
خانه های سبز در اصفهان قد می کشند 
تدوین دومین 
سبد برای رفع 
سوء اثری ها

به منظور صرفه جویی در انرژی
بودجه مرمت بناهای تاریخی 

در زمان مناسب تخصیص یابد 2
طرح پابند الکتریکی در 

زندان های اصفهان اجرا می شود 33
 زورخانه» علی قلی آقا «تجهیز

 و بروز رسانی می شود

تخلف اتوبوس های مسافربری 
را به 110120 گزارش دهید

شناسایی یارانه بگیران ثروتمند 
آغاز شد 

»دوچرخه سواران جاده 
ابریشم« به ایران وارد شدند

واردات آب برای کشاورزی 
توجیه ندارد

???????
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روز جهانی مساجد وفاق یک میلیاردی  مسلمانان
 را به گوش جهانیان می رساند
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 آب شرب استان استاندارد 
بهداشت جهانی را دارد 

قصه غمگین خشک شدن زاینده رود
 مستند می شود

مدیرعامل شرکت آب فاضالب استان اصفهان عنوان کرد :

امروز در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته می شود 

3
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6

6

رئیس س��ازمان تولید اس��کناس و مسکوک با 
تاکید بر اینک��ه پول های خرد به ان��دازه کافی 
در بانک ه��ا وجود دارد از چاپ اس��کناس های 
20 ه��زار تومانی ب��ا پایان مرحل��ه طراحی آن 
خبر داد.مجید صنیعی در مورد برخی گالیه ها 
نسبت به کم بودن پول های خرد در چرخه پولی 
اظهار کرد: تولید و توزیع این پول ها از ش��رایط 
مناس��بی برخوردار بوده و در صورتی که مردم 

برای دریافت پول خرد به بانک ها مراجعه...

مع��اون عمران��ی ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
بهره ب��رداری از مرک��ز ب��زرگ همایش ه��ای 
بین المللی و س��الن اج��الس س��ران اصفهان 
در اف��ق س��ال ۹۵ پیش بینی ش��ده و پ��روژه 
مرکز همایش های بین المللی س��ال ۹۵ آماده 
بهره برداری است.علیرضا قاری قرآن در حاشیه 
بازدید استاندار و ش��هردار قم به همراه شهردار 
اصفهان از روند عملی��ات اجرایی احداث مرکز 

همایش های بین المللی اصفهان...

مدیرعامل شرکت آب فاضالب اس��تان اصفهان در پاسخ به اینکه 
صنعتی ش��دن و رش��د صنعت در اصفهان و این که کارخانه ها و 
صنایع به تصفیه خانه فاضالب مجهز نمی باش��ند و اغلب پس��اب 
 و فاض��الب صنایع ب��دون هرگونه تصفی��ه یا تصفی��ه ناقص وارد 

زمین های کشاورزی و رودخانه می شود باعث گردیده تا آالینده 
ها به مرور به آب ه��ای زیرزمینی انتقال یابن��د گفت : عالی ترین 
مقام وزارت نیرو تأکید بر کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای 

تعریف شده دارند و بر این اساس مطمئناً آب.....

س��عید محصص کارگردان فیلم مس��تند »زن��ده رود، یک روز به 
خصوص« شرایط بحرانی آب و بحث خشکسالی روز زاینده رود را 
به تصویر می کشد که این فیلم امروزدر خانه هنرمندان به نمایش 

درمی آید.
محصص گفت: س��ال 137۹ زمانی که برای نخس��تین بار زاینده 
رود دچار خشکسالی شد جرقه های س��اخت این فیلم سینمایی 
 در ذهنم زده شد. خش��ک ش��دن آب زاینده رود برای من آنقدر

 ناراحت کننده و عذاب آور بود که در همان زمان مقاله نسبتاً بلندی 

 در ماهنامه فیلم با عنوان »مرثیه ای س��ینمایی برای زاینده رود«
 نوشتم.

وی ادام��ه داد: مس��اله خشکس��الی زاین��ده رود ماه ها و ش��اید 
س��ال ها درگیری ذهنی من بود و به همین منظور برای ش��ریک 
کردن مخاطبان با ای��ن دغدغه، فیلم مس��تند »زن��ده رود، یک 
روز به خصوص« را س��اختم. اواخر س��ال 13۹0 با آماده ش��دن 
 طرح اولیه آن را به مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی

 ارائه کردم....

اسکناس 20 هزار تومانی
  در راه است 

  تکمیل سالن اجالس سران 
تا پایان سال ۹۵

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

3 )ده خط(
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اخبار کوتاهيادداشت

 نواخته شدن زنگ جشنواره
 فیلم کودکان و نوجوانان در مدارس

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان 
گفت: زنگ بیست و هش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان به نشانه استقبال از این رویداد فرهنگی 

در مدارس شهر اصفهان به صدا در می آید.
مه��دی بقایی اف��زود: همزمان ب��ا نواختن زنگ جش��نواره، 
جنگ های ش��اد و نمایش ویژه کودکان نی��ز در مدارس اجرا 
خواهد شد.وی با بیان اینکه این برنامه ها از دوم تا نهم مهرماه 
امسال در ۳۰ مدرس��ه ابتدایی اجرا می ش��ود ادامه داد: این 
مدارس با نظر نماینده آموزش و پرورش و براساس اولویت ها از 
مرکز شهر و نیز مناطق محروم انتخاب می شوند. مدیر عامل 
سازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان خاطرنشان 
 کرد: در برگزاری برنامه های بیس��ت و هش��تمین جشنواره 
بین المللی فیلم ک��ودکان و نوجوانان، ب��ه مناطق محروم و 
ایجاد نشاط و ش��ادابی در کودکان این مناطق توجه ویژه ای 
شده است.و. بقایی همچنین گفت: اقالم فرهنگی در قالب این 
برنامه در میان دانش آموزان ابتدایی توزیع می شود.ش��ایان 
ذکر اس��ت؛ بیست و هش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان از ۱۱ مهرماه س��ال جاری به مدت چهار 

روز در شهر اصفهان برگزار می شود.

سیمین بهبهانی درگذشت
س��یمین بهبهانی بامداددیروز)سه شنبه( بر اثر ایست قلبی و 
تنفسی دار فانی را وداع گفت.علی بهبهانی، پسر ارشد سیمین 
بهبهانی گفت: با همه تالش پزش��کان، متأسفانه ساعت یک 
بامداد م��ادرم درگذش��ت.او افزود: حال مادر دوش��نبه عصر 
اندکی بهتر ش��ده بود و ما فکر می کردی��م او متوجه اتفاقات 
اطرافش است اما متأس��فانه مثل شعله شمع که باال می گیرد 
و بعد خاموش می ش��ود، س��اعت یک بامداد از بیمارس��تان 
خبر دادند که او درگذشته است.علی بهبهانی گفت: در حال 
تصمیم گیری برای انتخاب محل آرامگاه مادر هس��تیم و در 

حال حاضر نیز پیکر او در سردخانه بیمارستان است.

 »دوچرخه سواران جاده ابريشم« 
به ايران وارد شدند

گردشگران دوچرخه سوار در مسیر جاده ابریشم به ایران وارد 
شدند و قرار است در مدت 2۰ روز، نوار شرقی تا غربی ایران را 
طی کنند.»دوچرخه سواران جاده ابریشم« دو سال پیش هم به 
ایران آمدند، با ترکیبی از ملیت های مختلف از آمریکایی گرفته 
تا آفریقایی. آن ها دو سال پیش هم نوار ش��رقی تا غربی ایران 
را طی کردند. حاال بار دیگر این گ��روه با ترکیبی از ملیت های 
مختلف به ایران آمده اند و می خواهند همان مسیر قبلی را رکاب 
بزنند.در میان آن ها، از دوچرخه سوار 66 ساله تا جوان 22 ساله 
حضور دارد که مسیری طوالنی را از چین تا ایران رکاب زده اند 
و سفرشان بعد از ایران، همچنان در جاده ابریشم ادامه خواهد 

داشت.
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سعید محصص کارگردان فیلم مستند »زنده رود، یک روز 
به خصوص« ش��رایط بحرانی آب و بحث خشکس��الی روز 
زاینده رود را به تصویر می کش��د که این فیلم امروزدر خانه 

هنرمندان به نمایش درمی آید.
محصص گفت: س��ال ۱۳79 زمانی که برای نخستین بار 
زاینده رود دچار خشکسالی شد جرقه های ساخت این فیلم 
سینمایی در ذهنم زده شد. خشک ش��دن آب زاینده رود 
برای من آنقدر ناراحت کننده و عذاب آور بود که در همان 
زمان مقاله نسبتاً بلندی در ماهنامه فیلم با عنوان »مرثیه 

ای سینمایی برای زاینده رود« نوشتم.
وی ادامه داد: مساله خشکس��الی زاینده رود ماه ها و شاید 
س��ال ها درگیری ذهنی من بود و به همی��ن منظور برای 
شریک کردن مخاطبان با این دغدغه، فیلم مستند »زنده 
رود، یک روز به خصوص« را س��اختم. اواخر سال ۱۳9۰ با 
آماده ش��دن طرح اولیه آن را به مرکز گس��ترش سینمای 
مس��تند و تجربی ارائه ک��ردم و پس از تصوی��ب، مقدمات 
کار را آماده و کار را ش��روع کردم. البته تا زمان عقد قرارداد 
نهایی، خودم نماهایی را که حدس می زدم ممکن اس��ت از 

دست برود تصویربرداری کردم و از بهار سال ۱۳9۰ و پس 
از عقد قرارداد، س��اخت مس��تند طبق برنامه آغاز شد. این 
مستندساز ادامه داد: نکته جالب اینکه نماهایی که حدس 
می زدم از دس��ت برود به معنای واقعی از دست رفت که در 
مدت یک س��ال تصویربرداری، ی��ک دوره کامل از جریان 
آب در رودخانه، خشک شدن آن و در نهایت جریان یافتن 
مجدد آب را تصویربرداری کردم که الجرم همه اتفاق ها که 
پیش تر روی داده بود به شکل دیگری تکرار شد. این مستند 
در س��ال ۱۳92 در جش��نواره اصفهان نمایش داده شد و 
آذرماه س��ال جاری یک نمایش هم در تاالر سوره اصفهان 
خواهیم داش��ت.محصص درباره نمایش این فیلم مستند 
در خانه هنرمندان گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده این 
فیلم مستند امروزس��اعت 28 مردادماه ساعت ۱8 در تاالر 
ناصری خانه هنرمندان برگزار می شود.وی در پایان توضیح 
داد: امیدوارم شرایط بحرانی آب و بحث خشکسالی که این 
روزها کشور را به طور جدی تهدید می کند از سوی مسئوالن 

جدی گرفته شود.
 تبدیل ش��دن رودخانه دائمی زاینده رود به یک رودخانه 
فصلی فاجعه ای زیس��ت محیط��ی اس��ت و در این فیلم 
مس��تند دالیل خش��ک ش��دن دائم��ی ای��ن رودخانه از 
دید ش��هروندان اصفهان پی گرفته می ش��ود. اف��راد مورد 
مصاحبه در مس��تند »زنده رود، ی��ک روز به خصوص« به 
جز یک ش��هروند، همگی از افراد عادی به شمار می آمدند. 
در واق��ع از طری��ق زندگی و خاط��رات این اف��راد متوجه 
 چگونگی تبدیل ش��دن زاینده رود به یک رودخانه فصلی 

می شویم.

سرپرس��ت پایگاه میراث جهانی نقش جه��ان، تخصیص 
اعتبارات مرمتی در فصل مناس��ب ب��رای جلوگیری از هر 
گونه آسیب به بناهای تاریخی به ویژه میراث های جهانی را 
خواستار شد.فریبا خطابخش اظهار کرد: مشکل اساسی ما 
تخصیص اعتبارات در زمانی است که فصل کارهای مرمتی 
پایان یافته است. وی افزود: مرمت کاران در فصول بارندگی 

و سرما امکان کار در ارتفاع بناها را ندارند.
وی با بیان اینکه بهترین فصل مرمت، تابستان است، گفت: 
اعتبارات سال قبل در ۳۱ تیر تمام می شود و بودجه مرمتی 

در فصل س��رد مجدداً تخصیص می یابد. سرپرست پایگاه 
میراث جهانی نقش جهان خواس��تار تخصی��ص و تأمین 
بودجه در فصول مرمت شد و گفت: در امر مرمت بناها زمان 
بسیار اهمیت دارد. خطا بخش خاطر نشان کرد: در صورت 
تخصیص اعتبارات در زمان مناسب و به میزان مورد نیاز، در 
هر سال امکان ساخت چهار تا پنج ترک )بخش( و تکمیل 

مرمت گنبد مسجد امام )ره( وجود خواهد داشت.
وی با اش��اره به طبله کردن کاش��ی های گنبد مسجد امام 
)ره( و فروریختن قسمتی از کاشی ها در هنگام جمع کردن 

کاشی ها از سطح گنبد، گفت: معاون میراث فرهنگی کشور 
برای تخصیص اعتبارات مناس��ب برای ادامه مرمت گنبد 
مسجد امام )ره( قول مساعد داده است. وی افزود: عملیات 
نصب دو ترک ساخته شده بر روی گنبد به وسیله پیمانکار 
ادامه خواهد یافت.در معماری سنتی گنبدها به قسمت های 
مساوی و معموالً ۱6 قسمت تقسیم می شود که هر بخش آن 
یک ترک tark گفته می شود.برای کاشی کاری گنبدها ابتدا 
کاشی های هر ترک روی زمین بر اساس نقشه گنبد ساخته 

و سپس روی گنبد نصب می شود.

