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ممنوعيت ورود خودرو در 
ميدان امام )ره( در نوروز۹۳

     معاون حمل ونق��ل و ترافيك ش��هرداري اصفهان از 
ممنوعيت وس��ايل نقليه موتوري در ميدان امام )ره( در 
نوروز امس��ال خبرداد و اعالم كرد: اين ط��رح به منظور 
كاهش مشكالت و معضالت ناشي از افزايش حجم ترافيك 
و ايمني عابران پياده اجرا مي شود. مصطفي نوريان با اعالم 
اين خبر گفت: پليس راهور با توجه به تردد حجم باالي...

نگذاريم  ميراث گران بهای 
اصفهان فرسوده شود

 توليد دو خودرو با توافق 
ايران و چين

نايب رييس شورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
ميراث تاريخی ش��هر، آثار گران بهايی است كه فرهنگ 
و دانش شهرس��ازی و معماری بومی اصفه��ان را در دل 
خ��وددارد بنابراين نبايد اجازه دهيم مي��راث گران بهای 
اصفهان دچار انهدام و فرسودگی شود.دكتر احمد شريعتی 
در نطق پيش از دستور جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان والدت حضرت زينب)س( و روز پزشك را تبريك 
گفت و اظهار داشت: پرس��تاری را می توان تجسم ايثار و 

وجدان بيدار ناميد چرا كه پرستار...

توافق نامه توليد دو خودروی جديد سدان و شاسی بلند 
بين شركت سايپا و ش��ركت بزرگ خودروسازی چانگان 
چين امضا و مبادله شد. غالمرضا شافعی بر توسعه همكاری 
در زمين��ه تحقيقات و طراحی بين دو ش��ركت س��ايپا و 
چانگان خودرو عالوه برای توليد خودروهای جديد تاكيد 
كرد و گفت: شركت چانگان در طراحی خودروهای جديد...
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 سامانه پيامکی نظارت مردمی
 بر ناوگان مسافربری راه اندازی شد

طی مراسمی با حضور سردار اسكندر مومنی رييس پليس راهور ناجا، 
سامانه پيامكی نظارت مردمی بر ناوگان مس��افربری به منظور نظارت 
هرچه بيشتر بر عملكرد اين ناوگان از سوی مردم،  رونمايی شد.با راه اندازی 
اين سامانه مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی می توانند گزارشات تخلف 

3رانندگان اين ناوگان را به صورت آنالين در اختيار پليس قرار دهند.

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

آغازآموزش رایگان 
چوگان درهفته  اصفهان 

رييس هيات چوگان استان اصفهان گفت: تالش می كنيم 
كه هم جايگاه ورزش چوگان و هم جايگاه فرهنگی چوگان 
را در اصفهان باال ببريم و همزم��ان با هفته اصفهان، بحث 

آموزش چوگان را در اصفهان فعال كنيم. 
حسين جعفری با اشاره به برنامه هايش برای اين هيات در 
هفته های پيش رو اظهار داشت: چوگان اصفهان مربی، داور 
و افرادی كه عالقه مند به اين رشته هستند را داشته كه هم 

اكنون هم در ارتباط با هيات هستند.
وی تصريح كرد: در حال حاضر در پ��ی  آماده كردن بانك 
اطالعاتی هستيم كه از تمام كسانی كه دل در گرو چوگان 
دارند، دعوت به عم��ل آورده و آن ها را به جمع خود اضافه 
كنيم و از آن ها كمك بگيريم.رييس هيات چوگان اصفهان 
افزود: تا كنون برای زمين چ��وگان اصفهان هيچ معارضی 
وجود نداشته ولی ممكن است فردا معارضی بيايد و حقش 
را بخواهد اما به نظر می آيد ك��ه معارضی برای زمين های 
اين هيات وجود نداشته و خوشبختانه مشكلی برای زمين 

نداريم.
وی بيان كرد: طرح زمين چوگان را فراهم كرده ايم كه اين 
طرح بر گرفته از ميدان نقش جهان است و نام اين مجموعه 
چوگان نقش جهان اصفهان گذاش��ته می ش��ود. جعفری 

به زيرساخت های مجموعه اش��اره كرد و گفت: اميدواريم 
همزمان با كار زير ساخت مجموعه چوگان كه هزينه بااليی 
را در بردارد و زمان خود را می طلبد، بتوانيم در نخس��تين 
فرصت، همزمان با هفته اصفهان، بح��ث آموزش چوگان 
را در اصفهان فعال كنيم.وی درباره اولويت نخست هيات 
افزود: اولويت نخست برای چوگان، بحث ثبت فرهنگی آن 
بوده زيرا جايگاه و خواستگاه اين ورزش اصفهان بوده و بايد 
در اصفهان هم باشد بنابراين نخستين فعاليتی كه جدايی 
از بحث چوگان در نظر داريم، اين اس��ت ك��ه چوگان را در 

اصفهان، كشور و دنيا اطالع رسانی كنيم.
رييس هيات چوگان استان اصفهان خاطرنشان كرد: چوگان 
بايد توضيح داده شده و بتواند به نتيجه اصلی و پايانی برسد 
بنابراين من مطمئن هستم كه مسووالن و مردم اصفهان بر 
حسب ريش��ه اين ورزش كه در وجودشان تنيده، چوگان 

اصفهان را ياری می كنند تا به مقام واالی خود برسد.
وی  افزود: حمايت  مردم و مسووالن از هيات فقط در حمايت 
مالی خالصه نمی شود بلكه حمايت معنوی آن ها برای سوق 
دادن ما كافی بوده اما متاس��فانه در ح��ال حاضر برای اين 
ورزش، اسپانسر خاصی وجود ندارد زيرا هنوز برنامه دقيق و 

منظمی طرح ريزی نشده است.

رييس هيات چوگان اصفهان خبر داد: 

4443

تشکیل کمیته نظارت بر برنامه پرواز های نوروزی
معاون وزي��ر راه از آغ��از بازرس��ی و نظارت ب��ر عملكرد 
آژانس ه��ای فروش بلي��ت هواپيم��ا و اس��تقرار ۱۵ تيم 
بازرس��ی در حوزه فرودگاهی و عمليات پرواز ۸ فرودگاه 
پرتردد خبر داد و گفت: س��تاد تاخيرات پروازی تشكيل 

ش��ده و ايرالين  ها ملزم به اختصاص هواپيمای جايگزين 
 شدند. عليرضا جهانگيريان با اشاره به  آماده سازی ناوگان 
حمل و نقل هوايی ب��رای نوروز 93، اظهار داش��ت: طرح 
نوروزی امسال در بخش حمل و نقل هوايی همانند ديگر 

مدل های حمل و نقلی، از 2۵ اسفندماه آغاز می شود و تا ۱۵ 
فروردين ماه ادامه دارد.وی ب��ا بيان اين كه در حال حاضر 
۱۵0 فروند هواپيمای فعال در ناوگان هوايی كشور موجود 

است، بيان كرد...
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  چاپ  دوم
ش�هرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد ي�ک قطعه پالک زمين 
مسكونی   واقع در تفكيكی بهاران شهر دولت آباد از طريق مزايده 
و قيمت كارشناس�ی به فروش برس�اند ، لذا عالقمندان ش�ركت 
در مزايده م�ی توانند جهت دريافت اس�ناد و م�دارک مزايده به 
ش�هرداری مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداری روز يک ش�نبه 
 م�ورخ 1392/12/25 ب�ه دبير خانه حراس�ت ش�هرداری تحويل

 نمايند.                                                                                                                                                                     

آگهی مزایده ) نوبت اول ( 

علیرضا اطهری فر شهردار دولت آباد

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196

د!!!
لطفا کمر بندهای  ایمنی  خود را ببندی

ی باور نکردنی 
سرعت

ز اینترنت پرسرعت شما 
ه نیا

پاسخی ب

ط تلفن نداشته باشید
حتی اگر خ

با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 
اینترنت پر سرعت بی سیم 
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  شیرینی مجالس شادی های شما

گزنظری3003 بلداجی
 گز3003 بلداجی

  موسسه تولیدی برادران نظری بلداجی

  تلفن :4642591-0382     همراه :09132824293

  تلفن :4644311-0382     همراه : 09133833741

جی ا گز نظری 3003 بلد

 شماره ثبت : 184290

  شناسه نظارت : 25/1050

توليد كننده انواع گز مغز پسته - آردی - سفارشی- انگبينی و ... 
آدرس : چهار محال و بختياری شهر بلداجی - خيابان شهيد مفتح جنب 

دبيرستان اسماعيل بختيار

بلداجی خيابان شهيد بهشتی جنب حسينيه امام خمينی  شعبه فروش 1:
بلداجی خيابان مدرس روبروی بانک كشاورزی شعبه فروش2:



يادداشت

????????????
??????

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

               مفاد آراء نوبت دوم 
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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یادداشت

میراث

 نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان:

نگذاریم  میراث گران بهای 
اصفهان فرسوده شود

نایب رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
میراث تاریخی ش��هر آثار گران بهایی اس��ت که فرهنگ و 
دانش شهرسازی و معماری بومی اصفهان را در دل خوددارد 
بنابراین نباید اجازه دهیم میراث گران بهای اصفهان دچار 
انهدام و فرسودگی شود.دکتر احمد شریعتی در نطق پیش 
از دستور جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان والدت 
حضرت زینب)س( و روز پزش��ک را تبری��ک گفت و اظهار 
داشت: پرستاری را می توان تجسم ایثار و وجدان بیدار نامید 
چرا که پرستار از همه زندگی خود می گذرد تا از جان بیمار 
حراست کند. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
بخش دیگر س��خنان خود با اش��اره به رودخانه زاینده رود 
تصریح کرد: رودخانه زاینده رود همانند شریانی قوی به شهر 
اصفهان صفا و زیبایی خاصی داده بود، همچنین با طراحی 
شیخ بهایی انشعابات زنده رود در قالب مادی ها و جوی ها 

به محالت و گذرهای داخل شهر نیز طراوات می بخشید. 
شریعتی خاطرنشان کرد: متاس��فانه در چند سال اخیر به 
 علت خشکس��الی ها و خش��کی زاینده رود این مادی ها و 
جوی ها بدون آب مانده و به محل ذخیره زباله ش��هروندان 
تبدیل شده است. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید کرد: الزم است نس��بت به طعمه گذاری ، ضدعفونی 
و نظارت بیش��تر بر نظاف��ت و تمیزی مادی ه��ا و جوی ها 
تدابیر بیشتری صورت گیرد. ش��ریعتی به تصویب بودجه 
س��ال آینده ش��هرداری اش��اره کرد و ادامه داد: برای رشد 
و توس��عه ش��هراصفهان نیاز به مشارکت س��رمایه گذاران 
 داریم و خوشبختانه بس��یاری از ش��هروندان اصفهانی در 

کالن شهرهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می کنند. 
وی اضافه کرد: الزم اس��ت تسهیالتی از س��وی شهرداری 
 در اختیار س��رمایه گ��ذاران قرار داده ش��ود تا نس��بت به 

سرمایه گذاری در این کالن شهر ترغیب و تشویق شوند. 
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مکشوفه های سیلک بر روی سفالینه ها منقوش شد
 مکش��وفه های تمدن هفت هزار ساله س��یلک در جش��نواره بهاره های سیلک کاش��ان بر روی

 سفالینه های نمادین منقوش شد.  دبیر این جشنواره اظهار داشت: شهرداری کاشان 10 سفالینه 
نمادین برگرفته از مکشوفه های تمدن سیلک را در میادین و معابر اصلی این شهر نصب می کند.
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یک عضو هیات علمي دانش��گاه صنعتي اصفهان ب��ا تاکید بر این 
که اجراي قانون، راه اصلي احیای زاینده رود اس��ت، گفت: اگر آب 
 کم است که باید براي همگان به یک نس��بت کم شود نه آنکه در

 باال دست آب خود را کامل برداشت کنند و سهام داران چند هزار 
ساله زاینده رود به خصوص در شرق اصفهان از این نعمت بي بهره 
ش��وند.همایش » مردم براي احیاي زاینده رود« در اتاق بازرگاني 
اصفهان با حضور دانش��گاهیان،صنوف کش��اورزي ،مردم و البته 
حضور کم رنگ مسووالن دولتي برگزار شد تا راهکار هاي احیاي 
این» مرده رودي «که خود زنده کننده حیات و معاش چند استان 
دیگر شده است مورد بررسي قرار گیرد.مهدي بصیري در همایش 
مردم براي احیاي زاینده رود در سالن همایش اتاق بازرگاني اصفهان 
اظهار داش��ت: بخش کشاورزي از س��ال 1390 وارد اتاق اصفهان 
شد که با تشکیل کمیته آب از س��ال ذکر شده تا کنون 34 جلسه 
با تش��کیالت دولتي مربوط به انجام داده ایم.وي افزود:علي رغم 
آنکه در این جلسات پي بردیم برخي مسووالن حتي موارد قانوني 
زاینده رود را نمي دانند با این حال اطالعات کلي مجموعه به روز به 
یکدیگر منتقل شد.این عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان 
با تاکید بر این که اجراي قانون ،راه اصلي احیاي زاینده رود است، 
افزود: اگر آب کم است که باید براي همگان به یک نسبت کم شود 
نه آنکه در باال دست آب خود را کامل برداشت کنند و سهام داران 
چند هزار ساله زاینده رود به خصوص در شرق اصفهان از این نعمت 

