
سعدی به گناه 14 هزار شغل جدید در استان ایجاد می شود
رنگ اخالق 
بخشید

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خبر داد 
سند جاسوس بودن»ریچارد فرای«

را منتشر می کنم 2
 تغییر نام افراد به فاطمه

7 بدون تشریفات 2
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فعالیت های بین المللی اتاق 
بازرگانی تقویت می شود
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 رونمایی از شبیه ساز
 شناور تندرو

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: هیچ گونه ناو 
بیگانه ای  در 24 مایلی آب های ایران نیست، ما براساس 

دفاع قدرتمندانه در نیروی دریایی گام برمی داریم.
دریادار علیرضا تنگس��یری دیروزدر حاش��یه رونمایی 
از شبیه س��از ش��ناور تن��درو در مجتم��ع دانش��گاهی 

امیرالمومنین ...

 رگبار بهاري در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه

محمد رضا عارف پنج شنبه 
به اصفهان سفر می کند

کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه 
به ورود تدریجي س��امانه اي ناپایدار به استان اصفهان، از 
اواخر امروز  تا اواخر روز پنج شنبه، شرایط جوي به صورت 
افزایش ابر، گاهي وزش باد نس��بتا ش��دید و بارش هاي 

رگباري بهاري در اکثر مناطق استان خواهد بود.
میترا سیدان گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی 
بیانگر ورود تدریجي س��امانه اي ناپایدار از سمت شمال و 
شمال غرب استان است که بر همین اساس، از اواخر وقت 

روز دوشنبه تا اواخر روز پنج شنبه...

 ومی��ن دفتر اس��تانی بنی��اد امی��د ایرانیان پنج ش��نبه 
هفته جاری با حضور »محمدرضا عارف« رییس این بنیاد، 

در شهر اصفهان گشایش می یابد.
علیرضا خامسیان مشاور رسانه ای عارف همچنین گفت: 
عارف چهارم اردبیهش��ت ماه س��فری به استان اصفهان 

خواهد داشت که در این سفر...

2
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 دوران حکومت استقالل
 و پرسپولیس تمام شده!

مهدی هاشمی نسب مدافع اسبق تیم ملی  که سابقه بازی در استقالل و پرسپولیس را هم 
دارد، معتقد است که دوران حکومت این دو باشگاه در ایران به پایان رسیده و مشکالت 
آنها باید به صورت ریشه ای برطرف شود.هاشمی نسب در مورد قهرمانی فوالد خوزستان 
در لیگ برتر، وضعیت تیم ملی  و مسائل مختلف دیگر به سواالت پاسخ می  دهد. او تاکید 

می  کند که در این فوتبال هر کسی بتواند زور بگوید...
8
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 بررسی مشکالت کشاورزان
 در وزارت نیرو

 استاندار اصفهان از تشکیل جلسه ای در وزارت نیرو با حضور 
نمایندگان کش��اورزان ش��رق اصفهان خبر داد و گفت: هفته 
آینده این جلسه تشکیل شده و پس از آن در شورای هماهنگی 
آب، مس��ایل جمع بندی و در ش��ورای عالی آب ب��ه تصویب 

می رسد.
 رسول زگرپور در نشست مش��ترک با اعضای شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان،  بر تشکیل جلسات مش��ترک با حضور اعضای 
ش��ورای ش��هر و نمایندگان اصفهان برای تعامل و همفکری 
برای پیشبرد امور تاکید و اظهار کرد:  با وجود افراد متخصص،  
متدین و کارآمد در ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان و ارتباط 
خوب این اعضا با مدیریت استان، به حل مسایل جاری استان 

با همفکری و تعامل امیدوار هستیم.
وی در این جلس��ه در جریان بودجه سال 1393 شورای شهر 
و همچنین گزارش فعالیت 7 ماه اخیر اعضای ش��ورای شهر و 
کارگروه های مختلف ش��ورا قرار گرفت و وضعیت آب استان و 
پیگیری های مربوط به مس��ایل آلودگی هوا را تشریح کرد و 
گفت: ارتباط و هماهنگی اعضای ش��ورا با مدیریت استان در 

حل مسایل تأثیر به سزایی دارد.
استاندار اصفهان بیان کرد: به عنوان نمایندگان مردم، اعضای 

شورا رفع موانع و مشکالت مسائل آبی را که یک مطالبه جدی 
است، پیگیری و مطالبه می کنند.

وی از تش��کیل جلس��ه ای در وزارت نی��رو با حض��ور 3 تن از 
نمایندگان کش��اورزان ش��رق اصفهان خبر داد و گفت: هفته 
آینده این جلسه تشکیل شده و سپس در شورای هماهنگی آب 
مسایل جمع بندی و در نهایت در شورای عالی آب به تصویب 
می رسد.زرگرپور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 23 اقدام از 
برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان مربوط به شهرداری و 
شورای شهر است،  الزم است کارگروهی در این زمینه تشکیل 

و مسایل در آن بررسی و پیگیری شود.
رضا امینی، رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این 
جلس��ه با بیان اینک��ه اصفهان نی��از به وحدت، ه��م افزایی و 
مشارکت برای رفع مشکالت و افزایش انرژی های مثبت دارد، 
 اظهار کرد: اس��تاندار اصفهان نیز به عنوان عالی ترین نماینده 
دولت در اصفهان محوریت ای��ن همدلی و همراهی را بر عهده 
دارد و ما خود را موظف به همکاری با مدیریت استان می دانیم.

در ابتدای این نشست اعضای شورای شهر وضعیت بودجه 93 
شهرداری اصفهان را تشریح و رؤسای کمیسیون ها نیز گزارشی 

از روند کار ارائه کردند.

استاندار اصفهان خبر داد

27

دایره المعارف فرش ایران تا پایان امسال انتشار می یابد
رییس انجمن علمی فرش ایران از انتشار دایره المعارف 

فرش ایران تا پایان سالجاری خبر داد.
 امیرحس��ین چی��ت س��ازیان اظه��ار داش��ت: 
اقدام��ات اجرای��ی و علم��ی دای��ره المع��ارف ی��ا 

دانش��نامه ف��رش ایران تاش��ش م��اه آین��ده پایان 
 یافت��ه و دانش��نامه آم��اده چ��اپ و نش��ر خواه��د

 شد.وی با اش��اره به آغاز تدوین این دانشنامه از سال 
1388 افزود: تاکن��ون مقاالت زیادی ب��ه دبیرخانه 

انجمن رس��یده که از می��ان آنها ح��دود 330 مقاله 
مورد پذیرش داوران قرار گرفته است.موسس و عضو 
 هیات مدیره انجمن ملی فرش با بیان این مطلب که 

95 درصد مقاالت...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال بختیاری

مزایده گذار:سازمان همياری شهرداريهای استان چهار محال بختياری
موضوع مزایده : واگذاری 6 پالک از زمين های واقع در شهرک تفريحی توريستی شيدا
تاریخ دریافت اسناد و تحویل پاکات : ش�هر كرد – ميدان امام حسين )ع( مجتمع 

ادارات – دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان 
زمان تحویل پاکات :پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/12 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 ساعت 8 صبح می باشد .
بهای فروش اسناد : مبلغ 100000 ريال بص�ورت رسيد بانكی واريز به حساب شماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همياری شهرداريهای استان 
ش�ركت كنندگان می بايس�ت مع�ادل 50 درصد از قيم�ت كارشناس�ی جهت هر 
واحد را بعنوان س�پرده ش�ركت در مزايده به صورت واريز بانكی به شماره حساب 
0106385250008 بانک ملی يا چک تضمينی بنام س�ازمان همياری شهرداريهای 
استان تحويل نمايند. س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده 

است. 

قيمت پايه هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره پالکرديف
قيمت كل ) ريال ( ) ريال ( 

1151 a6171350000832950000

2170a5121350000691200000

3172a4601350000621000000

4184a5581350000753300000

5185a5781350000780300000

6a18779014000001106000000
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دایره المعارف فرش ایران تا پایان 
امسال انتشار می یابد

رییس انجمن علمی فرش ایران از انتشار دایره المعارف فرش ایرانتا 
پایان سالجاری خبر داد.

 امیرحس��ین چی��ت س��ازیان اظه��ار داش��ت: اقدام��ات اجرایی 
و علم��ی دای��ره المع��ارف یا دانش��نامه ف��رش ایران تاش��ش ماه 
 آین��ده پای��ان یافت��ه و دانش��نامه آم��اده چ��اپ و نش��ر خواهد

 شد.
وی با اشاره به آغاز تدوین این دانشنامه از سال 1388 افزود: تاکنون 
مقاالت زیادی به دبیرخانه انجمن رس��یده ک��ه از میان آنها حدود 
330 مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفته است.موس��س و عضو 
هیات مدیره انجمن ملی ف��رش با بیان این مطل��ب که 95 درصد 
مقاالت الزم برای تدوین دایره المعارف در اختیار انجمن قرار گرفته 
اس��ت، تاکید کرد: از این تعداد بیش از 70 درصد کارهای داوری، 
60 درصد ویرایش علمی و 30 درص��د ویرایش ادبی و فنی مقاالت 

انجام شده است.
چیت س��ازیان یک��ی از عل��ل تاخی��ر در تدوی��ن این دانش��نامه 
را کمب��ود تع��داد متخصصی��ن وی��ژه در زمین��ه مباح��ث علمی 
ف��رش و کمب��ود مناب��ع دانس��ت و تصری��ح ک��رد: ای��ن دای��ره 
 المعارف زی��ر نظ��ر وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در حال

 تدوین است.
رییس ش��ورای علمی دایره المعارف فرش ایران ه��دف از تدوین 
دایره المعارف ف��رش را تهیه ی��ک مرجع علمی معتب��ر در زمینه 
فرش برای محقق��ان و فعاالن صنع��ت فرش عنوان ک��رد و افزود: 
محورهای این دایره المعارف ش��امل طرح نقش و زیبایی شناسی، 
دانش فنی و فناوری فرش، م��واد اولیه،رنگرزی،مدیریت،اقتصاد و 
بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخ، جغرافیاو سبک شناسی فرش 
اس��ت.ب ه گفته عضو هیات علمی دانشگاه کاش��ان تهیه و تدوین 
دایره المعارف فرش ایران با همکاری بنیاد دانش��نامه نگاری ایران، 
 کانون فناوری فرش، مرکز ملی فرش ایران و دانشگاه کاشان انجام

 می شود. 

 افزایش قیمت گازوییل تاثیر منفی
 بر معادن دارد

رییس کمیته مع��دن اتاق بازرگانی اصفهان گف��ت: افزایش قیمت 
گازوییل تأثیر منفی بر معادن دارد.

عباس تاج بخش با اش��اره به اجرای مرحله دوم ط��رح هدفمندی 
یارانه ه��ا، اظه��ار داش��ت: البته زود اس��ت ک��ه از هم اکن��ون در 
ارتب��اط ب��ا دور دوم هدفمن��دی و اث��رات آن بر صنع��ت صحبت 
کنیم، اما آنچه مس��لم اس��ت، این اس��ت ک��ه افزای��ش قیمت ها 
 باید ب��ه گونه ای باش��د ک��ه کمتری��ن تأثیر را ب��ر تولید داش��ته

 باشد.
رئیس کمیته مع��دن اتاق بازرگانی اصفهان ادام��ه داد: گازوئیل به 
عنوان س��وخت اصلی در معادن محسوب می ش��ود؛ در صورتی که 
افزایش قیمتی در این س��وخت انجام ش��ود با توجه به اینکه اکثر 
معادن در مناطق دوردس��ت و محروم هس��تند به طور حتم تأثیر 

مستقیمی بر معادن دارد.

2
آزادی شهرام جزایری تابع عالقه و خواست افراد نیست

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: آزادی شهرام جزایری تابع عالقه و خواست افراد 
نیست.غالمحسین اسماعیلی  گفت :آزادی شهرام جزایری تابع عالقه و خواست افراد نیست. برای آزاد 
شدن یا باید محکومیت فرد تمام شود یا اینکه مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گیرد در حالی که شهرام 

جزایری نه مدت محکومیتش تمام شده و نه مورد عفو قرار گرفته است.
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14 هزار شغل جدید در استان 
ایجاد می شود 

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با 
اش��اره به توزیع 8 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیالت 
اعتباری بخش اش��تغال استان ها از س��وی وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی کشور گفت: حدود هشت درصد از 
این اعتبارات به استان اصفهان اختصاص یافته که با ارایه 
آن به بنگاه های اقتصادی بالغ بر 14 هزار شغل جدید در 

سطح استان ایجاد می شود.
غالمعلی قادری اظهار داش��ت: از اعتب��ارات مورد نظر 
برای بخش اش��تغال اس��تان ها سهم اس��تان اصفهان 
حدود هش��ت درصد از این اعتبار اس��ت ک��ه به عنوان 
س��رمایه در گردش برای حفظ اش��تغال موجود و حل 
مش��کل نقدینگی و توس��عه بنگاه های اقتصادی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند.وی اتم��ام و بهره ب��رداری از 
طرح ه��ای دارای حداقل 60 درصد پیش��رفت فیزیکی 
 را از مولفه های برنامه ریزی ش��ده ب��رای این اعتبارات 

برشمرد.
قادری در ادامه با تاکید بر کاهش میزان بیکاری در سال 
گذشته نرخ بیکاری استان اصفهان را 10/9 درصد اعالم 
کرد و افزود: درصورت پرداخت کامل این تس��هیالت به 
بنگاه های اقتصادی واجد ش��رایط، پیش بینی می شود  
بالغ بر 14 هزار شغل جدید به صورت مستقیم در سطح 
استان ایجاد ش��ود.مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اش��اره به توزیع 8 هزار و 400 میلیارد 
تومان تسهیالت اعتباری بخش اشتغال استان ها از سوی 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کش��ور اظهار داشت: 
حدود هش��ت درصد از این اعتبارات به استان اصفهان 
اختصاص یافته که ب��ا ارائه آن به بن��گاه های اقتصادی 
 بالغ بر 14 هزار ش��غل جدید در س��طح اس��تان ایجاد 

می شود.

معاونت اقتصادی در شهرداری 
اصفهان راه اندازی شود

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گف��ت: معاونت 
ن��دازی راه ا اصفه��ان  در ش��هرداری   اقتص��ادی 

 شود.
غالمحس��ین صادقیان در جلسه ش��ورای اسالمی شهر 
با بیان اینکه امسال به عنوان س��ال اقتصاد و فرهنگ با 
عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، اظهار 
داش��ت: توس��عه اقتصادی و فرهنگی به نوعی با توسعه 

کالبدی اقتصادی و فرهنگی شهر مرتبط است.
وی با اش��اره به ضرورت دس��تیابی به مطالبات رهبری 
در این حوزه اش��اره ک��رد و ادامه داد: اعضای ش��ورای 
اسالمی شهر توجه ویژه ای به توس��عه و ارتقای مباحث 
 فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اقتص��ادی در س��طح ش��هر 

دارند.

     رئیس ات��اق بازرگانی اصفه��ان از تقویت بخ��ش بین الملل 
این اتاق خبر داد و گف��ت: اصفهان با توجه ب��ه قدمت تاریخی 
و تاثیرگ��ذار در تمدن ایران، هم��واره جایگاه وی��ژه ای در نزد 
کشورها داشته و از این رو فعالیت های بین المللی اتاق اصفهان 
تقویت می شود.خسرو کسائیان در سی و نهمین جلسه هیات 
نمایندگان اتاق اصفهان، تصریح ک��رد: با توجه به فعالیت های 
دولت برای توس��عه روابط خارجی با اعزام و جذب هیات های 
تجاری می تواند نق��ش موثرتری در اعتالی اقتصاد اس��تان و 
کشور داشته باشد. رئیس اتاق اصفهان اعزام هیات های تجاری 
اتاق اصفهان به سایر کشورها را سبب برقراری ارتباطات تجاری 
بین فعاالن اقتصادی دو کشور برشمرد و افزود: اتاق اصفهان بر 
اساس بازارهای هدف صادراتی خود اقدام به تنظیم برنامه اعزام 
 هیات های تجاری در س��ال جاری کرده اس��ت. وی از پذیرش

 31 هیات تجاری و اعزام چهار هیات تجاری در سال 9۲ توسط 
اتاق اصفهان خبر داد و گفت: در سال جاری تالش می شود که 
10 هیات اقتصادی به کش��ورهای هدف اعزام شود. کسائیان با 
اشاره به درآمد اتاق اصفهان از محل واحدهای تولیدی که کارت 
بازرگانی را در ش��هر دیگری دریافت می کنند، گفت: براساس 
مصوبه اتاق ای��ران از محل یک در هزار فروش این ش��رکت ها 
 که اتاق ایران آن را 40 درصد دریافت می کند که به ترتیب 30
  درصد به اتاق اصفهان، 30 درصد ب��ه اتاق صادرکننده کارت و

 40 درصد به اتاق ایران اختصاص می یابد. 
عضو هیات رییس��ه اتاق اصفهان خواس��تار توجه اقتصادی به 
پروژه های فرودگاه اصفهان در راس��تای جذب توریست شد و 

گفت: ساخت بخش ویژه بازرگانان )cip( در فرودگاه اصفهان 
اقدام موثری در راستای توس��عه فعالیت های اقتصادی استان 
است. ابوالقاسم سرتیپی شاه بیت فعالیت اتاق اصفهان را تقویت 
روابط برون مرزی فعاالن اقتصادی استان برشمرد و افزود: اتاق 
باید در بخش بین الملل تقویت ش��ود تا شاهد افزایش تجارت 
استان با سایر کشورها باش��یم. مرتضی بیشه رئیس کمیسیون 
آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان با تش��ریح نتایج 
س��فر هیات های اعزامی اتاق، گفت: ایجاد ذهنیت جدید برای 
فعالیت ه��ای روزمره و همچنی��ن مطالعه عملک��رد اتاق های 
بازرگانی پیش��رو در تجارت جهان��ی از جمله نتای��ج بازدید از 
اتاق اس��تانبول بود. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در این 
جلسه گفت: اس��تان اصفهان برای توس��عه صنعت گردشگری 
نیازمند ایجاد زیرس��اخت ه��ای حمل و نقل ،اقام��ت و مراکز 
خرید و سرگرمی است. سید رس��ول رنجبران خواستار بررسی 
 نتایج س��فر های اعزامی هیات های اقتصادی اتاق اصفهان در
  س��ال های گذش��ته ش��د و افزود: پیگیری نتایج این سفر ها

 می تواند به توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد هدف استان 
بیانجامد. وی نبود دیپلماسی فعال اتاق های بازرگانی با همتایان 
خارجی خود را یکی از نقاط ضعف این تشکل ها برشمرد و گفت: 
اتاق های بازرگانی باید در دیپلماسی بین المللی برنامه دقیق و 
منسجمی را دنبال کنند. وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی با 
دیپلماسی فعال می تواند تحریم های اقتصادی را خنثی کند. 

وی همچنین خواس��تار ایجاد بخ��ش برنامه ری��زی و کنترل 
برنامه در اتاق اصفهان شد و بیان داشت: برنامه ریزی و ارزیابی 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

فعالیت های بین المللی اتاق تقویت می شود 

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: هیچ گونه ناو بیگانه ای  
در ۲4 مایلی آب های ایران نیست، ما براساس دفاع قدرتمندانه 

در نیروی دریایی گام برمی داریم.
دریادار علیرضا تنگسیری دیروزدر حاشیه رونمایی از شبیه ساز 
شناور تندرو در مجتمع دانش��گاهی امیرالمومنین در پاسخ به 
سوال خبرنگار فارس در اصفهان مبنی بر بیان تحلیل و تبیین 
قدرت بازدارندگی نیروی دریایی سپاه در منطقه خلیج  فارس 
اظهار کرد: الحمداهلل امروز با توکل بر خدا و تکیه بر توان داخلی 
و اعتماد به قدرت جوانان به نقطه ای از قدرت رسیده ایم که هیچ 
کس فکر کوچک ترین تعرضی را به مرزهای آبی ایران نمی کند.

وی افزود: در مبحث قدرت بازدارندگی نیروی دریایی س��پاه، 
همین بس که دشمنان کوچکترین خیال تعرضی را به مرزهای 
آبی ایران در سر ندارند، ما دفاع را سرلوحه کار خود قرار داده ایم و 
به دنبال جنگ و جنگ طلبی نیستیم، اما در صورت کوچک ترین 

تعرضی جواب کوبنده ای خواهیم داد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به توان بازدارندگی و قدرت 
دفاعی نیروی دریایی سپاه اشاره و بیان کرد: توان بازدارندگی و 
قدرت دفاعی ما به سطحی رسیده است که خیال و جرأت حمله 

نظامی را از مخیله دشمن محو کرده است.
وی گف��ت: ای��ن س��طح از بازدارندگ��ی موضوعی اس��ت که 
مطلوب ترین هدف نیروهای مس��لح در همه کشورها بوده، اما 

عماًل برای بسیاری از آنها در حد یک رؤیا و آرزوی دستنیافتنی 
باقی مانده است.

تنگسیری بیان کرد: ایجاد این توانمندی، حفظ آمادگی و به روز 
نگهداشتن قدرت نظامی در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری 
است.وی ادامه داد: حضور ناوهای بیگانگان در خلیج فارس، پیام 
دوستی و محبت را برای ملت و نظام ایران به همراه ندارد، حضور 
خشن ناوهای بیگانه در منطقه به نوعی به ضرر کشورهای منطقه 
و ایران است، برهمین اساس همواره اعالم کرده ایم که با اقتدار 
امنیت منطقه را با همکاری کش��ورهای دوست و برادر خود در 

حاشیه خلیج فارس برقرار می کنیم.
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: در حال حاضر 
هیچ ناو بیگانه ای در آب های ایران نیس��ت، هیچ ن��او بیگانه و 
آمریکایی در ۲4 مایلی مرزهای آبی ایران وجود ندارد، به علت 
حضور غیور مردان نیروهای مسلح کش��ور هیچ دزد دریایی در 

خلیج فارس وجود ندارد.
ارای�ه دس�تاوردهای نی�روی دریای�ی س�پاه

 در نمایشگاه های بین المللی
جانش��ین فرمانده نیروی دریایی س��پاه از ارائه دس��تاوردهای 
نوین و جدید نیروی دریای سپاه در نمایشگاه بین المللی چون 
ترکیه، مالزی و حاش��یه خلیج فارس خب��ر داد و گفت: نمایش 
دستاوردهای سپاه در ش��رایط تحریم های ظالمانه گام موثری 

در پیشبرد اهداف عالی انقالب در حوزه مسائل دفاعی و نظامی 
است.

