18مترمربع پالک 
دیمکار  واقع در ریگستان  از 2840 اصلی  فرعی  از16  فرعی مجزی شده   4582

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره  7689 هیات :خیرزان سادات فالح  فرزند سید احمد علی بشماره 
شناسنامه -در شش دانگ یک باب خانه به مساحت82مترمربع  پالک شماره7478 
 3 بخش  در مسعودآباد  واقع  اصلی  از 2637  فرعی  از1189  فرعی مجری شده 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره 7558 هیات :اقای عباس شکری ستوده اراني فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 739و خانم  فاطمه کم صدا اراني  فرزندمحمد هالل به شماره شناسنامه 
469 )بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  169/30مترمربع پالک 

شماره 2015فرعی مجزی شده از64 فرعی از2638 اصلی واقع دراحمداباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

علی  فرزند  اراني  دستفروش  حسین  :آقای  7569هیات  شماره   رای   -16
اکبربشماره شناسنامه 396 و خانم فاطمه ایرانیان آرانی فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 619)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت105مترمربع 
پالک 2016فرعی مجزی شده از 35 فرعی  از 2638 اصلی واقع در احمداباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازآقای حسن بذرافشان)مالک رسمی(

محمدبشماره  فرزند  دربانی   محمدعلی  :اقای  هیات    7550 شماره   رای   -17
شماره  به  علی  رجب  فرزند  ارانی  چرخی  منیره  125وخانم  شناسنامه 
شناسنامه2845 )بالمناصفه (شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع  
در  واقع  اصلی   2638 از  فرعی   1232 از  شده  مجذی  فرعی  شماره2017  پالک 
کبری  ازخانم  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدابادآران  

دالور)مالک رسمی(

18- رای شماره 7540 هیات :اقای علی اکبر نورانی فرزند میرزا محمد بشماره 
شناسنامه 397 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت145/60  مترمربع پالک 
 شماره 2007 فرعی از2638 اصلی واقع دراحمداباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و

بیدگل 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  وجدانیان  ابوالفضل  :آقای  هیات   7532 19_رای شماره 
به شماره شناسنامه 148در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 61 متر مربع 
در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  1030و1031  از  شده  مجزی  فرعی  پالک7475 

مسودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 92/12/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم92/12/19                               
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

 61- برابر راي شماره 139260302013002135 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  هوشنگ 
رحیمي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 158 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 271.20 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 378 فرعي از 
237 اصلي واقع درفریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي علی 

رحیمی آخوره علیائی  محرز گردیده است.
شماره  اصالحی  رای  و    139260302013002136 شماره  راي  برابر   -62  
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139260302013002213هیات 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  و ساختمانهاي  اراضي 
فرزند  قورچاني  آقاي جواد  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات 
رحیم بشماره شناسنامه 1120232910 صادره از فریدونشهر در یک باب  مغازه 
به مساحت 22 مترمربع مفروز و مجزی شده از  پالک 510 فرعي از 237 اصلي 
واقع در فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي قلی قورچیانی  

محرز گردیده است.
 63- برابر راي شماره 139260302013002137 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز 
رجبي فرزند نوروز علي بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 380 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 5 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي غالمرضا حوض ماهی  محرز گردیده است.
 64- برابر راي شماره 139260302013002138 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
حبیبي فرزند رمضان بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در سه د انگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 380.00 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 5 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي غالمرضا حوض ماهی  محرز گردیده است.
 65- برابر راي شماره 139260302013002139 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسنعلي 
جعفري فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 42 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 320.40 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعي از 231 
اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسینعلی 

جعفری  محرز گردیده است.
66- برابر راي شماره 139260302013002276 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم 
بهرامي فرزند حسن علي بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 315  مترمربع پالک 284 فرعي از 222 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 97 فرعي از 222 اصلي  واقع در شهر برف انبار )محله سنگباران  ( 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسنعلی بهرامی  محرز گردیده است.