 بي بهره شوند. بصیري یادآور شد:متاسفانه کساني  هستندکه در
 باال دست رودخانه چه اصفهان و چه چهار محال،پمپاژهاي خود را 
با مجوز هاي دولتي گذاشته اند که اصال قانوني نیست.وي ادامه داد: 
خشکي زاینده رود موجب تغییرات آب و هواي مانند افزایش گرما 

و سرما در اصفهان شده است.
       هیچ اصفهاني با انتقال آب شرب به یزد مخالف نیست

مسوول کمیته آب کمیس��یون کش��اورزي و منابع طبیعي اتاق 
بازرگاني اصفهان اظهار داشت: هیچ ش��هروند اصفهاني با انتقال 
آب شرب به استان یزد مخالف نیست به عبارت بهتر میزان انتقال 
آب شرب به این استان داراي حد و اس��تاندارد مشخص است اما 
با انتقال آن به صنایع این اس��تان مخالف هستیم.بصیري با بیان 
این که ریزش نزوالت اس��تان چهار مح��ال و بختیاري حدود 11 
میلیارد متر مکعب در س��ال اس��ت، افزود: ما را متهم کرده اند که 
200 روستاي این استان آب ش��رب ندارد و آب به زاینده رود وارد 
مي شود در صورتي که وجود این رودخانه و سرازیر شدنش در طول 
اعصار تاریخي به سمت اصفهان چه ربطي به مشکل شما دارد.وي 
تصریح کرد: هرگز با انتقال و لوله گذاري آب براي شهر هاي استان 
چهار محال مخالف نبوده ایم اما براي مصارف دیگر مخالف هستیم 
چرا که حوضه آبریز به خطر مي افتد. این عضو هیات علمي دانشگاه 
صنعتي اصفهان تاکید کرد: خشکی منابع آبي در زیر زمین موجب 
فرو نشت ساختمان هاي اصفهان به خصوص بناهاي تاریخي شده 

اس��ت که باید این خطر جدي گرفته ش��ود. وي خطاب به مسووالن 
استاني گفت:اگر شما در رابطه با آب اصفهان اقدام جدي کنید حتما 

مردم و کمیته آب اتاق بازرگاني پشتیبان شما هستند.
       تشكیل پارلمان آب ضروري است

در ادامه این همایش سید احمد خاتون آبادي استاد کشاورزي دانشگاه 
صنعتي اصفهان با تاکید بر این که براي حل مشکالت موجود باید در 
کشور پارلمان آب تشکیل شود،اظهار داشت: هیاتي از مسووالن حوضه 
آبریز زاینده رود باید این پارلمان را ایجاد کنند تا کاهش مصرف آب از 

سرشاخه تا پایاب و همچنین مصارف خانگي مورد بررسي قرار گیرد.
وي اف��زود: رودخان��ه زاین��ده 
رود همانن��د فرزن��د 12 س��اله 
 ای اس��ت که به اندازه وزن یک

 وزنه بردار سنگین وزن، بر وي بار 
گذاشته ایم.خاتون آبادي با انتقاد 
از عدم ایجاد آمایش سرزمیني در 
توسعه کشور، ادامه داد: کساني 
که در فکر اخذ تس��هیالت براي 
توس��عه ف��والد در اس��تان یزد 
 هس��تند از کار خود پش��یمان

 مي شوند چرا که دیگر آبي براي 
آن ها وجود ندارد.

وي گفت: باغ کاري در اس��تان 
باال دست نیز سرنوشت خوشي 
نخواهد داش��ت چرا که تا کنون 
چ��اه ه��اي آب آن ها ب��ر پایه 
سوبسید برق و انرژي مجاني کار 

مي کند که با واقعي شدن نرخ آن این اقدام هم متوقف مي گردد.این 
عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در ادامه سخنان با بیان این 
که زاینده رود نماد فرهنگ اصفهان است، افزود: خشکي این رودخانه 
به دلیل خشکسالي نیست بلکه به دلیل سوء مدیریت و برداشت هاي 
تکه تکه از آن است. خاتون آبادي با انتقاد از نحوه سد سازي در کشور 
گفت: ایجاد 62 سد در آذربایجان اکوسیستم این منطقه را بهه هم زده 

که متاسفانه 11 سد دیگر در مناطق کردستان در حال احداث است.
وي یادآور ش��د: مدیری��ت انتقال آب باید جامع باش��د ک��ه تمامي 
 مس��ایل هیدرولیکي و اقتصاد همگان را به طور مساوي تامین کند. 

       اصفهاني ها چوب بي عدالتي دولت قبلي را مي خورند
همچنین محمود اس��المیان عضو هیات مدیره اتاق بازرگاني در این 
همایش  خطاب به دولتمردان گف��ت: حق مردم اصفهان که در طول 
جنگ آن همه رشادت از خود براي حفظ آب و خاك نشان دادند این 

نبود و نیست.
 وي با بیان این که مردم اصفهان چوب بي عدالتي دولت گذش��ته را

 مي خورند، افزود: بار ها گفته ایم وقتي یک رودخانه بین دو کش��ور 
وجود دارد یک پروتکل براي مدیریت آن وجود دارد؛ حال چگونه است 
که مدیریت زاینده رود آن هم در داخل یک کش��ور در دهه گذشته 

تقسیم شد!؟.

در  همایش» مردم براي احیاي زاینده رود« عنوان شد: 

تشکیل پارلمان آب  برای احیای مرده رود 

خشكی منابع آبي 
 در زیر زمین

 موجب فرو نشت 
ساختمان هاي 

اصفهان به خصوص 
بناهاي تاریخي شده 

 است كه باید
 این خطر جدي 

گرفته شود

یادداشت

 ۶۰ درصد آرایشگاه های زنانه 
فاقد پروانه بهداشتی هستند

     مدیر بهداشت محیط اس��تان اصفهان گفت: بیش از 60 درصد از 
آرایشگاه های زنانه سطح استان فاقد پروانه کسب و بیش از 40 درصد 
این آرایشگاه ها بدون نصب تابلوی آرایش��گاه در خانه یا مکان های 
زیرزمینی مشغول به فعالیت هستند.حسین صفاری با بیان این که 
در چند سال اخیر ش��اهد تخلفات زیادی در زمینه لوازم آرایشی در 
آرایشگاه های زنانه هس��تیم، افزود: 60 درصد از آرایشگاه های زنانه 
سطح استان فاقد پروانه کس��ب و بیش از 40 درصد این آرایشگاه ها 
بدون نصب تابلوی آرایشگاه در خانه یا مکان های زیرزمینی مشغول 
به فعالیت هس��تند.وی ب��ا بیان این ک��ه تخلف در آرایش��گاه های 
مردانه به ندرت دیده می ش��ود، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از 
آرایشگاه های زنانه در اصفهان با پخش تلفن  در بین مردم در مکان 
شخصی مشغول به فعالیت هستند که تنها از طریق گزارشات مردمی 

می توان از وجود چنین اماکنی با خبر شد و با آن ها برخورد کرد. 
مدیر بهداش��ت محیط اس��تان اصفهان با اش��اره به اج��رای طرح 
 تشدید و کنترل نظارت بر مواد غذایی، آرایش��ی و بهداشتی مراکز

 تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک گفت: در قالب این طرح از 
تعدادی آرایشگاه زنانه بازدید به عمل آمد و بیش از 60 کیلوگرم مواد 

آرایشی غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد. 

 حفظ حرمت ایام فاطمیه 
در عید نوروز سال جدید

امام جمعه اردس��تان گفت: حفظ جای��گاه و حرمت ای��ام فاطمیه 
 در ن��وروز و دید بازدیدهای ای��ن ایام از اهمیت بس��یاری برخوردار

 است.
 حجت االسالم حسن دهشیری در خطبه های نمازجمعه اردستان در 
 حسینیه سید الشهدای این شهر به وظیفه خبرگان رهبری و دیدار

 آن ها با رهبر انقالب اشاره کرد و اظهارداشت: دشمن در تالش است 
که این سد عظیم را بشکند ولی با یاری خداوند کاری از پیش نمی برد 
و ما در کشورهای عراق، بحرین و فلسطین و کشورهای دیگر چنین 
رهبرسیاسی و مذهبی ای نداریم و مشکالت این کشورها به دلیل آن 
است که آن ها از نعمت رهبر  بی بهره هس��تند.وی با اشاره به والدت 
حضرت زینب )س( و روز پرس��تار بیان کرد: زینب به معنای زینتی 
برای پدر و دختری که مایه افتخار پدر بوده و قیام حضرت زینب )س( 
مکمل قیام سید الشهدا بود و باید از پرستاران که بهتر از هر دارویی 

در سالمتی بیمار نقش دارند، تجلیل کرد.

 سامانه پیامكی نظارت مردمی
 بر ناوگان مسافربری راه اندازی شد

طی مراس��می با حضور سردار اس��کندر مومنی رییس پلیس راهور 
ناجا، س��امانه پیامکی نظارت مردمی بر ناوگان مسافربری به منظور 
نظارت هرچه بیش��تر بر عملکرد این ناوگان از سوی مردم،  رونمایی 
ش��د.با راه اندازی این سامانه مس��افران ناوگان حمل و نقل عمومی 
می توانند گزارشات تخلف رانندگان این ناوگان را به صورت آنالین 

در اختیار پلیس قرار دهند.
مس��افران ناوگان حمل ونقل عموم��ی می توانند گ��زارش مکالمه 
راننده با تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده راننده و مسافران 
 از کمربن��د ایمنی، رانندگ��ی خطرناك، اش��کاالت فن��ی خودرو،  
عدم توقف برای فریضه نماز و همچنی��ن تقدیر از رانندگان به دلیل 
رعایت مقررات و رفتار مناسب را با پیامک به سامانه 110120 ارسال 

کنند و در اختیار پلیس راهور قرار دهند.

رشد 5۰۰ درصدی تعداد حامیان 
طرح محسنین در استان 

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: 
حامیان طرح محس��نین کمیت��ه امداد اس��تان اصفهان در س��ال 
 جاری نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 500 درصد رشد داشته  

است.
  بهرام س��وادکوهی به تعداد حامیان طرح اکرام در 11 ماهه س��ال 
92 اش��اره کرد و اظهار داش��ت: تعداد حامیان طرح اک��رام در 11 
 ماهه گذش��ته 41 هزار و 982 نفر است که نس��بت به سال گذشته 

هشت درصد رشد داشته است.
وی با اش��اره به این که طرح اکرام ایتام از س��ال 1378 با استقبال 
بی نظیر مردم خیر و نیک اندیش آغاز ش��د و ب��ا همراهی و همگامی 
 بی دریغ آنان ت��داوم یافت، افزود: اس��تان اصفهان امس��ال در این 
11 ماهه با رشد پنج درصدی ایتام نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

روبه رو بوده است.
معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد ام��ام خمینی اصفهان 
تصریح کرد: طرح محسنین از طرح های حمایتی کمیته امداد برای 
خانواده های دارای سرپرس��ت اما از کار افتاده اس��ت که مردم خیر 

استان اصفهان از این طرح بسیار استقبال کرده اند.

 برخورد تعزیرات حكومتی 
با فروشندگان كاالی قاچاق خارجی

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: س��ازمان 
تعزیرات حکومتی با فروش��ندگان کاالی قاچاق خارجی در میدان 

امام برخورد می کند.
محمدرضا عمرون در خصوص نظارت های سازمان تعزیرات حکومتی 
 در ای��ام نوروز اظهارداش��ت: مطاب��ق دس��تورالعمل های موجود از

 15 اسفندماه جاری نظارت های تعزیراتی آغاز و تا 15 فروردین ماه 
سال آینده نیز ادامه دارد.

وی با بیان این که مردم می توانند شکایت خود را به سامانه مردمی 
تعزیرات  اعالم کنند، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی این آمادگی 
را دارد که با همکاری س��ایر س��ازمان ها و ارگان ها گشت مشترك 
 تخلفات ب��رای نظارت ب��ر تخلفات احتمال��ی در این ای��ام را انجام

 دهد.
معاون اجرای��ی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفه��ان تصریح کرد: 
یکی از مش��کالتی موجود ،بح��ث فروش کااله��ای خارجی قاچاق 
در اطراف میدان امام خمینی )ره( اس��ت که پیش��نهاد می شود به 
 واحدهای صنفی در خصوص عدم فروش کاالی قاچاق اطالع رسانی

 شود.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولیدات داخلی باید جلوی فروش 
این محصوالت بی کیفیت خارجی گرفته شود و سازمان تعزیرات با 

این موارد برخورد می کند.

اخبار كوتاه
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معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان اعالم كرد:

ممنوعیت ورود خودرو در میدان امام )ره( در نوروز۹3
دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش: 

پرونده ورود موبایل به مدارس بسته شد
     

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري اصفهان از ممنوعیت وسایل 
نقلیه موتوري در میدان امام )ره( در نوروز امسال خبرداد و اعالم 

کرد: این طرح به منظور کاهش مشکالت و معضالت ناشي از افزایش 
حجم ترافیک و ایمني عابران پیاده اجرا مي شود.