 دریادار علیرضا تنگسیری در مجتمع دانشگاهی امیرالمؤمنین، 
پس از رونمایی از شبیه ساز شناور تندرو اظهار کرد: این شبیه ساز 
بنا بر نیاز نیروی دریایی سپاه در بحث آموزش ساخته و طراحی 

شده است.
وی بیان کرد: ساخت شبیه ساز ش��ناورهای تندرو در اصفهان، 
سبب برطرف کردن نیاز نیروی دریای س��پاه شد، این سامانه 
هوش��مند از نظر توانمندی قابل رقابت با موارد مشابه خارجی 

بوده و از نظر هزینه پایین تر از نمونه های خارجی خود است.
جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: در این سامانه  
ایجاد حرکت طبیعی شناور با کمک فناوری سامانه هیدرولیکی 
توس��ط متخصصان داخلی شده اس��ت و حرکات شناور که در 
نرم افزار سه بعدی در اثر برخورد آن با موج ها و باد ایجاد می شوند 
به صورت هماهنگ و همزمان به س��امانه مکانیکی انتقال پیدا 

کرده است.
وی با توضیح اینکه از جمله قابلیت ه��ای منحصر به  فرد دیگر 
این س��امانه طراحی و ساخته ش��ده، محیط س��ه بعدی شامل 
موج دریا با ش��دت های مختلف، ش��رایط مختلف جوی شامل 
باد، باران و غیره انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی، وسایل 
پرن��ده، خودروهای زمین��ی و زره پوش، خ��ودی و غیرنظامی 
است، گفت: حقیقتاً طراحی و س��اخت چنین سامانه پیچیده 
 با تکیه ب��ر ق��درت و توان ج��وان و عل��م بومی باع��ث افتخار

 نظام است.
دریادار تنگسیری افزود: مجهز بودن این سامانه شبیه سازی شده 
برای آموزش نیروها به عملیات سکان گرفتن، شلیک در شناور 
توسط سالح 107، دوش��کا و دوش پرتاب باعث بی نظیر بودن 

این شبیه ساز است.
وی با بیان اینکه طراحی چنین سامانه ای بسیار حساس و سخت 
و پیچیده اس��ت گفت: همواره نیروهای پاسدار انقالب اسالمی 
از سخت ترین نقاط کار خود را ش��روع می کنند، امروز به همت 
پاسداران در مجتمع دانشگاهی امیرالمؤمنین کاری انجام شده 
است که داشتن و ساخت آن یک ضرورت و نیاز محسوب می شد.

جانش��ین فرمان��ده نی��روی دریای��ی س��پاه در ادام��ه از ارائه 
دس��تاوردهای نوین و جدید نیروی دریای س��پاه در نمایشگاه 
بین المللی چون ترکیه، مالزی و حاش��یه خلیج فارس در آینده 
نزدیک خبر داد و اضافه کرد: نمایش دستاوردهای سپاه آن هم 
در شرایط تحریم ظالمانه علمی و اقتصادی با تکیه بر توانمندی ها 
و ظرفیت های جوانان داخلی گام موثری در پیشبرد اهداف عالی 

انقالب اسالمی در حوزه مسائل دفاعی و نظامی است.
وی در پایان اظهار کرد: نیروهای مس��لح هیچ گاه برای تعرض 
به هی��چ کش��وری برنامه نداش��ته و ندارد و س��ابقه س��ه دهه 
گذش��ته این نظام دلیل صح��ت این مدعای ما اس��ت، ولی در 
 بح��ث آمادگی دفاع��ی و نظامی با تم��ام قدرت و ت��وان آماده

 خواهیم بود.

دریادار تنگسیری 

 رونمایی از شبیه ساز شناور تندرو

هیچ ناو بیگانه ای در آب های  ایران نیست
سند جاسوس بودن»ریچارد 

فرای«را منتشر می کنم

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگرچه در هفته های گذشته هجمه های بسیاری علیه من 
در ش��بکه های اجتماعی به دلیل انتق��اد از دفن فرای در 
اصفهان مطرح شد اما اسناد جاسوس بودن ریچارد فرای را 

داشته و آن را منتشر می کنم.
احمد سالک در جمع اهالی مسجد جامع اصفهان با اشاره 
به نام گذاری سال 93 از س��وی مقام معظم رهبری اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب هر سال را به نامی خاص نام گذاری 
می کنند و امس��ال نیز با ابالغ اقتصاد مقاومتی و مطالبات 
فرهنگی، عنوان همه س��ال های گذش��ته تا کن��ون را در 

نام گذاری سال خالصه کردند.
وی افزود: متاس��فانه درباره س��خنان ایش��ان تنها مردم و 
مسئوالن به حرف بس��نده کرده اند اما نباید به این صورت 
باشد و همه باید تالش کنند و این نام گذاری را از شعار به 
عمل تبدیل کنند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به تحریم های هس��ته ای گفت: چندین 
سال اس��ت که ما در تحریم ش��دید اقتصادی هستیم در 
مذاکرات نیز صحبت هایی ش��ده و هر ۲ ط��رف امتیازاتی 
به یکدیگ��ر داده اند ولی آمریکایی ها و غربی ها تا اس��الم و 
تش��یع را نابود نکنند، راحت نمی نشینند.وی تصریح کرد: 
ما خیلی ساده اندیش هستیم که به خنده ها و چراغ سبزها 
دل خوش کنیم زی��را مردم ما در طول 35س��ال به خوبی 
دشمن را شناخته اند.حجت االسالم سالک درباره مشکالت 
و بیماری اقتصادی در کشور بیان کرد: کشور ما دچار یک 
بیماری اقتصادی بوده زیرا از ابتدای این 35 سال، در ایران 
4 شیوه اقتصادی اجرا شده که یکی از آنها تعدیل اقتصادی 
بوده و آن به این معنی است که سرمایه داران سرمایه دارتر 
شوند و نمونه از کاپیتالیسم است.وی با اشاره به بحث دفن 
ریچارد ف��رای در کنار پل خواجوی اصفه��ان گفت: من از 
همان ابتدا درباره دفن وی در اصفهان تذکراتی داده بودم 
ولی متاسفانه کس��انی در داخل و خارج کشور از دفن وی 
حمایت کردند و از جاسوسی وی چش��م پوشیده و تنها به 

مقاالت و کتاب های او اشاره دارند.

اصرار به خانه نشین کردن زن از 
سنت های غلط است

رییس مجلس شورای اس��المی در مراس��م تقدیر از روز زن که از سوی 
اتحادیه زنان مسلمان برگزار ش��ده بود، بر نقش و اهمیت زن در جامعه 
اسالمی تاکید کرد و گفت: اصرار به خانه نش��ین کردن زن از سنت های 
غلط است.الریجانی در این مراسم ضمن تبریک والدت حضرت زهرا)س( 
و امام خمینی)ره( عنوان کرد: یکی از مس��ائل مه��م در مکاتب مختلف، 
داشتن الگوی برتر است. مکاتب گوناگون الهی و غیرالهی بسیاری در تاریخ 
بشر وجود داشتند باید تحقیق و تفحص کرد کدام مکتب توانسته الگویی 
مثل فاطمه)س( داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه هم در والیت تکوینی 
و هم در والیت تش��ریعی جایگاه حضرت فاطم��ه)س( جایگاه کانونی و 
محوری است، گفت: اگر چنین شخصیت بزرگ و برجسته ای داریم سبک 
زندگی ما باید از ایشان نشات گرفته باشد. گفتار و کردار ایشان ابتدا باید 

مبنا قرار دهیم.

محمد رضا عارف پنج شنبه به اصفهان 
سفر می کند

     دومین دفتر استانی بنیاد امید ایرانیان پنج شنبه هفته جاری با حضور 
»محمدرضا عارف« رییس این بنیاد، در شهر اصفهان گشایش می یابد.

علیرضا خامسیان مشاور رس��انه ای عارف همچنین گفت: عارف چهارم 
اردبیهشت ماه سفری به اس��تان اصفهان خواهد داشت که در این سفر، 

دومین دفتر استانی بنیاد امید ایرانیان گشایش خواهد یافت.
به گفته وی، دیدار با جمعی از فعاالن اجتماعی و مدنی استان اصفهان در 

برنامه سفر عارف در روز پنج شنبه گنجانده شده است.
خامس��یان ادامه داد: س��ازمان عدالت و آزادی ایران اس��المی به عنوان 
یکی از احزاب اصالح طلب که دفتر مرکزی آن در اصفهان واقع اس��ت، 
از دکتر عارف برای س��خنرانی در کنگره خود دعوت کرده که از این رو، 
 وی روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه در جمع فعاالن این حزب سخنرانی

 می کند.
وزارت کش��ور اواخر س��ال گذش��ته مجوز فعالیت بنیاد امید ایرانیان را 
در گستره کش��وری به مدیرعاملی مرتضی حاجی صادر کرد و از این رو 
امسال راه اندازی دفاتر استانی این بنیاد در دستور کار قرار دارد.نخستین 
دفتر اس��تانی بنیاد امید ایرانیان هفته گذشته در ش��هر مقدس مشهد 
گشایش یافت.بنیاد امید ایرانیان س��ازمانی غیردولتی است که در سال 
88 به ریاست محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات و عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد؛ 

برخورد با نمایندگانی که موضوع آب را 
سیاسی کنند

نماین��ده م��ردم ب��ادرود و نطن��ز در مجل��س از دس��تگاه های امنیتی 
خواس��ت تا با نمایندگانی که قص��د دارند موضوع آب را سیاس��ی جلوه 
دهند برخ��ورد کنند.محم��د فیروزی اظه��ار کرد: اکن��ون موضوع آب 
که یک مس��ئله اجتماعی ب��وده و جنبه حیاتی دارد، به یک کش��مکش 
 سیاس��ی تبدیل ش��ده ک��ه باید هرچ��ه س��ریعتر ای��ن رون��د خاتمه

 پیدا کند.

اخبار کوتاه

عملکرد اتاق م��ی تواند نقش مهمی در اعت��الی اتاق و فضای 
اقتصادی استان داشته باش��د. رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق اصفهان در این جلس��ه از پیگیری فاز دوم 
سند توسعه صادرات محصوالت کش��اورزی استان خبر داد و 
گفت: در فاز نخست وضعیت موجود و مزیت های کشاورزی و 
 صادرات محصوالت آن به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. 
مصطفی حجه فروش با اش��اره به موضوع یک در هزار فروش 
بنگاه های اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی، بیان داشت: 
مطالعاتی برای دریافت یک در هزار سود به جای یک در هزار 

فروش در دست بررسی است. 
 وی در بخش دیگری از س��خنان خود از برگزاری جش��نواره

 فیلم های مستند اصفهان به مناسب هفته نکوداشت اصفهان 
خبر داد و گفت: کمیس��یون کش��اورزی اتاق در بخش آب و 

محیط زیست این جشنواره نمایندگانی معرفی کرده است. 
رئیس کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق اصفهان در این جلسه 
از برگزاری مجمع جهانی میراث غی��ر ملموس در اصفهان در 
مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: تالش می شود که در این 
همایش برند اصفهان جهت توس��عه صنعت گردش��گری در 

حضور یک هزار مهمان خارجی معرفی می شود. 
محمدرضا رجالی تصریح کرد: هوی��ت رقابتی اصفهان در این 
رویداد بزرگ هنری رونمایی می شود و این موضوع می تواند 

نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری داشته باشد. 
وی همچنین خواستار ارایه گزارش دقیق از سفرهای خارجی 
 هیات های اعزامی اتاق ش��د و تاکید کرد: پیگیری نتایج این 

سفر ها می تواند به توسعه صادرات استان کمک کند. 
 مصطف��ی متی��ن راد رئی��س کمس��یون تامی��ن مال��ی و 
س��رمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه خواستار توجه به 
مسایل بانکی و پولی شد و گفت: مطالبات معوق، افزایش نرخ 

بهره بانکی نیازمند نظارت بیشتر شورای پول و اعتبار است. 
زهرا اخوان نس��ب رئیس کمیسیون توس��عه توان اقتصادی و 
بازرگانی بانوان اتاق اصفهان در این جلسه با استقبال از ایجاد 
بخش برنامه ریزی و پای��ش در اتاق اصفه��ان گفت: چنانچه 
 براس��اس خط مش��ی و برنام��ه استراتژیک،کمیس��یون ها و 
بخش ه��ای اجرایی اتاق عم��ل کنند می ت��وان تاثیرگذاری 

فعالیت ها را مورد ارزیابی قرار گیرد. 
دبی��رکل اتاق اصفه��ان در این جلس��ه از بررس��ی صالحیت 
حسابرس��ان جهت حسابرس��ی داخلی اتاق خبر داد و گفت: 
هر س��اله غیر از حسابرسی از س��وی اتاق ایران، اتاق اصفهان 
از اس��ناد حس��ابداری و قراردادها خود نیز حسابرسی داخلی 

انجام می دهد. 
س��ید اس��ماعیل محمودی از تهیه برنامه اع��زام هیات های 
اقتص��ادی اتاق اصفه��ان به کش��ورهای ه��دف صادراتی در 
سال 93 خبر داد و افزود: با بررس��ی بازارهای هدف صادراتی 
 اس��تان و همچنین تعامل با دفتر وزارت امور خارجه و شرکت

 نمایشگاه های استان برنامه پیش��نهادی اعزام هیات تجاری 
تدوین و برای تصویب به هیات نمایندگان ارایه می شود.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

نوبتی سه ماهه چهارم میمه) نوبت اول ( 
2224 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط 
امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392 تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شده و همچنین 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت آگهی آن ها باید تجدید شود 

مربوط به حوزه ثبتی میمه را به شرح ذیل آگهی می نماید :

شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان 

4589 خانم ثریا با صفا فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین در دشت 
پشت قلعه به مساحت 299/50 متر مربع 

10364 آقای حسن خوش باطن فرزند براتعلی ششدانگ یک باب خانه و زمین متصله 
در کوی باال راه به مساحت 865/38 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده 

4059 آقای حسین مردانی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باال به 
مساحت 203/28 متر مربع 

خیابان  در  زمین  قطعه  ششدانگ  یداله  فرزند  ونداده  موئمنی  منصور  آقای   4062
مخابرات به مساحت 282/15 متر مربع 

4063 خانم روح انگیز عادل فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
62/32 متر مربع 

4064 آقای جعفر یعقوب فرزند قاسم ششدانگ یک باب خانه در کوی باال به مساحت 
130/90 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان 

4352 خانم فاطمه یوسفیان فرزند صفر علی ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
277 متر مربع 

احمد  فرزند  پور  صادق  نجمه  خانم  و  آقا  محمد  فرزند  اقدامی  محسن  آقای   4358
باالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288 متر مربع 

به  کهنه  باغ  در کوی  باب خانه  یک  فرزند محمد ششدانگ  آقای شهرام رمدان   4436
مساحت 354/87 متر مربع 

4883 آقای محسن اقامی فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی پایین 
به مساحت 293/83 متر مربع 

4890 آقای محمد حسین خدادوست فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
500/80 متر مربع 

باالمناصفه  علی  فرزند  صالح  فاطمه  خانم  و  اکبر  فرزند  اسحاقی  حسین  آقای   4895
مشاعا ششدانگ یک باب خانه در ازان به مساحت 248 متر مربع 

شماره  فرعی از شماره 54 اصلی واقع در قریه خسرو آباد 

977 آقای حسنعلی شفیعی علویجه فرزند محمد علی ششدانگ قطعه زمین محصور در 
کوی باال به مساحت 504/88 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط 

676 آقای یداله یاوری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی پشت قلعه 
به مساحت 563/40 متر مربع 

از  مفروزی  نو  کوی  زمین  قطعه  ابوالقاسم ششدانگ  فرزند  رحمانی  میثم  آقای   780
شماره 750 فرعی به مساحت 528/90 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب 

504 آقای اسداله آهنین جان فرزند حیدر ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
1652/30 متر مربع 

مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  حسین  فرزند  میرزایی  جواد  محمد  اقای   541
1766/75 متر مربع 

545 آقای حسین گرامی فرزند عرب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 653/13 متر 
مربع 

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا 

به  طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  فرزند صابر ششدانگ  توکلی  نسرین  خانم   386
مساحت 393/86 متر مربع 

به  طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  ششدانگ  محمد  فرزند  زارعی  الیاس  آقای   387
مساحت 420/78 متر  مربع 

388 آقای رضا زارعی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ طاهر 
به مساحت 371/10 متر مربع 

طاهر  باغ  کوی  در  خانه  باب  یک  ششدانگ  نوروز  فرزند  توکلی  اسداله  آقای   389
مفروزی از شماره 11 فرعی به مساحت 674/90 متر مربع 

شماره  فرعی از شماره 90 اصلی  واقع درقلعه بلند الی بید 

235 آقای جابر جای مند بوج فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در کوی قلعه بلند 
به مساحت 489/78 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قریه موته 

429 آقای محمود توکلی فرزند نوراله و خانم عالیه فیروزی  فرزند احمد باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ یک باب خانه در ده موته به مساحت 652 متر مربع 

475 بانو خانم ناز فالح فرزند مراد علی ششدانگ یک باب خانه در ده موته به 
مساحت 1050/70 متر مربع 

به  موته  ده  در  نوراله ششدانگ زمین محصور  فرزند  توکلی  آقای محمود   476
مساحت 580/62 متر مربع 

به امالک  ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت  قانون  به موجب ماده 16  لذا 
که  هایی  آن  به  نسبت  باشد  داشته   ) )واخواهی  اعتراض  آگهی  این  در  مندرج 
تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت90روز 
دادخواست واخواهی )اعتراض ( خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت 
دارد ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و 
صورت مجلس تحدیدقیدو واخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی 
در دو نوبت و به فاصله )30(روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روز نامه زاینده 

رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود . م الف 815 
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1393/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :پنج شنبه 1393/03/01
حسین نوروز رئیس ثبت میمه

 نوبتی  سه ماهه چهارم زواره ) نوبت اول ( 
اسناد وامالک زواره بخش  ثبت  ماهه چهارم سال 1392  نوبتي سه  2217آگهي 

17 ثبت اصفهان
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59  اصالحي آئین نامه مربوطه 
، امالکي که طبق آراء هیئت محترم نظارت ثبت وبه استناد بند )الف( ردیف یک 

الیحه اختیارات ، آگهي آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهي مي گردد:
   دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
1336- خانم فاطمه عالم زاده مرتضوی زواره فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع 
از ورثه میرزاعلی محمد شاهمرادی  فرزند  یکقطعه ملک خریداری  از ششدانگ 

میرمحمدعلی که سابقًا بنام میرزامحمدعلی شاهمرادی آگهی شده است.
ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  و  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب  لذا 
چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در این آگهي واخواهي داشته باشد باید از 
تاریخ اولین نوبت انتشار آگهي به مدت 30 روز دادخواست واخواهي خود را کتبًا 
به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاي معترض ثبتی ظرف مدت 30 روزاز تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي 
با تقدیم  دادخواست به مرجع ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید ، ضمنًا گواهي طرح دعوي که پس از انقضاء مهلت قانوني 
واصل شود بال اثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت ، حقوق ارتفاقي در موقع 
تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
واحده  ماده   2 تبصره  و  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  و حقوق  به حدود 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهي فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد م الف 

8.تاریخ انتشار نوبت اول :  1393/2/1  
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره            

 نوبتی سه ماهه چهارم جوشقان |) نوبت اول ( 
2222آگهی نوبتی سه ماهه  چهارم سال 1392-اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان 

قالی بخش دوازده کاشان.
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59-اصالحی و آئین نامه مربوط 
به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و نیز 
شماره هایی که از قلم افتاده یا آنچه طبق آرا هیات نظارت و اختیارات تفویضی 

آگهی های نوبتی آن تجدید گردیده  به شرح ذیل آگهی می گردد:
الف(امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نود روز می باشد بدین شرح:
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

1190 فرعی –آقای عباسعلی راونجی فرزند غالمرضا تمامی سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دشت اصله جوشقان به مساحت 492/15 

مترمربع 
شماره های فرعی از پالک بیست ویک اصلی ابنیه و امالک  کامو

زمین  قطعه  ششدانگ  آقا  مسعود  فرزند  بزرگیان  خسرو  –آقای  فرعی   1799
مزروعی واقع در دشت فارند –فافا کامو به مساحت 1603 مترمربع 

2041 فرعی –آقای مجید عبدالهی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه واقع در کوی 
مصلی کامو به مساحت 430/36 مترمربع 

مغازه  یکباب  اقا ششدانگ  فرزند حسن  زاده  حیدر حسین  -آقای  فرعی    2042
مفروز و مجزی شده از شماره 269 فرعی واقع در کوی پائین کامو به مساحت 

20 مترمربع 
2043 فرعی -خانم زهرا نیکو  فرزند اکبر ششدانگ  دو باب انبار و حصار متصل 

واقع در کوی مصلی کامو به مساحت 126متر مربع
شماره های فرعی از پالک بیست ودو اصلی ابنیه و امالک  چوقان