کارگردان »زنده رود، يک روز به خصوص« 

سرپرست پايگاه میراث جهانی نقش جهان:

بودجه مرمت بناهای تاريخی در زمان مناسب تخصیص يابد

قصهغمگینخشکشدنزایندهرودمستندمیشود

فراخواننهمیندوساالنهملینگارگریمنتشرشد

 پخش کامل »رابین هود«
 از شبکه اچ دی

ش��بکه ت��ازه تأس��یس اچ دی، کارت��ون قدیم��ی 
»رابین ه��ود« را با حذفیات بس��یار کمتری به روی 
آنتن می برد. تقریباً همه کسانی که دوره کودکی خود 
را در دهه 6۰ سپری کرده اند، کارتون »رابین هود« را 
به خاطر دارند.این کارتون که عالقه مندان بسیاری 
هم داشت، در مناس��بت هایی نظیر تعطیالت نوروز 
و اعیاد به روی آنتن می رف��ت و ازجمله برنامه های 

پرمخاطب بود. 
حاال شبکه تازه تأسیس اچ دی کیفیت این انیمیشن 
را ارتقاء داده و آن را به روی آنتن می برد. اما از نکات 
حائز اهمیت در پخش دوباره ای��ن کارتون، افزودن 
بخش هایی اس��ت که پیش ازاین حذف شده بودند.

در نس��خه ای جدیدی که این روزها از شبکه اچ دی 
روانه آنتن می شود، ماجرای رابین هود را یک خروس 
گیتار به دست روایت می کند که در بخش های دیگر 
هم حضور او به چشم می خورد. در نسخه قبلی این 
خروس فقط در لحظه ه��ای پایانی و زم��ان انتقال 
س��که ها از اتاق خواب پرنس جان به زندان به چشم 
می خورد.یکی دیگر از موارد ممیزی رابطه عاشقانه 
میان رابین هود و ماریا بود. در نسخه قبلی هیچ وقت 
مخاطب به درس��تی متوج��ه این رابطه نمی ش��د و 
همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رفت!اما در 
نسخه جدید می بینیم که ماریا با بچه خرگوش ها خبر 
عشق به رابین هود از دوران کودکی می دهد و درختی 
را نشان می دهد که این دو عاشق حروف اول اسمشان 

را در میان قلبی حک کرده اند.
در آخر فیلم هم ب��رای اولین بار مخاطبان می توانند 
مراس��م ازدواج این دو را که در کلیس��ا برگزارشده، 
ببینند. همچنین از نکات قابل توجه دیگر این است 
که در نسخه قبلی هیچ وقت س��خن از پادشاه قبلی 
به میان نمی آمد و رابین ه��ود به مانند منجی تصویر 
می شد که اهالی دهکده را از دست ظلم پرنس جان 

رها می کند.

از اوايل شهريورماه؛

مسجد جامع شهرکرد میزبان طرح 
آموزش قرآن می شود

نایب رئیس رابطی��ن فرهنگی 
اس��تان  مذهب��ی  هیئ��ات 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
برگزاری طرح آموزش قرآن در 
مسجد جامع شهرکرد از اوایل 
شهریورماه خبر داد.اکبر ایازی 
از برگزاری طرح بزرگ آموزش 
قرآن کریم در مسجد جامع شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: برگزاری 
دوره های آموزش��ی قرآن کریم در مس��اجد از اقدام��ات مؤثر در 
رویارویی با جنگ نرم است.وی در تشریح طرح بزرگ آموزش قرآن 
کریم، از آغاز برگزاری دوره های آموزشی در اوایل شهریورماه خبر 
داد و افزود: ثبت نام این طرح از ۱8 مرداد در پایگاه بس��یج شهدا 
مسجد جامع ش��هرکرد واقع در خیابان ملت کوچه 5۰، شبستان 
شمالی، آغاز شد و همچنان ادامه دارد.به گفته وی، این طرح پس از 
انجام آزمون تعیین سطح از ش��رکت کنندگان در 8 سطح شامل، 
دوره های قرائت س��طح ۱)روخوانی(، قرائت سطح 2)روانخوانی و 
صحت قرائت نماز(، قرائت س��طح ۳)فصیح خوانی(، قرائت سطح 
۴)علوم و فنون قرائت پایه(، قرائت س��طح 5)عل��وم و فنون قرائت 
تکمیلی(، قرائت س��طح 6)علوم و فنون قرائت پیش��رفته(، قرائت 
س��طح 7)علوم و فنون قرائت حرف های( و قرائت سطح 8)علوم و 
فنون اختالف قرائات( برگزار خواهد شد.مدیر اجرایی طرح آموزش 
قرآن در مسجد جامع شهرکرد خاطرنشان کرد: تمامی این دوره ها 
طی دو جلسه ۱/5 س��اعته در هفته با تدریس استاد سید عبداهلل 
میراحمدی برگزار خواهد شد.وی از ثبت نام 5۰ قرآن آموز تاکنون 
خبر داد و افزود: با توجه به اقدامات محدود مساجد در برای آموزش 
قرآن کریم، اس��تقبال از این دوره رضایت بخش بوده و امید است 

شاهد استقبال پرشورتری در زمان باقی مانده باشیم.

امسال 51 شغل در فارسان ايجاد شد
مدیرکمیت��ه امدادامام خمینی 
)ره( شهرستان فارسان از ایجاد 
5۱ مورد ش��غل در زمینه خود 
اش��تغالی از ابتدای سال جاری 
تاکنون در این شهرستان خبر 
فتح��ی  محمدرض��ا  داد. 
اظهارک��رد: برای اج��رای این 
تعداد شغل برای مددجویان ۴ 
میلیارد ریال تس��هیالت به مددجویان پرداخت ش��ده است.وی 
خاطرنشان کرد: مشاغل ایجاد شده در زمینه مشاغل دام پروری، 
باغداری، کس��ب، کش��اورزی، پرورش ماهی، زنبورداری و س��ایر 
مشاغل بوده است.فتحی افزود: ایجاد مشاغل خانگی در سال جاری 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 92 از رش��د ۱۰ درصدی در این 
شهرستان برخوردار بوده است.مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان 
همچنین از ایجاد ۳ مورد شغل در زمینه کار انگیزی در ۴ ماهه اول 

سال 9۳ خبر داد.

مس��ئول دبیرخانه کانون ه��ای فرهنگی- هنری مس��اجد 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری جش��ن های بزرگداشت 
دهه کرامت در استان در راس��تای ترویج فرهنگ اهل بیت 

)ع( خبر داد.
 حجت االسالم مراد یوس��فی اظهارکرد: اجرای جشن های 
دهه کرامت به عنوان سومین شعائر عظیم والیی ما شیعیان 
در طول سال به مناسبت صدور فرهنگ اهل بیت )ع( اقدام 

مبارکی است.
 وی با اشاره به اینکه جش��ن های بزرگداشت دهه کرامت از 
ششم تا ۱6 ش��هریور برگزار می ش��ود، افزود: جشن والدت 
حضرت معصومه )س( و حضرت علی بن موسی الرضا )ع(، 
همایش رابطین خواهر در ایام والدت حضرت معصومه )س( 
و مسابقات کتابخوانی با موضوع دهه کرامت را از برنامه های 
دهه کرامت کانون های فرهنگی- هنری مس��اجد اس��تان 

عنوان کرد.یوسفی جلسات ش��ورای هماهنگی بزرگداشت 
دهه کرامت استان به میزبانی دبیرخانه کانون مساجد استان، 
برگزاری ایستگاه صلواتی، برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع 
امام رضا )ع( و اردوهای زیارتی به مش��هد مقدس و قم را از 
دیگر برنامه های دهه کرامت برشمرد.وی گفت: اعزام 7۰ نفر 
ازخواهران و برادان فعال کانون ها به اردوی آموزشی، فرهنگی 
اندیشه های آس��مانی، اعزام 2۰ نفر از نخبگان روستایی به 
سومین کنگره فرهنگی هنری نخبگان روستایی، افتتاح و 
برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه های عمومی مساجد با 
موضوع امام رضا )ع( در دهه کرامت، مسابقه سرود با موضوع 
رضوی برای شناسایی گروه های سرود برتر، مراسم استقبال 
از خادمین حرم مطهر حضرت علی بن موسی بن رضا )ع( و 
جلسات پاسخ به ش��بهات مذهبی با موضوع امام رضا )ع( از 

دیگر برنامه های دهه کرامت است.
یوسفی با اشاره به گسترش جشن های دهه کرامت در استان، 
اظهارکرد: دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مس��اجد با 
برنامه ریزی های دقیق و منظم جش��ن های دهه کرامت را 
هرس��اله افزایش می دهد.وی اس��تمرار این رویکرد موجب 
ش��د در یک زمان کوتاه جنب��ه جهانی این ده��ه در جهان 
 اسالم و در عرصه بین الملل از گسترش فوق العاده برخوردار

 شده است.
یوسفی با اش��اره به ضرورت تعمیق فرهنگ دهه کرامت در 
جامعه، تالش دس��تگاه ها برای مردمی شدن بیش از پیش 

جشن های رضوی را خواستار شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح جامع گیاهان داروی��ی چهارمحال و بختیاری 
تدوین ش��ده و ب��رای ارائه نظ��رات نهایی به دس��تگاه های 
زیربط ارسال ش��ده و به زودی به تصویب می رسد.اسماعیل 
عامری گلستان در نشست بررسی وضعیت گیاهان دارویی 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این اس��تان در جشنواره 
کشوری گیاهان دارویی که مهرماه امسال در تهران برگزار 

می شود، شرکت می کند.
وی افزود: مهلت ثبت نام در این جشنواره تا پایان مرداد ماه 
بوده و متولیان این بخش برای پربار شدن غرفه های گیاهان 

دارویی استان می توانند در سایت مربوطه ثبت نام کنند.
مع��اون برنامه ری��زی و اش��تغال اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختی��اری ب��ا بی��ان اینکه ه��م اکنون س��طح زیرکش��ت 

گیاه��ان دارویی در ای��ن اس��تان 6۳ هکتار اس��ت، افزود: 
52 هکت��ار زعف��ران، ۳ هکت��ار گل محم��دی و نی��ز 
 8 هکتار به کش��ت گیاه��ان دارویی در اس��تان اختصاص

داده ش��ده است.عامری گلس��تان خاطرنش��ان کرد: برش 
شهرستانی کشت گیاهان دارویی در شهرستان های 9 گانه 
چهارمحال و بختیاری انجام شده و در هر شهرستان کشت 
گیاهان دارویی به صورت پایلوت در مساحت 2 هکتار تأمین 
اعتبار شده اس��ت.وی ادامه داد: طرح جامع گیاهان دارویی 
چهارمحال و بختیاری تدوین شده و برای ارائه نظرات نهایی 
 به دس��تگاه های زیربط ارسال ش��ده و به زودی به تصویب 

می رسد.

همزمان با دهه کرامت؛

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح جامع گیاهان دارويی استان تدوين می شود

برگزاریجشنهایبزرگداشتدههکرامتدراستان

کمک 10 میلیارد ريالی استان 
به عتبات عالیه

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال 
وبختیاری تعهد استان را در سال جاری برای کمک 
به بازسازی این اماکن ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

اردشیر ریاحی پور در نشست هماهنگی مسئوالن 
و اعضای شورای سیاستگذاری ستادهای بازسازی 
عتبات عالیات استان چهارمحال وبختیاری گفت: 
مردم این اس��تان طی ۱۰ س��ال فعالیت این ستاد 
بیش از ۱۰ میلیارد ریال و هف��ت کیلوگرم طال به 
بازس��ازی حرم های مطهر در کش��ور عراق کمک 

کرده اند.
وی افزود: در این مدت 2۱ گروه متش��کل از ۴65 
نیروی س��اختمانی و فنی برای مرمت و بازسازی 
عتبات عالیات به عراق اعزام ش��ده اند.ریاحی پور 
با بیان توس��عه حرم امام علی علیه السالم در قالب 
ساخت صحن حضرت زهرا نیز افزود: حدود 2۳ تن 
میلگرد از چهارمحال وبختیاری برای توسعه حرم 

به نجف اشرف ارسال شده است.