67- برابر راي شماره 139260302013002277 هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا 
قاسمي فرزند فتحعلي بشماره شناسنامه 33 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 243/60  مترمربع پالک 227 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 52 فرعي از 230اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي علی قاسمی  محرز گردیده است.
68- برابر راي شماره 139260302013002278 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
آقاي رضا  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
بدرخاني چادگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 2132 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 253/40 مترمربع پالک 65 فرعي از 223 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي  واقع در  شهر برف انبار )محله 
سنگباران(  فریدونشهر  خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي علی جوزی 

محرز گردیده است.
69- برابر راي شماره 139260302013002279هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
دلیري فرزند علي رحم بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 329.50 مترمربع پالک 64 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي واقع در شهر برف انبار )محله سنگباران ( 

فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي علیداد دلیری  محرز گردیده است.
70- برابر راي شماره 139260302013002280 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي 
جعفري فرزند علیقلي بشماره شناسنامه 391 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 239/90  مترمربع پالک 66 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي  واقع در شهر برف انبار )محله سنگباران( 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اکبر دویستی موگوئی   محرز گردیده 

است.
71- برابر راي شماره 139260302013002281 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حبیب 
اله نامداري فرزند حسن بشماره شناسنامه 74 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 168/30 مترمربع پالک 363 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي محمد علی عسگری محرز گردیده است.
72 -برابر راي شماره 139260302013002282 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کیوان 
حسیني فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1120067944 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 412/90مترمربع پالک 228 فرعي از 230 اصلي مفروز 
فریدونشهر   اباد  دروحدت  واقع  230اصلي   از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و 
خریداري از مالک رسمي خانم زهره انیکازی آخوره علیائی  محرز گردیده است.

73- برابر راي شماره 139260302013002283 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 

احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  حوزه 
رضا دویستي فرزند امیر بشماره شناسنامه 2 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 1160/50 مترمربع پالک 8 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک  22 اصلي واقع در  روستای مزرعه میر فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي غالمحسین دویستی  محرز گردیده است.
74- برابر راي شماره 139260302013002284 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله 
بهرامي فرزند رحیم بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب  مغازه  
به مساحت 58/60 مترمربع پالک 187 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک1 فرعي از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار )محله خمسلو( فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي مراد یبلوئی خمسلوئی  محرز گردیده است.
75-  برابر راي شماره 139260302013002290 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله 
بهرامي فرزند رحیم بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه 
به مساحت 99/70 مترمربع پالک 188 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 22 اصلي واقع در شهر برف انبار ) محله خمسلو( فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي مراد یبلوئی خمسلوئی  محرز گردیده است.
76-برابر راي شماره 139260302013002347 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نور اله 
شیاسي فرزند علي حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب 
مغازه  به مساحت 28.80 مترمربع پالک 30 فرعي از 246 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 246 اصلي  واقع در روستای سرداب سفلی فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي علی حسین شیاسی  محرز گردیده است.
77- برابر راي شماره 139260302013002350 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نور اله 
شیاسي فرزند علي حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 263.40 مترمربع پالک 28 فرعي از 246 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از246 اصلي  واقع در روستای سرداب سفلی فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي علی حسین شیاسی  محرز گردیده است.
78- برابر راي شماره 139260302013002352 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
محسن بدرخاني چادگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 1120068592 صادره 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 225/80  مترمربع پالک 67 فرعي از 
223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي  واقع در شهر 
برف انبار ) محله سنگباران( فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي رضا بدر 

خانی چادگانی محرز گردیده است.
79- برابر راي شماره139260302013002357 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي درویش 
خواجه علي وند فرزند حسینقلي بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در 