باغ  یکدرب  ششدانگ  اقا  محمد  فرزند  زارعی  خاتون  نجمه  -خانم  فرعی   497
موستان و مشجر واقع درروستای چوقان به مساحت 1731/65 مترمربع 

زمین  قطعه  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  زارعی  تقی  محمد  آقای   – فرعی   573
محصور واقع در روستای چوقان به مساحت 243 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک بیست وشش  اصلی ابنیه و امالک مزرعه همواریه کامو
223 فرعی – آقای حسین صفی فرزند علی ششدانگ یکباب حصار و طویله واقع 

در مزرعه همواریه کامو به مساحت 202/60 مترمربع 
245 فرعی – مصطفی صانعی فرزند علی اصغر ششدانگ قطعه زمین محصور در 

مزرعه همواریه کامو به مساحت 208/17 مترمربع 
یکبابخانه  آقای غالمرضا علی رضائی فرزند عباسعلی  ششدانگ   – 252 فرعی 

واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 250 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 32-  اصلی ابنیه و امالک مزرعه موشابه کامو

آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی  2 فرعی – 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 1019/25 مترمربع 
10 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 783/31 مترمربع 
15 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 

وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته 
دوم نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه موشابه کامو به مساحت 1125/42 مترمربع 
19 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 296/52 مترمربع 
21 فرعی – آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 294/78 مترمربع 
آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی  29فرعی – 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 583/80 مترمربع 
آقایان محمدعلی و مصطفی و غالمعلی و خانم نرگس شهرت همگی   – 34 فرعی 
محمد  علی  و  رمضانعلی  و  عباسعلی  آقایان  و  غالمحسین  فرزندان  دلخوشیان 
قربانعلی  ان  فرزند  دلخوشیان  همگی  شهرت  فاطمه  خانم  و  رضا  و  وحسنعلی 
وارثین دسته اول نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله و وارثین دسته دوم 
نسبت به سه دانگ مشاع و کما فرض اله ششدانگ یکدرب باغ موستان واقع در 

مزرعه موشابه کامو به مساحت 1684/60 مترمربع  
شماره های فرعی از پالک 41-  اصلی ابنیه و امالک روستای الزق

221 فرعی –آقای علیرضا صانعی فرزند علی اصغر ششدانگ یکباب انباری و 
زمین متصل به آن واقع در روستای الزق به مساحت 300  مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 62-  اصلی مزرعه پاگدار سرخ کامو

23 فرعی – آقای غالمرضا رحیمی فرزند میرزا آقا تمامی سه سهم مشاع از جمله 
50 سهم ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان واقع در مزرعه پاگدار سرخ کامو 

به مساحت 24217/52 مترمربع 
لیکن بواسطه اشتباه  ب(امالکی که آگهی های نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر 
موثری که در انتشار آنها رخ داده است و به موجب آرا ء هیات محترم نظارت یا 
دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بند های 385 و 
386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه سال 65 منجر به تجدید 

آگهی شده اند بدین شرح است:

شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی
انبار  و  حصار  یکباب  ششدانگ  حسینقلی  فرزند  بنائی  خانمتاج   – فرعی   4077
وطویله واقع در دشت بغله جوشقان به مساحت 1239/65 مترمربع که در آگهی 
 های قبلی اشتباها به 4017 از اصلی مرقوم آگهی گردیده بود اینک تجدید آگهی 

می گردد
به موجب  ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک  و رقبات مندرج در 
این آگهی اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالک 
ثبت شده در ردیف )الف( ازتاریخ انتشار  ظرف 90 روز و نسبت به امالک ثبت 
شده د ر ردیف )ب( از تاریخ انتشار ظرف 30 روز  دادخواست واخواهی خود 
را کتبا به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانونه تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعترض 
اخذ  مراجع ذیصالح قضائی   از  را  دادخواست   تقدیم  گواهی  اداره  این  به  خود 
اعتراض  انقضا مدت مرقوم  از  نماید در صورتی  که بعد  اداره تسلیم  این  به  و 
ثبت  قانون  ماده 17  اخیر  برابر قسمت  و  باشد  اثر می  بال  نماید  را واصل  خود 
رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت 
تعیین  واحده  ماده   2 تبصره  و  ثبت   قانون  ماده20  مطابق  و حقوق    به حدود 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف 
نوبت  یک  در  )ب(  ردیف  به  نسبت  و  روز   30 فاصله  به  و  نوبت  دو  در  )الف( 
انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر   از تاریخ 

می گردد م الف 589 تارخ انتشار نوبت اول:1393/2/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/2/31 

مظفر زرگری  کفیل ثبت اسناد جوشقان      

نوبتی سه ماهه چهارم شهرضا) نوبت اول ( 
2254بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط به 
امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده وهمچنین 
شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها 

باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

آقاخانی  رضاوفاطمه  فرزندان  غالمی  ومرتضی  مصطفی   -1396
به  زمین  قطعه  باالسویه:ششدانگ  باقرپورفرزندشکراله  وعاطفه  فرزندنصراله 

مساحت100مترمربع.
3781- ناصرحاجگداعلی فرزندقنبروصولت باباربیع فرزندسیف اله باالسویه:نیم 

دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه.
به  متروکه  راه  محل  یکباب ساختمان  بهزیستی شهرضا:ششدانگ  اداره   -8039

مساحت190/08مترمربع.
8121- علی پایان فرزندمحمدحسین:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل کوچه 
متروکه به مساحت10/97مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک6171جمعاتشکیل 

یکباب خانه راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

709- حیدرعلی امیری فرزندمحمد:یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب کارخانه 
شیره پزی که فعالبصورت یکقطعه زمین باساختمان موجوددرآن می باشد.

3966- محمدرضاطاوسی فرزند کرمعلی نسبت به5دانگ مشاع وفاطمه سبزواری 
شده  مجزی  مغازه  یکباب  از:ششدانگ  مشاع  یکدانگ  به  نسبت  اله  فرزندنبی 

از1474به مساحت75/60مترمربع.
خانه  ازیکباب  قسمتی  فرزندبرجعلی:ششدانگ  هدایتی  ابوالحسن   -9399
به  متروکه  ازراه  قسمتی  انضمام  به  که  مساحت132/27مترمربع  به 
مساحت16/60مترمربع جمعاتشکیل یکبابخانه به مساحت148/87مترمربع راداده 

است.
9402- علی احمدی فرزندکاکاخان:ششدانگ یکباب خانه به مساحت157/75مترمربع.
گاراژبه  یکباب  فرزندمصطفی:ششدانگ  پورمقدم  عباسعلی  رسول   -10037

مساحت313/06مترمربع.
13430- مهردادمعظمی فرزندعبدالرسول:ششدانگ قطعه زمین جای پی کنی شده 

به مساحت151/60مترمربع.
ومریم  مشاع  4دانگ  به  نسبت  اله  فرزندنعمت  طالبیان  اسماعیل   -13431
صالحپورفرزنداصغرنسبت به 2دانگ مشاع از:ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

120/60مترمربع.
13981- رسول عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ یکباب مغازه که قبال 

قسمتی ازپالک 7388بوده است به مساحت28/20مترمربع.
آقای  تولیت  التجاربه  ملک  محمدابراهیم  مرحوم  موقوفه   -13992
است  قبال563/1بوده  که  یکباب خانه وزمین متصله  حمیدنجفی:ششدانگ عرصه 

به مساحت1527مترمربع واعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
خانه  یکباب  اله:ششدانگ  دولوفرزندلطف  حاجی  پورحاجی  اله  سیف   -14035

مجزی شده از10717به مساحت117/60مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

وطیبه  مشاع  به4دانگ  فرزندغالمرضانسبت  موالئیان  طاهره   -3457
فخارفرزندحبیب اله نسبت به 2دانگ مشاع از:ششدانگ دوباب مغازه وانبارکه قبال 

قسمتی ازپالک 463بوده است به مساحت203/50مترمربع.
بکیانی  ومعصومه  فرزندسیدمحمدعلی  شریفی  اله  سیدمسیح   -3867
از808به  شده  مجزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  اکبرباالسویه:ششدانگ  فرزندعلی 

مساحت197/60مترمربع.
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1889- امید سهرابی فرزندسهراب:ششدانگ یکباب خانه به مساحت158مترمربع.
فرزندبمانعلی  ومیترارضائی  فرزندعبداله  روستائی  فرجام   -2598

باالسویه:ششدانگ یکباب خانه به مساحت136/65مترمربع.
شده  کنی  پی  زمین  قطعه  فرزندجمشید:ششدانگ  محمدجواداسکندری   -2604

مجزی شده از1027به مساحت480/70مترمربع.
به  زمین  قطعه  یک  نیافرزندکاکاشیر:ششدانگ  کاویانی  زهره   -2605

مساحت41/58مترمربع.
به  زمین  قطعه  بابا:ششدانگ  منفردفرزندحاجی  طوارژیانی   -2606

مساحت53/65مترمربع.
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

به  باغ  یکدرب  فرزندابوالقاسم:ششدانگ  باباربیع  غالمحسین   -1000
مساحت763/50مترمربع.

از405به  شده  مجزی  خانه  یکباب  عمرانپورفرزندحیدر:ششدانگ  مهری   -2547
مساحت104/25مترمربع.

شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2209- فاطمه عشقی فرزندفتح اله:ششدانگ یکباب خانه به مساحت214مترمربع.

شده  مجزی  خانه  یکباب  فرزندمحمدعلی:ششدانگ  براهیمی  امیرحسین   -2502
از157به مساحت338/30مترمربع.

شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
2331- محسن وامیدومحمدحسین وسجادمطهری فرزندان مطهرباالسویه:ششدانگ 

قطعه زمین مجزی شده از559به مساحت485مترمربع.
شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

فرزندابوالقاسم  فرزندسیدمحمدومهنازکفیل  میرنیام  سیدعباس   -463
باالسویه:ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از326به مساحت122/90مترمربع. 

  به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات مندرج در 
این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به 
الف وب ظرف مدت 90 روز  تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های  آنهائی که 

به شرح  شده  مربوطه  دفاتر  ثبت  نظارت  هیات  آراء  طبق  که  آنهائی  به  ونسبت 
ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه وطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می 
بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تسلیم نماید درصورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را 
طرح  یاگواهی  .اعتراضات  نماید  ارائه  مرقوم  مدت  ظرف  دعوا  جریان  بر  مشعر 
دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 
16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  ومجاورین  امالک 
پذیرفته  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  2ماده  وتبصره 
خواهد شد.این آگهی نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز 
ونسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روز نامه زاینده 

رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد./م الف 27
تاریخ انتشار نوبت اول:93/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/02/31

 سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفاد آراء 
نامه  آیین  قانون وماده 13  2223 شماره 103/93/81/58“آگهی موضوع ماده 3 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  فرزندمحمدتقي  بیدگلي   نوري  :غالمرضا  7681هیات  شماره  رای  1ـ 
پالک52  مترمربع   122 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  146در  شناسنامه 

فرعی از 3فرعي از235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
فرزندسیدآقا   بیدگلي  حسیني  سیدمصطفي  :آقای  هیات   7620 شماره  رای  2ـ 
بشماره شناسنامه 10633 فرزندرحمت  به شماره در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 108/60 مترمربع پالک   شماره 32 فرعی مفروزومجزی شده از16فرعی 

از285 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  7622 هیات: آقای سیدمحمدي حسیني بیدگلي  فرزند سیداقابشماره 
شناسنامه  34 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/5 مترمربع پالک 33 
فرعي مفروزومجزي شده ازشماره 16 فرعي از285 اصلی واقع دراماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  یداله  فرزند  آراني  فیروزي  علیرضا  :آقای  هیات   7547 شماره  رای  4ـ 
شناسنامه  شماره  محمدبه  فرزندعلي  صفت  حقیقت  لیال  وخانم   338 شناسنامه 
1188 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 151/50 مترمربع پالک  
1989 فرعی مفروزومجزی شده از6 فرعی از2638اصلی واقع دراحمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره  7480هیات : آقاي قاسم خاني فرزندقربانعلي بشماره شناسنامه 
91140و خانم زهرا فرزاد مهر  فرزند احمدعلي شماره شناسنامه 58 )بالمناصفه(

 1211 شماره  پالک  مترمربع   188/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 
از2640 اصلی واقع درآران دشت بخش  از235فرعی  فرعی مفروزومجزی شده 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندکریم   آراني  منصوري  عباس  :آقای  هیات   7453 شماره  رای  6ـ 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  نژاد  مدبر  طیبه  وخانم   11856 شناسنامه 
156/55مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  494)بالمناصفه(در 
پالک1210فرعی مجزي شده از   235فرعي از 2640 اصلی واقع درآران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 7542 هیات :آقای حسین خنده رو فرزندرضا بشماره شناسنامه 
577 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت131/19مترمربع پالک 1209 فرعی 
از 235 فرعی  وباقیمانده 2640اصلی واقع درآران دشت دربخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  آقاعلي  فرزند  زاده  اکبرملکوتی  علي  :آقای  7678هیات  شماره  رای  8ـ 
مترمربع   160/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   374 شناسنامه 
پالک1208 فرعی از235 فرعی از2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 7531 هیات :آقای سید رضا میرحسیني آراني  فرزند سیدمسلم 
مترمربع  به مساحت 176  باب خانه  یک  دانگ  در شش  بشماره شناسنامه 222 
حوزه   3 بخش  دراحمدآباد  واقع  اصلی  از2638  شده  مجزي  فرعی   1988 پالک 

ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 7535 هیات :آقای محمود حکیمي راد فرزندمحمد حسن به شماره 
شناسنامه 5600 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 466 مترمربع پالک 1987  
فرعی  از35 فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندعلي  بیدگلي   مصنوعي  محمد  :آقای  شماره7474هیات  11-رای 
شناسنامه 126 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 115/30 مترمربع پالک 
2042 فرعی از1فرعي مفروز مجزي شده  از  3  اصلی واقع درمعین آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  آرانی   محمدي  جعفر  آقای  هیات   7686 شماره  12-رای   
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  مالآراني  معصومه  خانم  و   8771 شناسنامه 
پالک  مترمربع   202 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  280)بالمناصفه(در 
مفروز مجزي شده   فرعی  از   1178و278   فرعي  از 2637و7460  شماره هاي 
از2637و2840 اصلی واقع درمسعود آباد ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
حسن  فرزند  آرانی  زاده  عرب  عباسعلي  :آقای  هیات   7682 شماره  رای   -13
فرزند خیراله شماره شناسنامه  آراني  بشماره شناسنامه230وخانم عذرا گلشن 
204)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 222/55 مترمربع پالک 
7451 فرعی از 1178فرعي مجزي شده از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند حسن  آرانی  زاده   علي عرب  مانده  :آقاي  هیات  رای شماره  7479   -14
شماره  به  علي  فرزند  آرانی   عربیان  کبریا  خانم  و   133 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 193 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 224 مترمربع 
واقع  2637اصلی  شده  مفروزومجزی  1178فرعي  از  فرعی   7452 شماره  پالک 

درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره 7510 هیات :آقای علي اکبر آران دشتي مقدم آراني فرزندعلي 
بشماره شناسنامه 3880 وخانم افسانه حالج  فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   86/80 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  247)بالمناصفه(در 
واقع  اصلی   2645 از  شده  مفروزومجزی  838فرعي  از  فرعی   921 شماره 

دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره 7544 هیات :آقای محمد میرزایی کاشاني فرزندعباس به شماره 
شناسنامه 374 وخانم معصومه حاجي عبداله لو فرزند محمد به شماره شناسنامه 
422)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 121/25مترمربع پالک 
شماره 7 فرعی مفروزومجزی شده از2872اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1393/2/1تاریخ انتشار نوبت دوم1393/2/17                     

  عباس عباس زادگان   رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012004016 شماره  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا خاني فرزند قربانعلي 
 195.88 مساحت  به  خانه   باب  یک  در  داران  از  صادره   3793 شناسنامه  بشماره 
مترمربع  بر روی  پالک 5 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خریداري از مالک رسمي 

آقاي بهرامعلی خوانساری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات  شماره139260302012004013  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید مریدي فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 14 صادره از چادگان در یک باب خانه  به مساحت 200 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک5 فرعي از60 اصلي   واقع در  رزوه خریداري از مالک 

رسمي آقاي علی عروجی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012004010  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي اله دادي فرزند مطلب 
بشماره شناسنامه 5750015394 صادره از چادگان در یک باب خانه  به مساحت 260 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از62 اصلي  خریداري از مالک رسمي 

آقاي    مطلب اله دادی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012004007  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي قراداغي فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 3196 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 191 مترمربع 
بر روی  پالک 5 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خریداري از مالک رسمي وراث علی 

یادگاری  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012004004  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  مؤمني  نورمحمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
بشماره شناسنامه 205  در یک باب خانه  به مساحت 266.30 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک3 فرعي از 149 اصلي  واقع در میاندشت خریداري از مالک رسمي آقاي 

سید اسماعیل موسوی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012004001  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فتح اله احمدي فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 3296 در یک باب خانه به مساحت 439.86 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک 1  فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان خریداري از مالک رسمي 

وراث  نعمت اله  احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003998  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فتح اله احمدي فرزند نعمت اله 
به مساحت 154.83 مترمربع  مفروز و  باب خانه    بشماره شناسنامه 3296 در یک 
مجزي شده از پالک1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي 

ورثه نعمت اله احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003995  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جدیدي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 236 در یک باب چهاردیواری به مساحت 277.60 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خریداري از مالک رسمي آقاي هاشم 

شاهسوندی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003992  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا جدیدي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 236  در یک باب خانه  به مساحت 217.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
آقاي هاشم  مالک رسمي  از  افوس خریداري  در  واقع  اصلي  از206  فرعي   1 از پالک 

شاهسوندی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003989  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم نوري قرقري فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 343  در یک باب  چهار دیواری به مساحت 48 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خریداري از مالک 

رسمي آقاي یونس بهمن زیاری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003986  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داود اسماعیلي دوتوئي فرزند 
به مساحت 48 مترمربع   مفروز و  باب خانه   بهمن بشماره شناسنامه 250 در یک 
مجزي شده از پالک1 فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان خریداري از مالک   آقاي 

خداداد جعفری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003982  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم نوري قرقري فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 343  در یک باب  چهار دیواری به مساحت 32 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي  واقع درسمندگان خریداري از مالک 

رسمي آقاي  خداداد جعفری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003983  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داود اسماعیلي دوتوئي فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 250  در یک باب  چهار دیواری به مساحت 405/43 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان خریداري از مالک   

آقاي جوانشیر چراغی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003976  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داود اسماعیلي دوتوئي فرزند 

بهمن بشماره شناسنامه 250  در یک باب خانه  به مساحت185/88 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي 

آقاي مسعود علیقلیان محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   139260302012003958هیات  شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمعلي کریمي فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 3011 صادره از چادگان در یک باب خانه  به مساحت 198 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خریداري از مالک 

رسمي آقاي علی هاشمی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003927  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین انالوئي فرزند میرزا مالک 
بشماره شناسنامه 12 در یک باب خانه  به مساحت 299.75 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي 

میرزا محمد احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003924  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  داود حسینخاني  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت 
به  خانه   باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه    22 بشماره شناسنامه  حسینعلي 

مساحت 374/48 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي  واقع 
در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي حسینعلی حسینخانی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003921  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم بیات چادگاني فرزند 
به  خانه   باب  یک  ازششدانگ   مشاع  دانگ  درسه   109 شناسنامه  بشماره  احمدقلي 
مساحت 374/48 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع 
در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي حسین علی حسیخانی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302012003918  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سید نبي اله موسوي میاندشتي 
 196.48 مساحت  به  خانه   باب  یک  در   1795 شناسنامه  بشماره  محسن  سید  فرزند 
میاندشت  در  واقع  اصلي   از149  فرعي   3 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  

خریداري از مالک رسمي آقاي سید محسن موسوی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003915  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید روح اله موسوي میاندشتي 
فرزند سید محسن بشماره شناسنامه 16 در یک باب خانه  به مساحت 196.12 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي   واقع در میاندشت خریداري از 

مالک رسمي آقاي سد محسن موسوی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003912  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  عالئي  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت 
محمدصادق بشماره شناسنامه 1020 در یک باب خانه   به مساحت 364.70 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 202 اصلي  واقع در ششجوان خریداري از 

مالک رسمي آقاي محمد علی اعالئی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003930  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي کیاني فرزند کرمعلي 
بشماره شناسنامه 1535 در یک باب خانه  به مساحت 162.88 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالک 12 فرعي از12 اصلي  واقع در  داران خریداري از مالک رسمي آقاي یداله 

دادگستر محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات  شماره139260302012003933  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شریفي داراني 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 301 در یک باب خانه  به مساحت 132.63 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران خریداري از مالک 

رسمي آقاي سید عزت اله مصطفوی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003936  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  شریفي  محمدرسول  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 15 در یک باب خانه  به مساحت 258.63 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از12 اصلي   واقع در  داران خریداري از مالک 

رسمي آقاي سید عزت اله مصطفوی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003939  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدتقي شریفي داراني فرزند 
محمدمهدي بشماره شناسنامه 1786  در یک باب خانه  به مساحت 182.36 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک12 فرعي از12 اصلي   واقع در داران خریداري از مالک 

رسمي آقاي سید عزت اله مصطفوی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003942  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلرخ حسیني آخوره سفالئي  فریدن تصرفات  ملک 

فرزند علي بشماره شناسنامه 64 در یک باب خانه  به مساحت 342 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک 308 فرعي از 205 اصلي    واقع در  افوس خریداري از مالک 