کاشت 1۶ هزار اصله درخت 
در فضاهای سبز شهرکرد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
شهرکرد گفت: ۱6 هزار و 8۰۰ اصله درخت در سه 
ماهه نخست امسال در پارک ها و فضای سبز شهری 
 ش��هرکرد کاش��ته ش��د.مجید جاللی اظهار کرد:

 ۱6 هزار و 8۰۰ اصله درخت در س��ه ماهه نخست 
امسال در پارک ها و فضای س��بز شهری شهرکرد 
بااعتباری بالغ ب��ر دو میلی��ارد و ۱6 میلیون ریال 
کاشته شد.وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست 
امسال 27 هزار قلمه در نهالس��تان های شهرکرد 
کاشته ش��ده اس��ت، افزود: در این مدت مساحت 
نهالستان و اجرای سیس��تم آبیاری بارانی در 2/5 

هکتار از این نهالستان ها افزایش یافته است.
مدیرعام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فض��ای س��بز 
شهرداری ش��هرکرد با اش��اره به اینکه 22 پارک 
ش��هر دارای محوطه بازی اس��ت، گف��ت: تجهیز 
پارک ها ب��ه محوطه بازی برای ایج��اد فضای امن 
 ب��رای ک��ودکان از برنامه های در دس��تور کار این

 سازمان است.
جاللی خاطرنش��ان کرد: ش��هروندان ب��ا مراقبت 
صحی��ح از درخت��ان در پارک ها و فضاهای س��بز 
ش��هری و آموزش به فرزندان، س��ازمان پارک ها و 
فضای سبز را در خدمت رس��انی هر چه بهتر یاری 
کنیم.وی افزود: از شهروندانی که در اجرای فضای 
سبز در معابر دسترسی منزل یا محل کار مشارکت 

کنند، تجلیل می شود.
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یادداشت

به همت ستاد برگزاری اجالس و جشنواره 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

 زورخانه» علی قلی آقا «تجهیز
 و بروز رسانی می شود

مسعود حس��ین میرزایی دبیر اجالس و جش��نواره، سید رضا 
اخروی رییس هیئ��ت ورزش پهلوانی و زورخانه ای اس��تان به 
همراه مدیران ورزشی شهرداری اصفهان و جمعی از ورزشکاران 
ورزش پهلوانی زورخانه ای از زورخانه علی قلی آقا بازدید کردند.

مس��عود حس��ین میرزایی دبیر اجالس و جش��نواره گفت: از 
دستاوردهای مهم اجالس و جش��نواره، تجهیز و به روزرسانی 
زورخان��ه »عل��ی قلی آق��ا« به عن��وان یک��ی از قدیمی تری��ن 
زورخانه های شهر اصفهان است.وی افزود: این اقدام در راستای 
احیاء و پاس��داری از ورزش پهلوانی و زورخان��ه ای و آیین های 
مربوط هست.حسین میرزایی اظهار کرد: در طی زمان برگزاری 
اجالس مهمانان داخل��ی و خارجی از نزدیک ش��اهد برگزاری 
آیین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای به عنوان یک ورزش بومی 
و مل��ی کش��ورمان در زورخانه »علی قل��ی آقا «خواه��د بود و 
همچنین از مجموعه پیرامون ازجمله بازارچه و حمام علی قلی 
آقا نیز بازدید خواهند کرد.دبیر اجالس و جشنواره اظهار داشت: 
آیین پهلوانی و زورخانه ای از آثار ثبت ش��ده جمهوری اسالمی 
ایران در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی در یونسکو 
اس��ت که س��تاد برگزاری اج��الس و جش��نواره ب��ا همکاری 
فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای، بر اساس منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله( برنامه های ویژه ای در این راس��تا اجرا 

خواهد نمود.
ش��ایان ذکر اس��ت اج��الس و جش��نواره بین الملل��ی میراث 
فرهنگی ناملم��وس )ICCN2014(، با محوریت ش��هرداری 
 اصفه��ان از 16 ت��ا 20 مهرماه در کالن ش��هر اصفه��ان برگزار

خواهد شد.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 1379 |چهارشنبه  29  مرداد 1393 | 23 شوال   1435

۴ماه يكبار خط كشي خيابان ها تجديد شود

   عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به وضعیت 
 آب  هواي ش��هر اصفهان الزم اس��ت هر 4 ماه یکبار خط کش��ي داخل

 خیابان ها تجدید شود.
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رئیس مرکز رس��یدگی ب��ه امور 
مساجد اس��تان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه دین اس��الم برنامه 
جامعی برای تربیت انسان کامل 
تدوین کرده اس��ت، ظرفیت خوب مساجد می تواند برای 

تربیت مدیران جامعه اسالمی مورداستفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، حجت االسالم محمدرضا 
صالحیان در نشس��ت با خبرنگاران پیرام��ون روز جهانی 
مساجد اظهار داش��ت: جهان اسالم در س��الروز به آتش 
کشیده شدن مسجداالقصی این روز را روز جهانی مساجد 
نامید و با توجه به اینکه در جنگ غزه بیش از 65 مسجد 

تخریب شده است امسال این روز اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: همیش��ه در جنگ عبادتگاه های مردمی مانند 
مساجد، مدارس استثناء قرار می گیرند اما صهیونیست ها 
با زیر پا گذاشتن قواعد جهانی به کودک، زن پیر و جوان 
رحم نکردند.رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان با اش��اره به فلس��فه نام گ��ذاری ای��ن روز تأکید 
کرد: این نام گذاری بدان جهت اس��ت که جهان اس��الم 
دارای قبله واحد، کعبه واحد، پیامب��ر واحد و قرآن واحد 
هستند و یادآوری این نکته ضروری است که چرا باید این 
سرمایه های عظیم را فراموش و به موارد اختالفی بپردازیم.

وی ادامه داد: باالتری��ن پیام روز جهانی مس��اجد توجه 
به سرمایه های بزرگ اس��ت که با توجه به آن ها دست از 
اختالفات و جن��گ فرقه ای بکش��یم و روی ظرفیت های 
وحدت آفری��ن کارکنیم.حجت االس��الم صالحیان بیان 
داشت: امام خمینی )ره( به عنوان یکی از مراجع دینی در 
جهان اسالم اجازه دادند که شیعیان پشت سر اهل سنت 
نماز بخوانند چراکه نماز درواقع کنار هم قرار گرفتن پشت 
سر یکدیگر بر اساس اشتراکات دینی ماست و امام خمینی 

)ره( چنین افق بلندی را در پیش رو می دید.

وی اضافه کرد: شیعیان و اهل سنت باانصاف حول محور 
قرآن و پیامبر مای��ل به وحدت آفرینی و ق��رار گرفتن در 
کنار یکدیگر در حج، نماز جمعه و جماعت هس��تند و با 

افراطی گری ها مخالف اند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه افراطی گری در دنیای 
کنونی زندگی آن ها را به هم ریخته است، گفت: مهم ترین 
پیام روز جهانی مساجد توسل به حبل المتین مشترکات 
دینی است که باعث وحدت یک میلیارد مسلمان می شود.

وی افزود: آنچه تا امروز توانسته انقالب و نهضت ما را حفظ 
کند مساجد است و هر مس��جدی می تواند امروز باکمال 
افتخار بگوید از آغاز انقالب تاکنون صراط مستقیم را گم 
نکرده ام.صالحیان با بین اینکه جوان مسجدی با بصیرت و 
موقع شناس است، گفت: مسجدی ها همیشه زمان شناس، 
دشمن ش��ناس بوده و با فتنه ها مبارزه کرده است که این 

موضوع از افتخارات مسجد و مسجدی است.
وی بابیان اینکه در فضای کنونی تهدید و تحریم دشمنان 
نیازمند انسان هایی هستیم که تفکر آن ها مطابق با اقتصاد 
مقاومتی باشد، اظهار داشت: زاهدترین مردم مسجدی ها 
هستند که سرمایه های خود را در مسیر اقتصادی مقاومتی 

به کار می اندازند و دست فقرا را نیز می گیرند.
رئیس مرکز رس��یدگی به امور مساجد اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: حض��رت علی )ع( چاه حف��ر و درخت خرما 
غرس کرده و آن ها را وقف می نمود و مطابق چنین آموزه ای 
از صدر اسالم تاکنون هنر مسجد تربیت انسان های براثر 
تفکر اقتصاد مقاومتی بوده اس��ت.وی ادامه داد: با توجه 
به تأکیدات اس��الم بر درس��ت و صحیح مص��رف کردن 
عدم اسراف مس��جد تربیت کننده انس��ان هایی است که 
تولیدکننده اما در اوج زهد و ساده زیستی هستند و مکتب 
مسجد چنین آدم هایی می سازد که در حصر و تحریم در او 
حج استقامت هستند.حجت االسالم صالحیان بابیان اینکه 

مسجد سازنده آدم هایی است که اندیشه هایشان در کنار 
هم، سر بنیان عزم ملی قرار می گیرد، بیان داشت: مسجد 
میان دستگاه حاکمه با مردم و مردم باهم هماهنگی ایجاد 
می کند که نتیجه آن عزم ملی است که منجر به پیشرفت 
و استقالل می شود.وی افزود: مس��لم است که در چنین 
کشوری استکبار به تحرک واداشته شده چراکه کشوری 
می خواهد در علم و ق��درت و صنعت رقیب وی باش��د و 
این دشمنی ها نیازمند بصیرت است.این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه در اس��الم امر مقدس جهاد قرار داده شده 
اس��ت، گفت: جهاد فک��ری، فرهنگی، علم��ی مهم ترین 
بخش این مبارزه اس��ت و مس��جد نیز تقویت کننده این 
روحیه اس��ت تا مس��لمانان با پرداختن به عل��م و تربیت 
دانشجویان تولیدکننده علم باشند.وی افزود: اینکه چقدر 
مساجد ما به این آرمان ها دور یا نزدیک است قضاوتش با 
انسان های منصف است اما درواقع مسجد در قبل و پس 
از انقالب رسالت خود را به درستی انجام داده و در جنگ 
نیز نقش مؤثری داشته اس��ت.صالحیان ابراز داشت: امام 
جماعت مساجد به عنوان مدیر خوش، فکر جوان شناس، 
مردم شناس و روانشناس باید در راستای شناسایی بدی ها 
و رفع آن ها عمل کند که اگر چنین مساجدی داشته باشیم 
در این برهه ش��بیخون فرهنگی نیز در برابر هجمه های 
دشمن سر افزار خواهیم بود. در ادامه این جلسه حجت اهلل 
امینی اظهار داشت: برای بهبود کارکرد مساجد نیازمند 
هماهنگی و اقدام قانونی در راس��تای رف��ع موازی کاری 
هستیم که یکی از آن ها عدم تمرکز مدیریت در مساجد 
اس��ت و بر این اس��اس نیاز به قانون کامل جامعه در امور 
مس��اجد حس می ش��ود.وی افزود: در حال حاضر چهار 
هزار و 915 مسجد در اس��تان اصفهان فعالیت می کنند 
و با توجه به اینکه سرانه یک مس��جد برای هر هزار نفر به 
شکل اس��تاندارد وجود دارد و همچنان 1600 مسجد در 

استان کم داریم.
مع��اون اداری و مالی حقوق��ی مرکز رس��یدگی به امور 
 مساجد استان اصفهان با اش��اره به اینکه نیازمند نهضت

 مس��جد س��ازی اس��ت، افزود: دولت با ایجاد تسهیالت 
مناسب در راستای ساخت مس��اجد می تواند گام مؤثری 
در این زمین��ه بردارد.وی تأکید کرد: مرکز رس��یدگی به 
امور مس��اجد اس��تان با هماهنگی های مختلف سعی در 
هموار کردن مسیر س��اخت و کمک به خیران دارد اما به 
دلیل عدم هماهنگی مشکالتی در این زمینه وجود دارد.