یک باب خانه به مساحت 1383.70 مترمربع پالک 9فرعي از 60 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 60 اصلي واقع در روستای پشندگان فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي علی جزی محرز گردیده است.
80- برابر راي شماره 139260302013002343 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد قلي 
دویستي فرزند حیدر قلي بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 404.80 مترمربع پالک 29 فرعي از 246 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از246 اصلي  واقع در روستای سرداب سفلی فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعباس شیاسی  محرز گردیده است.
81- برابر راي شماره 139260302013002335 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اله قلي 
رحیمي فرزند ویس مراد بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 1633.20 مترمربع پالک 2فرعي از 252 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 252 اصلي  واقع در روستای برد آسیاب فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي ویس مراد رحیمی منجزی  محرز گردیده است.
82- برابر راي شماره 139260302013002330 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرانساء 
مرادي فرزند مهدیقلي بشماره شناسنامه 264 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 65 مترمربع پالک 2235 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي 
مالک  از  فریدونشهر خریداري  واقع در  از 237اصلي   فرعي  از پالک 552  شده 

رسمي آقاي علی قلی سپیانی  محرز گردیده است.
83- برابر راي شماره 139260302013002319 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي 
موگوئي بادجاني فرزند احمد آقا بشماره شناسنامه 267 صادره از فریدونشهر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 188.90 مترمربع پالک 
23 فرعي از 234 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 234 اصلي  واقع 
در روستای بادجان فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقاي احمد آقا موگوئی 

بادجانی  محرز گردیده است.
84- برابر راي شماره 139260302013002318 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
امیر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
موگوئي فرزند احمد آقا بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 188.90 مترمربع پالک 23 فرعي از 
234 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 234 اصلي  واقع در روستای 
بادجان فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایاحمد آقا موگوئی بادجانی محرز 
گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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  محسن مقصودی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

درششدانگ يك باب خانه  به مساحت 384.79 مترمربع پالك 64/1 واقع
درچادگان خريداري ازمالك رسمي آقاي صفدرعسگری محرزگرديده است

65.برابر راي شماره 139260302012002520هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
متقاضي خانم شهال  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
غالمي فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 384 صادره از فريدن درششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت 352.56 مترمربع  پالك 64/1 واقع درچادگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي نوروز علی عباسی محرز گرديده است
66.برابر راي شماره 139260302012001719 هيات اول موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حبيب 
يك  درششدانگ  ازفريدن  شناسنامه 2025 صادره  بشماره  اله  فتح  فرزند  زواره 
باب ساختمان گاوداری و تاسيسات متعلقه به مساحت 3350.06 مترمربع  پالك 
4/1واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله زواره محرز گرديده 

است
67.برابر راي شماره139260302012002791 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمرضا 
آقا بابائي فرزند سلطانعلي بشماره شناسنامه 1873 صادره ازفريدن در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 146.92 مترمربع پالك 12/55 واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي خانم  نيست در جهان محرز گرديده است
68.برابر راي شماره 139260302012002794 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
مشهدي فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 64 صادره از چادگان در ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 375 مترمربع  پالك 64/1 واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي حاج عبد الخالق بهمن زياری محرز گرديده است
69.برابر راي شماره139260302012002797 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي سعيد  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
رحماني داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 39 صادره ازفريدن در ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 333.40 مترمربع پالك  4/1واقع در دامنه  خريداري 

از مالك رسمي آقاي حسين رمضانی محرز گرديده است
70.برابر راي شماره139260302012002755 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
امير غالمي  حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مندرجاني فرزند اسفنديار بشماره شناسنامه 1 صادره از فريدن در ششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت 210 مترمربع پالك 64/1 واقع در  چادگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي روح اله طاهری محرز گرديده است
71.برابر راي شماره139260302012002801 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود 

در  ازفريدن  صادره   5118 شناسنامه  بشماره  غالمعباس  فرزند  شريفي  محمد 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 190.25 مترمربع پالك 11/160 واقع در 

داران خريداري از مالكيت رسمي خود متقاضی محرز گرديده است
72.برابر راي شماره139260302012002693 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا 
سلطاني فرزند علي جان بشماره شناسنامه 42 صادره ازفريدن در ششدانگ يك 
باب  مغازه به مساحت 186.56 مترمربع پالك 11/20 واقع در داران خريداري از 