رسمي آقاي  محمد رضا فرح بخش محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003948. هیات 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم نسرین اسکندري فرزند حجت 
اله بشماره شناسنامه 6102 در یک باب خانه   به مساحت 80.17 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در میاندشت خریداري از مالک رسمي 

آقاي  علی احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003945  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل شاهسوند فرزند 
مترمربع     420.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در   28 شناسنامه  بشماره  میرزامحمود 

مفروز و مجزي شده از پالک 49 فرعي از205 اصلي  واقع درافوس خریداري از مالک 
رسمي آقاي جعفر شاهسوندی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003961  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسفعلي ابراهیمي فرزند نجف 
بشماره شناسنامه 82 صادره از داران در یک باب خانه  به مساحت 1370.18 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خریداري از مالک 

رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003964  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي کرمي فرزند علي 
و  مفروز  مترمربع    347.12 به مساحت  خانه   باب  یک  در   3763 بشماره شناسنامه 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد کرمی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003967  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اله  ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي عباسي فرزند آیت 
بشماره شناسنامه 86 صادره از چادگان در یک باب خانه  به مساحت 197.77 مترمربع 
پالک 1 فرعي از 64 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي واقع 

درچادگان خریداري از مالک رسمي آقاي حیدر کرمی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003970  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسین جعفري فرزند 
آقامعلي بشماره شناسنامه 3735 در یک باب خانه  به مساحت 217.76 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي 

آقاي رضا قلی طاهری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003973  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  صنم طاهري مندرجاني فرزند 
هیبت اله بشماره شناسنامه 535  در یک باب خانه  به مساحت 227.78 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 66 اصلي  واقع در مندرجان خریداري از مالک رسمي 

آقاي  تیمور منوچهری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003862  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
الهي فرزند  ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  امیرحسین فیض 
جعفر بشماره شناسنامه 1271380528 درپنج چهل و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به استثنای بهای ثمن اعیان به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي  عبد 

المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003892  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهرداد فیض الهي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3697  درپنج چهل و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 551.62 مترمربع به استثنای بهای ثمن اعیان  مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از64 اصلي   واقع درچادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003890  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم بتول دائي گورتوني فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 515  درسه دانگ و سه بیست و سوم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003887  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  الهي  فیض  ژیال  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت 
باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  یازدهم  درسه    41 بشماره شناسنامه  محمدحسین 
خانه  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي 

واقع درچادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003875  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
الهي فرزند محمد  ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهین فیض 
حسین بشماره شناسنامه 13 درسه یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003872  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر فیض الهي فرزند محمد 
حسین بشماره شناسنامه 143  درشش یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64  اصلي  واقع 

در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003869  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمود فیض الهي فرزند محمد 
حسین بشماره شناسنامه 145  درشش یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 551.62 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع 

در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003865  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر فیض الهي فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 96  درشش یازدهم دانگ مشاع از  یک باب خانه  به 
مساحت 551.62 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003894  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مسعود فیض اللهي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3879  درپنج چهل  و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به استثنای بهای ثمن اعیان  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 
المحمد  1  فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي عبد 

بیات محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات  شماره139260302012003893  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد فیض الهي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 1597 درپنج چهل و چهارم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به 
استثنای بهای ثمن اعیان  به مساحت 551.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003855 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  نادي چادگاني  متقاضي خانم نصرت  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک 
مسیب بشماره شناسنامه 75 در یک باب خانه  به مساحت 371.82 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي  آقا 

قلی عباسی محرز گردیده است

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003858  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسفعلي اله دادي فرزند 
حسینعلي بشماره شناسنامه 6 در یک باب خانه  به مساحت 293.12 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي 

آقاي اسداله صالحی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003852  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حیدر  فرزند  حاتمي  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
بشماره شناسنامه 220  در یک باب خانه  به مساحت 112.20 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 1787 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خریداري از مالک رسمي آقاي 

عیدی محمد بهارلومحرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  برابر راي شماره 139260302012003849 هیات 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید کاظم حسیني داراني فرزند 
مترمربع    478.88 مساحت  به  خانه   باب  یک  در    416 شناسنامه  بشماره  احمد  سید 
مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران  خریداري از مالکیت 

رسمي خود متقاضی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003846  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دمنه  مباشري  اعظم  خانم  متقاضي    بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
مترمربع    143.26 مساحت  به  خانه   باب  یک  در   28 شناسنامه  بشماره  محمد  عیدي 
مفروز و مجزي شده از پالک  251 فرعي از2 اصلي واقع در دامنه خریداري از مالک 

رسمي وراث  خانم محترم باقری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003843  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسین  فرزند  عسگري  علي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
بشماره شناسنامه 27  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 451.88 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 208 فرعي از2 اصلي   واقع در دامنه  خریداري 

از مالکیت رسمي  خود متقاضی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003840  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سیده مهتاب عبداللهي دمنه 
فرزند منیر بشماره شناسنامه 3562 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به 
مساحت 451.88 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 208 فرعي از2 اصلي   واقع 

دردامنه خریداري از مالکیت رسمي خود متقاضی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003837  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قدرت اله شیخي داراني فرزند 

ابراهیم بشماره شناسنامه 135 در یک باب  مغازه  به مساحت 45.90 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالک 45 فرعي از11 اصلي واقع  داران خریداري از مالک رسمي آقاي 

ناصر رحیمی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003833  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیدرضا حسیني داراني فرزند 
سید موسي بشماره شناسنامه 3384  در یک باب خانه  به مساحت 485.68 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خریداري از مالکیت 

رسمي  خودش محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003834  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیاوش میرزائي فرزند 
محمدصادق بشماره شناسنامه 9 صادره از چادگان در یک باب  مغازه به مساحت 42 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان خریداري 

از مالک رسمي حشمت اله اله دادی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003827  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس مقصودي افوسي فرزند 
به مساحت  خانه   باب  یک  در  افوس  از  بشماره شناسنامه 99 صادره  محمد حسین 
504.30 مترمربع بر روی  پالک 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خریداري از 

مالک رسمي آقاي باقر عاطفی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003809 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفتح مقصودي فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 14 صادره از افوس در یک باب خانه به مساحت 542.8 مترمربع  بر 
روی پالک 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خریداري از مالک رسمي آقاي عبد 

الحسین سلطانی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003824  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي شریفي داراني فرزند ملک 
محمد بشماره شناسنامه 71  در یک باب خانه  به مساحت 301.69 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک 12/12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خریداري از مالک رسمي 

آقاي  نصرت اله کالنتری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003909  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حیدري داراني فرزند امیر 
آقا بشماره شناسنامه 238  در یک باب مغازه  به مساحت 26.14 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک 9 فرعي از 11 اصلي   واقع در داران  خریداري از مالک رسمي 

آقاي نعمت اله شیخ دارانی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003698  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اله  ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مظاهر کرمي فرزند فضل 
بشماره شناسنامه 4  در یک باب خانه  به مساحت 225 مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 221اصلي   واقع در خمسلو خریداري از مالک رسمي آقاي فتح اله 

شهیدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003684  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  زالي  معصومه  خانم  متقاضي   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت 
محمدحسین بشماره شناسنامه 2036 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به 
مساحت 83/53 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 144 فرعي از11 اصلي   واقع در 

داران  خریداري از مالک رسمي آقاي  مجید خان احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003685  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي مهدوي گنجه فرزند 
به  خانه   باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در    187 شناسنامه  بشماره  امامقلي 
مساحت83.53 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 144  فرعي از11 اصلي   واقع در  

داران خریداري از مالک رسمي آقاي مجید خان احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003729  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مل حسیني داراني فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 158 در یک باب خانه  به مساحت 156 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک 29 فرعي از12 اصلي واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي رحمت اله ملحسینی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003719  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله عبدالرحیمي فرزند 
امامقلي بشماره شناسنامه 23 در یک باب خانه یک به مساحت 240/76 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک3 فرعي از 149 اصلي واقع درمیاندشت خریداري از مالک رسمي 

آقاي امیر قلی عبد الرحیمی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003716  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله عبدالرحیمي فرزند 
امامقلي بشماره شناسنامه 23 در یک باب خانه به مساحت 193.2 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک3 فرعي از149 اصلي   واقع در میاندشت خریداري از مالک رسمي 

آقاي امیر قلی عبد الرحیمی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003750 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر احمدي داراني فرزند 
عیدي محمد بشماره شناسنامه 437  در یک باب خانه  به مساحت 154.82 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک12/12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خریداري از 

مالک رسمي آقاي  نصرت کالنتری محرز گردیده است.   

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003747  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  احمدي  محمد  عیدي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
فرزند علي بشماره شناسنامه 57  در یک باب خانه  به مساحت 389.83 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک12/12 فرعي از 12 اصلي واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي  نصرت کالنتری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003744  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  حیدري  قدرت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
ابراهیم بشماره شناسنامه 2732 در یک باب خانه به مساحت 95.62 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالک 11/11 فرعي از 11 اصلي واقع در داران  از مالکیت  رسمي خود 

متقاضی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003741  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حیدر محمدي تخماقلو فرزند 
مجتبي بشماره شناسنامه 17 صادره از بوئین و میاندشت در یک باب خانه  به مساحت 
237 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در  میاندشت 

خریداري از مالک رسمي آقاي  ابراهیم شجاعی محرز گردیده است.

 برابر راي شماره 139260302012003738 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن ترکیان آشجردي 
فرزند آیت اله بشماره شناسنامه 1191  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت 299.32 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 ... ادامه در صفحه 6
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مفاد آراء 
2255 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
رودونصف  زاینده  های  روزدرروزنامه   15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  اطالع  منظور 
جهان چاپ اصفهان آگهی میشود تادرصورتی که شخص یااشخاصی نسبت به صدور 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضاارائه نمایدبدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

 اول شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  شماره139260302008004878سیدنعمت  رای 
وساختمان  مغازه  یکباب  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 

احداثی برروی آن مفروزی ازپالک2070به مساحت30/56مترمربع.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004879  رای 
شناسنامه1165شهرضاوشماره ملی1199400841سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی 
مساحت  ازپالک2072به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و6123جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ11/24مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  شماره139260302008004877سیداکبرمدنی  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199400841ششدانگ  شناسنامه1165شهرضاوشماره 
به  ازپالک2072به مساحت16/86مترمربع که  احداثی برروی آن مفروزی  باساختمان 
انضمام قسمتی ازپالک 2075جمعاتشکیل یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن 

راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004886  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک2072به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و6123جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ11/24مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004874  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199400841ششدانگ  شناسنامه1165شهرضاوشماره 
که  مساحت13/21مترمربع  ازپالک2075به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان 
راداده  آن  برروی  احداثی  وساختمان  یکبابمغازه  2072جمعاتشکیل  ازپالک  باقسمتی 

است.

رای شماره 139260302008004726- زهرا صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه1124 
شهرضا وشماره ملی 1199097640 ششدانگ یکواحد گاراژمفروزی از پالک2998 به 

مساحت 446/05 متر مربع. 

رای شماره 139260302008003074 – مهوش آزادی پور فرزند ابراهیم به شناسنامه 
پالک  از  مفروزی  مغازه  باب  یک  1198943841 ششدانگ  ملی  وشماره  23 شهرضا 

3569 به مساحت 98 /9 متر مربع.

به  حسینعلی  فرزند  زاده  رسول  عبدالصمد   –  139260302008004743 شماره  رای 
شناسنامه708 شهرضا وشماره ملی 1199140961 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3937/2 به مساحت 103/90 متر مربع.

رای شماره 139260302008004711- غالمحسین غالمی شهرضا فرزند حیدر علی به 
شناسنامه 57 شهرضا وشماره ملی 1199124656 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 4101 به مساحت 25/61 متر مربع.

رای شماره 139260302008004725 – مسیح اله سامع فرزند حسن به شناسنامه 85 
شهرضاوشماره ملی 1198897597 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک4101  به 

مساحت 23/91 متر مربع.

به  فرزندعبدالکریم  شهرضا  آقاسی  محمد   –139260302008004731 شماره  رای 
شناسنامه 555 شهرضا وشما ره ملی 1198756810 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   58/70 مساحت  به  پالک4290  از  مفروزی 
2/1514 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است .در ازاء57 ویک سوم سهم مشاع از 

1000 سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه رسول اطرشی.

 167 به شناسنامه  نوراله  فرزند  فخار  زهرا   –  139260302008005358 رای شماره 
از  از یک باب مغازه مفروزی  شهرضا وشماره ملی 1199210374 ششدانگ قسمتی 
جمعا   5012 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   8/70 مساحت  به   5011 پالک 
تشکیل یک باب مغازه راداده است در ازاء13/5 حبه مشاع از 72 ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف حسینعلی حداد.

 167 به شناسنامه  نوراله  فرزند  فخار  زهرا   –  139260302008005357 رای شماره 
از  از یک باب مغازه مفروزی  شهرضا وشماره ملی 1199210374 ششدانگ قسمتی 
از پالک 5011 جمعا  انضمام قسمتی  به  به مساحت 53/50 متر مربع که  پالک 5012 
تشکیل یک باب مغازه راداده است.در ازاء تمامت 60/80 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینعلی وفاطمه حداد.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004908  رای 
مغازه  ازیکباب  قسمتی  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 
باساختمان احداثی برروی آن مفروزی ازپالک6121به مساحت 15/06مترمربع که به 
آن  برروی  احداثی  یکباب مغازه وساختمان  انضمام ششدانگ پالک7371جمعاتشکیل 

راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004880  رای 
شناسنامه1165شهرضاوشماره ملی1199400841سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی 
مساحت  ازپالک6122به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ششدانگ3/83مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالکهای2072و6123جمعاتشکیل یکباب 

مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004888  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک6122به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ششدانگ3/83مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالکهای2072و6123جمعاتشکیل یکباب 

مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004881  رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

قسمتی ازیکباب مغازه باساختمان احداثی برروی آن مفروزی ازپالک6123به مساحت 
ازپالکهای6122و2072جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ12/67مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004889  رای 
قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
مساحت  ازپالک6123به  مفروزی  آن  برروی  احداثی  باساختمان  مغازه  ازیکباب 
ازپالکهای6122و2072جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ12/67مترمربع 

یکباب مغازه وساختمان احداثی برروی آن راداده است.

دوم -شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد 

رای شماره 139260302008004660 – سید علی اکبر طبائیان فرزند سید نصراله به 
شناسنامه 261 شهرضا وشماره ملی 1199103586 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 79 به مساحت ششدانگ 208/50 متر مربع.

به  احمد  سید  فرزند  شریفی  السادات  اکرم   –  139260302008004699 شماره  رای 
شناسنامه 312 شهرضا وشماره ملی 1199167861 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 79 به مساحت ششدانگ 208/50 متر مربع.

رای شماره 139260302008005028 – فضل اله کمانی فرزند عباسعلی به شناسنامه 
1341 شهرضا وشماره ملی 1199009520 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

173 به مساحت 236/90 متر مربع. 

به  مهدیقلی  فرزند  شهرضایی  طاوسی  زیبا  شماره139260302008004616-  رای 
شناسنامه 20253 شهرضا وشماره ملی1198482435 دودانگ مشاع از  ششدانگ یک 

باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 173 به مساحت ششدانگ 139/30 متر مربع. 

رای شماره  139060302008004621- سید عبدالرسول مکی شهرضایی فرزند سید 
دانگ  چهار  ملی1199411167  وشماره  شهرضا  سه  حوزه   896 شناسنامه  به  احمد 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 173 به مساحت ششدانگ 

139/30 متر مربع. 

به  نصراله  سید  فرزند  طبائیان  حسن  سید   –  139260302008005337 شماره  رای 
شناسنامه 339 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199339891 ششدانگ قسمتی از یک 
از  از پالک 176 وقسمتی  انضمام قسمتی  به  از پالک174/12  که  باب خانه مفروزی 
دیوار حصا ر شهرضاجمعا تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 79 متر مربع.

به  غالمرضا  فرزند  سبزواری  جمشید   – شماره139260302008003099  رای 
شناسنامه 909 شهرضا وشماره ملی 1198991305 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
بانک مسکن  شعبه صاحب  متر مربع که در رهن  به مساحت 161/40  از پالک 523 

الزمان شهرضا میباشد.

به  محمود  سید  فرزند  پور  میر  جواد  سید   –  139260302008005902 شماره  رای 
شناسنامه 981 شهرضا وشماره ملی 1198966467 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 828 به مساحت ششدانگ 199/47 متر مربع.

به  اله  قدرت  فرزند  شهرضا  شاملی  طلعت   –  139260302008005903 شماره  رای 
شناسنامه 96 شهرضا وشماره ملی 1199011754 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 828 به مساحت ششدانگ 199/47 متر مربع.

–محمد اطرشی فرزند عبدالخالق به شناسنامه  رای شماره 139260302008004717 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198484764 ملی  وشماره  شهرضا   20489
ساختمان دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ156/37 متر 

مربع.

به  عوضعلی  فرزند  شهرضا  کشوری  زهره   -139060302008004723 شماره  رای 
شناسنامه 394 شهرضا وشماره ملی 1199335843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 156/37 

متر مربع.

شناسنامه  به  اسمعیل  فرزند  عبداله سرحدی   -139260302008005508 رای شماره 
32 حوزه یک روستایی خرمشهر وشماره ملی 1829599380 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1048 به مساحت 106/09 متر مربع.

 445 شناسنامه  به  علی  فرزند  همتیان  زهرا   –  139060302008004689 شماره  رای 
از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199000566 ملی  وشماره  شهرضا 

پالک1099 باقیمانده و9907 به مساحت 102/72 متر مربع. 

رای شماره 139260302008005492- جواد شریعت فرزند حسام الدین به شناسنامه 
832 شهرضا وشماره ملی 1199035653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1186 و1188 به مساحت ششدانگ 210/73 متر مربع.   

شناسنامه  به  عبدالحسین  فرزند  باقی  محبوبه   139260302008005493 شماره  رای 
220حوزه یک  اصفهان وشماره ملی 1284699765 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1186و1188 به مساحت ششدانگ 210/73 متر مربع. 

به  اله  فضل  فرزند  آقاربیع  احسان   -139260302008003067 شماره   رای 
شناسنامه783 شهرضا وشماره ملی 1199273805 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1189باقیمانده به مساحت 204/50 متر مربع.

مجتبی باقی فرزند عبدالحسین به شناسنامه  رای شماره 139260302008005387 – 
974 شهرضا وشماره ملی 1199398934 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
از پالک 1278 به مساحت ششدانگ 168/20 متر مربع که در رهن  دوطبقه مفروزی 

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.

رای شماره 139260302008005388 – عبدالحسین باقی فرزند حسن به شناسنامه 3 
شهرضا وشماره ملی 1198812923 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 1278 به مساحت ششدانگ 168/20 متر مربعکه در رهن بانک مسکن 

شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.

به  علی  محمد  فرزند  صدری  عبدالستار   –  139260302008005640 شماره  رای 
شناسنامه 871 شهرضا وشماره ملی 1198928484 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1370 و1370/1 که به انضمام قسمتی از پالک 2480 جمعا تشکیل یک 

باب خانه راداده است به مساحت 136/13 متر مربع .

شناسنامه  به  اله  فرزندفتح  شاملی  مرتضی   –  139260302008003065 شماره  رای 
291 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199372511 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 227/67 متر مربع.

شناسنامه  عبدالستاربه  فرزند  صدری  الهه   –  139260302008003066 شماره  رای 
1533 شهرضا وشماره ملی 1199224030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 227/67 متر مربع.

به  فرزندعبدالکریم  شهرضا  آقاسی  محمد  شماره139260302008004734–  رای 
باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   1198756810 ملی  شهرضاوشماره    555 شناسنامه 
خانه  مفروزی از پالک1514 به مساحت 270 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

1/4290 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.در ازاء270 سهم مشاع از 2172 سهم 
ششدانگ ا نتقال عادی از طرف ابوالقاسم اسحاقی که بایستی تنظیم اظهار نامه گردد.

رای شماره 139260302008004651 – شهین ناظم فرزندسیف اله به شناسنامه 546 
شهرضا وشماره ملی 1199049204 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1614/1 

و1614 به مساحت 237/48 متر مربع.

 239 شناسنامه  به  احمد  فرزند  تاکی  مهدی   -139260302008004970 شماره  رای 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ   1199181099 ملی  وشماره  شهرضا 

دوطبقه مفروزی از پالک 1663 به مساحت ششدانگ 218/25 متر مربع.

به  اله  نعمت  فرزند  شهرضا  براهیمی  الهام   -139260302008004972 شماره  رای 
شناسنامه 98 قمشه وشماره ملی 1199246050 چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک1663 به مساحت ششدانگ 218/25 متر مربع .

رای شماره 139260302008004664 – مینو تاکی فرزند محمد علی به شناسنامه 1016 
شهرضا وشماره ملی 1199006270 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1663 

به مساحت 306 متر مربع.

رای شماره 139260302008005643 – مظفر لطفی شهرضا فرزند اصغر به شناسنامه 
918 شهرضا وشماره ملی 1198952792 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 
طرف  از  عادی  انتقال  مشاع  مربع.درازاء29/15سهم  متر   29/15 مساحت  به   1680

منوچهر خجسته.

رای شماره 139260302008004744 – حسین والی نژاد فرزندعبدال به شناسنامه 58 
حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209274701 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1717 به مساحت 181/50 متر مربع.

به شناسنامه  غالمعلی ساجدی فرزند محمد   – رای شماره 139260302008004655 
3031 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209551802 ششدانگ یک باب ساختمان 

مفروزی از پالک 1717 به مساحت 149/61 متر مربع. 

به  موسی  سید  فرزند  حسینی  بیگم  منیژه   –  139260302008004658 شماره  رای 
شناسنامه 10 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209819678 ششدانگ یک باب 

ساختمان دوطبقه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 172/55 متر مربع.