امینی بابیان اینکه دولت باید با اختصاص زمین مناسب و 
معافیت از حق بیمه در ساخت مساجد با خیران همراهی 
کند، گفت: در حال حاضر حدود یک چهارم مساجد استان 
نماز جماعت صبح دارند و 3500 مسجد فعال یک وعده 
نماز جماعت برگزار می کند.وی اضافه کرد: با الحاق منطقه 
15 به اصفهان 1048 مسجد در شهر اصفهان وجود دارد 
که درازای هر 1770 نفر به طور میانگین در شهر اصفهان 
یک مسجد وجود دارد اما سرانه استان به ازای هر نفر 930 
مسجد است.معاون اداری و مالی حقوقی مرکز رسیدگی 
به امور مس��اجد اس��تان اصفهان بابیان اینکه پراکندگی 

مساجد در استان اصفهان مناسب نیست، ابراز داشت: در 
منطقه س��ه به ازای هر 500 نفر یک مسجد وجود دارد و 
این در حالی اس��ت که در منطقه 5 به ازای هر 4280 نفر 

یک مسجد هست.
وی با اش��اره به برنامه هفته جهانی مس��اجد در اصفهان 
گفت: امروز )روز چهارش��نبه 29 مرداد( بانام روز مسجد 
و تقدیر از ائمه جماعات مس��اجد، 5 ش��نبه بانام مسجد 
و تقدیر از ائم��ه جماعات نم��از صبح مس��اجد، جمعه؛ 

مس��جد در مکت��ب امام 
زمان )عج(، شنبه؛ مسجد 
و تقدیر از زحم��ات خدام 
نمونه، یکش��نبه؛ مسجد 
و تقدی��ر از هیئت امن��ای 
مسجد، دوشنبه؛ مسجد و 
مطالبات ام��ام و رهبری از 
مساجد، سه شنبه؛ مسجد 
و مسئولیت کارگزاران نظام 
اسالمی در رابطه با مسجد 
و چهارش��نبه؛ 5 شهریور 
نیز بانام مسجد و هم افزایی 
نهادهای فعال در مس��جد 
در راستای ارتقای کارکرد 
مس��اجد نام گذاری شده 
اس��ت.امینی ادامه داد: در 

طول هفته نیز همایش ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی 
برای ائمه جماعات هیئت امنا و خدام در 95 دفتر منطقه ای 

امور مساجد برگزار می شود.
وی تأکید کرد: یکی از برنامه های ویژه در ش��هر اصفهان 
به مناسبت هفته جهانی مس��اجد کلنگ زنی سه مسجد 
در ش��هر اصفه��ان اس��تمعاون اداری و مال��ی حقوق��ی 
مرکز رس��یدگی به امور مساجد اس��تان اصفهان با اشاره 
به وظایف این نه��اد در ارتباط با مس��اجد ابراز داش��ت: 
وظیفه ما ساماندهی امور مس��اجد است و به دنبال ایجاد 
ساختارهای مناس��ب در تعامل میان نهادهای فرهنگی، 
سامان دهی روابط امور مساجد برای س��ایر ارگان های و 
نهادها، سیاس��ت گذاری برای ساخت و تکمیل مساجد و 
س��اماندهی وضعیت ائمه جماعات با هیئت امنا، خدام و 

ایجاد مدیریت واحد توسط امام جماعت در مسجد است.
بازدید از »گنبدهای فیروزه ای«همزمان با روز 

جهانی مساجد
 شهروندان اصفهانی می توانند از مسجد امام )ره( و شیخ 

لطف اهلل به صورت رایگان دیدن نمایند.
با توجه به در پیش بودن هفته مساجد، شهروندان اصفهانی 
می توانند با ثبت نام در تور بازدید از مس��اجد فاخر ش��هر 
همچون مسجد امام )ره( و شیخ لطف اهلل شرکت نمایند. 
مسئول خانه اندیشه وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان بابیان این خبر گف��ت: 30 مردادماه 
به ابتکار ایران روز جهانی مس��اجد نام گذاری شده که در 
این روز مسجداالقصی به دس��ت صهیونیست ها به آتش 
کشیده ش��د و به همین دلیل در ایران 30 مردادماه تا 5 
شهریورماه هفته تکریم و تجلیل مساجد نامیده شده است.  
پرورش عنوان کرد: عالقه مندان می توانند جهت شرکت 
در این برنامه در خانه فرهنگ اندیش��ه ثبت نام نمایند و 
از توضیحات راهنمای تور گردش��گری در این خصوص 

بهره مند شوند.

در نشست روز جهانی مساجد عنوان شد: کلنگ زنی سه مسجد در شهر اصفهان در هفته جهانی مساجد

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

سالن اجالس سران تا پایان سال ۹۵ در اصفهان تکمیل می شود

بازدید از » گنبدهای فیروزه ای « همزمان با روز جهانی مساجد

روز جهانی مساجد وفاق يک ميليارد مسلمانان را به گوش جهان می رساند

یادداشت

آرامش در دانشگاه ها از دستاوردهای 
وزارت علوم است

سرپرست دانشگاه اصفهان گفت: رضا فرجی دانا، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری فضایی مناس��ب برای فعالیت های علمی 
آموزش��ی و تعامالت بین المللی در دانشگاه های کشور ایجاد 

کرده است.
 هوش��نگ طالبی افزود: تعامالت و همکاری های بین المللی 
دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی در چند ماه گذشته 
افزایش چشمگیری یافته که این موضوع یکی از دستاوردهای 

وزارت علوم در یک سال گذشته است.
وی ادامه داد: هیات های خارجی بسیاری در چند ماه گذشته 
از دانش��گاه های مختلف دنیا به ایران سفر کرده اند که نتیجه 
بس��یار مثبتی برای بخش دانش و فناوری کش��ور به همراه 

خواهد داشت.
وی ایجاد آرامش در دانشگاه ها را یکی دیگر از دستاوردهای 
وزارت علوم در دولت یازدهم دانست و اظهار کرد: این امر باعث 
شده تا فعالیت های آموزشی و پژوهش��ی در فضای آرام تری 
صورت گیرد و منجر به رضایتمندی بیشتر دانشگاهیان اعم از 
اساتید، دانشجویان و کارکنان و افزایش کیفیت فعالیت های 

علمی شده است.

طرح پابند الکتریکی در زندان های 
اصفهان اجرا می شود

رئیس زندان شهرضا گفت: 500 پابند الکتریکی به زندان های 
استان اصفهان اختصاص داده شده و برای زندان شهرضا هم 
پیشنهاد داده ایم و این پابندها محدوده خاصی را برای مجرم 

مشخص می کند تا زندانیان از این محدوده خارج نشوند.
سیدرضا موس��وی در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی 
ش��هرضا اظهار کرد: برخورد خش��ونت آمیز در آس��یب های 
اجتماعی منسوخ شده که در حال حاضر برخوردهای فرهنگی 
جایگزین برخوردهای خشونت آمیز شده و در حال کار کردن 

بر روی آن کار هستند.
وی افزود: در برخورد فرهنگی شرایط ش��خص بزهکار را در 
نظر می گیرند و متناسب با جرم برخورد فرهنگی را جایگزین 
برخورد خشونت آمیز می کنند در آن صورت می توانیم کاهش 

جمعیت کیفری و کاهش جرم را داشته باشیم.
رئیس زندان ش��هرضا با بیان اینکه زندان به کارخانه اصالح 
و تربیت تبدیل ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در زندان شهرضا 
به زندانی ها مهارت آموزش می دهیم تا به چرخه اش��تغال و 

جامعه بازگردند.

نصب دوربین های نظارت تصویری در 
محدوده طرح ترافیکی زوج و فرد

 مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان از نصب 
دوربین های نظارت تصویری ظرف دو ماه آینده در محدوده 

طرح ترافیکی زوج و فرد خبر داد.
علیرضا صلواتی با بی��ان این مطلب گف��ت: در ابتدا محدوده 
هسته مرکزی ش��هر اصفهان توس��ط پلیس راهور کنترل و 
اعمال قوانین می شد، ولی از سال گذش��ته کنترل هوشمند 

این محدوده مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: بر اس��اس قرارداد باید محدوده ط��رح زوج و فرد 
ترافیک اصفهان تا آذرماه ب��ه دوربین نظارت تصویری مجهز 

شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
تالش می کنیم تا مهرماه و قبل از س��رد شدن هوا  و به دنبال 
آن آلودگی هوا، محدوده طرح زوج و فرد ترافیک اصفهان به 

دوربین های نظارت تصویری مجهز شود.
صلواتی هزینه اجرایی این طرح را پنج میلیارد تومان دانست و 
اظهار داشت: با نصب دوربین های نظارت تصویری در محدوده 
زوج و فرد ترافیک این محدوده تحت پوشش دوربین ها و مرکز 

کنترل ترافیک اصفهان قرار می گیرد.

سه رتبه بین المللی برای هتل های 
عباسی اصفهان و منوچهری کاشان

هتل عباس��ی اصفهان و هت��ل منوچهری کاش��ان موفق به 
 کسب س��ه رتبه بین المللی و همچنین برنده سال 2014 در
  Trip advisor س��ایت معتب��ر نظ��ر س��نجی جهان��ی و

 Euro cert شدند.
بر اساس ارزشیابی نقطه نظرات و مصاحبه هایی که در مورد 
مهمانسرای عباس��ی و هتل منوچهری کاشان در باره سطح 
کیفیت س��رویس دهی ب��ه میهمانان ص��ورت گرفته این دو 
هتل در س��ایت معتبر جهانی Trip advisor عنوان برنده 
 Trip advisor.س��ال 2014 را به خود اختصاص دادن��د
معروف ترین س��ایت نظر س��نجی جهانگردی جهان است و 
 این دو هتل توانس��ته اند به طور ثابت نظ��ر عالی مهمان را به

 دست آورده و به همین خاطر از سوی سایت مذکور به عنوان 
برنده س��ال 2014 انتخ��اب و موفق به دریافت نش��ان عالی 
شدند. هتل منوچهری کاشان موفق به کسب رتبه بین المللی 
دیگری با عنوان Euro cert نیز ش��د. این رتبه بین المللی 
دومین موفقیت این هتل است که از سوی موسسه بین المللی 

Euro cert به هتل منوچهری اهدا شده است.

 شکایت خانواده های متوفیان 
و بازماندگان هواپیمای ایران ۱۴۰

سرپرست دادسرای ویژه قتل درباره آخرین اطالعات از سقوط 
هواپیمای ایران 140 گفت: خانواده های متوفیان و بازماندگان 

به دستگاه قضا شکایت کرده اند.
محمد ش��هریاری درباره اقدامات صورت گرفت��ه در پرونده 
س��قوط هواپیمای ایران 140 اظهار داش��ت: تمام واحدهای 
مربوطه در حال بررس��ی و پیگیری این پرونده هس��تند و ما 
منتظریم تا کمیسیون سوانح و سوختگی نتیجه بررسی هایش 
را اع��الم کند.وی اف��زود: همچنین خانواده ه��ای متوفیان و 
بازماندگان به دستگاه قضایی شکایت کرده اند.شهریاری در 
خاتمه گفت: بررسی ها و کارهای کارشناسی این پرونده طول 

می کشد ولی تمام مسئوالن در حال انجام وظیفه هستند.

اخبار کوتاه

SMS

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان

تخلفات اتوبوس های مسافربری را به ۱۱۰۱2۰ 
گزارش دهید

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از راه اندازی سامانه تلفنی 110120 برای رسیدگی 
به تخلفات ناوگان اتوبوس های مسافربری خبر داد.

سرهنگ رضا رضاییگفت: پس از وقوع چندین مورد 
حادثه برای اتوبوس های مس��افربری در جاده های 
کشور طی س��ال 92، پلیس راه استان اصفهان در 
راستای کاهش این گونه حوادث سختگیری های 
ش��دیدتری را برای رانندگان ناوگان اتوبوس های 
مسافربری اعمال کرد.وی افزود: در این زمینه س��امانه تلفنی رسیدگی به تخلفات 
اتوبوس های مسافربری به ش��ماره 110120 در این پلیس راه اندازی شده و پلیس 
مصمم است در طرح تابستانه که تا اول مهر ادامه دارد، با تخلفات آنان برخورد کند. 
وی گفت: مسافران می توانند در صورت مش��اهده هرگونه تخلف از سوی رانندگان 
اتوبوس ها، موضوع را با اپراتوران این شماره تلفن در میان گذارند و یا شماره اتوبوس 
را با ساعت و محل تخلف به این سامانه پیامک کنند تا در اولین پاسگاه ضمن متوقف 
کردن خودرو برخوردهای قانونی انجام گیرد. سرهنگ رضایی اضافه کرد: مسافران 
همچنین می توانند پیشنهادها و انتقادات خود را نیز از طریق این سامانه به مسئوالن 

پلیس راه استان ارائه کنند .