مالكيت رسمي خود متقاضی  محرز گرديده است
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139260302012002696  راي  73.برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در  تعيين تكليف وضعيت 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  

غالمحسين شاطري نجف آبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 31 صادره ازفريدن 
درششدانگ يك باب خانه به مساحت 328.41 مترمربع پالك 4/1 واقع در دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي راحله رمضانی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   راي شماره139260302012002699هيات  74.برابر 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
آقاي فرزانه  مالكانه بالمعارض متقاضي  ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات 
قاسمي آشجردي فرزند حشمت بشماره شناسنامه 1 صادره ازفريدن در ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 242.14 مترمربع پالك 8/1 واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي مصطفی کاظمی محرز گرديده است

75.برابر راي شماره 139260302012002702 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
بهروز  آقاي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  ثبت ملك فريدن تصرفات  ثبتي حوزه 
کارگر دمنه فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 48 صادره ازفريدن در ششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت 226.39 مترمربع  پالك 4/1واقع در دامنه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي قربانعلی کارگر محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   راي شماره139260302012002705هيات  76.برابر 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا 
باب  ازفريدن درششدانگ يك  شناسنامه 7 صادره  بشماره  فرزندحبيب  قاسمي 
خانه  به مساحت 447.47 مترمربع پالك 8/1 واقع درآشجرد خريداري ازمالك 

رسمي آقاي جواهرکاظمی محرزگرديده است
77.برابر راي شماره139260302012002712 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 مهدي 
بهرامي فرزند سيد احمد بشماره شناسنامه 16 صادره از فريدن در ششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت 332.81 مترمربع پالك 4/1 واقع در دامنه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيد احمد بهرامی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  راي شماره139260302012002715  78.برابر 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد 
مؤمني آشجردي فرزند حسن بشماره شناسنامه 19 صادره از فريدن در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 1134.18 مترمربع پالك 8/1 واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي حسن مومنی محرز گرديده است
79.برابر راي شماره139260302012002718 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
مؤمني آشجردي فرزند حسن بشماره شناسنامه 19 صادره از فريدن در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 1016.54 مترمربع پالك 8/1 واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي حسن مومنی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   راي شماره139260302012003361هيات  80.برابر 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 

ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد احمد 
بهرامي فرزند سيد حسن بشماره شناسنامه 46 صادره از فريدن در ششدانگ يك 
باب خانه  به مساحت 493.35 مترمربع پالك 4/1 واقع در دامنه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي سيد محمود بهرامی محرز گرديده است
81.برابر راي شماره 139260302012002724 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي مستقردرواحد ثبتي 
ابوالقاسم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
ازفريدن درششدانگ  يارعلي داراني فرزند حسين بشماره شناسنامه 19 صادره 
يك باب خانه به مساحت 412 مترمربع پالك12/12 واقع درداران خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمد تقی احمدی محرز گرديده است
82.برابر راي شماره 139260302012002727 هيات اول  موضوع قانون تعيين 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالعلي 
مرادي دمنه فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 1731 صادره ازفريدن درششدانگ 
يك باب خانه   به مساحت 521.96 مترمربع پالك 4/1 واقع دردامنه خريداري 

ازمالك رسمي آقاي فتح اله عبد الهی محرز گرديده است
83.برابر راي شماره 139260302012003370 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردرواحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروزحاجتي 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 32 صادره ازچادگان درششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 263.25 مترمربع پالك 64/1 واقع درچادگان خريداري ازمالك رسمي 

آقاي کرم عزيزی محرزگرديده است

مي  روزآگهي   15 فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا 
شوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي تواننداز تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذرسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 92/12/3  
 تاريخ انتشار نوبت دوم :92/12/18  

محمد سلمانی رئيس ثبت فريدن
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  امام حسین ) ع( :
 همه چيز رو به فناس��ت، جز ذات پروردگارى كه زمين را 
به قدرتش آفريده و خلق را برانگيزاند و همه به سوى او باز 

مى گردند و او تنهاى يگانه است.