مصطفي نوریان با اعالم این خبر گفت: پلیس راهور با توجه به تردد 
حجم باالي وس��ایل نقلیه موتوري به محدوده ارزشمند تاریخي 
میدان امام )ره( و ایجاد اختالل درهسته مرکزي شهر طرح بسته 

شدن میدان امام  را بر روي خودروها اجرا مي کند. 
 وي اف��زود: تغییر مس��یر اتوب��وس هاي ش��هري ، پی��ش بیني

 ایستگاه هاي تاکسي ، اصالح تابلوهاي راهنماي مسیر ، فعالیت 
 3 ش��یفت پلی��س، افزایش کالس��که ه��اي گردش��ي و افزایش

 ایستگاه هاي دوچرخه محدوده مرکزي شهر در مبادي ورودي و 
خروجي از جمله اقداماتي است که جهت اجراي مطلوب این طرح 

پیش بیني شده است. 
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به بررسی های 
 کارشناس��انه در رابط��ه با تاثی��ر موبایل بر جری��ان یادگیری 

دانش آموزان گفت: طبق این بررسی ها موبایل مخل یادگیری 
ش��ناخته ش��د و ورود آن به مدارس همانند گذشته همچنان 

ممنوع اعالم می شود.
 مهدی نوید ادهم در رابطه با سرانجام بررسی های شورای عالی 
آموزش و پرورش برای ورود موبایل به مدارس اظهار داش��ت:  
بر اس��اس مصوبات موجود ورود هر وسیله ای که مخل جریان 
یادگیری می شود به مدرسه ممنوع است اما این سوال مطرح 
شد که آیا موبایل مخل جریان یادگیری است یا خیر؟ بنابراین 

بررسی های کارشناسی را در این زمینه انجام دادیم.
وی افزود: در جریان این بررسی ها و مطالعات تطبیقی در نظام 
آموزش و پرورش سایر کشورها به این نکته رسیدیم که در اغلب 

کشورهای جهان ورود موبایل به مدارس ممنوع است. 

نایب رییس مجلس شورای اس��المی با بیان این که تخت فوالد 
به پایگاه بزرگ ، دیني و معنوي تبدیل شده است اظهارداشت: 
الزم است از تالش و اقدامات ش��هرداري اصفهان براي حراست 
از مجموعه تخت فوالد به عنوان میراث که��ن تاریخي و دیني 

تشکر کرد.
حجت االس��الم والمس��لمین ابوترابی ف��رد در حاش��یه بازدید 
از مجموع��ه فرهنگي ، مذهب��ي و تاریخي تخت ف��والد با بیان 
ای��ن مطلب گف��ت: علماي بزرگ و ش��خصیت هاي برجس��ته 
شناس��نامه جوامع بش��ري هس��تند به طوري که تاریخ جوامع 
 انس��اني ،ملل و امت ها با تاریخ علما و اندیش��مندان شناسایي

 مي شوند. 
وي اظهار داشت : اصفهان پایگاه علمي،فکري، اخالقي و عرفاني 
 اس��ت و از منظرسیاسي شناخته ش��ده به دلیل شخصیت هاي
  ت��راز اول و برجس��ته اي  اس��ت ک��ه در ای��ن خط��ه حض��ور

 یافته اند.  
وی اذعان داشت: این افراد با اندیشه و مباني علمي فاخر، بنیان 

تفکر دیني و برآم��ده از آموزه هاي قرآن و عترت را مس��تحکم 
نهادند و تخت ف��والد با گنجین��ه اي از قب��ور 1200 عالم اول 
جهان اسالم و جهان تشیع، نوراني اس��ت چرا که تخت فوالد از 
شاخصه هاي هویت اسالمي جهان اسالم و تشیع و از نشانه هاي 

دیني و ملي مردم است. 
 نایب ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان ای��ن 
 مطل��ب که ش��خصیت ه��اي ب��زرگ علم��ا و عرف��ا ت��راز اول
  در اصفه��ان وج��ود داش��ته اضافه ک��رد: ای��ن علم��ا در این

 خط��ه به خ��اك س��پرده ش��ده اند ل��ذا زی��ارت قب��ور آن ها 
 در ای��ن مجموع��ه نق��ش س��ازنده اي در تربی��ت انس��ان 

دارد. 
 وي ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه ح��دود 7 ه��زار و 500 ش��هید
  س��رفراز گلگ��ون کف��ن در کن��ار مجموع��ه تخ��ت ف��والد

 به خاك س��پرده ش��ده اند تصریح کرد: این ش��هدا در مدرسه 
قرآن و عترتي ک��ه علماي مدف��ون در تخت فوالد  بن��ا نهادند 
 آموزش دیدند و از میهن اس��المي و انقالب جمهوري اس��المي

 دفاع کردند. 
حجت االس��الم والمس��لمین ابوترابی ف��رد با تاکید ب��ر این که 
تخت فوالد ب��ه پایگاه ب��زرگ ، دین��ي و معنوي تبدیل ش��ده 
اس��ت اظهار امید واري کرد: همگان در کنار م��زار این بزرگان 
 حضور یابند و راه هدایت الهي را شناس��ایي کنند و این مسیر را

 بپیمایند. 
وي از ت��الش و همت ش��هرداري اصفهان درحفظ و حراس��ت 
از مجموع��ه تخت فوالد تش��کر ک��رد و اف��زود: الزم اس��ت از 
ش��خص دکتر س��قاییان نژاد قدرداني کرد که چنین مجموعه 
اي ب��ا نش��اط و ش��ادابي را احیا ک��رده و ب��ه عنوان مدرس��ه 
 تاریخ��ي و سیاس��ي و دیني ف��را روي نس��ل جوان ق��رارداده

 است. 

      طرح وی��ژه برخورد با عام��الن تهیه، توزیع، قاچ��اق، فروش و 
اس��تفاده کنندگان مواد محترقه غیرمج��از و خطرناك به منظور 
پیشگیری از حوادث جبران ناپذیر چهارشنبه آخر سال، در دستور 

کار پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفته است.
سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که 
با نزدیک شدن به شب چهارشنبه پایان س��ال، عده ای سودجو و 
فرصت طلب، اقدام به تهیه، قاچاق و توزیع مواد محترقه و ترقه های 
غیرمجاز و خطرناك در بین نوجوانان و جوان��ان کرده و باعث به 

وجود آمدن آسیب هایی جدی در سطح جامعه می شوند. 
وی افزود: به همین منظور پلیس آگاهی استان در راستای وظیفه 
ذاتی خود برای صیانت از سالمت و امنیت مردم، طرح ویژه برخورد 
با توزیع کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان از ترقه ها و مواد 

محترقه خطرناك را در دستور کار خود قرار داده است. 
این مقام مسوول عنوان داش��ت: در این رابطه گشت های ویژه ای 
 راه اندازی شده و این گش��ت ها به صورت نامحسوس و محسوس

 بر مبادی ورودی و صنوف و بازارها و سایر محل های عرضه، نظارت 

داش��ته و با عاملین ورود و توزیع مواد محترقه قاچاق به ش��دت 
برخورد مي کنند. 

سرهنگ خس��روی تصریح کرد: متخلفان در صورت دستگیری 
به اتهام قاچاق کاال به مراجع قانونی تحویل و مطابق قانون با آنان 
برخورد خواهد ش��د؛ همچنین به افرادی که فروشنده موادی از 
قبیل اکلیل و سرنگ که مواد اولیه  تولید مواد محترقه دست ساز 
است توصیه می شود از فروش این مواد به کودکان و نوجوانان جدا 

خودداری کنند.
       چشم ها و دست هایی كه قربانی هوس می شوند

 پزشکان بیمارستا ن های سوانح سوختگی معتقدند در چهارشنبه 
آخر هر سال تعداد زیادی از جوان ها دست  یا چشم خود را از دست 
می دهند. چهارشنبه سوری به چهارشنبه ترقه ، نارنجک ، بمب و 

جنگ تبدیل شده  است.
 سال ها با چهارشنبه  سوری مقابله شده  است اما مقابله فرهنگی 
 نشده  است و باید فرهنگ این روز را تعدیل و اصالح کنیم تا مردم

به طور منطقی رفتار کنند.
در گذشته مردم بوته ای را آتش می زدند و از روی آن می پریدند اما 
امروز این کار به کارهایی مثل ترقه بازی و انفجار نارنجک ، بمب و 

صحنه جنگ و گریز  تبدیل شده که اصال منطقی نیست.
در چهارش��نبه آخر هر س��ال تعداد زیادی از جوانان این مملکت 
دست ها و چشم هایشان را از دست می دهند که باید پرسید چرا این 

اتفاق می افتد و چه کسی پاسخگوست؟
یک ع��زم ملی و ی��ک فرهن��گ س��ازی ب��زرگ بای��د در مورد 
چهارشنبه س��وری صورت پذیرد و دولت موظف است که این کار 

را انجام دهد.
وی تعداد مراجعان به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری 
را مشتی از خروار عنوان کرد و گفت: متاسفانه به دنبال اتفاقات این 

شب، افراد سال نو را بدون دست یا چشم آغاز می کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی عنوان كرد؛

تبدیل تخت فوالد به پایگاه بزرگ ، دیني و معنوي
طرح ویژه پلیس آگاهی اصفهان برای كاهش حوادث چهارشنبه آخر سال

هشدار درباره چهارشنبه  بمب و نارنجك
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اخبار کوتاهيادداشت

 برنامه کوتاه مدت تامین مسکن 
۷ دهک تدوين شد 

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تهیه و تدوین برنامه کوتاه مدت 
بخش مس��کن ۷ دهک و تقدیم آن به دولت توسط وزیر راه و شهرسازی 
طی روزهای  آینده خبر داد و گفت:  تعداد س��اخت مسکن در این برنامه 
چندبرابر بیش از ۵۰هزار واحد است.سید محمد پژمان افزود: برنامه کوتاه 
مدت برای بخش مسکن کشور تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده 
وزیر راه و شهرسازی آن را تقدیم دولت خواهد کرد. وی تصریح کرد: این 
برنامه یک کار اولیه است که مستلزم اظهارنظر و تایید هیات دولت است 
تا آن چیزی که از تصویب دولت می گذرد و ساز وکار پیدا می کند به عنوان 
برنامه کوتاه مدت اجرایی شود.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با 
اشاره به جزییات این برنامه گفت:  برنامه کوتاه مدت شامل سه دهک اول 
و 4 دهک میانی جامعه اس��ت که در آن عددی را برای ساخت پیشنهاد 
کرده ایم چراکه نیاز کلی جامعه به مسکن مشخص است اما نحوه توزیع 
آن متاثر از دقت نظر طرح جامع مسکن خواهد بود.پژمان ادامه داد: در این 
برنامه مشخص شده ساخت چه تعداد مسکن از 3 دهک اول و چه تعداد از 
4 دهک دوم برای سال آینده مد نظر است تا بر اساس آن تدارک و تجهیز 
مالی برای این برنامه انجام دهیم. این دو مولفه پیشنهادی را تقدیم دولت 
خواهیم کرد که پس از بررسی و اظهارنظر درباره آن و تصویب، به عنوان 

برنامه سال آینده در دستور کار قرار می گیرد.

 احتمال افزايش ۱۵ درصدی
 نرخ ساندويچ 

     رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان شهر اصفهان گفت: احتمال 
دارد در آستانه نوروز ۹3 نرخ ساندویچ و اغذیه در اصفهان نسبت به سال 
گذشته ۱۵ درصد افزایش یابد.سید مصطفی موسوی با اشاره به این که از 
سوی اتحادیه پیشنهاد افزایش نرخ ساندویچ و اغذیه به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت داده شده اس��ت، افزود: هنوز این پیشنهاد بررسی نشده 
است. وی به فعالیت ۱۰۰۰ واحد فروش س��اندویچ و اغذیه در اصفهان، 
 اش��اره وتاکید کرد: از این تعداد ۵۰۰ واح��د دارای پروانه فعالیت بوده و

 ۵۰۰ واحد دیگر نیز در حال اخذ پروانه هستند. 
رییس اتحادیه اغذیه و س��اندویچ فروش��ان ش��هر اصفهان در خصوص 
بازرسی ش��ب عید و نظارت بر واحدهای فروش اغذیه در اصفهان، بیان 
داشت: بازرس��ان اتحادیه، اصناف، بهداش��ت محیط و سازمان صنعت، 
معدن در طول این ایام نظارت ویژه ای بر عملکرد واحدهای فعال دارند 
همچنین هیات مدیره ۵ نفره این صنف نیز بازرس��ی خ��ود را در مدت 
 تعطیالت نوروز بیشتر می کند. وی همچنین درباره فروش ویژه برخی

 ساندویچ فروش��ی ها برای ایام نوروز، تاکید کرد: این اتحادیه برنامه ای 
برای فروش ویژه واحدها ندارد و تبلیغات برخی واحدها غیر مجاز است. 
موسوی افزود: برخی واحدها با این گونه تبلیغات به دنبال جذب مشتری 
هستند در حالی که ممکن است مواد غذایی مربوط به 4 ساندویچ را با کم 
فروشی در ۵ ساندویچ قرار دهند که اقدام آن ها مورد تایید اتحادیه نیست. 