احمد جمالی فرزند غالمحسین به شناسنامه  رای شماره  139260302008004698– 
684 حوزه 2 شهری خرمشهر وشماره ملی 1829385046 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک1762 به مساحت ششدانگ 152/06 متر مربع .

عبدالخالق  فرزند سید  موسوی   هاجر  سیده  رای شماره 139260302008004700– 
به شناسنامه 67حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209791269سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 152/06 متر مربع .

سهراب  فرزند  پور  سلیمانی  اله  هدایت   –  139260302008005501 شماره  رای 
یک  ششدانگ   1199729620 ملی  وشماره  شهرضا   2 حوزه   46 شناسنامه  به 
مربع. متر   229/20 مساحت  به  و8193  باقیمانده   1763 پالک  از  مفروزی  خانه   باب 
رای شماره 139260302008005464 – حبیب اله متوسل فرزند غالمرضا به شناسنامه 

از  باب مغازه مفروزی  ملی 1198880643 ششدانگ یک  248 شهرضا وشماره 
پالک 2089 به مساحت 41/75 متر مربع.

به  محمدعلی  فرزند  عبدالستار صدری   –  139260302008005641 شماره  رای 
شناسنامه 871 شهرضا وشماره ملی 1198928484 ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک2480 که به انضمام قسمتی از پالک 1370 و1370/1 جمعا 
تشکیل یک باب خانه راداده است به مساحت 165/61 متر مربع.در ازاء167 سهم 
مشاع از 1080 سهم ششدانگ پالک 2/2480 ، 100 سهم آن باالسویه انتقال عادی 
عادی  انتقال  باالسویه  آن  وعبدالرسول جمشیدی و67 سهم  عبدالخالق  از طرف 
از طرف محمود واحمد جمشیدی فرزندان عبدالخالق وسعید ومنوچهر جمشیدی 

فرزندان عبدالرسول.
سید  فرزند  موسوی  پریسا  سیده   –  139260302008005642 شماره  رای 
عبدالصمد به شناسنامه 494حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209925184 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 223 متر مربع.
اله  فرزند  بازلو  تله  حمزوی  یونس   –  139260302008005484 شماره  رای 
دانگ  سه   1199249467 ملی  وشماره  قمشه  یک  حوزه   439 شناسنامه  به  داد 
مساحت  به   3764 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ218/20 متر مربع.
مدینه حمزوی تله بازلو فرزند جواد به  رای شماره 139260302008005487 – 
شناسنامه 853 حوزه قشقایی شیراز وشماره ملی 2293664619 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 218/20 

متر مربع 
به  اله  عزت  فرزند  حمزوی  عزیزاله   –  139260302008005491 شماره  رای 
باب  یک  ملی 1209562812 ششدانگ  2 سمیرم وشماره  شناسنامه 137 حوزه 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 221/74 متر مربع. 
فرزند  آبادی  میر  فخری  عبدالکریم   –  139260302008005389 شماره  رای 
سرفراز به شناسنامه 12حوزه یک روستایی شهرضا وشماره ملی 1199515949 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی برروی آن مفروزی از پالک 5524 

به مساحت 58/95 متر مربع .
سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

اکبر  علی  فرزند  قبادی  رضا  محمد   –  139260302008004974 شماره  رای 
مشاع  ونیم  یکدانگ   1199261114 ملی  وشماره  شهرضا   1604 شناسنامه  به 
از پالک 415 به مساحت ششدانگ 199 متر  ازششدانگ یک باب خانه مفروزی 

مربع که در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
به  علی  محمد  فرزند  قبادی  اکبر  علی   –  139260302008004978 شماره  رای 
شناسنامه 372 شهرضا وشماره ملی 1198855169 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 415 به مساحت ششدانگ 199 متر مربع که دررهن 

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
به  اله  ذبیح  فرزند  شهرضا  زیبافرمانی   -139260302008004979 شماره  رای 
از  مشاع  ونیم  یکدانگ   1199305316 ملی  وشماره  شهرضا   1911 شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک415 به  مساحت ششدانگ 199 متر مربع 

که دررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
رای شماره 139260302008005026- مهین سبزواری فرزند رسول به شناسنامه 
1078 شهرضا وشماره ملی 1199067083 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک479 به مساحت ششدانگ 151/75 متر مربع.
به  فرزندعباسعلی  کمانی  اله  فضل   -139260302008005027 شماره  رای 
از  شناسنامه 1341 شهرضا وشماره ملی 1199009520 چهاردانگ ونیم مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 479 به مساحت ششدانگ 151/75 متر مربع.
به  باقر  فرزند  سلطانپور  اله  رحمت   –  139060302008004702 شماره  رای   
شناسنامه 446 شهرضا وشماره ملی 1199000574 تمامت پنجاه وپنج حبه ونود 
وپنج یکصدوسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

999 به مساحت ششدانگ 135/16 متر مربع
مریم اسحاقی  شهرضافرزند علی اکبر  رای شماره 139060302008004714 – 
حبه  شانزده  1198476710تمامت  ملی   وشماره  19681 شهرضا  شناسنامه  به 
وهشت یکصد وسوم حبه ار 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

999 به مساحت ششدانگ 135/16  متر مربع.
شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004851  رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ17/44مترمربع.
به شماره  فرزندحسن  مدنی  اله  رای شماره139260302008004852 سیدنعمت 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره 
یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ17/44مترمربع.      رای 
شماره  به  فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004853 
مفروزی  مغازه  یکباب  ملی1199101303ششدانگ  شناسنامه33شهرضاوشماره 

ازپالک1347به مساحت ششدانگ18/98مترمربع.                              
شماره  به  فرزندحسن  سیداکبرمدنی  شماره139260302008004857  رای   
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199400841سه  شناسنامه1165شهرضاوشماره 

یکباب مغازه مفروزی ازپالک1347به مساحت ششدانگ18/74مترمربع.          
فرزندحسن  مدنی  اله  سیدنعمت  شماره139260302008004858  رای   
دانگ  ملی1199101303سه  شناسنامه33شهرضاوشماره  شماره  به 
مساحت  ازپالک1347به  مفروزی  مغازه  یکباب  ازششدانگ  مشاع 
ششدانگ18/74مترمربع.        چهارم – شماره های فرعی از 21 اصلی مزرعه رش
کنه                                                                                                                                                                                                                                             
رای شماره 139260302008005462 – فاطمه صغری بهرامی فرزند اسفندیاربه 
از  مشاع  دودانگ   1199364940 ملی  وشماره  شهرضا   6 حوزه   39 شناسنامه 
متر   91/15 مساحت ششدانگ  به   52 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مربع. 
رای شماره 139260302008005463 – شعبانعلی حسین احمدی باصری فرزند 
چهاردانگ   5129845986 ملی  وشماره  شهرضا  دو  حوزه   9 شناسنامه  به  قلی 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 91/15 

متر مربع .
رای شماره 139260302008003013– فاطمه عمو هادی شهرضا فرزند عباسعلی 
از  مشاع  دانگ  سه   1199852570 ملی  وشماره  1762 شهرضا  شناسنامه    به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 171/08 متر مربع.
پنجم - شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آبا د

به  اله  فرزندذبیح  طبیبیان  مرتضی   –  139260302008005022 شماره  رای 
از  شناسنامه 19 شهرضا وشماره ملی 1199134074 تمامت 31/44 حبه مشاع 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 

287/23 متر  مربع 
رای شماره 139260302008005023 – لیال پور غالم فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 535 شهرضاو وشماره ملی 1199170097 تمامت 40/56 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 

287/23 متر مربع .
به  ابراهیم  فرزند  فرجام  مرتضی   –  139260302008004625 شماره  رای 
شناسنامه 780 شهرضا وشماره ملی 1199108774سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 205/59 متر 

مربع.
به  ابوالقاسم  فرزند  افشاری  الهه   –  139260302008004627 شماره  رای 
مشاع  دانگ  سه   1199396826 ملی  وشماره  شهرضا   3 حوزه   763 شناسنامه 
از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 

205/59 متر مربع.   
به  علی  فرزندمانده  احمدرضاکاظمی    – شماره139260302008005002  رای 
شناسنامه 192 شهرضا وشماره ملی 1199038407  ششدانگ یک باب ساختمان 

مفروزی از پالک 779 به مساحت 158/60 متر مربع .
به  فرزندعزیزاله  بیطرف  سعیدامین   -139260302008004732 شماره  رای 
شناسنامه 1377 شهرضا وشماره ملی 1199100171 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک1590و1588  و127 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

329/40 متر مربع.
رای شماره 139260302008004733 – زهرافخار فرزند نوراله به شناسنامه167 
شهرضا وشماره ملی 1199210374  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1590 و1588و127 باقیمانده به مساحت ششدانگ 329/40 متر 

مربع.
پنجم - شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

به  نجف  فرزند  میرزایی  یار  –علی   139260302008004961 شماره  رای 
شناسنامه1915حوزه قشقایی  شیراز وشماره ملی 2293829499 ششدانگ دو 
باب مغازه وساختمان فوقانی وزیر زمین مفروزی از پالک 58 به مساحت 135 

متر مربع. 
رای شماره 139060302008005335 – غالمرضا صهبا فرزند ایرج به شناسنامه 
64 شهرضا وشماره ملی 1199364215 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

116 به مساحت 137/79 متر مربع.
ششم - -شماره فرعی از 49 اصلی مزرعه منوچهر آباد

شناسنامه  به  حمزه  فرزند  نادری  اکبر   –139260302008004634 شماره  رای 
باب  یک  ششدانگ   1199630251 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   9
از 20000  ازا ء488/39 سهم مشاع  به مساحت 488/39 متر مربع.در  ساختمان 
سهم یک حبه از 84 حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقایان محمد 

حسن ورحمت اله سلیم فرزندان محمد کریم.
هفتم -شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله اباد

به  شیرمحمد  فرزند  امیری  بهرام   –  139260302008003077 شماره  رای 
شناسنامه 2061 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209542021 چهار دانگ مشاع 
 153/25 مساحت ششدانگ  به   10 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ 

متر مربع.
رای شماره 139260302008003078 – شهال محمودی فرزند رستم به شناسنامه 
24 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209820323 دودانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ 153/25 متر مربع. 
به  قاسم  فرزند  موسوی  شرافت   –  139260302008005392 شماره  رای   
شناسنامه 3338 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209244268 ششدانگ 

یک باب ساختمان مفروزی از پالک 11 به مساحت 191/95 متر مربع.
به  عبدالحسین   فرزند  مرآتی  محسن   – شماره139260302008004745  رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199223409 ملی  شهرضاوشماره   1470 شناسنامه 

مفروزی از پالک 25 به مساحت 270/42 متر مربع.
به  محمد  دارفرزند  جریده  علیرضا   – شماره139260302008004910  رای 
از  دانگ مشاع  آبادان وشماره ملی1818834081 سه   5 شناسنامه 3046 حوزه 
ششدانگ یک باب ساختمان  مفروزی از پالکهای 61 و1359 و1360 به مساحت 
مشاع  سهم  وچهارم  بیست   – ویک  1سهم  ازاء  مربع.در  متر   271/59 ششدانگ 
الواسطه از طرف ورثه مرحوم حسن  انتقال عادی مع  از 42/38 سهم ششدانگ 

مرتضوی.
زهرا طبیبیان فرزندناصر به شناسنامه  رای شماره 139260302008004911 – 
1170 شهرضا وشماره ملی 1198993911 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان مفروزی از پالک 61 و1359 و1360 به مساحت ششدانگ 271/59 متر 
بیست وچهارم سهم مشاع از 42/38 سهم ششدانگ  مربع.درازاء1 سهم ویک – 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم حسن مرتضوی.
هشتم- شماره های فرعی ازیکصد اصلی مزرعه فیض آباد 

رای شماره 139260302008005901 – ابوالفضل رضایی فرزند خداخواست به 
شناسنامه 105 حوزه 2  سمیرم وشماره ملی 1209849402 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دوونیم طبقه مفروزی از پالک 1به مساحت ششدانگ 

145/75 متر مربع.
رای شماره 139260302008005900- فاطمه باقری فرزند غالمرضا به شناسنامه 
112 حوزه 2سمیرم وشماره ملی 1209849471 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه  دوونیم طبقه مفروزی از پالک 1به مساحت ششدانگ 145/75 متر مربع
رای شماره 139260302008005638 – سعید شرافت فرزند امان اله به شناسنامه 
253 خرمشهر وشماره ملی 1829081802 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 260 به مساحت ششدانگ 207/67 متر مربع .
رای شماره 139260302008005639 – سهیال رضوان فرزند حسن به شناسنامه 
52 شهرضا وشماره ملی 1199266493 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 260 به مساحت ششدانگ 207/67 متر مربع.
رای شماره  139260302008004661– مهرداد جعفری فرزند بهرام به شناسنامه 
1160حوزه 7 اصفهان  وشماره ملی 1290619859 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت ششدانگ 167/80 متر مربع.
رای شماره139260302008005025 – سهیال جعفری فرزند اسکندر به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199859303 ملی  وشماره  قمشه  شهری  یک  حوزه   2435
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت ششدانگ 167/80 متر 
مربع.در ازاء85 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف مهدی جعفری.
هادی  فرزند  جهانشاهی  عسکر  علی   –139260302008 شماره005018  رای 
 2293814265 ملی  وشماره  شیراز  قشقایی  1937حوزه  شناسنامه  شماره  به 
متر  به مساحت 280  پالک شماره514  از  مفروزی  باب ساختمان  یک  ششدانگ 

مربع.
به  اشکبوس  فرزند  فتحی  علی  حمزه   -139260302008005359 شماره  رای 
از  شناسنامه 48 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209832240 ششدانگ قسمتی 
یک باب خانه مفروزی از پالک 589 به مساحت 88/93 متر مربع که به انضمام 
بانک  رهن  ودر  است  راداده  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا   1087 پالک  از  قسمتی 

مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا میباشد.
رای شماره 139060302008005360 – حمزه علی فتحی به شناسنامه 48 حوزه 
2 سمیرم وشماره ملی 1209832240 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی 
از پالک 1087 به مساحت 70/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 589 
جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است ودررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان 

شهرضا میباشد.
نهم – شماره های فرعی از یکصد وهفتاد ویک اصلی مزرعه مهدیه 

شناسنامه  به  بهادر  فرزند  اکبری  بهمن   -139260302008004692 شماره  رای 
1087 بروجن وشماره ملی 6299576650 ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از 

پالک 13 به مساحت 248 متر مربع .
رای شماره 139260302008004738– نوروز اکبری فرزند اسکندربه شناسنامه 
ساختمان  باب  یک  6299575239 ششدانگ  ملی  وشماره  بروجن   2 حوزه   946
مفروزی از پالک 14 به مساحت 234 متر مربع.درازاء234سهم مشاع انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف جهانگیرخان دره شوری.
رای شماره 1392602302008003059- آیت اله اکبری فرزند علی به شناسنامه 
52 شهرضا وشماره ملی 1199661831 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

14 به مساحت218/52 متر مربع. 
به  فرزندعلی  اکبری  امراله   –  1392602302008003079 شماره  رای 
شناسنامه2435 حوزه 4 کازرون وشماره ملی 5479538144 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت 213/02 متر مربع. م الف 25 
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فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجردخریداري از مالک رسمي آقاي بشیر کیماسی محرز 
گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003735  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم صنم رحیمي آشجردي  فریدن تصرفات  ثبت ملک 
باب خانه   از ششدانگ یک  دانگ مشاع  ناصرقلي بشماره شناسنامه 12 درسه  فرزند 
به مساحت 956.90 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 8 اصلي  واقع 

درآشجردخریداري از مالک رسمي آقاي بشیر کیماسی محرز گردیده است.

 برابر راي شماره 139260302012003732 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
محمد  فرزند  آقائي  مرتضي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
بشماره شناسنامه 3693  در یک باب خانه  به مساحت 234 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي   واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي 

حسین اله دادی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003726  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهین سلیمي داراني فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 139 در یک باب خانه  به مساحت 163.37 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالک 29 فرعي از 12 اصلي  واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي  نوراله شفیعی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003688  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  نصراله احمدي داراني فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 5  در یک باب  مغازه به مساحت 8.6 مترمربع    مفروز و 
مجزي شده از پالک 372 فرعي از 11 اصلي  واقع درداران  خریداري از مالک رسمي 

آقاي صفر علی احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003691  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  احمدي  آقاي نصراله  متقاضي  مالکانه بالمعارض  فریدن تصرفات  ملک 
صفرعلي بشماره شناسنامه 5  در یک باب مغازه به مساحت 20.49 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک 372 فرعي از 11 اصلي   واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي صفر علی احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003694  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلیمان قریبي فرزند بهزاد 
به مساحت 164.53 مترمربع   مفروز و  باب خانه   بشماره شناسنامه 1528 در یک 
مجزي شده از پالک 29 فرعي از 12 اصلي   واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد رضا سلیمی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003701  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر مل حسیني داراني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 160 صادره از داران در یک باب خانه  به مساحت 
156 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3199 فرعي از12 اصلي   واقع درداران 

خریداري از مالک رسمي آقاي   رحمت اله ملحسینی محرز گردیده است.

 برابر راي شماره 139260302012003707 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منصور مریدي منصوریه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 171 در یک باب خانه  به مساحت 190 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالک 5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خریداري از مالک رسمي آقاي 

علی عروجی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003710  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  آقاي صادق هادي چادگاني  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک 
به مساحت  باب خانه   از چادگان در یک  یوسفعلي بشماره شناسنامه 3960 صادره 
از  از 62 اصلي واقع درسمندگان خریداري  180/29 مترمربع بر روی پالک 1 فرعي 

مالک رسمي آقاي نیاز علی عباسی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003713  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي   ناصر مریدي منصوري فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 73 در یک باب خانه   به مساحت 150 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک 6 فرعي از 60 اصلي   واقع دررزوه خریداري از مالک رسمي آقاي 

رضا صالحی و غیره  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003791  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئیني  شفیعي  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
درویش بشماره شناسنامه 2957  در یک باب خانه  به مساحت 372.6 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از200 اصلي  واقع در بوئین خریداري از مالک رسمي 

آقاي امیر طهماسبی محرز گردیده است.

 برابر راي شماره 139260302012003794 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  مجتبي شریفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 159 در یک باب خانه به مساحت 193.24 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک 12/12 فرعي از 12 اصلي   واقع درداران خریداري از مالک رسمي 

آقاي  مختار سوادکوهی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003797  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي میرزائي فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 10 در یک باب خانه  به مساحت 127.59 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 12/12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خریداري از مالک رسمي وراث  

میرزا حسن دادگستر محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003799  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئیني  زالي  ابوالقاسم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدن تصرفات  ملک 
حسین بشماره شناسنامه 1975 در یک باب خانه  به مساحت 309 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالک  1 فرعي از 200  اصلي  واقع دربوئین خریداري از مالک رسمي 

آقاي احمد مرتضائ محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003812  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا رفیعي فرزند غالمحسن 
بشماره شناسنامه 3 صادره از بوئین و میاندشت در یک باب خانه  به مساحت 148.5 
میاندشت  از149 اصلي  واقع در   از پالک 4 فرعي  مترمربع   مفروز و مجزي شده 

خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر رافعی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  راي شماره 139260302012003815  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي آیت اله ترکیان آشجردي فرزند 
هیبت اله بشماره شناسنامه 25  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
350 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد 

خریداري از مالک رسمي آقاي هیبت اله ترکیان محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003818 شماره  برابرراي 
ثبت  حوزه  ثبتي  مستقردرواحد  فاقدسندرسمي  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ده باشي فرزند محمدعلي 
بشماره شناسنامه 1898 دریک باب خانه به مساحت 180 مترمربع  مفروز و مجزي 
آقاي حسین  ازمالک رسمي  از 64 اصلي درچادگان خریداري  فرعي  از پالک 1  شده 

عزیزی محرزگردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003821 شماره  برابرراي 

ثبت  حوزه  ثبتي  مستقردرواحد  فاقدسندرسمي  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  آشجردي  اسدمؤمني  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک 
تیموربشماره شناسنامه 612 دریک باب خانه  به مساحت 271.98 مترمربع مفروز و 
مجزي شده ازپالک 1 فرعي از 8 اصلي واقع درآشجرد خریداري ازمالک رسمي آقاي 

تیمورمومنی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات   139260302012003901 شماره  برابرراي 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقدسند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فیض اله نادي فرزند احمد قلي 
به مساحت 514.65 مترمربع   مفروز  باب  ساختمان  بشماره شناسنامه 180 دریک 
ومجزي شده ازپالک 5 فرعي از 62 اصلي  واقع درسمندگان خریداري ازمالک رسمي 

آقاي محمدآقائی  محرزگردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302012003904 شماره  برابرراي 
وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا نادي فرزندمحمدبشماره 
شناسنامه 3248 دریک باب خانه به مساحت 360.88 مترمربع مفروزو مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خریداري ازمالک رسمي آقاي محمودمیرزائی 

محرز گردیده است. 

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

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.         