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

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                              فکس : 6284166 - 0311

نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد 3

بسیاری افراد هزینه های گزافی را برای خرید شامپو های 
گران قیمت و ماس��ک های تقویت کننده مو می پردازند 
غافل از این که رعایت رژیم غذایی سالم به مرور زمان به 

داشتن موهایی درخشنده و پرپشت کمک می کند.
وحید عرفانی متخصص تغذیه  به نقش تغذیه در استحکام 
و زیبایی مو اش��اره کرد و گفت: همه به داشتن موهایی 
پرپشت و درخشنده به عنوان عنصری در زیبایی ظاهری 
اهمیت می دهند و اگرچه اغلب افراد نکات بهداشتی مانند 
شست وشوی به موقع و کوتاه کردن مو را رعایت می کنند 

اما همچنان موهایی شکننده و کم پشت دارند.
وی با اشاره به این که در برخی موارد صرف نظر از عوامل 
ژنتیک حتی بهترین شامپوهای شیمیایی نیز اثری بر رشد 
مو ندارد، افزود: با داشتن تغذیه مناسب که حاوی پروتئین 
و ویتامین های  گروه A,B,C و مواد معدنی طبیعی مانند 
آهن، مس، ید و کلسیم است می توان تا حد زیادی جلوی 
ریزش مو را گرفت.به گفته این متخصص تغذیه، پروتئین 
موجود در غذا ساختار مو را محکم کرده و از شکنندگی آن 
می کاهد.عرفانی گفت: ماهی، مرغ، گوشت، پنیر و غالت 
سرشار از پروتئین هستند و همین طور ماست نیز منبع 
پروتئینی حیوانی محسوب می ش��ود که به افراد توصیه 
می کنیم در برنامه روزانه چند قل��م از این مواد غذایی را 
بگنجانند.وی تصریح کرد: کمبود ویتامین نیز می تواند به 
کمرنگ و نازک شدن مو منجر شود به عنوان مثال کمبود 
ویتامین B که در جریان خون نقش دارد در رشد مو و رنگ 
آن اثر زیادی دارد به طوری که شوره سر و کچلی می تواند 
نشانه کمبود ویتامین Bکمپلکس باشد .وی افزود: سویا، 
موز، حبوبات، تخم مرغ و ماست منشاخوبی برای تامین این 
ویتامین هستند.این متخصص تغذیه، بیوتین را یکی دیگر 
از مواد غذایی عنوان کرد که مصرف روزانه 100 میلی گرم 
از این ماده از ریزش مو در برخی مردان جلوگیری می کند 
ک��ه در ذرت، جو، گردو، ب��ادام زمین��ی، تخم مرغ پخته 
و کلم برگ به وف��ور یاف��ت می ش��ود.وی ویتامین C را 
س��بب تقویت و نرمی رش��ته های مو عنوان کرد و افزود: 
مصرف اندازه این ویتامین که در گوجه فرنگی، مرکبات و 
سبزیجات به وفور یافت می شود از شکستن و خرد شدن 
موها جلوگیری می کند.عرفانی گفت: ید موجود در مواد 
غذایی از عوامل موثر بر سالمت مو است و کمبود آن رشد 
مو را کند می کند .غذاهای دریایی،  قارچ، مارچوبه، سیر، 
اسفناج و تخم کنجد سرشار از ید هستند.وی به افرادی 
که ریشه موهای آن ها ضعیف اس��ت و مویی کم پشت و 
شکننده دارند توصیه کرد تا از میزان آهن بدن خود با یک 
آزمایش مطلع شوند چرا که کمبود آهن باعث می شود تا 

اکسیژن کافی به موها نرسیده و ریشه مو ضعیف شود.
عرفانی تصریح کرد: عنصر مس نیز در ایجاد رنگ د انه  های 
مو نقش حیاتی دارد و مصرف اندازه روی نیز از ریزش مو 

پیشگیری می کند.

 مواد غذایی که
 مو را پرپشت می کنند

 - جایی که خردمندان خوار باش��ند ، ش��ورش ها و رس��تاخیزهای
 بی سامان  ، میدان داری می کنند .  

- جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچ کدام با 
تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که 

برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصا از شهوت روانی . 
- طلوع و غروب عش��ق ، خ��ود را به وس��یله درد تنهای��ی و جدایی 

محسوس می سازد .
- ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آن که ما آن ها 

را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم .
- در زندگی ث��روت حقیق��ی مهربانی اس��ت ، و بینوای��ی حقیقی 

خودخواهی . 
- مردم آدم های صب��ور را با ادب می نامند ، ح��ال آن که بردباری و 
صبوری سنجشی درست نیس��ت ! باید ادب آدم ها را ، در آزمون ها 

سنجید و نه در سکوت ها . 
برای پیشرفت سه چیز الزم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم 

پشت کار. 
 - ادب دارای ریش��ه اس��ت ، خانواده و فامیل ، نژاد و تبار ، سرزمین
  و زیس��تگاه ، هم��ه و هم��ه ، ب��ر می��زان ادب ه��ر آدم��ی تاثی��ر

 گذارند .  

استرس، ام اس می آورد
پژوهش��گران واحد علوم تحقیقات فارس با تهیه پرسش��نامه شدت 
عالیم بیماری MS مش��اهده کردند که افزایش میزان اس��ترس در 
شدت عالیم این بیماری موثر است ضمن آن که شیوع این بیماری 

در میان زنان بیشتر از مردان است. 
محققان واحد عل��وم تحقیقات فارس دانش��گاه آزاد به تازگی پروژه 
تحقیقات��ی را در زمینه ارتباط اس��ترس با ش��دت عالی��م بیماری 
بیماری مولتیپ��ل اس��کلروز )MS( اجرایی کردند. ای��ن مطالعات 
با هدف بررس��ی رابطه اس��ترس و ش��دت عالیم MS و س��ن ابتال 
 به ای��ن بیم��اری و می��زان ش��یوع آن در زن��ان و م��ردان اجرایی

 شد.
برای این منظور این پژوهش��گران جامعه مورد نظ��ر خود را اعضای 
 انجمن MS ش��هر ش��یراز انتخاب کردند ک��ه با اس��تفاده از روش

 نمونه گیری تصادفی 100 نفر انتخاب شدند.

سخنان حکیمانه

بهداشت روان

محققان آلمانی در دانش��گاه هی��دل برگ اظهار داش��تند که 
ورزش��کاران در مقایسه با س��ایر افراد تحمل باالتری نسبت به 
درد دارند. این مطالعه در مجله درد به چاپ رس��یده است.این 
پژوهشگران معتقدند که تجربه درد در ورزشکاران متفاوت بوده 

و مشابه افراد عادی نیست. 
 در حقیق��ت آس��تانه درد در هم��ه افراد اع��م از ورزش��کار یا

 غیر ورزشکار یکس��ان اما تحمل درد متفاوت می باشد. آستانه 
 درد حداقل ش��دتی از درد اس��ت که فرد پیام درد را احساس

  م��ی کن��د )نقط��ه آغ��از احس��اس درد(. ام��ا تحم��ل درد، 
 حداکث��ر می��زان دردی اس��ت که ف��رد ق��ادر ب��ه تحمل آن

 است. 
برای انجام این مطالعه 331 فرد عادی و 568 ورزشکار زن و مرد 
از کانادا، اس��ترالیا، اروپا و ایاالت متحده امریکا انتخاب شدند. 
رش��ته های ورزش��ی مختلف از جمله ورزش های استقامتی، 

قدرت��ی، رقابتی و انعطافی م��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند. نتایج 
نشان داد که ورزشکاران در مقایسه با سایر افراد، تحمل باالتری 