معاون رییس جمهور:

اصفهان، استان نمونه کشور در تدوین برنامه 
آمایش سرزمین است 

 معصومه ابتکار، اصفهان را اس��تان نمونه کش��ور 
 در تدوین برنامه آمایش س��رزمین نامید.نشس��ت

 هم اندیشی در خصوص برنامه ششم محیط زیست 
و آمایش سرزمین به ریاست معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور، رئی��س س��ازمان حفاظت محیط 
زیست، سعید نمکی مشاور محیط زیست، محمدباقر 
نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 
جمهور برگزار شد. ضرورت بازنگری در اعداد و ارقام 

اعالم شده جهت راستی آزمایی برای اتخاذ تصمیمات اصولی بر پایه واقعیات محیط 
زیست کشور، ایجاد عزم ملی با همکاری کلیه ذی نفعان جهت نیل به منافع ملی، لزوم 
ارزیابی راهبردی از برنامه ریزی و فرآیند آن در کشور در برنامه چهارم و پنجم در این 
جلسه بررسی شد. لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در برنامه ششم 
توسعه کشور، ایجاد مدل مفهومی با توجه به ش��اخصه های آمایش سرزمین، فعال 
شدن کارگروه آمایش سرزمین از جمله مباحث مطرح در جلسه بود.در ادامه اعضاء 
به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداختند و بحث و بررس��ی پیرامون برنامه آمایش 
سرزمین استان اصفهان به عنوان یکی از نمونه های موفق استانی از دیگر موارد مطرح 

در این جلسه بود.

معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان گفت: بهره برداری از 
مرکز بزرگ همایش های بین المللی و سالن اجالس سران 
اصفهان در افق سال 95 پیش بینی ش��ده و پروژه مرکز 
همایش های بین المللی سال 95 آماده بهره برداری است.

علیرضا قاری قرآن در حاشیه بازدید استاندار و شهردار 
قم به همراه ش��هردار اصفهان از رون��د عملیات اجرایی 
احداث مرکز همایش ه��ای بین الملل��ی اصفهان اظهار 
کرد: این مجموعه در سایت 50 هکتاری شهید کشوری 
در 5 فاز سالن اصلی، س��الن های چندمنظوره، ویالهای 
اختصاص��ی )VIP(، هتل 5 س��تاره، س��اختمان های 

خدماتی واداری تجاری در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی طبیعی 
مکان مرکز همایش های بین الملل��ی اصفهان بیان کرد: 
دسترس��ی اصلی از بزرگراه و از س��مت جنوب به مرکز 

همایش ها میس��ر بوده و امکان دسترس��ی از شمال هم 
در آن پیش بینی ش��ده که ازنظ��ر ارتباط��ی از ظرفیت 
خوبی برخوردار است.معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
بابیان این که سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی 
با ظرفیت 2 هزار و 400 نفر نیز برای برگزاری نشست ها 
و همایش ها محلی، استانی، کشوری و ملی در نظر گرفته 
شد، اظهار کرد: یک هزار و 200 نفر در همکف این سالن 
در قال��ب هیئت های 7 نف��ره به ص��ورت وی.آی.پی در 
 نظر گرفته ش��ده و ظرفیت یک ه��زار و 200 نفره نیز در

 2 بالک��ن برای تماش��اگران و مدعوین در س��الن اصلی 
 مرکز همایش ها پیش بینی ش��ده است.وی تصریح کرد:

 24 دفتر برای روس��ای جمهور، وزرا و اس��تانداران نیز 
در مرکز همایش های بین المللی احداث می ش��ود و که 
در کنار س��الن های اصلی و جانبی مرک��ز همایش های 

بین المللی حدود 30 طرح دیگر به اجرا درمی آید.
قاری قرآن بیان کرد: 8 خانه ویالیی، نیروگاه خورشیدی 
100 کیلووات��ی، 2 پارکین��گ ب��ا ظرفیت ی��ک هزار و 
400 دس��تگاه خودرو، احداث پل ورودی مرکز همایش 
بین المللی در محدوده پل اش��کاوند، ایج��اد 35 هکتار 
فضای سبز و نصب 12 هزار مترمربع شیشه چند جداره 
با ویژگی خاص و منحصربه فرد از طرح هایی است که در 
کنار سالن اصلی و جانبی مرکز همایش های بین المللی 
اجرا می ش��ود.وی بابیان این که از پوسته سالن اصلی از 
بتن های الیافی س��اخته و نصب ش��ده، تصریح کرد: این 
نوع پوس��ته را برای نخستین بار در کش��ور مهندسان و 
پیمانکاران محلی و بومی طراحی کرده اند و در مساحت 
8 هزار مترمربع باضخامت 3 س��انتی متر از س��وی 15 

متخصص بامهارت صخره نوردی در حال نصب است.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   240556

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 متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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.
به شماره  فرزند حسنعلی  بیدگلی  ماشااله صانعی  :آقای   رای شماره 1941هیات  1ـ 
شناسنامه 38 و خانم جمیله بیدگلی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 86)بالمناصفه ( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  294/90 مترمربع پالک 2086فرعی مجزي شده  

از3 اصلی واقع  معین آباد بیدگل بخش2  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1026 هیات :آقای رحمت اله حسین زاده بیدگلی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه543 )نسبت به 4 دانگ (و خانم سکینه فامیلی بیدگلی فرزند مصطفی به شماره 
  212/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  دانگ   2 به  )نسبت   59 شناسنامه 
مترمربع پالک 2093 فرعی مفروزومجزی شده از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  340هیات:اقای علی حسین ایمانیان فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  به  محمود  سید  فرزند  بیدگلی  سجادی  زهراسادات  خانم  534و 
1250091055 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70 مترمربع پالک  
شماره 2094  فرعی از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل 
4ـ رای شماره 764  هیات :آقای سید عباس پردل فرزنداحمد  بشماره شناسنامه 273 
 267 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  سید  فرزند  بیدگلی  فدائی  سادات  نرجس  وخانم 
پالک 2095  مترمربع  به مساحت  132/09  خانه  باب  یک  دانگ  (در شش  )بالمناصفه 
ثبتی  آباد بخش 3 حوزه  از 3 اصلی واقع در معین  از 98 فرعی  مفروزومجزی شده 

آران وبیدگل 
شماره  اله  شمس  فرزند  بیدگلی  عارضی  احمد  :آقای  هیات   750 شماره   رای   -5
 34 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  بیدگلی  عظیمی  لیال  وخانم   7583 شناسنامه 
)بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 143/50 مترمربع پالک750 فرعی 
 3 بیدگل بخش  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از  فرعی  مفروزومجزی  فرعی  از  107 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندرمضانعلی   بیدگلی  عبدالهی  آقای حسن   : هیات   1218 رای شماره  6ـ 
شناسنامه  شماره  به  مهدی  فرزند  بیدگلی  اشتردار  زهرا  وخانم  شناسنامه9950 
1250120284)بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104مترمربع پالک 
121فرعی مجزي شده  از 3 فرعی112  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  عبداله  فرزند  مقدم  حجتی  تقی  محمد  آقای    : هیات   1350 شماره  رای  7ـ 
شناسنامه 2423 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 287/50 مترمربع پالک7603   
بخش  در مسعودآباد  واقع  اصلی   2637 از  فرعی  از1189  مفروزومجزی شده  فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره  674هیات :آقای نعمت اله قامتی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
478 وخانم اشرف برادران آرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 269 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 361/25 مترمربع پالک 7632  فرعی مفروزو 
مجزی شده  از 1189  فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
شماره  حسین  فرزند  آرانی  انارکی  حمیدرضا  :آقای  11033هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه  6190026079 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/50  مترمربع 
از 2638  اصلی واقع در احمدآبادآران بخش 3 حوزه  پالک2169 فرعی مجزی شده 

ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از خانم منور بحرینی )مالک رسمی(
شماره  به  فرزندحسن  آبادی  خرم  اسماعیل  :آقای  هیات   1036 شماره   رای  10ـ 
به شماره شناسنامه33  فرزندحسن  آرانی  آبادی  آقای محمد خرم  و  شناسنامه 226 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 270/90مترمربع پالک 2170 فرعی 
مفروزومجزی  شده از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره 677 هیات:آقای حسین علی اکبرزاده فرزند  رمضان بشماره شناسنامه 
 119 شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  فاطمه  خانم  8813و 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 213/50 مترمربع پالک 2171فرعی 

مجزی شده  از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  عابدین  اله  عین  آقای  763هیات:  شماره  12-رای 
به مساحت  93/54 مترمربع پالک 1356  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 58 در شش 
ثبتی آران  از2640 اصلی واقع آران دشت بخش 3حوزه  از235 فرعی  فرعی  مجزی 

وبیدگل
بشماره  آقا  فرزند  آرانی   زاده   عباس  سیدمسلم  653هیات:آقای  شماره  رای   -13
شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  آرانی  بخت  نیک  اکرم  429وخانم  شناسنامه 
370)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/10 مترمربع پالک1357 
فرعی مجزی شده از235فرعی از2640  اصلی  واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندمحمد  آرانی  عصارمفرد  عباس  هیات:آقای    756 شماره   رای   -14
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  مفردآرانی  عصار  زهرا  وخانم   368 شناسنامه  
پالک  مترمربع     183/72 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  (در شش  )بالمناصفه   347
شماره1358  فرعی مجزی شره از235  فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره1029 هیات:آقای روح اله چراغ بیگی آرانی فرزند حسین علی بشماره 
به مساحت 111/05مترمربع پالک  انباری   باب  دانگ یک  شناسنامه 11678 در شش 
واقع در وشاد بخش 3  از 2645 اصلی  از 340فرعی  فرعی مجزی شده  شماره 975 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
فرزند حسین  بشماره  آرانی  نژاد  اله چوپانی  عنایت  16-رای شماره 172هیات:آقای 
شناسنامه 13 و خانم عذرا غالمرضازاده آرانی فرزندغالمرضا  به شماره شناسنامه 
298 )بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176/20 مترمربع پالک 976 فرعی  
مجزی شده  از340فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

17- رای شماره 1022 هیات :آقای  رضا داروغه گی فرزند محمد اقا بشماره شناسنامه 
276  وخانم اکرم عالئی آرانی فرزندمانده علی  به شماره شناسنامه 389 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 302/55مترمربع پالک 977 فرعی  مجزی شده 
از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

18- رای شماره1025هیات : آقای حسین زهتاب فرزند محمد بشماره شناسنامه  59 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 354 مترمربع  پالک شماره 978 فرعی مجزی شره 

323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 385 هیات:آقای حسین حسین زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  
2406 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 215/30 مترمربع پالک شماره1159 

آران  3ثبتی  بخش  محمداباد  در  واقع  از 2809اصلی  از 152فرعی مجزی شده  فرعی 
وبیدگل

در  فرزندعلی شماره شناسنامه 34  اکبری   اعظم  :خانم  هیات  20ـ رای شماره  386 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت73 مترمربع پالک 1160 فرعی مفروزومجزی  شده 

از152  فرعی از2809 اصلی واقع درمحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزنداقاتقی  آرانی  بخت  خوش  اله  روح  هیات:آقای    771 شماره  21-رای 
 47 شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  فرزادمهر   مرجان  وخانم   368 شناسنامه 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/65 مترمربع پالک 4756  
فرعی مجزی شده از 205 فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره 741 هیات:آقای علیرضا شهرابی نوش آبادی فرزند عباس   بشماره 
شناسنامه 159 و خانم طاهره حسنی مقدم نوش ابادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1250067049  )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  100/50مترمربع 
پالک 3635  فرعی  مجزی شده از1953  فرعی وقسمتی از مشاعات شماره 2540 فرعی 

از 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند غالمرضا  آرانی  زاده  احسن  علی  هیات:آقای   رای شماره 2819   -23
 63 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه47 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/35مترمربع پالک 1366 فرعی  
مجزی شده از235  فرعی از 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل

بشماره  فرزندمحمد  آرانی  زاده  احسن  اهلل  سیف  هیات:آقای   1223 شماره  رای   -24
شناسنامه 8 و خانم  کبری حداد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 84  )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  363/83مترمربع پالک باقیمانده 405 فرعی 
وباقیمانده 7 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29                                  

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   240557
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 1461هیات:آقای  احمد خبازی فرزند رضا به شماره شناسنامه 99 و 
خانم زهرا ارباب نوش آبادی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 31 )بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  269 مترمربع پالک 330فرعی مجزي شده  از318  