تاریخ انتشار نوبت اول :  1393/2/1                 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1393/2/16  

محمدسلمانی-رئیس ثبت فریدن

نوبتی سه ماهه چهارم نطنز ) نوبت اول ( 
 2273بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین نامه مذکور 
امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال 92 پذیرفته شده و امالکي که در 
آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )93/2/1( به مدت 

90 روز مي باشد. به شرح ذیل آگهي مي گردند:

اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 

3913 – اسماعیل سلمان پور فرزند مهدی سه سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ یکباب 
خانه و باغچه مخروبه بمساحت 133/80 متر مربع 

4015 – خانم عصمت شیر محمدی فرزند احمد و خانم فاطمه شیر محمدی فرزند احمد 
بالمناصفه یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 252/07 متر مربع 

مفروز و مجزی شده از شماره 331 فرعی  
4026 - خانم کبری رحمتی فرزند حسن ششدانگ کوچه متروکه بمساحت 4/40 متر 

مربع 

ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطیر ، فرعی ذیل 
607 – آقاي حسین احمدی مزرعه خطیری فرزند حسن ششدانگ یکباب اطاق فوقانی 

بمساحت 22/10 مترمربع 

ازشماره 51 – اصلي رهن  ، فروعات ذیل 
250 –آقای امیر صالحی رهنی فرزند اکبر 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت 124/81 متر مربع
718 – علی میرزاخانی مهابادی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 178/55 متر مربع 

ازشماره 53 – اصلي افوشته، فرعي ذیل
1313 – آقای حسن محبوبی فرزند علی اکبر ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه بمساحت 

7 متر مربع 

ازشماره 74 – اصلي ویشته ، فرعي ذیل 
ناصر امینی ویشته فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 261/10 متر   – 672

مربع  

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
1396– آقاي سید احمد حسینی  خفری فرزند سید محمد دو سهم مشاع از بیست سهم 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 1138 متر مربع

بمساحت  زمین  قطعه  ششدانگ  رمضان  فرزند  خفری  عزیزی  حسین  آقای   –  1426
202/40 متر مربع  

از شماره 127 – اصلي دستجرد ؛ فروعات ذیل 
137 – خانم عذرا زرقامی فرزند بابا یک سهم مشاع ازیازده سهم ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 845/23 متر مربع 

219 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا یک سهم مشاع ازیازده سهم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 122/85 متر مربع 

407 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 729/30 متر مربع 

481 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 1223/80 متر مربع

497 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 1320/29 متر مربع

511 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 581/40 متر مربع

670 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشجر بمساحت 396/17 متر مربع

702 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا یک سهم مشاع ازیازده سهم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 335/67 متر مربع

761 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 220/68 متر مربع

866 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا 2263 سهم مشاع از 39600 سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 292/47 متر مربع

890 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا یک سهم مشاع ازیازده سهم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 543/32 متر مربع

954 - خانم عذرا زرقامی فرزند بابا یک سهم مشاع ازیازده سهم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 987/53 متر مربع

از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذیل 
فاطمه  خانم  و  جزنی  رشیدی  اقدس  خانم  و  جزنی  رشیدی  غالمرضا  آقای   –  413

رشیدی جزنی فرزندان محمد هر کدام دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
معروف چاله کره بمساحت 1240/20 متر مربع 

دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چیمه ؛ فروعات ذیل 

577 – آقای سید رحیم جاللی چیمه فرزند سید مرتضی دو سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یکباب بوم کند بمساحت 126/79 متر مربع 

589 – آقای مسعود ابراهیم بیگی چیمه فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب خانه در حین 
احداث معروف محله سرپشته بمساحت 154/20 متر مربع 

از شماره 38 – اصلی ولوجرد فرعی ذیل 
2 – خانم ایران محمدی ولوجردی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه بمساحت 445/50 

متر مربع 

از شماره 128 – اصلي هنجن ؛ فروعات ذیل 

1196 – ثریا خانم معماری هنجنی فرزند علی ششدانگ قطعه باغچه معروف سنگ سفید 
بمساحت 292 متر مربع

بمساحت  مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  مهدیان  حسنعلی  آقای   –1269
242/40 متر مربع

1279– آقای محمد حسین نقی زاده هنجنی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
و مشجر معروف واجنان بمساحت 341/27 متر مربع

ازشماره 134- اصلی یارند فرعی ذیل

1844 – آقای عباس اصغری یارند فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 
95/40 متر مربع

ازشماره 150- اصلی برز فروعات ذیل
معروف  باغچه  قطعه  یک  فرزند غالمحسین ششدانگ  پناه  کریمی  اعظم  خانم   –  847

فروینه بمساحت 163 متر مربع

از  مشاع  دانگ  سه  عزیزاله  سید  فرزند  میرزاباقربرزی  مصطفی  سید  آقای   –  1168
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 825/44 متر مربع 

از  مشاع  دانگ  چهار  آقانصراله  فرزند  برزی  آقامیری  بیگم  معصومه  خانم   –  2655
ششدانگ قطعه زمین بمساحت 8/45 متر مربع     

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذیل

بمساحت  محصور  زمین  قطعه  عباس ششدانگ  فرزند  کشه  مبینی  علی  آقای   –  888
194/50 متر مربع 

901 – آقای اسماعیل مبینی کشه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 
285/50 متر مربع 

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فرعی ذیل 

از  مشاع  دانگ  دو  میرزاابوالقاسم  فرزند  زاده  خامسی  عبداله  سید  آقای   –  1534
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 12753 متر مربع  

ازشماره 193- اصلي طرق ، فرعی ذیل 

بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  اله  نعمت  فرزند  ابوفاضلی  علیرضا  آقای    –  4813
578/50 مترمربع 

ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذیل  

خانم مهناز لباف زاده طرقی فرزند عباس نسبت به دو دانگ وحسین محمد   –  1167
حسینی فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 2483 

متر مربع انتقال مع الواسطه از آقای مصطفی شکوهی طرقی

بمساحت  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  طرقی  بابایی  حبیب  آقای   –  1218
264/10 متر مربع  

ازشماره 214 – اصلي یحیی آباد ، فروعات ذیل 

خانم فاطمه ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت به 800 سهم و خانم بتول   – 323
ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت به 800 سهم و آقای شهرام ضابطی طرقی فرزند 
عنایت اهلل نسبت به200 سهم و خانم سلطان آغا رضازاده طرقی فرزند استادنصراهلل 
به 800  به 5400 سهم و آقای علیرضا ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت  نسبت 
سهم و آقای جواد ضابطی طرقی فرزند عباسخان نسبت به 1300 سهم و آقای مهدی 
فرزند  آقای کورش ضابطی طرقی  و  به 2800 سهم  نسبت  عباسخان  فرزند  ضابطی 
عنایت اهلل نسبت به 600 سهم وآقای داریوش ضابطی طرقی فرزند عنایت اهلل نسبت به 
100 سهم و خانم مرجان میرزائیان فرزند مهدی نسبت به 1000 سهم و آقای عباسعلی 
احمدیان فرد فینی فرزند علی آقا نسبت به 1000 سهم مشاع از 14800 سهم ششدانگ 

قطعه زمین بمساحت 14800 متر مربع 

و  مزروعی  زمین  قطعه  اله ششدانگ  قدرت  فرزند  فرانی  فاطمه محمدی  خانم   –  326
مشجر بمساحت 2066/70 متر مربع 

327 - خانم زهرا محمدی فرانی فرزند قدرت اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
بمساحت 2523/60 متر مربع

328 - آقای قدرت اله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و 
مشجر بمساحت 837/70 متر مربع

به امالک  قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص نسبت  لذا به موجب ماده 16    
مندرج در این آگهي از تاریخ اولین انتشار به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر 
شده اعتراضي داشته باشند واخواهي خود را به این اداره و دادگاه صالحه تسلیم نمایند 
و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق تسلیم 
نمایند اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنین 
برابر تبصره 2 ماده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض 
مي بایست از تاریخ انتشار اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل تسلیم نماید 
و ظرف مدت یک ماه گواهي مشعر بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنین 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود مشخص مي 
شود و واخواهي صاحبان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 
قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهي در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه 

زاینده رود درج ومنتشر مي گردد.م الف 25

تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1393/2تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 /1393/2

   کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز   مجتبي شادمان

مفاد آراء 
قانون  نامه  آئین  2232 شماره 103/93/20/57آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 

تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر  در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و 
بال معارض 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 رای شماره 139260302013002456 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
جهانگیر یبلوئی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 87 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 290 متر مربع پالک 69 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 223 اصلی واقع در شهر برف انبار ) محله سنگباران ( 
فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای علی رضا یبلوئی محرز گردیده است 

2- برابر رای شماره 139260302013002616 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای ایرج 
حسامی فرزند شنبه بشماره شناسنامه 1560 صادره از فریدونشهر در یک باب 
و  مفروز  اصلی   237 از  فرعی   2249 پالک  مربع  متر   123.20 مساحت  به  خانه 
مجزی شده از پالک 9 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدون خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد علی رستمی آخوره علیائی  محرز گردیده است 
3- برابر رای شماره 139260302013002617 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
هاجر  خانم  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
در  فریدونشهر  از  صادره   306 شناسنامه  بشماره  خدا  راه  فرزند  نیا  مشایخی 
یک باب خانه به مساحت 347.70 متر مربع پالک 16 فرعی از 19 اصلی مفروز 
شهر  فریدون  آباد   اسالم  درروستای  واقع  اصلی   19 پالک  از  شده  مجزی  و 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی رضائی  محرز گردیده است 
4- برابر رای شماره 139260302013002628 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
محمد  آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
صادق بهارلوئی فرزند لطف اله  بشماره شناسنامه 43 صادره از فریدن در یک 
مفروز و  اصلی  از 223  فرعی  مربع پالک 70  متر  به مساحت 39.60  باب خانه 
محله   ( انبار  برف  درشهر  واقع  اصلی    223 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی 
سنگباران ( فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای لطف اله بهارلوئی  محرز 

گردیده است 
5- برابر رای شماره 139260302013002634 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یوسف  
رحیمی فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه 137 صادره از فریدن در یک باب 
از 237 اصلی مفروز و  فرعی  متر مربع پالک 2255  به مساحت 27.40  مغازه  
مجزی شده از پالک 118 فرعی از 237 اصلی  واقع درفریدونشهر خریداری از 

مالکین رسمی آقایان محمد رحیمی و حیدر اسفنانی   محرز گردیده است 
6- برابر رای شماره 139260302013002635 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یوسف  
رحیمی فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه 137 صادره از فریدن در یک باب 
خانه   به مساحت 189.50 متر مربع پالک 2254 فرعی از 237 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 117و118 فرعی از 237 اصلی  واقع درفریدونشهر خریداری 

از مالک رسمی آقایان محمد رحیمی و حیدر اسفنانی    محرز گردیده است 
7- برابر رای شماره 139260302013002641 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
غریب  آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
در یک  فریدونشهر   از  قلی    بشماره شناسنامه 396 صادره  فرزند  شاهرخی 
باب خانه   به مساحت 69.70 متر مربع پالک 2363 فرعی از 238 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی  واقع درفریدونشهر خریداری از مالک 

رسمی آقای حیاتقلی باتوانی آخوره علیائی     محرز گردیده است 
8- برابر رای شماره 139260302013002642 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای حسن  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک  ثبت  حوزه 
چیانی فرزند جعفر قلی     بشماره شناسنامه 55 صادره از فریدونشهر  در یک 
باب خانه   به مساحت 125.50 متر مربع پالک 374 فرعی از 231 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی  واقع در وحدت آباد فریدونشهر  

خریداری از مالک رسمی آقای حسینقلی جعفری     محرز گردیده است 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/2/1 دوشنبه 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/2/16 سه شنبه 
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدنوشهر 

نوبتی سه ماهه چهارم اردستان ) نوبت اول ( 
2269 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1392 بخش هفده ثبت اصفهان 

نامه آن  آیین  ثبت اسنادو امالک و ماده 59 اصالحی  قانون  به موجب ماده 12 
امالک و رقبات واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت آن در 
سه ماهه چهارم سال 1392 پذیرفته شده است و همچنین شماره های از قلم افتاده  
نیز آنچه طبق هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش هفده 
ذیل آگهی می نماید برای 2 مرتبه به فاصله یک ماه منتشر و مهلت اعتراض بر 
آن از تاریخ اولین نوبت انتشار به مدت 3 ماه میباشد بشرح ذیل آگهی مینماید . 
امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقر منتشر و ال کن به واسطه اشتباه موثری 
که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیات نظارت یا دستوراداری مستند به 
اختیار ات تفویضی هیات نظارت بندهای 385و386و387 مجموعه بخشنامه های 

ثبتی تا اول مهر ماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند 
دهستان سفلی – قریه کچو مثقال به شماره 75 اصلی و فرعی زیر 

فرزند  منتهایی  دخیل  و  حسین  فرزند  مثقالی  کچو  رحمتیان  فاطمه  خانم   -702
انتقالی  ملک  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  کدام  هر  بالمناصفه  علی 
که  عبدالحسین  مال  دختر  مثقالی  کچو  منتهایی  خانم  صدیقه  از  واسطه  نحل 
آگهی  اظهار  مشخصات  سایر  قید  بدون  خانم  صدیقه  اولیه  نوبتی  آگهی   در 

شده است .
این  در  مندرج  امالک  به  نسبت  کسی  چنانچه  امالک  ثبت  قانون  ماده  موجب  به 
را  خود  واخواهی  دادخواست  روز   30 مدت  در  باشد  داشته  واخواهی  آگهی 
پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحد  ماده   2 تبصره  طبق  و  تسلیم  اداره  این   به 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  های 
گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به 
نوبت  یک  فقط  آگهی  این   . نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم 
منتشر و  درج  اصفهان  رود  روزنامه زاینده  در  اول  نوبت  انتشار  تاریخ   از 

 می گردد .  م الف 25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/2/1 

خیر اله عصاری رییس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رای 
: 1828بتاریخ 92/1/30 مرجع  دادنامه  : 91-1565 شماره  پرونده  2268 کالسه 
رسیدگی : شعبه چهارم شورای حل اختالف خواهان : لیال اسد پوریان نشانی : 
خانه اصفهان – فلکه نگهبانی – کوچه غدیر – ساختمان غدیر – طبقه همکف خوانده 
: مهدی قائدی مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک گردشکار 
: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان 
لیال اسدپوریان به طرفیت خوانده مهدی قائدی بخواسته مطالبه نفقه خود و فرزند 
مشترک نظر به اینکه به موجب سند نکاحیه رسمی رابطه زوجیت محرز می باشد 
و طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زوجه برعهده شوهر می باشد 
ماده  به موجب  و  باشد  می  فرزند خوانده  ملیکا  ابرازی  مدارک  وفق  وهمچنین 
1199 قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و خوانده با توجه به مجهول 
المکان بودن و نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت 
ثابت  را  مطروحه  دعوی  شورا  لذا  ننموده  ارائه  مشترک  فرزند  و  خواهان  نفقه 
و  مدنی  قانون   1199-1206-1107-1106-  1111 مواد  به  استناد  با  و  دانسته 
به شماره  خواهان  تقدیمی  الیحه  و  پرونده  در  کارشناسی مضبوط  نظریه  وفق 
ثبتی 14000 مورخه 92/9/19 خوانده را به پرداخت جمعا مبلغ پنج میلیون تومان 
از تاریخ 89/11/1 لغایت 92/9/30 بابت نفقه خواهان و مبلغ هشتصد و چهل و 
نه هزار و ششصد تومان از تاریخ 91/8/6 ) تقدیم دادخواست ( لغایت 91/12/29 
بابت نفقه معوقه فرزند مشترک و از تاریخ 92/1/1 ماهیانه مبلغ یکصد و نود و پنج 
هزار تومان بصورت مستمر بابت نفقه ملیکا در حق خواهان محکوم و اعالم می 
دارد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس 
 از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

می باشد .  م الف 345 شورای حل اختالف شعبه چهارم حقوقی اصفهان  

   تغییرات 
 ( میمه  صبا  جایگاه  شرکت  در  تغییرات  آگهی   103/93/117/24 شماره   2274
سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 276 با شناسه 10861231182 برابر صورت 
العاده مورخ 1392/12/26 و مجمع عمومی عادی و  جلسات مجمع عمومی فوق 
هیئت مدیره مورخ 1393/1/24 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است 
. 1- ماده یک اساسنامه اصالح گردید بدین شرح : نام شرکت از جایگاه صبا میمه 
به جایگاه سوخت رسانی سیروس میمه تغییر یافت 2- آقایان منوچهر گرانمایه و 
حمید گرانمایه و مجید گرانمایه و علی خردمند و خانم سوسن گرانمایه به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان عباسعلی گنجی و حسین 
ساربان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 
انتخاب گردیدند . 3- هئیت مدیره از بین خود آقای منوچهر گرانمایه به شماره 
ملی 6229837201 را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و آقای 
حمید گرانمایه به شماره ملی 6229847681 را به عنوان  نائب رئیس هئیت مدیره 
تعیین نمودند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای منوچهر 
مصوبات  مجری  شرکت  عامل  مدیر  ضمنا  است  معتبر  شرکت  مهر  و  گرانمایه 
هئیت مدیره خواهد بود . 4- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی 
 های شرکت تعیین گردید . ضمنا امضاء ذیل دفاتر در تاریخ 1393/1/26 تکمیل

 گردید .رئیس ثبت میمه – حسین نوروز          



 کتاب خاطره نویسی اصفهان 
نگاشته می شود

کتاب خاطره نویس��ی اصفهان توس��ط کودکان 9 تا 12 س��ال نگاشته 
می ش��ود.مدیر کتابخانه عالمه امین��ی گفت: مقارن ب��ا هفته اصفهان 
کتاب خاطره نویس��ی اصفهان که ش��امل نقاش��ی هایی از اماکن، ابنیه 
و آثار تاریخ��ی اصفهان اس��ت در میدان ام��ام )ره( توزیع می ش��ود و 
کودکان زی��ر12 س��ال خاطراتش��ان را از اماک��ن تاریخی، ابنی��ه و ... 
 دربخش خاصی که ب��رای خاطره نویس��ی دراین کتاب طراحی ش��ده 

می نویسند.
 وی افزود: ما ب��ر طبق نوع ن��گارش، روان ب��ودن و ... جوای��زی را برای 
این عزیزان در نظر می گیریم. عالقه مندان به ش��رکت کودکانش��ان در 
 این مس��ابقه می توانند از ۳ تا 1۰ اردیبهش��ت ماه در می��دان امام )ره( 

حضور یابند .
سینماهای در اختیار بنیاد شهید استان به حوزه هنری واگذار می شود

ریی��س ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان گف��ت: س��ینماهای در 
مالکی��ت بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران ای��ن اس��تان ب��ه ح��وزه 
هنری واگذار می ش��ود. س��ید مهدی س��یدین نیا اف��زود: از بین پنج 
س��ینمای در اختیار بنیاد ش��هید دو س��ینما فع��ال و مابق��ی مخرویه 
اس��ت که پس از انجام مراح��ل واگذاری م��ورد مطالعه ق��رار خواهند 
 گرفت ت��ا در صورت قابلی��ت ه��ای الزم برای اک��ران فیلم بازس��ازی

 شوند..

 بومی نویسی راهکار نجات
 ادبیات ماست

مس��ئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری بومی نویسی را راه نجات 
ادبیات کش��ور دانس��ت و گفت: یک��ی از راهکارهای بومی نویس��ی این 
اس��ت که بدانیم برای چه کسی می نویسیم.  کمال ش��فیعی در کار گاه 
نقد و بررسی شعر و بزرگداشت س��عدی در بیرجند، اظهار داشت: امروز 
 ادبیات و شعر ما می تواند در موضوع فرهنگ کشور تأثیر شگرفی داشته

 باشد.
وی با اشاره به جای خالی ادبیات در فرهنگ، تصریح کرد: اساتید فرهنگی 
باید خوراک فرهنگی برای کش��ور تهیه کنند چراکه در غیر این صورت 
بدون شک نسل آینده وامدار و نیازمند دیگران خواهد بود.اخالق گریزی 
و ادبیات گریزی، معضل نسل امروزمسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه 
هنری کشور  اذعان داشت: نسل امروز نسلی فرهنگ گریز هستند و همه 
 مسئوالن باید فرهنگ ایرانی و اسالمی را احیا کنند و به نسل های آینده 

تحویل دهند.