نسبت به درد دارند.
 میزان تحمل آن ها بر حسب نوع ورزش��ی که انجام می دهند 

متفاوت اس��ت. در ورزش��کارانی که ورزش های قدرتی انجام 
می دهند، تحمل درد در سطح متوس��ط است. در حالی که در 
ورزشکارانی که به ورزش های رقابتی اشتغال دارند، تحمل درد 
نسبت به سایر ورزشکاران بیشتر است. همچنین مشخص شد 
که ورزشکاران مقاومتی تحمل درد یکسانی دارند زیرا شرایط 
 جس��می و روحی آن ها اغلب مش��ابه است اما کس��انی که به 
ورزش های رقابتی می پردازند از لحاظ جسمی و روحی متفاوت 

هستند، بنابراین تحمل درد در آن ها یکسان نیست.
محققان امیدوارند که با اس��تفاده از نتایج ای��ن مطالعه بتوانند 
اثرات جس��می و روانی ورزش مداوم را در احس��اس درد مورد 
بررسی قرار داده و ورزش های موثر در تسکین درد را شناسایی 
کنند. متخصصان معتقدند که ورزش، روشی ایمن، بی خطر و 
بدون عوارض جانبی برای تس��کین دردهای مزمن در بیماران 

است.

 تجربه درد در ورزشکاران متفاوت بوده و مشابه افراد عادی نیست

تحمل درد در این افراد بیشتر است

محقق��ان کش��ورهای مختل��ف جهان در 
قالب پروژه عظیم Brainome به دنبال 

نقشه برداری از کل مغز انسان هستند.
عالوه بر محققانی از امری��کا، ژاپن و چین، 
18 دانش��گاه و مرکز تحقیقات��ی مهم در 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تالش برای 
اجرای پروژه 10 ساله نقشه برداری از مغز 

انسان هستند.
هدف کلیدی پ��روژه Brainome درک 

بهت��ر عواملی اس��ت ک��ه کنت��رل هوش، 
شخصیت و خطر توسعه بیماری های روانی 

را برعهده دارند.
»کارل هاینتس مایر« از محققان دانشگاه 
هایدلبرگ آلمان و مدیر پروژه محاس��بات 
مس��یر عصبی - سیس��تم های ب��ا قابلیت 
تقلید عملکرد مغز انسان - تاکید می کند: 
امکان ادغام مدل های واقعی  مغز با سیستم 
س��خت افزاری جدید برای توس��عه الگوی 
کامال جدید از محاس��بات وج��ود دارد که 
به درک بهتر نحوه پ��ردازش اطالعات در 
مغز منجر می ش��ود.به گفت��ه »مایر«، مغز 
از توانایی منحصر به فرد انجام محاس��بات 
پیچیده ای برخوردار است که پرقدرت ترین 
ابررایانه ه��ای جه��ان از انج��ام آن عاجز 
هس��تند؛ این درحالی اس��ت که مغز برای 
این محاس��بات تنها معادل 30 وات انرژی 

مصرف می کند.

 یک ش��رکت فنالندی از اولین الس��تیک 
خودروی »تبدیل ش��ونده« رونمایی کرده 
که می تواند با فش��ار یک دکمه به نس��خه 
قاب��ل اس��تفاده در ب��رف تبدیل ش��ود.به 
گزارش ایس��نا، در زمان نیاز، گل میخ ها از 
میان الس��تیک بیرون زده و ب��ه آن اجازه 
چسبیدن به برف را می دهد.به گفته شرکت 
Nokian، س��ازنده این فن��اوری، آن ها 
الستیک هایی زمستانی گل میخ دار و ساده 

را با هم ترکیب کرده اند که راننده می تواند 
تنها با فش��ار یک دکمه، قدرت چسبیدن 

الستیک به برف را افزایش دهد.
گل می��خ در روزه��ای ص��اف و جاده های 
خشک استفاده نمی شود اما می توان آن ها 
را در ش��رایط یخبندان برای امنیت بیشتر 

فعال کرد.
الس��تیک مفهومی این ش��رکت پیش��رو 
الس��تیک ه��ای زمس��تانی از هم��ان 
الگ��وی ع��اج م��ورد اس��تفاده در نمون��ه 
 الس��تیک ه��ای زمس��تانی گل می��خ دار

 SUV 8 Hakkapeliitta اس��تفاده 
می کند.گل میخ ها در زمان فعال س��ازی 
به طور همزمان از چهار الس��تیک خودرو 
بیرون می آیند.بدنه گل میخ در جای خود 
باقیمانده و بخش متحرک آن که یک میخ 
فلزی سخت در وس��ط گل میخ است، باال و 

پایین می رود.