فرعی از 8 اصلی واقع  معین آباد نوش آباد  بخش2  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1446 هیات:آقای حسین جان علی اکبرزاده بیدگلی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 29 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 199 مترمربع پالک 2075 فرعی 
مفروزومجزی از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  اسکندرزاده  محسن  1952هیات:آقای  شماره   رای   -3
شناسنامه 183 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 246/54 مترمربع پالک شماره 
آران وبیدگل  ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  از 3  اصلی واقع در معین آباد  2085 فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه ازوراث عیسی اربابی )مالکین رسمی( 
4ـ رای شماره 1948 هیات:آقای علیرضا جانی فرزندجواد  بشماره شناسنامه 310وخانم 
)بالمناصفه(در   151 شناسنامه  شماره  به  محمود  سید  فرزند  هاشمیان  سادات  زهره 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/50مترمربع پالک 2088 مفروزومجزی شده از 

953 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 1410هیات:آقای جواد صادقی مفرد فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
فرعی    745 پالک  111/05مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   128
مفروزومجزی شده از 106فرعی از 6  اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندرضا  آرانی  مکاری نژاد  مجید  آقای  2036هیات:  شماره  رای  6ـ 
به مساحت 166 مترمربع پالک 70فرعی  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه316 در شش 
مجزي شده  از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

7ـ رای شماره 1405 هیات: آقای حسین جهان بخش فرزند محمود بشماره شناسنامه 
9828 وخانم مریم دارچه ئی فرزند عباس به شماره شناسنامه 61 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 182/30 مترمربع پالک7599  فرعی مفروزومجزی شده 

از 3فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 1354هیات :آقای علیرضا بهروان فرزند خسرو بشماره شناسنامه 43 
وخانم زینب سادات سجادی فرزند سید علی به شماره شناسنامه 5876 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/20 مترمربع پالک 7601 فرعی مفروزو مجزی 
شده از 1320 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

9ـ رای شماره 1351 هیات :آقای محمد غیاث آرانی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
32)نسبت به 3دانگ (وآقای  امید غیاث آرانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 3025 
)نسبت به 1دانگ( وخانم فرزانه آیتی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 354 )نسبت 
به 2 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 487/25 مترمربع پالک7602 فرعی 
مجزی شده از  1189  فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
صادق  فرزندسید  آرانی  زاده  حسین  سیدعلیرضا  7546هیات:آقای  شماره  رای  10ـ 
شماره  به  فرزندعباس   آرانی  خندان پور  محبوبه  خانم  و   81 شناسنامه  شماره  به 

181/65مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  80)بالمناصفه  شناسنامه 
پالک 7625 فرعی مفروزومجزی  شده از583 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 
بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از سید روح اهلل عباس زاده 

)مالک رسمی(
 94 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  جو  صفا  محمد  1349هیات:آقای  شماره  11-رای 
در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 251 مترمربع پالک 2121فرعی مجزی شده 

از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 1932هیات: آقای علی باغبان زاده آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
35 و خانم طیبه سیفیان آرانی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 11116)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  110 مترمربع پالک 2150فرعی مجزی از2638 
اصلی واقع احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره شناسنامه  فرزند حسن  آرانی  محمداقبال  هیات:آقای  رای شماره 1935   -13
10769 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212 مترمربع پالک2151  فرعی مجزی 

شده از62فرعی از2638 اصلی  واقع دراحمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  2027 هیات:آقای عذرا دارچینی آرانی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
37در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 157/50مترمربع  پالک شماره1341 فرعی 
مجزی شره از371 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
15- رای شماره1958هیات:آقای مهدی انتهایی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
10361 و خانم سمانه عطاردی یزدلی فرزند قدمعلی شماره شناسنامه1023 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169/48  مترمربع پالک شماره 1350 فرعی 
مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل 
16-رای شماره 1956هیات:آقای حامد اکبرزاده فرزندماشااله بشماره شناسنامه 149و 
خانم فهیمه خانی آرانی فرزندرحمت اله به شماره شناسنامه 2416 )بالمناصفه( شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 133/35مترمربع پالک 1351 فرعی  مجزی شده از 235 
آران وبیدگل خریداری  ثبتی  از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه  فرعی 

عادی از ماشاهلل اکبرزاده )مالک رسمی(
17- رای شماره 1855هیات:آقای  حسین زارع مقدم آرانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه  شماره  به  فرزندعلی  آرانی  الهی  نعمت  پروین  وخانم   448 شناسنامه 
پالک  مترمربع   171/62 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  8137)بالمناصفه(در 
968فرعی مجزی شده از 323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
استادمحمدعلی  فرزند  آرانی  اکبرمنصوری  علی  آقای  شماره1867هیات:  رای   -18
بشماره شناسنامه 53 وخانم ایران امینیان آرانی فرزندحسن به شماره شناسنامه489 
شماره  پالک  مترمربع   151/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
ثبتی  بخش 3حوزه  در وشاد  واقع  2645اصلی  از  340فرعی  فرعی مجزی شره   969

آران وبیدگل
 33 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  جاللی  علی  1007هیات:آقای  شماره  رای   -19
وخانم فاطمه حسین زاده فرزندعباس به شماره شناسنامه 1250302552 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/17 مترمربع پالک شماره 152فرعی مجزی 
شده از 2809اصلی واقع در محمدابادابوزیداباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل

20ـ رای شماره  1639هیات:آقای احمدبندشاهی فرزندتقی  شماره شناسنامه 13در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت262/85 مترمربع پالک 4737 فرعی مفروزومجزی 
شده از329  و330فرعی از2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
21-رای شماره 1871هیات:آقای  ابوالفضل دهقان زاده بیدگلی فرزنداحمدعلی بشماره 
شناسنامه 1250020840در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  41/70مترمربع 
پالک 4742 فرعی مجزی شده از 597 فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره 1895هیات:آقای حسین گیاه دوست فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه( به شماره شناسنامه 62  فرزند حسن  تاوانه  344و خانم صاحب سلطان 

مجزی  فرعی   4743 پالک  560/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
ثبتی  آران بخش 3حوزه  دیمکار  واقع درریگستان  از 2840 اصلی  فرعی  از205  شده 

آران وبیدگل

23- رای شماره1923هیات :آقای محمودبانوئی آرانی  فرزندحسین  بشماره شناسنامه 
182  و خانم ام البنین صمدی نژاد فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 295)بالمناصفه(

فرعی مجزی  به مساحت  119/30مترمربع پالک 4744  باب خانه  یک  دانگ  در شش 
شده  از1372فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
24- رای شماره  1625 هیات :آقای داود شهرابی نوش آبادی فرزند عباس  بشماره 
 420 شناسنامه    شماره  به  محمدعلی  فرزند  رضوان صداقتی  وخانم   31 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/50 مترمربع  پالک شماره2924 

فرعی مجزی شده  از 40اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29                                 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   240568

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 
زاینده رودواصفهان  روزدرروزنامه های   15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  اطالع  منظور 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  تادرصورتی  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
رسید  اخذ  از  وپس  تسلیم  شهرضا  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رابه  خود  اعتراض  ماه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم 
نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  و.صول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد. 
 اول  -  شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه ومستغالت شهرضا 

ش  ش  به  یداله  فرزند  جاوری  139360302008002581–رمضانعلی  شماره  1-رای 
286 شهرضا وشماره ملی 1198889713 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 متر مربع.
به اله   2- رای شماره 139360302008002582–فاطمه صغری جاوری فرزند حبیب 

ش ش 589 شهرضا وشماره ملی 1198949503 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی  از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 مترمربع.

3-رای شماره 139360302008002583–یوسف جاوری فرزند رمضانعلی به ش ش 
باب  یک  از ششدانگ  ونیم مشاع  یکدانگ  ملی 1199189502  1079 شهرضا وشماره 

خانه مفروزی از پالک 336 به مساحت ششدانگ 137/33 مترمربع.
4 -رای شماره 139360302008001545-سیف اله اکبری فرزند اکبر به ش ش 466 
حوزه یک آبادان وشماره ملی 1816941832 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1017 به مساحت ششدانگ 214/24 متر مربع.
به  علی  جان  فرزند  پور  رئیسی  139360302008001550–پری  شماره  -رای   5 
ش ش 314 حوزه دوآبادان وشماره ملی 1817445881 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1017 به مساحت ششدانگ 214/24 مترمربع.
6 -رای شماره 139360302008001943–جمال مندک فرزند جمشید به ش ش 1962 
شهرضا وشماره ملی 1199854573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 5055 به مساحت ششدانگ 147 متر مربع.
 767 ش  ش  به  جمشید  فرزند  مندک  139360302008001944–کمال  شماره  7-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199273643 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 5055 به مساحت ششدانگ 147 متر مربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

8- رای شماره 139360302008002576–ابراهیم حیدری شهرضا فرزند محمد علی 
باب خانه دوطبقه  به ش ش 657 شهرضا وشماره ملی 1199215279 ششدانگ یک 

مفروزی از پالک 486 به مساحت 104/40 متر مربع
به  عبدالرسول  فرزند  نصیری  139360302008002122–مرتضی  شماره  -رای   9 
ش ش 259 شهرضا وشماره ملی 1199196258 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 548 به مساحت 236 متر مربع.
10-.رای شماره 139360302008002569 –مهدی حیدری شهرضا فرزند محمد علی  
به ش ش 119 شهرضا وشماره ملی 1199412686 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 788 به مساحجت 128/30 متر مربع.
11-رای شماره 139360302008002467–رمضانعلی اسماعیلی فرزند علی به ش ش 
29 حوزه یک روستائی شهرضاوشماره ملی 1199587621 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت 169/90 متر مربع.
ش  ش  به  علیرضا  فرزند  عرفان  طیبه   –139360302008000936 شماره  12-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ   1199265187 ملی  وشماره  2011شهرضا 

دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.
 893 ش  ش  به  قاسم  فرزند  سامع  139360302008000938–جنت  شماره  13-رای 
شهرضا وشماره ملی 1198978260 دودانگ مشاع ازششدانگ یک یک یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 مترمربع.
14-رای شماره 139360302008000970–ناهید صادقی دستگردی فرزند عزیز اله به 
ش ش 109 حوزه4خمینی شهر وشماره ملی 1142496872 یکدانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.
15-رای شماره 139360302008002904–محمد علی سامع فرزند  اصغر به ش ش 
876 شهرضا وشماره ملی 1198916621 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1328 به مساحت ششدانگ 188/55 متر مربع.
 129 ش  ش  به  علی  فرزند  آقائی  139360302008002552–عباس  شماره  -رای   16
حوزه دوشهرضا وشماره ملی 1199703281 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1490 باقیمانده و7594 به مساحت 151 متر مربع.
 34 ش  ش  به  علی  فرزند  رفیعی  139360302008002702–طاهره  شماره  17-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199935727 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1554 به مساحت ششدانگ 167/79 مترمربع.
18-رای شماره 1139360302008002703–محمد رضا حسینی رادفرزند علیرضا به 
ش ش 393 شهرضا وشماره ملی 1199312177 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1554 به مساحت ششدانگ 167/79 متر مربع.
اله به ش ش  اله متوسل فرزند سیف  19-رای شماره 139360302008001362–نبی 
195 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199404152 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 258/75 متر مربع.
20-رای شماره139360302008001364–راضیه میر علی ملک فرزند ابراهیم به ش ش 
109 شهرضا وشماره ملی 1199332992 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی  از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 258/75 مترمربع.
به  علی  فرزندسید  قریشی  139360302008002584–سیدخیراتعلی  شماره   21-رای 
ش ش 38 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209843609 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1718 به مساحت 130/24 مترمربع.
ش  ش  به  داود  فرزند  رضائی  –قدمعلی   139360302008000825 شماره  -رای   22
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209538431 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   1427

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 101/10 متر مربع.
23 - رای شماره 139360302008002675-غالمحسن باقری فرزند کاکاجان به ش ش 
2269 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209544113 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1719 به مساحت 210/81 متر مربع.
24- رای شماره 139360302008002120–چراغعلی قرقانی فرزند حسنعلی به ش ش 
2121 قشقایی شیراز وشماره ملی 2293818101 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1761 به مساحت 224/55 متر مربع.
25 -رای شماره 139360302008002670–سید نادعلی موسوی فرزند سید محسن به 
ش ش 3244حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209243326 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 200/30 متر مربع.
26 –رای شماره 139360302008003658 –عفت آغااسدی فرزند حسین به ش ش 63 
شهرضا وشماره ملی 1199341762 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالکهای 1763 و8193 به مساحت ششدانگ 226/11 متر مربع
–سعید زمانزاد فرزند خدابخش به ش ش  27 -رای شماره139360302008003659 
139 شهرضا وشماره ملی 1198983604 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالکهای 1763 و8193 به مساحت ششدانگ 226/11 متر مربع.