» نقاشی آبرنگ « در کتابخانه مرکزی
نمایشگاهی از آثار نقاش��ی آبرنگ در کتابخانه مرکزی اصفهان در حال      

برگزاری است.آذر پاکروان ، مس��ئول برگزاری این نمایشگاه در گفت و 
گو با خبرنگار ایمنا در این باره گفت: در این نمایش��گاه ۳۶ اثر نقاشی در 
ابعاد ۵۰ در ۷۰ و ۴۰ در ۵۰ وجود دارد که با تکنیک های آبرنگ و پاستل 

طراحی شده اند.
 ای��ن هنرمن��د ج��وان ک��ه ب��رای نخس��تین ب��ار اس��ت ب��ه برپایی 
نمایش��گاهی انف��رادی از مجموع��ه آث��ارش اق��دام نموده اس��ت در 
 ادامه اف��زود: ای��ن آث��ار از موضوع��ات مختل��ف طبیع��ت و گل تهیه 
شده اند. گفتنی است که این نمایشگاه نقاش��ی از ۳۰ فروردین ماه آغاز 
شده و تا ۴ اردیبهشت ماه در ساعات 9 صبح تا 1 و ۴ بعد از ظهر تا ۸ ، در 
گالری شماره 1 کتابخانه مرکزی اصفهان ، واقع در خیابان باغ گلدسته 

ادامه خواهد داشت. 
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عبدالحسین زرین کوب درباره بیان رسوایی و گناه در 
شعر سعدی می نویسد: »بیان گولی ها و رسوایی هایی 
را که در این دنیا با احوال و اطوار انسان آمیخته است 
بر سعدی عیب گرفته اند. گناه سعدی این است که 
نه بر گناه دیگران پرده می افکند و نه ضعف و خطای 

خود را انکار می کند. 
کدام دلی هس��ت که »در جوانی چنان ک��ه افتد و 
دانی« در برابر زیبایی ها و دلبری های وسوسه انگیز 
خوبان نل��رزد و هوس خط��ا و آرزوی گن��اه نکند؟ 
تا جان بوده اس��ت و تا جهان هس��ت انس��ان صید 
زیبایی و بنده ش��هوت و گناه اس��ت و ای��ن لذت و 
عش��رت که زاه��دان و ری��اکاران و دروغگویان آن 
را به زبان ن��ه به دل وقاحت و حماق��ت نام نهاده اند 
 سرنوش��ت ابدی و سرگذش��ت جاودانی بش��ریت

 خواهد بود.
در ای��ن ص��ورت آن ج��ا ک��ه س��عدی از عش��ق و 
جوانی س��خن می گوید و ش��یفتگی و زیباپرستی 
خود را ی��اد می کند س��خن از زبان بش��ر می راند و 
 پرمایه ترین و راست ترین و بی پیرایه ترین سخنان او

 همین هاست.
 تنها او نیس��ت که ش��ور زیبای��ی دلش را ب��ه لرزه 
درمی آورد و عن��ان طاقت را از دس��تش می رباید، 
آن زاه��د بیابان نش��ین ه��م از ترس آنک��ه در این 
راه نلغ��زد به غ��ار پناه می ب��رد و باز وقتی به ش��هر 
 می آید صید غالم��ان خوب رو و کنی��زان دل فریب 

می شود.
او بی ریایی و بی پردگی را تفاوت سعدی با ریاکاران و 
مالمت گران می داند: »تفاوت سعدی با مالمت گران 
و ریاکاران و دروغ گویان این است که سخنش مثل 
»شکر پوست کنده« است. نه رویی دارد و نه ریایی. 
اگر لذت گرم گناه را به جان می خرد دیگر گناه سرد 

بی لذت دروغ و ریا را مرتکب نمی شود.
 راس��ت و بی پرده اقرار می کند که زیبایی در هر جا 
و هر کس باش��د قوت پرهیزش را می شکند و دلش 
را به ش��ور و هیجان می آورد. همین ذوق سرشار و 
دل عاشق پیشه است که او را با همه کاینات مربوط 

می کند و با کبک و غوک و ابر و نسیم همدرد و همراز 
می نماید. باید دلی چنین عاشق پیش��ه و زیباپسند 
باشد تا مثل او هر پستی و گناه و هر سستی و ضعف 

را ببخشاید و تحمل کند.
 نه از قاضی همدان و شاهدبازی او اظهار نفرت کند 
و نه از ترش روی��ی زاهد و بی ذوق��ی و گران جانی او 
برنجد و به هم برآید. دلی مانند دل اوست که در همه 
جا و با همه چیز همدرد و هماهنگ می ش��ود و دنیا 
را چنان که هست می شناس��د و از آن تمتع می برد. 
با این همه ب��رای دل او نیز چیزی هس��ت که از آن 
نفرت داشته باشد و تحمل آن را نکند: خودفروشی 
و ریاکاری که دنیای زیبای رنگارنگ را در نظر انسان 
واقعی تیره و س��یاه می کند. این است دنیایی که در 
گلستان توصیف می ش��ود. دنیایی که سعدی خود 
در آن زیسته اس��ت و با یک حرکت قلم عالی ترین 
و درس��ت ترین تصویر آن را بر روی این »تابلو« که 

گلستان نام دارد جاودانگی بخشیده است.«
زرین کوب در کتاب »با کاروان حله« درباره اخالق 
در آثار سعدی آورده است: »سعدی هم استاد رموز 
عاشقی است و هم آموزگار تقوا و خردمندی: چیزی 

که در یک تن جمع شدنش نادر است.
 در وجدان او نیکی که هدف اخالق است از زیبایی که 
غایت عاشق است جدا نیست. از این رو معلم عشقی 
که او را شاعری آموخته است درس اخالق و تقوا به 
او داده اس��ت. در اخالق آن چه مایه نفرت اوس��ت 
چیزی است که انسان را از آن چه الزمه آدمیت است 
دور می کند و به زش��تی و پستی می کشاند. نزد وی 
اخالق وسیله ای است که انسان را به کمال آدمیت 
می رس��اند و وجود او را با رش��ته محبت با سراس��ر 
کاینات می پیوندد. همین هدف اخالقی در عش��ق 

او نیز هست. 
عشق او نیز در حقیقت اخالق و تقواست. درد و سوز 
و گذشت و تسلیم اس��ت. چنان از خودپرستی - که 
هیچ اخالق پس��ندیده ای با آن سازگار نیست - دور 
است که در آن از عاشق و خواس��ت و کام او نشانی 
نیست. از این جاس��ت که هیچ چیز معنوی تر، هیچ 

چی��ز اخالقی ت��ر، 
هیچ چیز روحانی تر 
وی  عش��ق  از 
نمی توان جس��ت.

او توضی��ح می دهد 
که چگونه صراحت 
و صداقت س��عدی 
به گن��اه او نیز رنگ 
اخالق می بخش��د: 
»غزل ه��ای او پر از 
درد، پر از ش��ور، پر 
از نیاز، و پر از تسلیم 
اس��ت و اگر از گناه 
نی��ز در آن س��خن 
م��ی رود صراح��ت 
لهجه و صدق بیان 
او چندان اس��ت که 

گناه او را نیز رنگ اخالق می بخش��د. عشق که مایه 
غزل های اوس��ت البته ب��ه جمال انس��انی محدود 
نیس��ت، روح، تقوا، طبیعت، خدا، و سراسر کاینات 
نیز موضوع این عش��ق اس��ت. نه فق��ط در غزل که 
در همه اش��عار او این ش��وق نس��بت به طبیعت و 
توجه نس��بت به خدا بارز و هویداس��ت. در عاشقی 
هیچ کس از ای��ن رند جهان دیده کارافتاده آش��ناتر 
نیس��ت. از جوش و التهاب غزلیات قدیم تا گرمی و 
 ش��یرینی طیبات و بدایع، همه جا عشق سعدی در

 تجلی است. 
درست اس��ت که بعدها - مخصوصا در »خواتیم« - 
این عش��ق ظاهرا تا حدی تعالی می یابد و عاشق در 
وجود سعدی جان خود را به عارف وامی گذارد، لیکن 
به هر حال طنین صدای عش��ق هیچ جا در غزل او 
محو و خاموش نمی شود. غزل سعدی یعنی عشق، 
و عش��ق با همه فراز و نش��یب هایش. عشق سعدی 
البته به یک معش��وق بس��نده نمی کند، اما هر جا 
این عشق هست درد و نیاز و تس��لیم و گذشت نیز 
هست. این عشق که پایبند یکی نیست البته هوس 

نیس��ت و صفا و رضاس��ت، نیازی روحانی است که 
دایم دل و جان ش��اعر را آماده تسلیم و فنا می دارد. 
در چنین دلی درست اس��ت که بیش از یک عشق 
می گنجد اما باری عش��ق ب��ه بد و ب��دی در آن راه 
ندارد، از آن که نزد وی زیبایی از نیکی جدا نیس��ت 
 و عاش��ق در واقع نیک��ی را نیز در مح��راب زیبایی

 می پرستد.
حدیث کام جسمانی را البته سعدی انکار نمی کند، 
اما که می تواند این عش��ق پرش��ور بی پای��ان را که 
در آن س��عدی با همه کاینات پیوند می یابد از نوع 
هوس ه��ای جس��مانی بش��مرد؟ در این عش��ق ها 
سعدی درد و سوز واقعی دارد، و عشق او آموختنی 
نیست، آمدنی است. هم ش��کوه و فریاد او بوی دل 
می دهد، هم تسلیم و گذش��ت او سوز محبت دارد. 
در بی خوابی ه��ای ش��ب های دراز ش��ب روی های 

خیال را توصیف می کند و نش��ان می دهد که خاطر 
بی آرام مشتاق در همه آفاق می گردد و باز به آستانه 
معشوق بازمی گردد و از این خوش تر جایی نمی یابد. 
تردید و وسوس��ه  عاش��قی را که جز خودش نیست 
به قلم می آورد که چگونه همه ش��ب در عالم خیال 
می خواهد دل از معش��وق برکند و صبح که از خانه 
بیرون می آید باز یک قدم آن س��وتر از کنار معشوق 
نمی تواند گذاشت. اندیش��ه عاشق را نشان می دهد 
که در ساعت های سنگین و دردناک جدایی هزاران 
درد دل به خاطرش می آید و می خواهد که وقتی به 
معشوق رس��ید آن همه را با وی بگوید اما وقتی به 
وصال یار می رس��د چنان خود را می ب��ازد که همه 
درد دل را فراموش می کن��د و دردی در دلش باقی 
نمی ماند. شور و هیجان عاشقی را وصف می کند که 

بعد از هجران دراز به وصال یار رسیده است.

در آستانه بزرگداشت شاعر عشق

سعدی به گناه رنگ اخالق بخشید
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ایرانی از امروز 
مدی��رکل س��ازمان بیمه س��المت ایرانی��ان از آغاز ثبت ن��ام بیمه 
همگانی ب��رای افراد فاق��د دفترچه بیم��ه از  امروز  )دوش��نبه اول 
اردیبهش��ت ماه( خبر داد و گفت: جلس��ه ش��ورای عالی بیمه برای 
 بررسی  کارشناسی تعرفه های بخش خصوصی تا پایان هفته تشکیل

 می شود.
انوش��یروان محس��نی بندپی در مورد ثبت نام بیم��ه همگانی افراد 
فاق��د بیمه اف��زود: وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از طریق 
س��ازمان بیمه س��المت ایرانیان موظف اس��ت در س��ال 9۳ حدود 
پنج تا ش��ش میلیون نفر جمعیت فاقد بیمه را تحت پوش��ش بیمه 
 پایه سالمت قرار دهد. پوش��ش بیمه ای این افراد به صورت رایگان 

است.
افرادی ک��ه تحت پوش��ش هیچی��ک از بیمه های پایه س��المت یا 
درم��ان نیس��تند، می توانند ب��دون پرداخت حق بیم��ه، به آدرس 
 س��امانه اینترنت��ی س��ازمان بیم��ه س��المت ای��ران ب��ه نش��انی
  www.bimehsalamat.ir مراجعه و نس��بت به ثبت نام اولیه

 اقدام کنند.

توزیع کارت اعتباری ویژه فرهنگیان 
در هفته معلم

 مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تشریح جزییات برنامه های 
رفاهی این صندوق گفت:  در صدد ارائه کارت اعتباری متوازن ویژه 
فرهنگیان هس��تیم و چنانچه این کارت نهایی ش��ود در هفته معلم 

توزیع خواهد شد.
ش��هاب الدین غندال��ی در م��ورد برنامه های��ی ک��ه در صن��دوق 
ذخیره فرهنگیان در دس��ت اجراس��ت، گفت: یک��ی از برنامه های 
صن��دوق توزی��ع کارت اعتب��اری مت��وازن اس��ت ک��ه در صورت 
 نهایی ش��دن در هفت��ه معلم جزیی��ات آن اع��الم و کارت ها توزیع

 می شود.

 رگبار بهاري در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه

    کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به ورود 
تدریجي سامانه اي ناپایدار به استان اصفهان، از اواخر امروز  تا اواخر 
روز پنج شنبه، ش��رایط جوي به صورت افزایش ابر، گاهي وزش باد 
نس��بتا ش��دید و بارش هاي رگباري بهاري در اکثر مناطق اس��تان 

خواهد بود.
میترا سیدان گفت: بررس��ی آخرین نقش��ه های هواشناسی بیانگر 
ورود تدریجي س��امانه اي ناپایدار از س��مت ش��مال و شمال غرب 
اس��تان اس��ت که بر همین اس��اس، از اواخر وقت روز دوش��نبه تا 
اواخر روز پنج ش��نبه با خود، ناپایداري هایي به ص��ورت افزایش ابر، 
گاهي وزش باد نسبتا ش��دید و بارش هاي رگباري بهاري به ویژه در 
 روزهاي سه ش��نبه و چهارش��نبه را در اکثر مناطق استان به همراه 

خواهد داشت. 

اخبار کوتاه 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان در بیانیه ای به مناسبت سالروز والدت حضرت زهرا 
)سالم ا... علیها( آورده است: حقیقت وجود حضرت زهرای اطهر، اقیانوس پاک و صالبتی است که خداوند 

تبارک و تعالی آن را به رسول گرامی خویش هدیه کرد تا سرمشق عفت برای زنان در تمام دوران ها باشد.

7 حضرت زهرا )س(، سرمشق عفت برای زنان است

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: شعار جهانی انتقال 
خون در سال جاری اهدای خون س��الم برای نجات جان مادران 
 اس��ت و برنامه های انتقال خون در س��ال 2۰1۴ در سراسر دنیا

 بر نجات مادران که متولیان امتداد حیات بشری هستند متمرکز 
است.

پور فتح اهلل به مناسبت روز مادر گفت: مادران از آسیب پذیرترین 
اقشارجامعه هستند و ساالنه 1۵۰ هزار مادر به علت خون ریزی 
در حین زایمان یا دوران حاملگی در سراسر جهان جان خود را از 
دست می دهند که در صورت انتقال خون به موقع می توانند به 

زندگی ادامه دهند.
وی افزود: ام��روز در ایران هیچ بیمارس��تان نیازمن��د به خون و 
فرآورده ه��ای خونی فاقد بانک خون نیس��ت و خ��ون موردنیاز 
بیماران در همه بیمارستانها تامین می شود و از این حیث نسبت 

به کشورهای دیگر منطقه جلو تر هستیم.
پور فتح اله با اشاره به آسیب پذیری بیشتر مادران دارای خون نادر 
در حین زایمان گفت: ایران از معدود کشورهایی است که در مورد 
خونهای نادر سرمایه گذاری کرده است و بانک خونهای نادر و اهدا 
کنندگان خون های نادر مدیریت می شوند و مادرانی که در این 
گروه قرار می گیرند با تامین به موقع خون می توانند از مرگ به 

واسطه عدم دسترسی به خون نجات یابند.
وی افزود: آم��ار 1۵۰هزار فوت مادران در حی��ن زایمان و دوران 
بارداری در صورت دسترس��ی به خون و ف��رآورده های آن 1۵۰ 
 هزار ک��ودک یتیم ش��ده را نیز در خ��ود دارد که ای��ن کودکان

 بی سرپرس��ت و محروم از م��ادر در معرض آس��یب های بزرگ 
اجتماعی قرار می گیرند.

وی افزود: یکی از ثمرات ۴۰ سال تالش سازمان انتقال خون این 
اس��ت که ما امروز در زمینه فوت مادران ب��ه خاطر نبود خون در 
ایران کمترین مشکل را داریم و کمتر کسی به این دلیل جانش 

را از دست می دهد.
وی با اش��اره به نقش زنان در تامین خون سالم و کافی در کشور 
گفت: زنان پیشگامان فعالیت های اجتماعی هستند و چه خوب 
است که در اهدای خون هم پیشگام باش��ند اما آماراهدای خون 

بانوان در کشور نا امید کننده است.
وی گفت: در گذشته زیر ساخت های سازمان برای آماده سازی 
بانوان برای اهدای خون مناس��ب نبوده اس��ت و شاخص اهدای 

خون از 1۰ درصد به ۴ درصد ظرف ۸ سال گذشته رسیده است.
وی زن��ان را پی��ام آوران س��المتی در جامع��ه خوان��د و 
اف��زود: م��ادران م��ی توانن��د الگ��وی عال��ی اه��دای خ��ون 
 در خانواده باش��ند و ای��ن فرهنگ را ب��ه فرزندان خ��ود منتقل

 کنند.
مدیر عامل س��ازمان انتقال خون همچنین گفت: برنامه جامعی 
در سازمان تدوین شده است که علل و موانع اهدای خون بانوان 

و زمینه های آن مورد بررسی قرار گیرد و به طور کامل رفع شود.
وی اب��راز امی��دواری ک��رد در آین��ده نزدی��ک زن��ان 
 بخ��ش مهم��ی از اه��دای خ��ون و تروی��ج آن را برعه��ده 

بگیرند.

معاون امور اسناد هویتی س��ازمان ثبت احوال کشور گفت: 
هر کدام از بانوان که تمایل دارند نام خود را به فاطمه یا زهرا 
تغییر دهند از امروز تا 1۳ رجب این تغییر نام بدون هیچ گونه 

تشریفات قانونی برای آنها انجام خواهد شد.
محس��ن کرمی افزود: اس��تان های قم، خراس��ان جنوبی و 
خراسان رضوی به ترتیب بیشترین القاب حضرت فاطمه را 

برای فرزندان خود انتخاب کرده اند.
وی همچنین اعالم کرد:  تاکنون 12 میلیون و 1۰۰ هزار نام از 
القاب حضرت فاطمه زهرا )س( در کشور ثبت شده که از این 
تعداد ۴میلیون و 2۰۰ ه��زار فاطمه، دو میلیون و 9۰۰ هزار 

زهرا و مابقی سایر القاب حضرت فاطمه )س( است.
معاون سازمان ثبت احوال خاطرنش��ان کرد: هم اکنون نام 
ش��ش میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به عنوان سادات در کشور به 
ثبت رسیده است که استان مازندران با ۶2۰ هزار نفر، یزد با 
2۰۰ هزار و کهگیلویه و بویراحمد با 11۰ هزار نفر بیشترین 

آمار سادات را به خود اختصاص می دهند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: با همکاری برخی نهادها، شیوه 
 نامه س��ادات در ثبت اح��وال تهی��ه و دبیرخان��ه ای نیز در

 ۳1 استان کشور راه اندازی شده اس��ت تا در سالروز میالد 
حضرت زهرا )س(، مراس��م تجلیل و بزرگداش��ت سادات را 

برگزار کنند.
کرمی همچنین راه اندازی گنجینه اسناد مشاهیر، مفاخر و 
شهدا در سطح کشور با تهیه دو هزار سند، صدور شناسنامه 

برای شهدا و اهدای آن به خانواده هایشان در مراسم مختلف 
و برگزاری همایش مهندسی نام گزینی در کشور را از جمله 

فعالیت های فرهنگی ثبت احوال کشور ذکر کرد.
وی یادآور شد: کشور ما 2۵۰ هزار ش��هید را تقدیم انقالب 
کرده است و در مناسبت های مختلف شناسنامه شهدا برای 

آنها صادر خواهد شد.
معاون ثبت احوال تصریح کرد: ما در صدد هستیم تا نام های 
قدسی، اسالمی و ایرانی را در کش��ور بین خانواده ها ترویج 

دهیم تا از انتخاب نام های نامناسب جلوگیری شود.
 بیش از 6میلیون و 415 هزار سادات در سطح کشور

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشورهمچنین  
از وجود ۶.۴1۵.۴9۳ سادات در کشور خبر داد.

کرمی با بیان اینکه ۶.۴1۵.۴9۳ سادات در کشور وجود دارد 
گفت: اس��تان مازندران باالترین جمعیت سادات نسبت به 
جمعیت استان را دارد.وی گفت: استان مازندران ۶1۶.۰۷۸ 
سادات، استان یزد با 19۷.۰۸2 س��ادات و استان کهگیلویه 
و بویراحمد با 1۰۵.9۷۴ نفر سادات رتبه های اول تا سوم به 
لحاظ باالترین جمعیت س��ادات نسبت به جمعیت استان را 
دارند.وی همچنین از تش��کیل دبیرخانه همایش سادات در 
سطح کشور برای برگزاری این جش��ن خبر داد و افزود: این 
جشن با همکاری ثبت احوال، سازمان اوقاف و امور خیریه، 
حرم حضرت فاطم��ه معصوم��ه )س( و س��ازمان تبلیغات 

اسالمی برگزار می شود.

هر کدام از بانوان 
که تمایل دارند نام 
خود را به فاطمه یا 
زهرا تغییر دهند از 
امروز تا 13 رجب 
این تغییر نام 
بدون هیچ گونه 
تشریفات قانونی 
برای آنها انجام 
خواهد شد 

 در گذشته 
زیر ساخت های 
سازمان برای 
آماده سازی بانوان 
برای اهدای خون 
مناسب نبوده است 
و شاخص اهدای 
خون از 10 درصد 
به 4 درصد ظرف 
8 سال گذشته 
رسیده است

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشورمدیر عامل سازمان انتقال خون ایران خبر داد

تغییر نام افراد به فاطمه بدون تشریفاتتامین خون مورد نیاز مادران در زایمان

بی پروایی سعدی در روایت صادقانه از گناه، عشق و رسوایی از انتقادهایی است که بر او وارد شده است، اما عبدالحسین  گروه هنر 
زرین کوب می گوید صراحت لهجه و صدق بیان سعدی به گناه او نیز رنگ اخالق بخشیده است.در تقویم رسمی کشورمان 

روز اول اردیبهشت ماه به عنوان روز سعدی نام گذاری شده است

سعدی
 هم استاد 

رموز عاشقی است 
و هم آموزگار

 تقوا و خردمندی 
چیزی که
 در یک تن

 جمع شدنش
 نادر است



امام باقر)ع(:  
 بردب��ارى لب��اس عال��م اس��ت، پ��س ت��و خ��ود را از آن

1228 عريان مدار.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

کوتاه از ورزش 

توصیه هایی برای مبتالیان به 
حساسیت های چشمی بهاره

یک متخصص چش��م،  به بیمارانی که از حساس��یت های 
چش��می بهاره رنج می برند، توصیه کرد تا از عینک های 
 آفتاب��ی اس��تفاده کنن��د و چش��م ها را ب��ا آب س��رد 

بشویند.
دکتر ن��ادر خرمی،  درب��اره عالیم حساس��یت های بهاره 
چش��می، گفت: قرم��زی،  س��وزش،  خ��ارش و آبریزش 
چش��م ها از عالی��م این بیماری اس��ت که ممکن اس��ت 
از یک س��وزش معمولی ش��روع ش��ود و بعد به خارش و 
 آبری��زش بینجام��د. در موارد ش��دیدتر، پلک ه��ا متورم 

می شود.
وی دلیل ش��یوع این بیم��اری در بهار را گرده افش��انی 
گیاهان دانس��ت و گف��ت:  سیس��تم ایمنی ب��دن در اثر 
 این مواد مختل می ش��ود و موادی را بر ضدش��ان ترشح 

می کند. 
برخورد گرده هایی که وارد بدن شده اند با موادی که بدن 
 ایجاد می کند، س��بب بروز این کمپلکس روی چش��م ها 

می شود.
این متخص��ص، با اش��اره به این ک��ه عوام��ل ژنتیک در 
کنار عوامل محیط��ی باعث بروز این ن��وع بیماری ها می 
شود، گفت: هوای آلوده، دود، مواد ش��یمیایی، عطرها و 
صابون های تند، باعث تش��دید این نوع از حساس��یت ها 

می شوند.
وی همچنی��ن به تاثیر آفتاب اش��اره کرد و گفت: اش��عه 
آفتاب هم از عوامل تشدید حساسیت اس��ت و افراد باید 
 از عینک های آفتابی ی��ا فوتوکرومیک اس��تفاده کنند تا 

چشم هایشان مصون بماند.
وی با تأکید بر شس��ت و شوی چش��م ها با آب سرد برای 
پیشگیری و درمان این بیماری، گفت: در موارد شدیدتر، 
با تجوی��ز دارو، قط��ره پمادهایی می توان ای��ن عالیم را 

تخفیف داد.
 ای��ن مس��ایل درم��ان کام��ل ندارن��د و درم��ان آنه��ا 
 مقطعی اس��ت و ب��ا اتم��ام بهار، ای��ن عالیم ه��م از بین

 می رود.
خرم��ی همچنین به اف��رادی که عالیم حساس��یت های 
بهاره را مش��اهده می کنند، توصیه کرد: ای��ن افراد بهتر 
 اس��ت به پزش��ک مراجعه کنند تا تح��ت معاینات دقیق

 قرار بگیرند.