 افزايش ۲۰۰ درصدی 
دخل و خرج خانوارها

آمارهای منتشر شده از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری 
در سال گذشته نش��ان از آن دارد که دخل و خرج خانوارها در سال ۹۱ 

نسبت به سال ۸۱ از رشد ۲۰۰ درصدی برخوردار شده است.
میزان هزینه ناخالص س��االنه خانوارهای ش��هری در س��ال ۸۱ حدود 
چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که در سال ۹۱ از رشد چهار برابری 

برخوردار شد و به حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. 
بر این اساس نرخ تورم در سال ۸۱ معادل ۱۵/۸ درصد اعالم شد و این در 
حالی است که در آن سال میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به 

سال قبل به ترتیب ۲۵/۲ و۲۷/۱درصد بوده است.
 در سال گذشته بنا به اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم طی یک دهه گذشته 
به باالترین حد خود و به 3۰/۵درصد رسید. در سال گذشته میزان افزایش 
هزینه و درآمد خانوارها نسبت به س��ال ۹۰ به ترتیب۲4/۵ و ۲۵ درصد 
اعالم شد. بررسی آمارها نشان از آن دارد که میزان رشد هزینه خانوارها 
در سال های ۸3، ۸۶، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ از میزان رشد درآمد ناخالص خانوارها 

بیشتر بوده است.

 بهره برداری از آگلوماشین ۲ طرح 
توسعه آگلومراسیون ذوب آهن 

     مدیر ارش��د توس��عه کارخانه ذوب آهن اصفهان گف��ت: الکتروفیلتر 
آگلوماشین ۲ طرح توسعه آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن اصفهان بهره 

برداری و وارد مدار تولید شد.
به گزارش ایمن��ا احمدي با اش��اره به این ک��ه برای اج��رای این طرح 
در مدت ی��ک ماه ۲ میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: خاکبرداري و بتن ریزی ۲۰۰ متر مکعب، نصب اسکلت 
فلزی س��اختمانی ۵۰ ت��ن، نصب تجهی��زات برقي و مکانیکي ش��امل 
تجهی��زات ب��رق ۲ مگاواتي، س��اخت س��امانه پیش��رفته ج��ذب غبار 
باتکنولوژي روز دنیا ونصب سیستم اتوماس��یون و ابزار دقیق و دستگاه 
کنت��رل co-Alarm طبق اس��تاندارد هاي روز دنی��ا از جمله مراحل 
 اجرای این طرح اس��ت. وي افزود:  رس��یدن حج��م غبارخروجی به زیر

 ۱۰۰ میلی گ��رم مطابق با اس��تانداردهای زیس��ت محیط��ی، افزایش 
3۰ درص��دی تولید آگلومراس��یون ۲ و افزایش کیفیت آگلومراس��یون 

تولیدی از مهمترین ویژگی های اجرای این طرح است.

 بازديد از دو نمايشگاه حالل مالزی 
و غذا و هتل داری سنگاپور

شرکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان همزمان با برگزاری 
پاویون ملی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محصوالت حالل 
مالزی )MIHAS ۲۰۱4( تعدادی از صاحبان صنایع غذایی کشور را از 
استان های اصفهان، یزد، البرز و خراسان جنوبی در قالب هیات تجاری به 

کشور مالزی اعزام خواهد کرد.
  بازدی��د از نمایش��گاه، حض��ور در جلس��ات تج��اری، مش��ارکت در 
برنامه های جانبی نمایشگاه، شناخت پتانسیل های همکاری میان ایران 
و منطقه آسیای جنوب ش��رقی و دیدار و گفت وگو با مسووالن از جمله 
 فرصت هایی اس��ت که اعضای این هیات می توانن��د از آن ها بهره مند

 شوند. 
نمایندگان اعزامی کشور که در زمینه های مختلف صنایع غذایی حالل به 
ویژه خرما، پسته، زعفران، مواد غذایی آماده، فرآورده های لبنی و گیاهی 
فعالیت دارند عالوه بر یازدهمین نمایشگاه بین المللی محصوالت حالل 
مالزی، از نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی غذا و هتل داری س��نگاپور 

بازدید خواهند کرد. 

 ثبات  قیمت پیراهن
 به مناسبت شب عید

 روشنايی به 
 بلوار شهید آوينی رسید 

    رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان اصفهان گفت: طی ۶ ماهه 
گذش��ته قیمت پیراهن دوخته در اصفهان هیچ افزایشی نداشته و در آستانه 

نوروز ۹3 نیز بدون تغییر مانده است.
اکبر یزدخواستی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته بر قیمت ها در آستانه 
نوروز ۹3، اظهار داشت: بازرسی ها و نظارت بر قیمت ها تا حدودی تاثیرگذار 

بوده اما کافی نیست. 
وی نظارت بر قیمت ها را بس��یار ضعیف عنوان کرد و ادامه داد: مشکل عمده 

وضعیت آشفته بازار ،عدم نظارت کافی بخش های دولتی و خصوصی است. 
رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان اصفهان تصریح کرد: اتحادیه ها 
به دلیل نبود امکانات کافی، نمی توانند در تمام سطح شهر نظارت کامل داشته 
باش��ند و در حالی که ارگان های دولتی توان این کار را دارند اما بسیار ضعیف 

عمل می کنند. 

مدیر امور برق جنوب شرق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: عملیات 
اجرایی احداث و تامین روشنایی معابر بلوار شهید آوینی میدان شهید قوچانی 
و ورودی روستای دنارت در محدوده شهرداری منطقه شش اصفهان آغاز شد.

سید محمد صالح اظهار داشت: با توجه به تعریض خیابان آبشار سوم و احداث 
میدان شهید قوچانی توسط شهرداری منطقه شش روشنایی معابر در سه فاز در 
خیابان های آبشار سوم تا میدان قوچانی انجام شده است.وی افزود:در ورودی 
دنارت با نصب ۱3۰ اصله پایه روشنایی تلسکوپی و ۶ هزار متر کابل کشی فشار 
ضعیف به همراه تجهیز دو باب پست زمینی و هوایی ۲۰ کیلوولت در دستور کار 
قرار گرفت.مدیر امور برق جنوب شرق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: این پروژه در مسیر رینگ سوم و چهارم ترافیکی شهر اصفهان واقع 
شده اس��ت.صالح در پایان گفت: این طرح با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال 

انجام گرفته است.

4
ارزآوری 2/5 میلیون دالری صادرات عسل اصفهان به خارج از کشور

     مدیرکل دامپزش��کي اس��تان اصفهان گفت: صادرات عس��ل از اس��تان اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان عسل کشور به خارج ۲/۵میلیون دالر ارزآوری داش��ته است. اکبر حسنی افزود: تولید عسل براي 

حدود 3 هزار نفر دراستان اصفهان اشتغال زایی داشته است. 
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توافق نامه تولید دو خودروی جدید سدان و شاسی بلند بین شرکت 
سایپا و شرکت بزرگ خودروسازی چانگان چین امضا و مبادله شد.

غالمرضا شافعی بر توسعه همکاری در زمینه تحقیقات و طراحی 
بین دو شرکت سایپا و چانگان خودرو عالوه برای تولید خودروهای 
جدید تاکید کرد و گفت: ش��رکت چانگان در طراحی خودروهای 

جدید سایپا به صورت مستقیم مشارکت کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به این که ش��رکت 
چانگان می تواند از س��ه طری��ق در صنعت خودروس��ازی ایران 
حضور یابد، ادامه داد: یکی از این راه ها، سرمایه گذاری در زمینه 
 تولید قطعات الکترونیکی و با فناوری باال به طور مستقیم در ایران

 می باشد.وی اضافه کرد: پیشنهاد دیگر این است که با خرید بخشی 
از سهام شرکت های سایپاکاش��ان، بن رو و پارس خودرو و تولید 

محصول در این شرکت ها وارد بازار ایران شود.
به گفته شافعی، گزینه سوم حضور چانگان درایران، خرید بخشی 
از سهام سایپا خواهد بود که اگر شرکت چینی عالقه مند به حضور 
در بازار ایران باش��د، از طریق س��ایپا می تواند حض��ور موثرتری 
 داشته باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات

 رییس جمهور در اجالس داووس و دعوت سرمایه گذاران خارجی 
به حضور در صنعت خودروی ایران و نیز قانون جلب سرمایه گذاران 
خارجی، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده 

است که شرکت چانگان باید از این فرصت مغتنم استفاده کند.

همچنین سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این 
مراس��م با بیان این که برنامه دولت ایران، تبدیل کش��ور به قطب 
تولید خودرو در منطقه با تولید 3 میلیون دس��تگاه در سال است، 
اظهار داشت: سال گذشته ۱۵ درصد از محصوالت سایپا صادر شده 
است که این رقم ظرف ۵ سال آینده باید به 3۰ درصد افزایش یابد.

مدنی افزود: هر یک از شرکت های خودروس��از عضو گروه سایپا 
به جز سایپاکاشان، دارای یک شریک تجاری خارجی خودروساز 
می باش��ند که هدف از همکاری با چانگان، تولید محصوالت این 
شرکت در کاش��ان که دارای ظرفیت ساالنه ۱۸۰ هزار دستگاهی 

است، خواهد بود.
مدیرعامل سایپا یادآور شد: در همسایگی ایران حدود 4۰۰ میلیون 
نفر زندگی می کنند ک��ه به جز ترکیه، در هیچ کدام خودروس��از 
مطرحی فعالیت نمی کند و با همکاری چانگان از این ظرفیت به 

نحو احسن استفاده خواهیم برد.
مدنی اضافه کرد: شرکت س��ایپا با چانگان می تواند در حوزه های 
طراحی، تولید و صادرات خودرو و نیز حمایت های تکنیکی در قالب 

سرمایه گذاری مشترک همکاری کند.
در این مراس��م مدیرعامل شرکت چانگان با اش��اره به سوابق این 
ش��رکت در زمینه تولید خ��ودرو در چین به عن��وان بزرگ ترین 
خودروس��از با برند چینی در حال حاضر، عن��وان کرد: هم اکنون 
چانگان بیش از ۱۰ درصد بازار خودروی چین را در اختیار دارد و 

قصد داریم با تولید ۶ میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۲۰ به رده 
اول خودروسازان چینی دست پیداکنیم.

وی افزود: چانگان و سایپا ایده ها و فلسفه های مشترکی در صنعت 
خودرو دارند و با توجه به زیرساخت های مناسب این شرکت ایرانی 
 در حوزه طراحی، تولی��د خودرو و خدمات پس از فروش، س��ایپا

 می تواند شریک مناسبی برای چانگان باشد.
وی خاطرنشان کرد: چانگان که با سرمایه گذاری مشترکی که با 
شرکت های بزرگ و معتبر خودروساز جهانی همچون فورد، مزدا، 
پژو سیتروئن و سوزوکی انجام داده است و با ایجاد مراکز طراحی و 
تحقیقاتی در ایتالیا، ژاپن و انگلستان، هم اکنون ۲۷ سایت تولیدی 
و  ۲۵ محص��ول خودرویی تولید م��ی کند و به ح��دی از دانش و 

تکنولوژی دست یافته که قصد 
حض��ور در بازارهای جهانی را 
دارد و هم��کاری با س��ایپا در 
ایران را یکی از مسیرهای ورود 

به بازارهای جهانی می داند.
    تولید خودرو، ۵۰ درصد 

افزايش می يابد
عضو هی��ات مدی��ره انجمن 
قطعه س��ازان ایران از آمادگی 
قطعه س��ازان برای رشد تولید 
خودرو در سال آینده خبر داد.

محمدرضا نجفی منش اظهار 
داشت: متاس��فانه در دو سال 
اخیر تی��راژ تولید خ��ودرو در 
کشور به ش��دت کاهش یافته 
اس��ت.وی با بی��ان این که به 
موازات کاه��ش تولید خودرو 

تولید قطعات نیز کاهش زیادی داشته است، خاطرنشان کرد: در 
این دو سال برخی قطعه سازان نتوانستند شرایط ناشی از رشد تورم 

و کاهش تولید را تحمل کرده و ورشکست شدند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه داد: با این حال 
به نظر می رسد که با برنامه ریزی های صورت گرفته تولید خودرو 
در کشور در س��ال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و 

قطعه سازان نیز خود را برای آن آماده کرده اند.
وی افزود: امیدواریم که در س��ال آینده سطح کنونی قیمت ها در 
بازار ارز و به ویژه مواد اولیه اساسی مانند فوالد، مس، آلومینیوم و 
پتروشیمی حفظ شود تا هزینه های تولید قطعه و خودرو بیش از 

این افزایش نیابد.
نجفی منش با بیان این ک��ه هم اکنون به دلیل بح��ران نقدینگی 
صنعت خودرو قطعه سازان موفق به دریافت کامل مطالبات خود از 
خودروسازان نمی شوند، تصریح کرد: در این زمینه باید تسهیالت 
و نقدینگی الزم در اختیار خودروس��ازان قرار گی��رد تا با پرداخت 
مطالبات قطعه سازان شرایط برای رش��د دایمی تولید خودرو در 

کشور فراهم شود.