28 -رای شماره 139360302008002704–عبدالکریم محمد زمانی فرزند رحمت اله به 
ش ش 701 حوزه 9 آبادان وشماره ملی 1819314901 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک 3502 به مساحت 113/45 متر مربع.
ش  ش  به  عباسعلی  فرزند  بلکامه  139360302008002699–رضا  شماره  -رای   29
احداثی  باساختمان  مغازه  باب  یک  ششدانگ  شهرضا   1190026430 ملی  وشماره 

برروی آن مفروزی از پالک 3745 به مساحت 37/85 متر مربع.
محمد  فرزند  شهرضا  حیدری  اسماعیل   –139360302008002577 شماره  30-رای 
علی به ش ش 1784 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199326097 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/35 

متر مربع.
31-رای شماره 139360302008002579–مینا یزدانی شهرضا فرزند محمد به ش ش  
وشماره ملی 1190064103 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/35 مترمربع.
32-رای شماره 139360302008002873–محمد مهدی میر فتاح فرزند محمد حسین 
به ش ش 383 حوزه یک شهری شهرضا وشماره ملی 1199312071 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 13644 و13645 به مساحت 127/60 مترمربع.
سوم-  شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

33 -رای شماره 139360302008002709 –زهرا نیکفر فرزند حسین به ش ش وشماره 
ملی 1190084325 شهرضا سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

806 و807 به مساحت ششدانگ 131 متر مربع.
 34 -رای شماره 139360302008002710 -عباس آرامی شهرضا فرزند یداله به ش ش

وشماره ملی 1190003988 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 806 و807 به مساحت ششدانگ 131 متر مربع.

35 - رای شماره 139360302008002901 –جمشید تصدیقی شاهرضایی فرزند محمد 
علی به ش ش 928 شهرضا وشماره ملی 1199005398 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
از پالک 1119 به مساحت 249/53 متر مربع که دررهن بانک مسکن شعبه  مفروزی 

مرکزی شهرضامی باشد.
36 –رای شماره 139360302008002471–حسن خاتمی فرزند علی به ش ش 18716 
شهرضا وشماره ملی 1198467053 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1152 به 

مساحت 220/20 متر مربع.
به  فرزند سید موسی   37-رای شماره 139360302008001571–سید رحیم عمادی 
ش ش 3375 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209244632 سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از پالک 1226 به مساحت ششدانگ 24/54 مترمربع.

به ش ش  فرزند جهانگیر  38 -رای شماره 139360302008001574–افسر موسوی 
4291 حوزه 3 سمیرم وشماره ملی 1209253887 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1226 به مساحت ششدانگ 24/54 مترمربع.
39-رای شماره 139360302008002595–علی اکبری وشاره  ومحمد اکبری وشاره 
فرزندان فیض اله به ش ش  ملی 1190219001 و1190114704  27 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 143 متر مربع. 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه حسن  درازاءسه حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

وجمیله مرآتی وانتقال قهری ازطرف معصومه دهقان. 
به  اکبر  فرزند  وشاره  اکبری  اله  139360302008002598–فیض  شماره  -رای   40 
ش ش 1911 حوزه 9 آبادان وشماره ملی 1819387607   چهل وپنج حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 143 متر مربع.

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه حسن  درازاءسه حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
وجمیله مرآتی وانتقال قهری ازطرف معصومه دهقان. 

چهارم – شماره فرعی از چهار اصلی مزرعه برزوک آباد
41 -رای شماره 139360302008002121–محسن رستگار فرزند افغان به ش ش 412 
حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209565455 ششدانگ یک باب خانه باستثناءبهاءثمنیه 

اعیانی آن مفروزی از پالک 833 به مساحت 75/80 مترمربع.
پنجم –شماره فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه

42 -رای شماره 139360302008002687–مجید رئیسی شهرضائی فرزند رحمت اله 
به ش ش وشماره ملی 1190002744 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به 

مساحت 138/70 متر مربع.
 ششم -  شماره فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد 

43–رای شماره 139360302008003214-مسیب دوستی فرزند حسینقلی به ش ش 
1149 شهرضا وشماره ملی 1199176230 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 148 به مساحت ششدانگ 184/90 متر مربع.
44–رای شماره 139360302008003215-ملیحه صالحپور فرزند علیرضا به ش ش 
1821 شهرضا وشماره ملی 1199284181 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 148 به مساحت ششدانگ 184/90 متر مربع.
45-رای شماره139360302008002069-مرتضی شادمان پور فرزند عباس به ش ش 
853 شهرضا وشماره ملی 1199161527 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 182/22 متر مربع. 
 647 ش  ش  به  احمد  فرزند  پژوم  139360302008002071-مریم  شماره  46-رای 
شهرضا وشماره ملی 1199272442 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 160 به مساحت ششدانگ 182/22 متر مربع. 
هفتم - شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

به  علی  ستار  فرزند  ممتاز  –غالمرضا   139360302008002599 شماره  -رای   47 
ش ش 27 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129871634 ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 23 به مساحت 486 متر مربع،در ازاء 28 حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ.انتقال عادی مع الواسطه از طرف میرزا آقا میربد.
علی اصغر  فرزند  اسالمی  بیگم  –صغری  48 -رای شماره 139360302008002573 
به ش ش 4380 شهرضا وشماره ملی 1198323787 ششدانگ قطعه زمین محصور 
واطاقک موجود در آن مفروزی از پالک 126/1 باقیمانده به مساحت 178/45 متر مربع.

هشتم – شماره فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد
به  اله  سیف  فرزند  بهرامی  رضا  شماره139360302008002594-محمد  رای   -49 
ش ش 18 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199542660 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 566 به مساحت 31/95 متر مربع.
نهم – شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

 50-رای شماره 139360302008001199–باز علی حیدری فرزند علی اکبر به ش ش 
از  باب خانه مفروزی  10 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209817561 ششدانگ یک 
پالک 1 به مساحت 120 متر مربع.درازاء120سهم مشاع از84000سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف فروغ السادات مدنی فرزندحسام.
به  علی  سید  فرزند  قریشی  سامی  –سید   139360302008002619 شماره   51–رای 
ش ش 52 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209830051 ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1 به مساحت 141/5 متر مربع.در ازاء141/5 سهم مشاع از 84000 
سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمد رضا مدنی احدی از ورثه 

سید حسام مدنی.
به  اله  فضل  فرزند  سالخورده  139360302008002551–غالمرضا  شماره   52-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   5129474694 ملی  وشماره  شهرضا   2 حوزه   744 ش  ش 

مفروزی از پالک 89 به استثناءبهاءثمنیه اعیانی به مساحت 250/89 متر مربع.
53-رای شماره 139360302008001892–اویس انصاری فرزند فضلعلی  به ش ش 
116 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209849518 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 384 به مساحت 100/25 متر مربع.
فرزند  آبادی  موسی  نامداری  139360302008002876-اسماعیل  شماره  رای   -54

امراله به ش ش 23 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129847032 
از پالک 1444به مساحت 126/13  از یک باب خانه مفروزی  الف - ششدانگ قسمتی 

متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 537 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
 34/22 مساحت  به   537 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   – ب 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است .

دهم-  شماره 157 اصلی مزرعه محمودیه 
 13 ش  ش  به  فرزندمظفر  اکبری  139360302008002618–عباس  شماره  55-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299863447 ملی  وشماره  گندمان  روستائی  یک  حوزه 

مفروزی از پالک 157 اصلی به مساحت 200 متر مربع.
56-رای شماره 139360302008002843–فیض اله بهزادی فرزند روز علی به ش ش 
814 حوزه یک روستائی گندمان وشماره ملی 6299573910 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 157 اصلی به مساحت 141 متر مربع.
تاریخ انتشارنوبت اول:93/05/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:93/05/29

م الف:166 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   240507

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس از انتشار اولین 
نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
فرزندمحمد  بخش  امید  احمد  آقای  شماره93/2/14-139360302031000212  1-رای 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه وبهاربند احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4126  اصلی 
خریداری  مربع  متر  مساحت1452.70  به  نایین  ثبت   3 بخش  سفلی  جوزدان  در  واقع 

ازحسین زارع پوربالباد مالک رسمی
2-رای شماره 139360302031000739-93/4/15 آقای علی شبانی انارکی فرزندمحمد 
نایین به مساحت  اتاق از پالک ثبتی 897  اصلی واقع درانارک بخش4  ثبت  ششدانگ 
26.75 متر مربع خریداری مع الواسطه بصورت عادی ازمحمدحسن رفیعی انارکی مالک 

رسمی 
فرزندحسین  قاسمی  مهدی  آقای   93/4/15-139360302031000740 شماره  3-رای 
ششدانگ مفروزی یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4339  اصلی واقع در 
نائین بخش 3 ثبت نایین به مساحت 134.90 متر مربع خریداری بصورت رسمی مشاعی
محمود   فرزند  آبشناس  فریبا  خانم   93/4/15-139360302031000741 شماره  4-رای 
ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بنا گردیده احداثی در پالک ثبتی قسمتی از506 
مربع  متر   500 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  نائین  در  واقع  اصلی  از19579   فرعی 

خریداری عادی از سکینه کاشفی محمدی مالک رسمی
5-رای شماره 139360302031000742-93/4/15 خانم فرشته آبشناس فرزند محمود 
ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بناگردیده احداثی در پالک ثبتی قسمتی از506 
مربع  متر   500 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  نائین  در  واقع  اصلی  از19579   فرعی 

خریداری عادی از سکینه کاشفی محمدی مالک رسمی
ابوالقاسم  فرزند  زارع  اقدس  خانم   93/4/17-139360302031000770 شماره  6-رای 
واقع  اصلی   4433 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ 

درمحمدیه بخش 2 تبث نایین بمساحت 194.45 مترمربع خریداری رسمی
علی  محمد  فرزند  بینا  حمید  آقای   93/4/17-139360302031000771 شماره  7-رای 
واقع  اصلی   4433 ثبتی   پالک  از  درقسمتی  احداثی  خانه   یکباب  مفروزی  ششدانگ 

درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 238.05 مترمربع خریداری رسمی
آباد  حسین  عاشقی  مهری  خانم   93/4/17-139360302031000772 شماره  8-رای 
ازپالک  درقسمتی  بناگردیده  احداث  درآن  که  زمینی  مفروزی  ششدانگ  صمد  فرزند 
ثبتی 305 فرعی از20038و20041 اصلی واقع درنایین بخش 2 نایین بمساحت 152.25 

مترمربع خریداری رسمی
فرزند  نائینی  احدپور  فاطمه  خانم   93/4/17 شماره139360302031000775-  9-رای 
واقع  اصلی   1138 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  مفروزی  غالمحسین ششدانگ 

درمزرعه چیرسوخته بخش 3 ثبت نایین بمساحت 113.60 مترمربع خریداری رسمی
10-رای شماره 139360302031000777-93/4/17 آقای مسیب دهقان نصیری فرزند 
نجفعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بناشده درقسمتی 
ازپالک ثبتی 4016 اصلی واقع درمزرعه دولت آباد بخش 3 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 

574.18 مترمربع خریداری اززهراگنوئیه مالک رسمی بصورت عادی
فرزند رضاعلی  زهراگنوئیه  خانم   93/4/17-139360302031000778 11-رای شماره 
ازپالک  بناشده درقسمتی  احداث  سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی زمینی که درآن 
ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  آباد  دولت  درمزرعه  واقع  اصلی   4016 ثبتی 

574.18 مترمربع خریداری رسمی
 12-رای شماره 139360302031000779-93/4/17 آقای داودودعی نایینی فرزند نعمت اله
واقع  اصلی   16883 ثبتی  پالک  قلعه  یکباب  ششدانگ  سهم   72 از  مشاع  چهارسهم 
درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 

وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی
فرزند  نایینی  ودعی  حسن  آقای   93/4/17-139360302031000780 شماره  13-رای 
عبداله 12 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب قلعه پالک ثبتی 16883 اصلی واقع 
درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 

وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی
فرزند  نایینی  ودعی  فریده  خانم   93/4/17-139360302031000781 شماره  14-رای 
نعمت اله 2 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب قلعه پالک ثبتی 16883 اصلی واقع 
درروستای اوشن بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ537 مترمربع خریداری از عباس 

وحسین ومحمد ونظرعلی اوشنی مالکین رسمی بصورت عادی
15-رای شماره 139360302031000782-93/4/17 آقای هدایت اله متولیان نائینی فرزند 
حسن ششدانگ مفروزی زمینی که درآن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک ثبتی 2262 