 تالش بین المللی
 برای تهیه نقشه مغز انسان

 رونمایی الستیک زمستانی
 خودروها

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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مديريت شعب بانک كشاورزی اصفهان در نظر دارد امالک زير را از طريق مزايده به صورت نقد و اقساط با رعايت شروط مندرج به فروش برساند. متقاضيان می توانند برای بازديد و كسب اطالعات بيشتر و دريافت 
 فرم شركت در مزايده به  مديريت شعب بانک در استان اصفهان مراجعه كرده و پيشنهاد خود را در پاكت در بسته حداكثر تا 20 روز پس از انتشار آگهی به نشانی اصفهان-  خيابان مطهری- جنب آتش نشانی

 مديريت بانک كشاورزی- دفتر حراست تحويل  نمايند بر روی پاكت حتما عبارت مربوط به مزايده امالک تمليكی قيد شود.
توضیحات و شرایط:

مبلغ پيشنهادی بايد مشخص و معين و بدون ابهام و خط خوردگی و الک گرفتگی باشد و در پاكت الک و مهر سر بسته تحويل گردد.
مبلغ سپرده شركت در مزايده 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج آگهی می باشد كه بايد توسط متقاضی به صورت ضمانت نامه بانكی يا رسيد پرداخت نقدی نزد شعبه ارائه گردد.

شركت  در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط سيستم بانكی در قالب آيين نامه مربوطه می باشد.
ضروری است كه متقاضيان شركت در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد جهت اخذ مدارک و سوابق و كسب اطالعات بيشتر به مديريت بانک كشاورزی مراجعه نمايند.

كليه امالک عرضه شده با وضع موجود به فروش می رسد.
هزينه آگهی مزايده و هزينه های نقل و انتقال و شهرداری و غيره به عهده برنده مزايده می باشد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقدی می باشد.

آگهی مزایده

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان

وضعیت ملک قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک نام شعبه ردیف

تخليه و در تصرف بانک نيست 341000000 160 1861 باغ ششدانگ 669 اصلی يک درب باغچه و ساختمان مسكونی واقع در 
كوهپايه اراضی حجت آباد قائم سگزی

بوستان سعدی 1

تخليه و در تصرف بانک نيست 1480800000 - 65667 مزروعی  سه دانگ مشاع از
ششدانگ 667 اصلی دو قطعه زمين مزروعی واقع در كوهپايه اراضی 

حجت آباد قائم سگزی
بوستان سعدی 2

تخليه و در تصرف بانک نيست
3200000000 200 312/5 وياليی ششدانگ 406/3454

ششدانگ خانه واقع در شاهين شهر خيابان فردوسی 
فرعی 4 شرقی بن بست سوم دست چپ پالک 41

بوستان سعدی 3

تخليه و در تصرف بانک نيست 6489455000 -
 مساحت

 ششدانگ
3708/26

 زمين
مزروعی

 موازی 60 حبه
مشاع از 72 حبه 413/1

اصفهان خيابان امام خمينی بعد از  بيمارستان 
امام حسين كوچه استوار فرعی دوم دست راست 

پشت گذر انبار ارس گاز

بوستان سعدی
4

 تخليه و در تصرف بانک است پالک دارای
 سه طبقه كه فقط زيرزمين آن تكميل شده

و بقيه در حد سفت كاری می باشد
2597600800

 مساحت
 ششدانگ

540

 مساحت
 ششدانگ
253/6

آپارتمان  دانگ 3/36
مشاع از ششدانگ 23/1319

كاشان خيابان امير كبير بلوار الغدير ابتدای كوچه 
كتابچی )غدير 12(

كاشان 5

امالک برای مزايده ) اسفند ماه 92 (
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