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:

معاون سازمان دامپزشکی کشور: تولید دو خودرو با توافق ایران و چین

بیش از ۹۵ درصد داروهای 
دامی در کشور تولید می شود

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: هم 
اکنون بیش از 3۰۰ قلم داروی دامی مورد نیاز که نزدیک به 
۹۵ درصد از این داروها به شمار می رود، در داخل کشور تولید 
می شود.مسعود هاشم زاده در حاشیه حضور در اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از داروهای دامی و 
بیش از ۵۰ درصد از واکس��ن های دام و طی��ور مورد نیاز در 
داخل کشور تولید و عرضه می شود.وی افزود: در حال حاضر 
حدود ۱۵۰ کارخانه دارویی در سطح کشور در زمینه تولید 

داروهای دامی با سازمان دامپزشکی کشور همکاری دارند.
معاون تش��خیص و درمان س��ازمان دامپزش��کی کش��ور 
خاطرنشان کرد: در این ۱۵۰ کارخانه دارویی عالوه بر تولید 
بیش از ۲۵۰ قلم دارو اعم از مکمل، دارو و سموم و داروهای 
مورد نیاز در حوزه دامپزشکی، برخی از این کارخانه ها مواد 
 اولیه دارویی را نی��ز تولید می کنند.وی بی��ان کرد: بیش از 
۹۵ درص��د از داروهای دامپزش��کی مورد نی��از حتی مواد 
 بیولوژیک در داخل کش��ور تولید می ش��ود و فقط کمتر از

 ۵ درصد به سبب تنوع در استفاده برای دام از خارج از کشور 
تامین می شود.هاشم زاده با اشاره به این که بخشی از تولیدات 
دارو و واکسن به کشورهای شرقی کشور، حوزه خلیج فارس 
و آسیای میانه صادر می ش��ود،گفت: توسعه تولید داروهای 
دامپزشکی در کشور و سوق دادن سرمایه گذاران به این بخش 
از صنعت یکی از سیاست های س��ازمان دامپزشکی کشور 
اس��ت.وی از تولید بیش از ۵۰ قلم داروی گیاهی در کشور 
خبر داد و افزود: داروهای گیاهی با منش��ا گیاهی از ضریب 
اطمینان بیش��تر و از ترکیبات منفی کمتری در محصول و 

فرآورده ها برخوردار است.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره 
به این که، داروهای گیاهی، می تواند جایگزین داروهایی شود 
که به دلیل مصرف طوالنی مدت با مقاومت های دارویی همراه 
شده، بیان کرد: عالوه بر این، مصرف داروهای گیاهی می تواند 

مسمومیت های کمتری را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اس��تفاده از تمامی ظرفیت های بخش 
گیاهان دارویی توسط س��ازمان دامپزشکی کشور در چند 
س��اله اخیر، منجر به س��رمایه گذاری قابل توجهی توسط 
س��رمایه گذاران در این بخش شده و متقاضیان زیادی برای 
دریافت پروانه بهره ب��رداری از گیاهان دارویی به س��ازمان 

دامپزشکی کشور مراجعه کرده اند.

دامپزشکی؟

معاون وزی��ر راه از آغاز بازرس��ی و نظارت بر عملک��رد آژانس های 
فروش بلیت هواپیما و استقرار ۱۵ تیم بازرسی در حوزه فرودگاهی 
و عملیات پرواز۸ فرودگاه پرتردد خبر داد و گفت: س��تاد تاخیرات 
پروازی تش��کیل ش��ده و ایرالین  ها ملزم به اختصاص هواپیمای 
جایگزین شدند. علیرضا جهانگیریان در گفت وگو با فارس با اشاره 
به  آماده س��ازی ناوگان حمل و نقل هوایی برای ن��وروز ۹3، اظهار 
داشت: طرح نوروزی امس��ال در بخش حمل و نقل هوایی همانند 
دیگر مدل های حمل و نقلی، از ۲۵ اسفندماه آغاز می شود و تا ۱۵ 
فروردین ماه ادامه دارد.وی با بیان این که در حال حاضر ۱۵۰ فروند 
هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور موجود است، بیان کرد: این 

تعداد هواپیما شامل حدود ۲3 هزار  صندلی پرواز است.
       تشکیل کمیته نظارت بر برنامه پرواز های نوروزی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان این که س��ازمان هواپیمایی 
کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی بر عملکرد ایرالین ها و آژانس های 
فروش بلی��ت نظ��ارت دارد، از تش��کیل کمیته نظارت ب��ر برنامه 
پرواز های نوروزی سال ۹3 در سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

       استقرار ۱۵ تیم بازرسی در حوزه فرودگاهی و عملیات 
پرواز 8 فرودگاه پرتردد

جهانگیریان با بیان این که در ن��وروز ۹3 همه بخش های مختلف 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری به انجام امور نظارتی بر فرودگاه ها، 
شرکت ها، دفاتر خدمات مسافرت هوایی می پردازند، اظهار داشت: 
بازرسی ها به صورت محسوس و نامحسوس در قالب ۱۵ تیم بازرسی 

سه نفره انجام می شود. رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: این تیم  بر نحوه خدمات رس��انی به مسافران نوروزی و کیفیت 
خدمات نظارت دارند؛  ۱۵ تیم بازرسی مذکور متشکل از دفتر نظارت 
در حوزه فرودگاهی، عملیات فنی، قابلیت پرواز و عملیات پرواز، در 

۸ فرودگاه بین المللی مستقر شده اند.
      آغاز بازرس�ی و نظارت بر عملک�رد آژانس های فروش 

بلیت هواپیما
معاون وزیر راه و شهرس��ازی بیان کرد: همچنین بازرسی و نظارت 
بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و شرکت های هواپیمایی 
از هفته گذشته آغاز شده است. وی تاکید کرد: چنین بازرسی هایی 
موجب جلوگیری از بروز ناعدالتی در توزیع بلیت می شود، ضمن آن 
که  مسافران با آرامش می توانند در این ایام نسبت به تهیه بلیت اقدام 
کنند .همچنین کاهش واسطه گری در فروش بلیت و بازار سیاه نیز از 
مزایای این گونه نظارت ها است.رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
بیان کرد: به همه شرکت های هواپیمایی و آژانس های فروش بلیت 
بخشنامه شده است  که در صورت تخلف در ایام پیک سفر نظیر نوروز 
و بروز تخلف فروش بلیت در ترمینال های فرودگاه،  دفاتر در صورت 

تخلف برای بار اول از س��ه تا ۶ ماه تعلیق خواهند شد و در صورت 
تکرار این تخلف، لغو مجوز می شوند.

      صدور ۱8 هزار و 8۰4 مجوز پروازی در نوروز ۹3/ رشد 
3۱ درصدی مجوز ها

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور ۱۸۸۰4 مجوز پروازی 
در مسیرهای داخلی و خارجی در ایام نوروز ۹3 خبر داد. وی افزود: 
 مجوزهای پروازی صادره در نوروز امسال از رشد 3۱ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهارداش��ت: س��ازمان هواپیمایی 
کشوری برای نوروز امس��ال ۱۲۹۵۵ مجوز در مسیرهای داخلی و 
۵۸4۹ مجوز در مس��یرهای خارجی صادر کرد که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 3۱درصد افزایش داشته است.
       ايجاد ستاد تاخیرات پروازی و ستاد پرواز های نوروزی

وی ادامه داد: عالوه بر ایجاد س��تاد تاخیرات پ��روازی در فرودگاه 
مهرآباد و فرودگاه های پرتردد کشور، س��تاد پروازهای نوروزی در 
داخل سازمان جهت حصول اطمینان از برقراری پرواز ها نیز ایجاد 

شده است.

       الزام ايرالين  ها به اختصاص هواپیمای جايگزين/ کاهش 
تاخیرات پروازی

ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری تاکید کرد: ش��رکت های 
 هواپیمای��ی مل��زم ب��ه درنظ��ر گرفت��ن هواپیم��ای جایگزی��ن

 )BACK UP( هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای یکی 
از هواپیماها، هواپیمای جایگزین به سرعت فعال شود و مسافران 
معطل نمانند.وی بیان کرد: به ایرالین ها تاکید شده است با توجه به 
ظرفیت خود، در ایام نوروز  آمادگی کامل برای انجام پرواز جایگزین 
و فوق العاده در صورت بروز مشکل را داشته باشند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی اظهار داشت:  تمامی مجموعه صنعت حمل و نقل هوایی 
 تالش می کنند سفری ایمن برای مس��افران نوروزی فراهم کنند، 
ضمن آنکه در صورت مشاهده هرگونه نارس��ایی و تخلف از سوی 

ایرالین ها، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
رییس سازمان هواپیمایی کش��وری تاکید کرد: سعی می کنیم با 
همکاری و پشتیبانی تمامی بخش های مرتبط در امر پرواز، بهترین 
مدیریت شبکه پروازی و کاهش چشمگیر تاخیرات را در نوروز ۹3 

داشته باشیم.
معاون وزیر راه وشهرس��ازی افزود: ش��رکت های هواپیمایی ملزم 
شده اند عالوه بر برنامه ریزی های فنی و عملیاتی سفرها، در راستای 
ارتقا و حفظ ایمنی پرواز، هدایت مسافران به فرودگاه، حفظ امنیت 

هوایی و انجام بهینه سفرهای نوروزی  تالش کنند.

ريیس سازمان هواپیمايی : 

تشکیل کمیته نظارت بر برنامه پرواز های نوروزی
اختصاص هواپیمای جايگزين در نوروز  برای ايرالين ها الزامی شد 

در همسايگی ايران 
حدود  4۰۰ میلیون 

نفر زندگی می کنند 
که به جز ترکیه، در 

هیچ کدام خودروساز 
 مطرحی فعالیت

 نمی کند و با همکاری 
 چانگان از اين 

ظرفیت به نحو احسن 
استفاده خواهیم برد

معاون بهبود امور تولیدات گیاهی با بیان دلیل گرانی سیب زمینی 
در بازار گفت: برای پایان دادن به س��ریال تکراری سیب زمینی و 
پیاز قول می دهم . همچنین آیین نامه عرضه برنج با برند توسط 
شالیکاران به زودی ابالغ می  شود.  عباس کشاورز در پاسخ به این 
که بر اساس گفته شما،  برنامه حمایت وزارت جهاد کشاورزی از 
عرضه کنندگان برنج داخلی با برند، چگون��ه خواهد بود؟ گفت: 
آیین نامه عرضه برنج ایرانی با برند تدوین می شود و به زودی ابالغ 
می ش��ود.معاون بهبود امور تولیدات گیاهی پیشتر گفته است، 
برندسازی برنج می تواند در افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و 
افزایش اطمینان مصرف کنندگان موثر باش��د، براین اساس این 
وزارتخانه از شالیکارانی که محصولشان را با برند مشخص به بازار 

عرضه کنند، حمایت می کند.

      دلیل گرانی سیب زمینی
کشاورز در پاس��خ به س��وال دیگر که چرا قیمت سیب زمینی و 
پیاز در بازار باالست، گفت: قیمت پیاز باال نیست، اما دلیل گرانی 
سیب زمینی کمبود بذر آن در سال گذش��ته است که باعث شد 
س��طح زیر کش��ت و عرضه کاهش یابد و به همین دلیل قیمت 
سیب زمینی باال رفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرمای 
بیش از اندازه در جیرفت و گلستان در فصل رشد سیب زمینی هم 
دلیلی برای کمبود این محصول و باال رفتن قیمت شد. به گزارش 

فارس قیمت هر کیلوگرم س��یب زمینی در بازار 3۰۰۰ تومان و 
پیاز ۲۰۰۰ تومان است.

      کشاورز: س�ريال تکراری سیب زمینی و پیاز را پايان 
می دهیم

وی در پاسخ به اینکه نوسان قیمت محصوالتی مانند سیب زمینی 
و پیاز در سال های گذشته به سریال تکراری تبدیل شده است، 
یکسال قیمت باال و عرضه پایین است و سال دیگر قیمت پایین 
و عرضه باال، چه برنامه ای برای کنترل این وضعیت دارید؟ گفت: 

م��ه   نا بر
الگوی کشت اجرا می شود 

که این پدیده را 
در س��ال های 
نخواهیم  بعد 

داشت.

معاون بهبود امور تولیدات گیاهی: 

پايان سريال سیب زمینی و پیاز
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مفاد آرا نوبت دوم 

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

 ناظران AFC اردیبهشت ۹۳
 به ایران می آیند

ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای بررس��ی امکانات کشورمان 
برای میزبانی جام ملت های آسیا 

به ایران سفر می کنند.
ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا  

اردیبهشت سال 93 برای بررسی 
امکانات کش��ورمان در خصوص 
میزبانی مسابقات جام ملت های 
آسیا در سال 2019 به ایران سفر 
خواهند کرد.  این ناظران که 6 نفر هس��تند در س��فر به کشورمان 
امکانات ایران را ب��رای میزبانی بزرگ تری��ن تورنمنت فوتبالی قاره 
آس��یا ارزیابی خواهند کرد. این امکانات شامل: بررسی ورزشگاه ها، 
 فرودگاه ها، هتل ها و ... خواه��د بود.ایران، ام��ارات، کویت و تایلند

 4 کشوری هستند که درخواست میزبانی جام ملت های آسیا 2019 
را ارایه کرده اند.