عکاسی که رنگ روح افراد را نیز 
می تواند ثبت کند! 

تنه��ا  دروئ��ر،  ون  کارل��و 
تصاوی��ر ش��ما را نم��ی گیرد، 
بلک��ه هن��گام عکاس��ی رنگ 
 روح ت��ان را نی��ز ب��ه تصوی��ر 

می کشد.
در  نیوزیلن��دی   ع��کاس 
پ��روژه ای منحصربفرد س��عی 
کرده ب��ا دید روان شناس��ی به 
 اش��خاص نگریس��ته و عکس انها را همراه با رنگ روح ش��ان منتش��ر

 کند.
وی برای این کار دوربینی ابتکاری با سنسورهای مخصوص تعبیه کرده 
و با اندازه گیری میدان مغناطیسی ساتع شده در لحظه ای به خصوص 

عکس را گرفته است.
از س��وژه  اطالع��ات دریافت��ی  ب��ا  ون دروئ��ر م��ی گوی��د 
 رن��گ م��ورد نظ��ر انتخ��اب ش��ده و بع��د عکاس��ی انج��ام

 می شود.

 اشک جاهلیت در دنیای
 مدرن غرب 

کون��ت کوئینیچیو اس��کارپا ، 
س��رمایه داری برزیلی است که 
به دلیل عالقه بس��یاری که به 
خ��ودروی لوکس خ��ود دارد ، 
قصد دارد تا خ��ودرو اش را در 
کنار مزار خود دف��ن کند تا در 
هنگام مرگ ، حضور خودروی 

شخصی اش باعث آرامش بیشتر وی شود.
این مرد معتقد به آنس��ت ک��ه خودرو او م��ی تواند در هن��گام مرگ 
و در کن��ار م��زارش به وی تس��لی بده��د و ب��ه همین دلی��ل با حفر 
چاله ای بزرگ در خان��ه اش قص��د دارد تا آن را در حی��ات خانه اش 
 و در مج��اورت قبرش ک��ه از هم اکن��ون مکان��ش را تعیی��ن کرده ،

 چال کند.

مسابقات کوهستان در خرم آباد
ط��ی هماهنگ��ی کمیته فنی 
هی��ات دوچرخ��ه س��واری 
اس��تان اصفهان مقرر شد که 
تیم باشگاه تیبای اصفهان در 
رده بزرگس��االن کوهس��تان 
دوچرخ��ه  هی��ات  وتی��م 
س��واری هیات نج��ف آباد در 
 رده جوانان کوهس��تان از اس��تان اصفهان دراین مس��ابقات ش��رکت

 نمایند.
اولین مرحله لیگ باش��گاههای کوهس��تان آقایان در سال 1393 در 
رش��ته های کراس کانتری و دانهیل در رده های س��نی بزرگس��االن 
 و جوانان از تاری��خ یازدهم اردیبهش��ت ماه لغای��ت چهاردهم برگزار 

خواهد شد.

 حضور دو اصفهانی دراردوی
 تیم ملی تکواندو 

تیم ملی تکواندو که با حضور 
در تورنمنت آلمان موفق به 
کس��ب عن��وان قهرمان��ی 
شد،پس از استراحتی چند 
روزه از روز شنبه هفته جاری 
تمرین��ات خ��ود را جه��ت 
حضور در مسابقات قهرمانی 

آسیا در خانه تکواندو آغاز کرد.
علیرضا نصرآزادانی و سجاد مردانی تکواندوکاران  اصفهانی هستند که با 

دیگر ملی پوشان در این مرحله از اردو حضور خواهند داشت.
بیست و یکمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا پنجم تا هشتم 
خردادماه سالجاری در شهر تاشکند ازبکس��تان برگزار می شود و تیم 
ایران در دوره گذشته این رقابتها که به میزبانی هوشیمینه ویتنام برگزار 

شد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

شناگر اصفهانی در راه ترکیه
متی��ن خیراله��ی ش��ناگر 
اصفهانی به همراه تیم ملی 
نوجوان��ان کش��ورمان در 
تورنمنت بین المللی قونیه 
ش��رکت  ترکی��ه 

می کند. 
ش��ناگران نوجوان ایران به 
منظور شرکت در چهارمین دوره مسابقات جام RUMI)جام مولوی( 
راهی کشور ترکیه می شوند. این رقابتها به مناسبت روز جهانی کودک 
 از 3۰ فروردین ماه الی پنجم اردیبهشت در ش��هر قونیه ترکیه برگزار 
م��ی ش��ود.بر اس��اس رایزن��ی ه��ای انج��ام ش��ده ب��ا فدراس��یون 
 ش��نای ترکیه تمام��ی مخ��ارج این س��فر به عه��ده کش��ور میزبان 

خواهد بود.

شناخت شخصیت همسر آینده از روی رانندگی

ایستگاه لبخند

تختی که هر بیماری روی آن می خوابید، می مرد!!
 چند وقتی بود در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان معروف، بیماران یک 

تخت بخصوص در حدود ساعت ۱۱ صبح روزهای یکشنبه جان می سپردند. 
این موضوع ربطی به نوع بیماری و شدت وضعف مرض آنان نداشت.این مسئله 

باعث شگفتی پزشکان آن بخش شده بود به طوری که بعضی آن را با مسائل 
ماورای طبیعی و بعضی دیگر با خرافات و ارواح و اجنه و موارد دیگر در ارتباط 

می دانستند.کسی قادر به حل این مسئله نبود که چرا بیمار آن تخت درست در 
ساعت ۱۱ صبح روزهای یکشنبه جان می سپرد.

به همین دلیل گروهی از پزشکان متخصص برای بررسی موضوع تشکیل 
جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر باالخره تصمیم گرفتند تا در 
اولین یکشنبه ماه، چند دقیقه قبل از ساعت ۱۱ در محل مذکور برای مشاهده 
این پدیده عجیب و غریب حاضر شوند.در محل و ساعت موعود، بعضی صلیب 
کوچکی در دست گرفته و در حال دعا بودند، بعضی دوربین فیلمبرداری با خود 
آورده ودو دقیقه به ساعت ۱۱ مانده بود که »پوکی جانسون« نظافتچی پاره وقت 
روزهای یکشنبه وارد اتاق شد. دوشاخه برق دستگاه حفظ حیات را از پریز برق 

 درآورد و دو شاخه جاروبرقی خود را به پریز زد و 
مشغول کار شد!

 بعد از مسابقات

بازیکنان سپاهان به اردو 
اضافه می شوند

رییس فدراس��یون فوتبال گفت : بازیکن��ان تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان که ازسوی سرمربی تیم ملی از اردو خط 
زده شده اند،بعد از مس��ابقات این تیم به اردوی تیم ملی 
اضافه می شوند. علی کفاشیان افزود: این بازیکنان حذف 
نشده اند و طبق صحبت های قبلی بعد از دیدارهای تیم 

سپاهان به اردوی تیم ملی اضافه می شوند.
وی درخصوص اینکه به نظرمی رسد کی روش از وضعیت 
فعلی تیم ملی عصبانی است، گفت: به هرحال اتفاقاتی رخ 
داد که او عصبانی شده است و کار و برنامه هایی داشت که 
نشد.کفاشیان در باره اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی 

هم افزود: این اردو ادامه دارد و هوا هم گرم است.
وی افزود: ملی پوشان مش��کل خاصی ندارند و تمرینات 
 خود را زی��ر نظر ک��ی روش در آفریقای جنوب��ی برگزار

 می کنند.کفاشیان درباره بازیکنان تیم های ایرانی لیگ 
قهرمانان آسیا که دراختیار تیم ملی قرار نگرفته اند، ادامه 
داد: بازیکنان تیم استقالل نیزبه آفریقای جنوبی می روند 
و بازیکنان فوالد و تراکتور هم روزهای قبل  رفتند تا تیم 
تکمیل شود.اردوی تیم ملی فوتبال در آفریقای جنوبی 
 از روز س��ه شنبه گذش��ته شروع شده اس��ت و بازیکنان 
تیم های س��پاهان، اس��تقالل و فوالد و تراکتورسازی به 
دلیل حضور تیم ش��ان در لیگ قهرمانان آسیا همراه این 

تیم راهی آفریقا نشدند.
کونته: 

هر تیمی به اینجا می آید 
فقط دفاع می کند

سرمربی یوونتوس پس از کسب یک پیروزی سخت مقابل 
بولونیا تاکید کرد هر تیمی مقاب��ل آنها به میدان می رود 
فقط به فکر بستن بازی اس��ت.یوونتوس در هفته سی و 
چهارم لیگ فوتب��ال ایتالیا با نتیجه یک ب��ر صفر مقابل 
بولونیا به برتری رس��ید.تنها گل این دی��دار را پل پوگبا 
در دقیق��ه 64 وارد دروازه حریف ک��رد. یوونتوس با این 
پیروزی 9۰ امتیازی ش��د تا در فاصله چهار هفته مانده 
 به پایان کالچو همچنان ش��انس قهرمان��ی خود را حفظ

 کند. بولونیا ه��م با 28 امتی��از هجدهم اس��ت.آنتونیو 
کونته در م��ورد ای��ن دیدار گف��ت: تنها چی��زی که در 
فوتبال ب��ه حس��اب می آید، دس��ت یافتن ب��ه پیروزی 
اس��ت. پیروزی ای که ب��رای ما س��اده به دس��ت نیامد. 
کونت��ه در ادامه تاکید ک��رد: این یک فصل ف��وق العاده 
 برای ما اس��ت. ی��ک ق��دم رو ب��ه جلوی خیل��ی خوب

 برداش��تیم. تنها کاری که می کنیم این اس��ت که روی 
نتیجه های خودمان تمرکز می کنیم و کاری به نتیجه های 
کسب شده رم نداریم. از حاال هم روی دیدار با بنفیکا در 

نیمه نهایی لیگ اروپا فکر می کنیم.

دوران حکومت استقالل و پرسپولیس تمام شده!

با قضاوت  » مورو یوچی «  ژاپنی

هاشمی نسب:

سالمت

عجایب

اردیبهش��ت دوم  سه ش��نبه  اله��الل    -  س��پاهان 
 ساعت22:2۰

داور ژاپن��ی دی��دار تیم ه��ای فوتب��ال ف��والد مبارک��ه 
س��پاهان ای��ران و اله��الل عربس��تان در هفت��ه پایان��ی 
 مرحل��ه گروه��ی لی��گ قهرمان��ان آس��یا را قض��اوت

 می کند.

اسامی نفرات تیم داوری دیدار تیم های سپاهان ایران و الهالل 
عربستان به شرح ذیل است:

داور بازی: نی شی مورو یوچی از ژاپن
کمک اول: ساگارا تورو از ژاپن

کمک دوم: ناگی توشی یوکی از ژاپن
داور چهارم: یاماتو یودی از ژاپن

ناظر بازی: بوردالو مایکل جان از گوام
ناظر داوری: علی محمد سعید از امارات

تیم ه��ای فوتب��ال ف��والد مبارک��ه س��پاهان ای��ران 
اردیبهش��ت  دوم  سه ش��نبه  عربس��تان  اله��الل  و 
 م��اه س��اعت 22:2۰ ب��ه وق��ت ای��ران ب��ه مص��اف ه��م 

می روند.

یک مشاور خانواده با بیان شرایط ازدواج آرمانی از زوجین خواست 
تا معیارهای صحیح انتخاب همسر و مهارتهای زندگی را بیاموزند 
و سپس اقدام به ازدواج کنند و گفت: از روی شیوه رانندگی تا حد 
زیادی می توان به شخصیت افراد پی برد.اصغر کیهان نیا در پاسخ 
به سوال یکی از شهروندان مبنی بر چگونگی شناسایی سالمت 
روان همسر آینده اظهار داشت: یکسری تمهیدات در این زمینه 
وجود دارد و باید بدانیم در دوران آشنایی پیش از ازدواج به جای 
پرسیدن سؤاالت غیرضروری مانند عالقه به تیم ورزشی خاص، 
دقت فراوانی در مورد رفتار، افکار و گفتار همسرمان داشته باشیم.

 وی گف��ت: مث��اًل م��ردی ک��ه موق��ع رانندگ��ی ب��ا س��رعت 
 م��ی رود عجول اس��ت اگ��ر ب��ه دیگ��ران راه نده��د رقابت جو

 است.
 چنانچه تخلفاتی از قبی��ل پارک دوبله انجام دهد قانون ش��کن 
 اس��ت و اگ��ر خودروه��ای دیگ��ر ب��وق زدن��د و او ناس��زا گفت

 بددهن است.

وی با اشاره به اهمیت رفتارهایی مانند غذا خوردن، بیان خاطرات 
دوران کودکی و رشد گفت: وقتی به رستوران می روید اگر کسی را 
که برای ازدواج انتخاب کرده اید نوع غذای شما را برگزیند زورگو 

است و آمرانه رفتار می کند نحوه غذا خوردن نیز می تواند 
سالمت روانی او را نشان دهد. کیهان نیا گفت: ازدواج راز 
و رمز ندارد. به ش��انس و اقبال ربطی ندارد و هندوانه در 
بسته نیست یک ازدواج آرمانی فقط راه و روش دارد هر 

که به این راه و روش آگاهی داشته باشد 
می تواند ازدواجی موفق داشته باشد.این مشاور خانواده 
اظهار داشت: برای رانندگی باید گواهینامه داشته باشیم 
اما برای تش��کیل خانواده اقدام به یادگیری معیارهای 

انتخاب همسر و مهارت های زندگی نمی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یک گلدان گل برای رشد باید خاک 
و ریشه سالم داشته باشد. اینها معیارهای اولیه هستند. 

آفت��اب و آب ب��رای رش��د گی��اه معیاره��ای ثانویه را 
تش��کیل می دهد اگر به گل��دان کم آب دهیم می خش��کد و اگر 
 زیاد آب دهیم پژمرده می ش��ود بنابراین باید اعت��دال را رعایت

 کنیم.

مهدی هاشمی نس��ب مدافع اس��بق تیم ملی  که سابقه بازی 
در استقالل و پرس��پولیس را هم دارد، معتقد است که دوران 
حکومت این دو باش��گاه در ایران به پایان رسیده و مشکالت 
آنها باید به صورت ریش��ه ای برطرف شود.هاش��می نسب در 
مورد قهرمانی فوالد خوزستان در لیگ برتر، وضعیت تیم ملی  
و مسائل مختلف دیگر به سواالت پاسخ می  دهد. او تاکید می  
کند که در این فوتبال هر کس��ی بتوان��د زور بگوید در نهایت 
حرفش ارزش خواهد داش��ت. حرف های هاش��می نس��ب را 

می  خوانید.
به نظر تو فوالد خوزستان مستحق قهرمانی بود؟

من معتقدم فوالد تنه��ا تیمی بود که موفقی��ت هایش تداوم 
داش��ت و زیاد دچار فراز و نش��یب نش��د. بازیکنان این تیم با 
انگیزه زیادی بازی کردند و قهرمانی حق فوالد بود. مهمترین 
دلیلی که باعث ش��د این تیم قهرمان ش��ود نداشتن حاشیه 
ب��ود. در این چند س��ال در ح��ق فوتبال خوزس��تان اجحاف 
شد و من به عنوان یک خوزستانی خوش��حال هستم که این 
 تیم با شایستگی به قهرمانی رس��ید. فوالد قهرمان شد چون 

ستاره های کاذب و قالبی نداشت
به نظر تو چرا استقالل و پرسپولیس قهرمان نشدند؟

دلیل مهم را در ع��دم مدیریت صحی��ح می  دان��م. البته این 
موضوع فقط به مدیران دو باشگاه مربوط  نمی  شود و به خیلی 
 از مس��ایل دیگر از جمله ش��یوه اداره این دو باش��گاه مربوط

 می  ش��ود. وقت��ی بازیکن��ان این دو تی��م با مش��کالت مالی 
 مواجه ش��وند همه چیز به هم م��ی  ریزد و تیم وارد حاش��یه

 می  ش��ود. ش��ما دیدید که در فصل جاری این اتفاق برای هر 
 دو باشگاه افتاد. به نظر من استقالل و پرسپولیس با این شیوه

  نمی  توانند به جایی برسند.
خیلی ها معتقدند وزارت ورزش هم شیوه مناسبی را در 

اداره این دو باشگاه در نظر  نمی  گیرد، نظر تو چیست؟
مش��کالت اس��تقالل و پرس��پولیس فقط به یک��ی، دو مورد 
خالصه  نمی  ش��ود. ای��ن دو باش��گاه در نحوه اداره ش��دن، 
مش��کالت مالی، تیم های پای��ه و خیلی چیزه��ای دیگر 
دچار ضعف هس��تند و االن شرایط طوری ش��ده که باید 
گف��ت دوران حکومت آنها در فوتبال ای��ران به پایان 
رس��یده اس��ت. وقتی یک باش��گاه دنبال موفقیت 
 است باید در تمامی زمینه ها حرفه ای 

باشد.
ب�ه نظر ت�و عل�ی دایی امس�ال 

کارنامه قابل قبولی داشت؟
پرس��پولیس امس��ال ای��ن همه 
 مش��کل و حاشیه داش��ت و فکر

 می  کنم نای��ب قهرمان��ی با این 
همه مشکالت از سر پرسپولیس 
هم زیادتر بود. امس��ال دایی باید با 
1۰ جبهه دعوا می  ک��رد و با این همه 

مشکل خیلی خوب نتیجه گرفت.
راستی در مورد اختالف های اخیر بین کارلوس

 کی روش و 4 باش�گاه لیگ برتری، ح�ق را به کدامیک 
می  دهی؟

من معتقدم زور در این فوتبال قانون اس��ت و همه چیز با زور 
مشخص می  ش��ود. ش��ما در هیچ جای دنیا پیدا  نمی  کنید 
که تیم های باش��گاهی در ک��وران رقابت های بی��ن اللملی 
 باش��ند ولی بازیکن��ان ملی پوش خ��ود را به اجبار از دس��ت

 بدهند.
برخی معتقدند فدراسیون فوتبال مقابل تمامی خواسته 
های کی روش تسلیم شده و این اتفاق خوبی نیست. نظر  

خودت چیست؟
من هم معتق��دم االن کی روش  همه کاره این فوتبال اس��ت. 
در اینکه او یک مربی بزرگ و کاربلد اس��ت شکی وجود ندارد 
و باید بگویم که این مربی به فوتبال ایران خیلی س��رویس داد 
و خیلی کمک کرد. این مس��ایل اما دلیل  نمی  شود که درباره 
 مس��ایل کالن فوتبال ما تصمی��م بگیرد و در امور باش��گاه ها

 دخالت کند. 
مگ��ر م��ا در ای��ن فوتب��ال آدم ب��زرگ ک��م داری��م 
را  ه��ا  تصمی��م  تمام��ی  اف��راد  گون��ه  ای��ن   ک��ه 
بگیرند. البت��ه دیدند ای��ن اتفاقات طبیعی اس��ت چون ما در 
فوتبالمان اختالف نظر داریم و خیلی ها دنبال حسادت و زیاده 

روی هستند. 
اس��ت  طبیع��ی  دارد  وج��ود  ش��رایط  ای��ن  وقت��ی 
 ک��ه ی��ک نف��ر از خ��ارج بیای��د و ب��رای م��ا تصمی��م 

بگیرد.
همچنان می  خواهی از فوتبال دور بمانی؟

م��ن باره��ا گفتم ک��ه اگ��ر حرفی م��ی  زن��م ب��رای خودم 
نیس��ت و خدا آنقدر ب��ه م��ن روزی داده که محتاج نباش��م. 
فقط م��ی  خواه��م بگوی��م ک��ه بعضی ه��ا مث��ل اختاپوس 
 به جان ای��ن فوتبال افت��اده اند و ب��ه امتیازهای ف��ردی فکر

 می  کنند.
 به آنها می  گویم که بگذارید افراد سالم و آنهایی که نیاز دارند 

از این سفره فوتبال نان بخورند. 
بهتر است بعضی ها فکر آخر و عاقبت خود باشند. 
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