 حبیبی: اشتباهات داوری
 برای دو تیم بود 

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج 
مش��هد گفت: فعال تمام تمرکزم 
روی موفقی��ت تیمم  اس��ت و در 
مورد احتمال پیشنهاد مربیگری 
تیم ملی از س��وی ماچ��ک، باید 
ببینی��م در ادام��ه قس��مت چه 
 می ش��ود. علیرضا حبیبی پس از 
برتری تیم اش مقابل نیک اندیش 
شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
 بازی س��ختی بود و با توجه به رقابت بس��یار نزدیک تیم های دوم تا 
پنجم جدول رده بندی در دور برگشت،  کسب این دو امتیاز برای ما 
بسیار مهم بود و اگر ما هفته آینده موفق به شکست هپکو اراک شویم، 
 حضورمان در جمع 3 تیم برتر لیگ امسال به نوعی قطعی خواهد شد.  
وی افزود: در ادامه هم دو بازی مش��کل با مس کرمان و سنگ آهن 

بافق یزد داریم که تعیین کننده  نایب قهرمان لیگ برتر است.   
حبیبی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش ادامه داد: متاسفانه ما 
بعد از 4 ماه تعطیالت لیگ، در دور  برگشت فقط یک مسابقه برگزار 
کرده بودیم و همین دور بودن از شرایط مسابقه، برای یک تیم خوب 
 نیست اما خوشبختانه تیم انگیزه زیادی داشت و از اوایل این دیدار 
از حریف جلو افتادیم که در بعضی  دقای��ق، اختالف به 6، ۷ گل هم 
رس��ید. در ادامه روی اش��تباهات فردی ما، اختالف کمتر شد اما با 
درایت  و تالش بازیکنان، ب��ه یک پیروزی ش��یرین در خانه حریف 
دست پیدا کردیم.  وی در خصوص داوری مسابقه و اعتراض دو تیم 
 به این موضوع گفت: داور اشتباهاتی داش��ت اما به نظر  من برای هر

 دو تیم بود که ما هم در مقاطعی به وی اعتراض داشتیم. 

 درخواست حذف روسیه 
از جام جهانی فوتبال

اعضای کنگره امریکا خواستار لغو 
عضویت روسیه در فیفا شدند.

دو ت��ن از اعضای کنگ��ره امریکا 
با ارس��ال نامه ای به فدراس��یون 
بین المللی فوتبال خواس��تار لغو 

عضویت روسیه از فیفا شدند.
 س��ناتور »مارک ک��رک« و »دن 
کوتس« به فیفا نامه ای نوش��تند 
و طی آن خواس��تار آن شدند که 
عضویت روس��یه در این فدراس��یون بین المللی را به دلیل حمله به 
کریمه لغو کند. این سناتورها همچنین از فیفا خواستند مانع حضور 
روسیه در رقابت های جام جهانی برزیل شده و میزبانی جام جهانی 

2018 را هم از این کشور اروپایی بگیرند.

تدبیر پرداز اصفهان به لیگ برتر 
رسید 

مسابقات والیبال نشسته دسته یک 
باش��گاه هاي کش��ور با قهرماني 
تدبی��ر پ��رداز اصفهان ب��ه پایان 
رس��ید.به نقل از رواب��ط عمومی 
فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معل��والن، در مس��ابقات مرحله 
نهای��ی تیم  ه��ای تدبی��ر پ��رداز 
اصفهان، صنعت مس ش��هربابک 
کرم��ان، انب��وه س��ازان چالوس، 
فیروزقزوین، هیات گرگان و سایپا کرج با هم به رقابت پرداختند که 
در پایان تیم تدبیر پرداز آسیا اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت 
و انبوه س��ازان چالوس نیز نایب قهرمان ش��د. تیم های سایپا کرج و 

صنعت مس شهربابک کرمان به ترتیب سوم و چهارم شدند. 
بدین ترتیب پرونده رقابت های لیگ دسته یک والیبال نشسته بسته 
شد و دو تیم تدبیر پرداز اصفهان و انبوه سازان چالوس به رقابت های 

لیگ برتر سال 93 راه یافتند. 

فقط یک معجزه می تواند میشائیل 
شوماخر را از مرگ نجات دهد

پزش��کان به خانواده میش��ائیل 
ش��وماخر اعالم کرده اند تنها یک 
معجزه می توان��د دارنده ۷ عنوان 
قهرمانی رقابت های فرمول یک 

جهان را به زندگی بازگرداند.
میشائیل ش��وماخر اکنون دو ماه  

است به دلیل برخورد سرش با یک 
س��نگ در هنگام اسکی کردن به 
کما رفته و دربیمارستان گرنوبل 
بس��تری اس��ت.در حالی که هنوز امیدها برای بازگشت شوماخر به 
زندگی در بین خانواده او وجود دارد اما گفته می ش��ود ش��رایط این 
اسطوره فرمول یک جهان وخیم تر از چیزی است که تصور می شود.

6
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برگزاری دوره بازآموزی 
ورزش های آبی 

 برگزاری مسابقات 
چوگان در نقش جهان 

رییس کمیته آموزش هیات ورزش های همگانی استان اصفهان از برگزاری 
دوره بازآموزی ورزش های آبی برای بانوان خبر داد.

 رسول نعمتی گفت: پس از برگزاری دوره مربیگری ورزش های آبی با گرایش 
آمادگی جس��مانی و ایروبیک در آب که از روز 13 اس��فند امسال به میزبانی 

اصفهان آغاز شده، دوره بازآموزی ورزش های آبی را برگزار خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: این دوره با مدرسی عفت لطفی پور رییس انجمن ورزش های 
آبی برگزار می شود و حضور در دوره بازآموزی ورزش های آبی برای مربیانی 

که اعتبار کارت مربیگری آن ها تمام شده و یا رو به اتمام است الزامی است.
وی تصریح کرد: دوره بازآموزی ورزش های آبی امروزساعت 9صبح در استخر 

مجموعه ورزشی پرواز واقع در خیابان شیخ کلینی برگزار می شود. 
دوره مربیگری ورزش های آبی با گرایش آمادگی جسمانی و ایروبیک در آب 
در اصفهان برگزار شد و در پایان به شرکت کنندگانی که نمره قبولی دریافت 

کردند گواهینامه و مدرک مربیگری اعطا شد. 

رییس فدراسیون چوگان گفت: در صورت احداث میدان چوگان در اصفهان، 
مسابقات جهانی چوگان در میدان نقش جهان اصفهان برگزار می شود.

 حمزه ایلخان  زاده در حاشیه سفر به اصفهان اظهار داشت: اصفهان در ورزش 
 چوگان دارای جای��گاه خاصی بوده زیرا میدان نقش جهان نخس��تین میدان 
به جا مانده در تاریخ برای چوگان اس��ت.وی بیان کرد: می��دان نقش جهان، 
استانداردترین زمین چوگان در جهان بوده زیرا زمانی که به تاریخ باز می گردیم، 
تمام منابع تحقیقی در اصفهان جمع شده و اگر به بارنامه فدراسیون ایران نگاه 
کنید، نمایانگر این است که چوگان از اصفهان آغاز شده است.رییس فدراسیون 
چوگان گفت: این انتظار من نیست بلکه انتظار جامعه چوگان در بخش جهانی 
است، فدراسیون جهانی چوگان از اصفهان انتظار دارد که چوگان در این استان 
وجود داشته باشد.وی افزود: 4 س��ال قبل هیات رییسه  فدراسیون جهانی به 
اصفهان آمد و از میدان نقش جهان بازدید نمودو قبول کرد تا بازی های جهانی 
چوگان را برگزار کنند اما به یک شرط، که میدان چوگان در اصفهان احداث شود.

بازیکن تیم فوتبال آرسنال خانه نشین شد
هافبک تیم فوتبال آرسنال به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه 

مچ پا تا هشت هفته قادر به حضور در میدان نخواهد بود.
جک ویلش��ر در بازی دوس��تانه تیم های فوتبال انگلستان و 

دانمارک از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد.

کفش  منحصر به فرد هافبک بارسلونا
کمپانی نایک کفش های ویژه ای را با حضور هافبک بارس��لونا به 
نام »مجیستا« رونمایی کرده است. نایک طرحی جدید و نوآورانه 
 با عنوان »مجیس��تا« را در تولی��د کفش فوتب��ال در نظر گرفته

 است.

مربیگری را با هدایت پرتغال به پایان می برم
سرمربی تیم فوتبال چلسی معتقد اس��ت در پایان دوران مربیگری اش 
هدایت تیم ملی پرتغال را بر عهده خواهد گرف��ت. مورینیو که هرگز در 
عرصه ملی مربیگری نکرده و فقط روی نیمکت تیم های باشگاهی نشسته 

است می گوید: من توانایی های اینکه یک مربی تیم ملی باشم را ندارم. 

 س��رمربی تیم فوتب��ال اس��تقالل با بی��ان این که
 تی��م اش دیدار س��ختی برابر الریان قط��ر در لیگ 
قهرمانان آس��یا دارد به آخرین وضعیت آبی پوشان 
برای دیدار روز سه شنبه اش��اره کرد و گفت: بعد از 
باختی که برابر الشبابداشتیم شرایط ما سخت شد 
و برخی بازیکنان نیز به علت مصدومیت نتوانستند 
کنار ما باش��ند. ضمن این که بازیکنی مثل اکبرپور 
نباید آن مصاحبه را در مورد 

باشگاه انجام می داد.
 امی��ر قلع��ه نویی در 
پایان تمری��ن جمعه 
تیم فوتبال اس��تقالل 
به خبرنگاران حاضر در 
زمین شماره دو مجموعه 
آزادی  ورزش��ی 

گفت: بعد از باخت به الشباب شرایط خوبی نداشتیم 
و مصدومان زیادی روی دست ما ماندند. االن هم به 
درستی نمی دانیم که روز سه شنبه کدام بازیکنان 
را در اختیار داریم. البته با برگشتن خسرو حیدری 
خیلی از مشکالت ما حل می شود اما آندو را از دست 
داده ایم.وی در ارزیابی فنی اش از تیم فوتبال الریان 
 گفت: فیلم دیدار ای��ن تیم برابر الجزی��ره را دیدم.

 آن ها تی��م خوبی هس��تند که در لی��گ قهرمانان 
آسیا بهتر از لیگ داخلی نتیجه گرفته اند. در زمین 
تاکتیک های مختلفی را امتحان می کنند و قطعا به 
دنبال پیروزی برابر استقالل هستند. ما بازی سختی 
را پیش رو داریم و امیدوارم بتوانی��م از این دیدار با 
دست پرخارج شویم. سرمربی تیم فوتبال استقالل با 
بیان این که سیاوش اکبرپور نباید در مورد مشکالت 
باش��گاه با رس��انه ها گفت وگو می کرد، افزود: اصل 
مصاحیه سیاوش غلط است. حتی اگر فرض بگیریم 
باشگاه مش��کالت مالی دارد نباید این مسایل به 
رسانه ها کشیده شود. من به اکبرپور گفتم نباید آن 
مصاحبه را انجام می داد. واقعیت این است که آقای 
فتح اهلل زاده هر چه پول آمده را بین بازیکنان تقسیم 
کرده و سهمی که باید باشگاه می آورده را انجام داده 
است. بقیه را باید دولت کمک می کرد که به خاطر 

تغییرات و جابه جایی این اتفاق رخ نداده است.

وی در ادامه به ش��عارهای هواداران استقالل علیه 
بازیکنان در پایان دیدار برابر الش��باب اش��اره کرد 
 و گفت: م��ن خ��ودم در رختکن به بازیکنان تش��ر

 می زنم و نقاط ضعف آن ها را گوشزد می کنم. دیگر 
تماش��اگران نباید با بازیکنان این گونه رفتار کنند. 
این بازیکنان با ش��رایطی که امس��ال داشتند عین 
غیرت هستند و نباید آن گونه علیه شان شعار داده 
می ش��د. قلعه نویی در مورد این که گفته ش��ده که 
شما نمی خواهید بازیکنان زیادی از استقالل به تیم 
 ملی دعوت شوند گفت: این مسایل خنده دار است .

  آن های��ی که ای��ن اخب��ار را بی��رون داده بودند را 
5 میلیون تومان جریمه کردم. هر چه قدر بازیکنان 
استقاللی حاضر در تیم ملی بیشتر باشد باعث افتخار 
ماس��ت. وی در مورد ارزیابی اش از دیدار تدارکاتی 
تیم ملی ایران برابر گینه نیز گفت: باید ببینیم هدف 
کادر فنی از برگزاری این بازی چیست و به دنبال چه 
اهدافی است. سرمربی تیم فوتبال استقالل در مورد 
حضور لوتار ماتئوس در ایران و دیدارش با علی دایی 
گفت: وقتی بازیکن بزرگی مث��ل ماتئوس به ایران 
می  آید، اتف��اق بزرگی رخ داده اس��ت. البته من این 
برنامه را به طور کامل ندیدم اما وقتی ماتئوس دایی 
را با اسم علی صدا می زد، لذت می بردم و کار قشنگی 

بود. بعد ما در داخل دایی را اذیت می کنیم.

سخنگوی کمیته ملی المپیک با تاکید بر این که 
مسووالن فدراسیون فوتبال هنوز در مورد کادر 
فنی تیم امید ،نظرات نهایی خود را به این کمیته 
اعالم نکرده اند، گفت: البته تاکید می کنم که 
مسوولیت پاسخگویی در این زمینه مانند دیگر 
فدراس��یون ها برعهده خود فدراسیون فوتبال 
است.شاهرخ ش��هنازی در مورد پیگیری های 
 کمیته ملی المپیک برای جذب بودجه الزم در

 س��ال ج��اری، اظه��ار داش��ت: ه��ر ی��ک از 
اعضای هی��ات اجرای��ی در ش��اخه هایی که 
خود می توانن��د پیگیر این قضیه هس��تند تا 
بتوانن��د بودج��ه بیش��تری را ب��رای کمیته 
مل��ی المپی��ک ج��ذب کنن��د در حقیق��ت 
ای��ن بودجه ب��رای کمک ب��ه فدراس��یون ها 
و اعزام آن ها ب��ه رویدادهای پی��ش رو جذب 
 خواهد ش��د.وی با اشاره به جلس��اتی که طی 
هفته  های گذش��ته با فدراسیون های اعزامی 
به بازی های آس��یایی در مح��ل کمیته ملی 
المپیک برگزار ش��د، خاطرنش��ان کرد: در این 
 جلسات مسووالن فدراسیون ها به طور جداگانه 
 برنامه ه��ای مورد نظر خ��ود را ب��رای حضور در

 بازی های آس��یایی ارایه می دهند. پس از اتمام 
کامل برگزاری این جلس��ات به یک جمع بندی 

کلی از برنامه ها خواهیم رس��ید و آن را به هیات 
اجرایی تقدیم می کنیم.ش��هنازی تاکید کرد 
که پ��س از انجام ای��ن کارها در م��ورد کاروان 
اعزامی به بازی ه��ای آس��یایی کره جنوبی و 
 حتی پی��ش بینی تع��داد م��دال ه��ا در این

 بازی ه��ا تصمیم گیری می شود.س��خنگوی 
کمیته ملی المپیک با اش��اره به جلسه ای که 
پیش از این در مورد تعیین کادر فنی تیم امید 
میان مسووالن این کمیته با فدراسیون فوتبال 
برگزار ش��د، خاطرنش��ان کرد: البته به خاطر 
همین اهمیت ها و حساسیت هایی که وجود 
دارد شاید جلسه ای دوباره در این مورد داشته 
باشیم اما به این موضوع تاکید می کنم که از نظر 
ما فوتبال مانند سایر رشته هاست و در نهایت 
مسووالن این رش��ته مانند سایر فدراسیون ها 

خودشان باید پاسخگو باشند.
 ش��هنازی با بی��ان این که ت��ا به ام��روز هیچ

 نقطه نظر نهایی از طرف مسووالن فدراسیون به 
کمیته ملی المپیک داده نشده، گفت: همچنان 
منتظ��ر انجام این اقدام از س��وی فدراس��یون 
هستیم تا بعد از آن جلس��ه ای مشترک با این 
فدراسیون گذاش��ته و بتوانیم به یک تصمیم 

جامع برسیم.

امیر قلعه نویی:

ماتئوس به دایی می گفت »علی« لذت می بردم
 باید مثل دیگر فدراسیون ها پاسخگو باشند

هنوز منتظر نظر مسووالن فوتبال هستیم

هرچند تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار 
تدارکاتی اش برای آماده س��ازی جهت حضور در 
جام جهانی 2014 برزیل مقابل گینه شکس��ت 
خورد اما در این بازی کارلوس کی روش توانست 
رکورد علی پروین در تع��داد دفعات هدایت تیم 
ملی را بش��کند و به رکورد مایلی کهن نزدیک تر 

شود.
به گ��زارش مهر، »کارل��وس مانوئ��ل بریتو لئال 
کی روش« متولد اولین روز ماه مارس سال 1953 
در ناپوال موزامبیک اس��ت ک��ه در پنجمین روز 
از ش��صت و یکمین س��ال زندگی اش، در اولین 
بازی آماده س��ازی تیم ملی ایران در راه صعود به 
جام جهانی 2014 برزیل مقابل گینه شکس��ت 
خورد، مسابقه ای که رکوردی جدید را برای مربی 

پیشین رئال مادرید رقم زد.
در  فرگوس��ن  آلک��س  پیش��ین  دس��تیار 
منچستریونایتد پس از جام ملت های آسیا 2011 
قطر و جدایی افشین قطبی، نخستین پیشنهادها 
را برای هدایت تیم ملی ایران دریافت کرد و دیدار 
تدارکاتی تیم ملی ایران و روسیه در ابوظبی را از 
نزدیک به تماشا نشست. او که سفری کوتاه مدت 
هم به ایران داشت،  ابتدا به پیشنهاد مطرح شده 
جواب مثبت داد اما در ش��ب 25 بهمن ماه سال 
1389 با ارس��ال ایمیلی به فدراس��یون فوتبال 
انصراف خود را از پذیرفتن س��مت سرمربیگری 

تیم ملی اعالم کرد.
پس از دریافت این ایمیل، مس��ووالن فدراسیون 
فوتبال مذاکرات خود را با کارلوس کی روش ادامه 
دادند تا در نهایت ای��ن مربی پرتغالی هدایت تیم 
ملی ایران را پذیرفت، آن هم تا پایان رقابت های 
جام جهانی 2014 برزیل و قرارداد رسمی خود را 
با فدراسیون فوتبال ایران در روز 1390/01/15 با 
حضور در دفتر علی سعیدلو رییس وقت سازمان 

تربیت بدنی امضا کرد.
او در ۷00 روز حض��ورش در فوتبال کش��ورمان 
)تا پایان دیدار با گینه(، در 35 مس��ابقه هدایت 
 تیم ملی ای��ران را برعهده داش��ته که حاصل آن 

20 برد، 10 تساوی، 5 باخت، ۷3 زده و 24 خورده 
اس��ت که میانگین 2 امتی��از در هر ب��ازی به نام 
این مربی پرتغالی ثبت ش��ده اس��ت. پیروزی ۷ 
بر صف��ر مقابل فلس��طین بهتری��ن و باخت 3 بر 
یک براب��ر اردن ضعیف ترین نتای��ج تیم ملی در 
بازی های تدارکاتی بود. ضم��ن این که پیروزی 
6 بر صفر مقابل بحرین در دور نخس��ت از مرحله 
گروهی رقابت های انتخابی جام جهانی برزیل و 
شکس��ت های یک بر صفر مقابل لبنان در بیروت 
و یک بر صفر برابر ازبکس��تان در تهران که در دو 
مرحله نهای��ی انتخابی جام جهان��ی برزیل بود، 
بهتری��ن و بدترین نتایج تیم مل��ی در دیدارهای 

رسمی با هدایت کی روش بود.
البته این مربی در روزهای نخست پذیرش هدایت 
تیم ملی ایران، اردوی آماده س��ازی را در کمپی 
در اتریش برگزار کرد که در آن 3 مس��ابقه انجام 
داد. تس��اوی بدون گل برابر متالیست خارکوف 
اوکراین، پیروزی 2 بر صفر مقابل دوناژکا استرادا 
اس��لواکی و برتری 3 ب��ر 2 برابر بانیک اس��تراوا 
جمهوری چک، نخس��تین نتایجی تی��م ملی با 
سرمربیگری کی روش بود که هیچ کدامشان بازی 

رسمی محسوب نمی شد.
اما همان طور که اشاره شد، هرچند تیم ملی ایران 
برابر گینه شکست خورد اما کارلوس کی روش در 
آن بازی برای سی و پنجمین مرتبه روی نیمکت 
داغ تیم ملی ایران نشست و رکورد علی پروین را 
در تعداد دفعات هدایت تیم ملی کش��ورمان در 
مسابقات مختلف رسمی و تدارکاتی شکست و به 

رکورد محمد مایلی کهن نزدیک شد.
پیش از این برانکو ایوانکوویچ که با تیم ملی ایران 
به جام جهانی صع��ود کرد و در ج��ام ملت های 
2004 چین با این تیم به عنوان س��ومی دس��ت 
یافت، با 52 مرتبه هدایت تیم ملی رکوردار است و 
پس از او محمد مایلی کهن با 38 مرتبه مربیگری 
تیم ملی در رده دوم قرار دارد. تا پیش از دو دیدار 
ایران با کویت و گینه، علی پروین با 34 بازی که 
سرمربی تیم ملی بود، در رده سوم قرار داشت اما 

کی روش در هفتصدمین روز حضور در راس هرم 
فنی تیم ملی، تعداد دفعات هدایت تیم ایران را به 
35 بازی رساند و از این نظر به پله سوم صعود کرد 
و پروین را به رده چهارم فرستاد. افشین قطبی هم 
با 50 مرتبه نشستن روی نیمکت تیم ملی در رتبه 

پنجم این فهرست قرار گرفته است.
کارلوس کی روش که پنج��اه و یکمین مربی تیم 
ملی ایران در تاریخ ۷2 س��اله آن است، می تواند 
در دو اردوی آین��ده تی��م مل��ی در کش��ور های 
آفریقای جنوبی و اتریش و پس از دیدار با تیم های 
موزامبیک، ب��الروس، مونته نگرو و آنگوال، رکورد 
محمد مایلی کهن را بشکند. همچنین با توجه به 
این که تیم ملی ایران تا پایان رقابت های مرحله 
گروهی جام جهان��ی برزیل، احتم��اال 11 دیدار 
تدارکاتی و رس��می انجام می ده��د، کی روش به 
رکورد برانکو ایوانکوویچ نزدیک شده و درصورت 
تمدید قراردادش با فدراسیون فوتبال، تا آغاز جام 
ملت های آسیا 2015 - استرالیا، فرصت مناسبی 
برای شکستن رکورد مربی پیش��ین کروات تیم 

ملی را دارد.
در ادامه ب��ه نتایج تیم مل��ی ای��ران از زمانی که 
ک��ی روش هدای��ت آن را برعهده گرفته، اش��اره 

شده است.

     بازی شماره یک: ۹0/04/26
* ایران یک - ماداگاسکار صفر، ورزشگاه آزادی 

)بازی تدارکاتی(
گل: سیدجالل حسینی)19( برای ایران.

     بازی شماره 2: ۹0/05/01
* ایران 4 - مالدیو صفر، ورزشگاه آزادی )دور رفت 

از مرحله دوم مقدماتی جام جهانی(
گل ه��ا: کری��م انصاریف��رد )4 و 62( ، عل��ی 

کریمی)6۷( و سعید دقیقی)88( برای ایران.

     بازی شماره ۳: ۹0/05/06
* مالدیو صفر - ایران یک، ورزشگاه ملی شهر ماله 
)دور برگشت از مرحله دوم مقدماتی جام جهانی( 
گل ها: محمدرضا خلعتبری )1+ 45( برای ایران.

     بازی شماره 4: ۹0/06/11
* ایران 3 - اندونزی صفر، ورزشگاه آزادی )هفته 
اول از دور رفت مرحله سوم مقدماتی جام جهانی( 

گل ه��ا: ج��واد نکون��ام)53 و ۷3( و آندرانی��ک 
تیموریان)83( برای ایران.

     بازی شماره 5: ۹0/06/15
* قطر ی��ک - ایران یک، ورزش��گاه جاس��م بن 
حمد)هفته دوم از دور رفت مرحله سوم مقدماتی 

جام جهانی( .
گل ه��ا: محمد الس��ید عبدالمطل��ب)55( برای 

قطر - هادی عقیلی )46( برای ایران.

     بازی شماره 6: ۹0/07/1۳
* ایران ۷ - فلسطین صفر، ورزشگاه آزادی )بازی 

تدارکاتی(.
گل ها: کریم انصاریفرد)50(، ج��واد نکونام)55 
- پنالتی(، جواد کاظمی��ان )58 و 90 - پنالتی(، 
 پژم��ان منتظ��ری)59( و پژم��ان ن��وری)۷0(

 گل های تیم ایران.

     بازی شماره 7: ۹0/07/1۹
* ای��ران 6 - بحری��ن صف��ر، ورزش��گاه آزادی 
 )هفته س��وم از دور رفت مرحله س��وم مقدماتی

 جام جهانی( .
گل ه��ا: س��یدجالل حس��ینی )22(، مجتب��ی 

جب��اری )34(، ه��ادی عقیلی )42(، 
آندرانیک تیموریان)61(، کریم 
انصاریف��رد)۷5( و غالمرض��ا 

رضایی)83( برای ایران.

     ب�ازی ش�ماره 8: 
۹0/08/20

* بحرین یک - ایران یک، 
ورزشگاه ملی منامه )هفته 
چهارم از دور برگش��ت 

مرحله سوم مقدماتی 
جام جهانی( .

گل ها: محمود میرزا 
العجمی)45( برای 

بحری��ن - مجتب��ی 
جباری)3+90( برای ایران.

     بازی ش�ماره ۹: 
۹0/08/24

اندون��زی   *
ی��ک - ای��ران 
4، ورزش��گاه 
گل��ورا بانگ 

کارن��و )هفته 
دور  از  پنج��م 

برگشت مرحله سوم مقدماتی جام جهانی(.
گل ها: بام بانگ پامونگکاس)44( برای اندونزی 
- میالد میداوودی )۷(، مجتب��ی جباری )20(، 
غالمرضا رضایی)25( و جواد نکونام)۷3- پنالتی( 

برای ایران.

     بازی شماره 10: ۹0/12/04
* اردن 2 - ایران 2، ورزشگاه الوصل )بازی تدارکاتی(
 گل ه��ا: احم��د حائ��ل )39( و عب��داهلل خالد دیب

)54- پنالتی( برای اردن - علی کریمی)68( و محمد 
قاضی)2+90( برای ایران

700 روز حضور کی روش در ایران

کارلوسبهمایلیکهننزدیکشد
رکورد پروین شکست
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 
 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

مفاد آرا نوبت دوم
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 
از  متر مربع خریداری رسمی  به مساحت 388/50  ثبت اصفهان  گرمسیر بخش 17 

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                                   

فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم صدیقه میرزائي باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت تمامت پنج پازدهم مشاع از72 حبه 
ششدانگ پالک 672 / 1 واقع دربخش یک شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 73671 
نامبرده  اینک  صادرگردیده  نامبرده  بنام   438 دفتر   67 85  درصفحه   /  10  /  12  –
نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک 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 صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
.در  کرد  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت 
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

فقدان سند مالكيت
که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  شهرضا  باباربیع  محمدحسین  آقاي  اینکه  به  نظر 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت تمامت دوازده 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 672 / 1 بنام فاطمه صغري طحانیان صادرشده 
طحانیان  صغري  فاطمه  بنام   48 دفتر   230 6725  درصفحه  ثبت  سندمذکورذیل  که 
وبموجب  میرزائي  کریم  به   45  /  12  /  11  –  7044 سند  بموجب  که  صادرگردیده 

به  موردثبت  تمامت  وسپس  موسائي  طاهره  به   47  /  10  /  3  –  10913 سندانتقال 
محمدحسین باباربیع شهرضاانتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
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

فقدان سند مالكيت
هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  باباربیع  محمدحسین  آقاي  اینکه  به  نظر 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت تمامت یک چهارم اعیاني 
پنج حبه از72 حبه پالک 672 / 1 واقع دربخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل 
ثبت 73670 – 12 / 10 / 85  درصفحه 64 دفتر 438 بنام نامبرده صادرگردیده اینک 
ماده 120آئین  دراجراي  که  است  نموده  المثني  نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
به ملک  ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت  قانون  نامه اصالحي 
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 صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 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
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با توجه به خطرات ناش��ی از آرایش و نقاشی صورت 
کودکان مراقب آن ها باشید.نقاشی صورت کودکان با 
یک لباس مبدل برای یک تولد یا میهمانی کودکانه یا 
در س��الن های تفریح و بازی مخصوصا رسیدن فصل 
گرما کاری است که معموال خانواده ها انجام می دهند.

اش��کالی مانند دزدان دریایی، ببر، پروانه و امثال آن 
تصاویری اس��ت که بر روی صورت کودکان نقاش��ی 
می ش��وداما مراقب باش��ید این آرایش ها بدون خطر 
نیس��تند. در واق��ع بس��یاری از آن ه��ا دارای م��واد 
حساسیت زاست که می تواند برای کودکان خطرناک 
باشد.اتحادیه مصرف کنندگان فدرال که یک انجمن 
مص��رف کنندگان، مالی��ات دهن��دگان و حفاظت از 
محیط زیست اس��ت در نش��ریه خود در مورد لوازم 
آرایشی کودکان هشدار داد و اعالم کرد: در مطالعه ای 
موادی ک��ه در لوازم آرایش��ی و نقاش��ی روی صورت 
کودکان وجود دارد تجزیه و تحلیل شده اند و بسیاری 

از این لوازم آرایشی کودکان مضر شناخته شده اند.
پس از انجام آزمایش��ات مشخص شد این محصوالت 
حاوی موادی است که می تواند هورمون های کودکان 
را مختل کند از جمله مواد نگهدارنده آن که 9 تا 18 
تولید کننده در استفاده از آن ها اصرار دارند.ترکیبات 
این لوازم آرایش��ی به شدت مش��کوک است حتی در 

دوزهای بسیار پایین نیز توصیه نمی شود.
با وجود ممنوعیت استفاده از فلزات سنگین در لوازم 
آرایش، 80 درصد از محصوالت تس��ت ش��ده مقادیر 

کمی از این فلزات در رنگدانه های آن موجود است.
 متاس��فانه وجود س��رب در این لوازم باق��ی می ماند

  و ب��ر روی سیس��تم عصب��ی اث��ر م��ی گذارد.دلیل 
واکنش های آلرژیک��ی آن وجود نیکل اس��ت که در 
لوازم آرایشی کودکان یافت می شود. حتی برای چشم 
کودکان نیز مضر است.مش��کل دیگر آن حساس��یت 
است و حتی بعد از شسته شدن تا چند روز اثرات آن 
بر روی پوست باقی خواهد ماند.این اتحادیه به والدین 
توصیه می کند به هی��چ وجه نگذاری��د روی صورت 
کودکان به خصوص کودکان کمتر از س��ه سال با این 
مواد نقاشی کنند و به آن ها هش��دار می دهد که این 
لوازم آرایشی دارای مواد هشدار دهنده خاص هستند.

 هشدار برای نقاشی 
صورت کودکان

باران بهاری هورمون شادی را 
زیاد می کند 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اش��اره به تاثیر فصل بهار در 
شادابی روان افراد،  باران بهاری را داروی ضد افسردگی عنوان کرد و 

از مردم خواست تا این فصل را در طبیعت بگذرانند. 
علی باغبانیان اظهار داشت: همان طور که تغییر فصل زمستان به بهار 
موجب تغییراتی در طبیعت می ش��ود، این موضوع در خلق و خوی 
افراد نیز موثر است. حضور در طبیعت و ش��نیدن صدای پرندگان و 

آوای جوی می تواند در بهبود خلق افراد موثر باشد. 
وی افزود: این موارد به تحریک نوروترنسمیترهایی مانند سروتونین 

که در افزایش خلق و خو موثر است اثر می گذارد.
 توصیه می شود افراد در مناطقی که جاذبه های طبیعی و گردشگری 
دارد حضور پیدا کنند و تصاویر شاد طبیعت را نیز از طریق تلویزیون 
تماش��ا کنند چرا که پخش این تصاویر در محیط خانه شادابی رابه 

دنبال دارد.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا حضور در طبیعت می تواند موجب 
افزایش س��روتونین مغز ش��ود، گفت: قطعا همین طور است لذتی 
که انس��ان از حضور در طبیعت، شنیدن موس��یقی و حتی نوشیدن 
 یک فنجان قه��وه می ب��رد می تواند ب��ه تحریک ای��ن ناقل عصبی

بپردازد.
وی اف��زود: س��روتونین ض��د درد اس��ت و در برخ��ی عمل ه��ای 
جراحی،بیمار را می خندانند تا س��روتونین در مغز وی افزایش یافته 
و درد کمتری را تحمل کن��د، عالوه بر س��روتونین، اندورفین ها که 
ترکیباتی شبیه تریاک هستند در بدن وجود دارد و موقع درد ترشح 

می شوند تا آن را کاهش دهند.
 وی گفت: وقتی انس��ان می خندد ترش��ح اندورفین و سروتونین در 
قس��مت هایی از مغز موجب احساس شادی، خرس��ندی و رضایت 
 از محیط می ش��ود که به طبع آن اعتماد به نفس نی��ز افزایش پیدا 

می کند.
وی خاطرنشان کرد: وزیدن باد و برخورد قطرات باران به چهره انسان 
موجب طراوت و نشاط او می شود. وقتی فردی در مسیر کوه خسته 
می شود اگر نم بارانی به صورت او بخورد بدون استراحت می تواند به 
راهش ادامه دهد چرا که موجب تم��دد اعصاب و تمدید انرژی در او 

می شود.

خواندنی

فرقی نمی کند برنامه مالی ش��ما چه باش��د به هرحال با تعیین 
 اهداف مش��خص و ش��فاف مطمئن��ا در وقت، ت��الش و منابع 
مالی تان صرفه جویی بیش��تری خواهید داشت.در این ماه آخر 
س��ال با انجام این موارد با امید موفقیت مالی در س��ال جدید به 

استقبال آن بروید.
1 - تهیه صورت وضعیت از دارایی ها 

 مطمئ��ن ش��وید بودج��ه بن��دی ک��ه داری��د در راس��تای 
 اهداف مالی ش��ما می باش��د، این بخ��ش مهم��ی از مدیریت

 دارایی های تان به حساب می آید. آغاز سال جدید زمان مغتنمی 
برای این کار خواهد بود و انجام آن تنها مدت کمی از وقت ش��ما 

را خواهد گرفت.   
2 - حساب مخارج تان را داشته باشید 

 باید همیش��ه بدانید س��رمایه تان چه طور خرج می شود، هم با 
نرم افزارهای حس��ابداری هم با یک قلم و ی��ک دفتر می توانید 
مخارجتان را ثبت کنید. مخارجتان را دس��ته بندی کنید ) مثال 
هزینه لوازم، بیمه، تفریحات و لباس ( تا بتوانید راه های کاهش 

احتمالی را شناسایی کنید.  
3 - اهداف مالی بلند مدت و کوتاه مدت خود را مشخص 

کنید 
فرقی نمی کند برنامه مالی ش��ما چه باش��د به هرحال با تعیین 
اهداف مشخص و شفاف مطمئنا در وقت، تالش و منابع مالی تان 
صرفه جویی بیشتری خواهید داشت. پس بهتر است این اهداف 

را یادداشت کرده و مشخص کنید برای رسیدن به این اهداف به 
چه میزان صرفه جویی ماهیانه نیاز دارید. 

4 - خود را ملزم کنید تابع برنامه مالی تان باشید
یک برنامه پس انداز منظم ایجاد و حس��اب پ��س اندازی افتتاح 
کنید و مستقیما از طرف خودتان به آن حساب پول واریز کنید یا 
 چک حواله کنید. پولی را که نمی بینید هرگز از دست نخواهید 

داد. 
5 - در صورت امکان قبوض و اقساط خود را با برنامه منظم 

خودکار پرداخت  کنید :
وقتی قبض های مختلف و اقس��اط روی هم انباش��ته می شوند 
پرداخت آن ها برایتان س��خت خواهد ش��د و احتماال پرداخت 
آن ها را به تعویق م��ی اندازید و اعتبار مالی خود را خدش��ه دار 

خواهید کرد. 
6 - سعی کنید مقروض نباشید 

 قرض و دیون خود را هر چه س��ریع تر ادا کنید و س��عی کنید از
 آن هایی شروع کنید که عواقب بدتری برایتان دارند. 

فهرست مالی خود را برای سال جدید تهیه کنید

دانش پژوهان سیستمی 
س��اخته اند که می تواند 
در تشخیص احساسات 

افراد کمک کند.
از  س��امانه  ای��ن  در 
دوربین ثب��ت حرکات و 
س��نجش عمق نرم افزار 
کینکت مایکروس��افت 
برای تعیین احساس��ی 
 که حرکات ب��دن یک ف��رد آن را نش��ان می دهد، اس��تفاده

 می شود.
کوماری از این سیس��تم برای س��اخت بازی هایی اس��تفاده 
 کرده اس��ت که می تواند به کودکان مبتال به اوتیس��م کمک
  کن��د احساس��ات خ��ود را از طریق ح��رکات کل ب��دن بیان

 کنند.

دانش��مندان امریکایی 
چسب جدیدی را معرفی 
کرده ان��د ک��ه می تواند 
جایگزین سوزن واکسن 

آنفلوآنزا شود.
بهتری��ن ش��یوه ب��رای 
مبارزه با ای��ن بیماری، 
واکس��ن آنفلوآن��زای 
ساالنه است که با سوزن 
و توسط یک شخص حرفه پزش��کی انجام می گیرد.مطالعه 
جدید محققان موسسه فناوری جورجیا نشان می دهد، نه تنها 
استفاده از یک چسب در این زمینه بسیار مقرون به صرفه تر 
و آسان تر خواهد بود، بلکه با دس��ترس پذیربودن آن، تعداد 
 افراد بیش��تری از این نوع واکسیناس��یون بهره مند خواهند 

شد.

محققان آلمانی یک گام 
دیگر به تک��رار خواص 
ابریش��م عنکب��وت به 
شکل ابریشم مصنوعی 

نزدیک شدند.
ابریش��م عنکب��وت در 
عی��ن انعطاف پذیری 
باال، پنج برابر قوی تر از 
فوالد اس��ت؛ محققان 
طی چند دهه اخیر به دنبال الگوبرداری از خواص این رشته های 
پروتئینی برای تولید ابریشم مصنوعی قوی و مستحکم هستند.

محققان ش��رکت AMSilk با قرار دادن ژن های تغییر یافته 
عنکبوت در دی ان ای ایزوله ش��ده بز، جوانه یونجه یا باکتری، 
موفق به ایجاد ریز کارگاه های تولید کننده پروتئین – مشابه 

پروتئین موجود در ابریشم عنکبوت – شدند.

 ساخت بازی های
 ویژه اوتیسم

 تزریق واکسن آنفلوآنزا 
با چسب جایگزین سوزن

ابریشم مصنوعی عنکبوت 
به واقعیت نزدیک تر شد
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به دو كانديدا تذكرداد
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