اصلی واقع درورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 419.10 مترمربع خریداری رسمی
16-رای شماره 139360302031000815-93/4/26 خانم مرجان رمضان زاده محمدی 
ثبتی  ازپالک  فرزند حسن سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه مفروزی احداثی درقسمتی 
مترمربع   197.90 ششدانگ  بمساحت  نایین   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2342

خریداری از داود حسن زاده بصورت عادی
محمدی  زاده  حسن  داود  آقای   93/4/26-139360302031000816 شماره  17-رای 
ازپالک  درقسمتی  احداثی  مفروزی  خانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  محمد  فرزند 
نایین بمساحت ششدانگ 197.90 مترمربع  ثبتی 2342 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 
خریداری 34.135-9 سهم بصورت رسمی و101.135 سهم ازیک سهم مشاع از 10 سهم 

خریداری عادی از علی وفاطمه وزمزم مستقیمی بصورت عادی
18-رای شماره 139360302031000817- 93/4/26 آقای محمد رضا پوربافرانی فرزند 
حمید ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 87 فرعی از1601 اصلی 

واقع دربخش 1 نایین بمساحت 26.18 مترمربع خریداری رسمی
علی  فرزند  صفاپوربافرانی  خانم  شماره93/4/26-139360302031000818  19-رای 
اکبرششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 87 فرعی از1601 اصلی واقع 

دربخش 1نایین بمساحت 135.13 مترمربع خریداری رسمی
مقدم  اصغرموسوی  سید  آقای  شماره93/4/26-139360302031000819  20-رای 
دربافران  واقع  اصلی  6289و6290  ثبتی  ازپالک  خانه  رضاششدانگ  سید  فرزند 
عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع   118.87 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش 

ازرضاپوربافرانی مالک رسمی
21-رای شماره139360302031000820-93/4/26 خانم کوکب پوربافرانی فرزند محمد 
رضاششدانگ خانه مفروزی احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 6202 اصلی واقع دربافران 

مالک  بافرانی  عرب  ازربابه  عادی  خریداری  مترمربع   232.85 بمساحت  نایین   2 بخش 
رسمی

22-رای شماره139360302031000821-93/4/26 آقای حسینعلی ابراهیمی خان آبادی 
فرزند حبیب اله ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 258 اصلی 
واقع درمزرعه یک باغی بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 689.85 

مترمربع خریداری عادی از ابراهیم ابراهیمی مالک رسمی
23-رای شماره139360302031000822-93/4/26 خانم معصومه ابراهیمی خان آبادی 
فرزند حبیب اله ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 258 اصلی 
واقع درمزرعه یک باغی بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 685.85 

مترمربع خریداری عادی از عباس محمدی خرم دشتی
تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29 
 م الف:206 رسول زمانی نایینی کفیل ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آرا
304 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های

زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
اسماعیلی ریزی  رای شماره 139360302015001600 مورخ 93/02/29 خدیجه   -  1
از  مفروزی  مترمربع   108/85 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015002326 مورخ 93/03/25 براتعلی جهاندار ملک آبادی 
مفروزی  مترمربع   342/51 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  آقا  علی  فرزند 
مع الواسطه  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -320 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی بی بی عزیزی ملک آبادی.
چرمهینی  بخشی  محمد   93/03/25 مورخ   139360302015002329 شماره  رای   -  3
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 800/36 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/46 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر آقا امینی چرمهینی.
ریزی  93/03/27  محسن سلیمیان  مورخ  رای شماره 139360302015002417   -  4
 137/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  محمدی  اعظم   93/03/27 مورخ   139360302015002418 رای شماره   -  5
محمود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/59 مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015002499 مورخ 93/03/31 غالمرضا رفیعی اشیانی 
فرزند ولی اله نسبت به 19/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015002504 مورخ 93/03/31  قاسم بخشائی قرق آقائی 
فرزند رمضان نسبت به 29/14 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  رضائی  حسین    93/03/31 مورخ   139360302015002508 شماره  رای   -  8
محمد نسبت به 17/79 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فر  توانگر  قاسم   93/03/31 مورخ   139360302015002511 شماره  رای   -  9
حسین نسبت به 17/90 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  رفیعی  ولی اله   93/03/31 مورخ   139360302015002513 شماره  رای   -  10
مرتضی نسبت به 9/69 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع    394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  ابراهیم  ملک    93/03/31 مورخ   139360302015002516 شماره  رای   -  11
اصفهانی فرزند صمد نسبت به 34 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015002520 مورخ 93/03/31 علی رحم سلطانی اشیانی 
فرزند احمد آقا نسبت به 5/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20  مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015002522 مورخ 93/03/31  محمد سلطانی اشیانی 
فرزند احمد آقا نسبت به 5/05 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015002523مورخ 93/03/31 فاطمه بیگی فرزند مهدی 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   1910 از  مشاع  سهم   28/75 به  نسبت 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015002885 مورخ 93/04/12 سید اکبر شفیعیان فرزند 
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  مشاع  21/95 سهم  به  نسبت  سید رضا 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015003162 مورخ 93/04/24 پریچهر افتخاری ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   253/82 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015003164 مورخ 93/04/24  خدیجه اسماعیلی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   126/97 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 106/5 واقع در حیدرآباد کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/04/24 مورخ   139360302015003168 شماره  رای   -  18
فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74/52 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
19 - رای شماره 139360302015003173 مورخ 93/04/24 سید عبدالرسول صفوی 
فرزند سید کمال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 377/01 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015003175 مورخ 93/04/24 ابوذر عزتی ریزی فرزند 
محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20/70 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015003178 مورخ 93/04/24  ابراهیم آرام چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   514/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اله  لطف  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
22 - رای شماره 139360302015003181 مورخ 93/04/24 فاطمه سعیدی فرزند علی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/52 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  مختاری  مجید   93/04/24 مورخ   139360302015003184 شماره  رای   -  23
 136/52 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  عبدالکریم 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  تقی خدابخشی    93/04/24 مورخ  رای شماره 139360302015003191   -  24
فرزند علی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  حاتمی  طاهره    93/04/24 مورخ   139360302015003192 شماره  رای   -  25
فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/49 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015003197 مورخ 93/04/24  زندعلی قدیمی چرمهینی 
فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 309/11 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/30 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالئی خانعلی فرزند حاج عباس.
27 - رای شماره 139360302015003198 مورخ 93/04/24  عباسعلی نجاری ریزی 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015003200 مورخ 93/04/24  محمد اسکندری ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/08 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  اردشیر مرادی  29 - رای شماره 139360302015003201 مورخ 93/04/24  
از پالک  مفروزی  مترمربع  به مساحت 278/19  یکبابخانه  به ششدانگ  عابدین نسبت 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی.
30 - رای شماره 139360302015003202 مورخ 93/04/24  جعفرقلی بهزادی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1549/47 مترمربع مفروزی از پالک 
148- اصلی واقع در زیرآب روستای حاجت آقا بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمی می باشد.
31 - رای شماره 139360302015003203 مورخ 93/04/24  کریم صادقی هاردنگی 
فرزند ایاز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28044/56 مترمربع 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  هاردنگ  در  واقع  اصلی   -353 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی عطاء داماد زاده و خریداری از ایاز صادقی هاردنگی.
32 - رای شماره 139360302015003204 مورخ 93/04/24  سید کمال صفوی فرزند 
سید جالل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/78 مترمربع مفروزی از پالک 
106/5 واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
ریزی  نجاری  اله  فتح   93/04/24 مورخ   139360302015003205 شماره  رای   -  33
مترمربع   101/21 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عزیزاله  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015003306 مورخ 93/04/29 جمشید ابراهیمی چرمهینی 
فرزند بهمن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251/72 مترمربع مفروزی از پالک 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد تقی و محمد علی و ابراهیم محمدی.
35 - رای شماره 139360302015003307 مورخ 93/04/29 حامد فردی ریزی فرزند 
احمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 252/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  ضیائی  حسین   93/04/29 مورخ   139360302015003322 شماره  رای   -  36
فرزند محمد جعفر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
قربانی چم  علی  محمد   93/04/29 مورخ  رای شماره 139360302015003323   -  37
مترمربع   110/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حیاتقلی  فرزند  کهریزی 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی سعیدی.
38 - رای شماره 139360302015003324 مورخ 93/04/29  احمد وردی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   167/14 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس 
106/5 واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله رمضانی.
فاطمه سلیمیان ریزی  39 - رای شماره 139360302015003325 مورخ 93/04/29  
از  مفروزی  مترمربع   139/11 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015003326 مورخ 93/04/30  مریم صفائی ریزی فرزند 
هوشنگ نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/22 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015003327 مورخ 93/04/30 عزیز اله سلیمیان ریزی 
 154/82 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015003328 مورخ 93/04/30 آمنه نخودی ریزی فرزند 
مترمربع   154/82 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  برات 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
پور  نوری  انگیر  رای شماره 139360302015003329 مورخ 93/04/30  روح   -  43
مترمربع   149/29 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اسد  فرزند  هفشجانی 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی باغبانی ریزی .
بهروز سبکتکین ریزی  44 - رای شماره 139360302015003334 مورخ 93/04/30 
از  مفروزی  مترمربع   158/56 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رضائی  پوراندخت   93/04/30 مورخ   139360302015003340 شماره  رای   -  45
چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/06 مترمربع 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
رضائی  پوراندخت   93/04/30 مورخ   139360302015003341 شماره  رای   -  46
چمگردانی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/52  مترمربع 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
خلیلی  پیر  مهتاب    93/04/30 مورخ   139360302015003345 شماره  رای   -  47
مترمربع   601/71 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  فریدون  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 371/4 واقع در خشک آباد چرمهین بخش10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
48 - رای شماره 139360302015003346 مورخ 93/04/30 مجتبی چراغی چرمهینی 
از  فرزند خدایار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 492/51 مترمربع مفروزی 
پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
49 - رای شماره 139360302015003351 مورخ 93/04/30 محترم خلجی ریزی فرزند 
از  حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/64 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015003354 مورخ 93/04/30  لیال گرم آبی ریزی فرزند 
محمد مهدی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/80 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/05/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/06/13

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم بیگم آغاطبیبیان با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت وامضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ثبت  سندمذکورذیل  که  شده  ازدواصلي  فرعي  وهفتادویک  هزارودویست  سه  پالک 
12161 در صفحه 373 دفتر 135 بنام میرزاآقاطبیبیان بمیزان ششدانگ صادرگردیده 
رابه  ششدانگ  شهرضا  سه  دفتر   75/3/23–121858 سند  بموجب  نامبرده  سپس 
دانگ و به یک ونیم  بترتیب نسبت  آغاطبیبیان وعفت حداد  بیگم   سیدجعفر طبیبیان و 

عفت حدادیک ونیم دانگ و بیگم آغاطبیبیان سه دانگ انتقال گردیده که ته سندبمیزان 
درخواست  نامبرده  اینک  است  قرارگرفته  آغاطبیبیان  بیگم  درسهم  دانگ   سه 
اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند   صدور 
آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  که  مي شود  آگهي  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون 
معامله اي کرده که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
 اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
اگر  با مدارک مثبت تسلیم نماید و  این آگهي اعتراض خود را  انتشار  از   ده روز پس 
نگردد  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  نرسدویا  اعتراض  مقرر  مهلت   ظرف 
 اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .

نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  صورت  گردد  ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت  اگرسند  و 
معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي ابالغ اجرائيه

به   7938 شناسنامه  شماره  به  مرتضی  فرزند  احمدیان  فهیمه  خانم  به  بدینوسیله 
فرزند  احمدیان  فرهاد  آقایان  و    797 پالک  یک  فاز  سروستان  نشانی:شهرضا 
 797 پالک  یک  فاز  سروستان  نشانی:شهرضا  به   563 شناسنامه  شماره  به  مرتضی 
نشانی:شهرضا  به   2171 شناسنامه  شماره  به  اله  مسیح  فرزند  فرهادی  ومحمدرضا 
 خیابان 45 متری کوچه شهید دوستی پالک 2 و امیر درویش پوریان فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 20746 به نشانی:شهرضا سروستان فاز یک کوچه شماره دو پالک 
378  و یداله صداقت فر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 19529 به نشانی:شهرضا 
فرزند رسول  عزیزی شهرضائی  401  ومرتضی  پالک  دو  فرعی  یک  فاز   سروستان 
به شماره شناسنامه 329 به نشانی:شهرضا چهارراه طالقانی کوچه برهان آخر کوچه 
 255 شناسنامه  شماره  به  مرتضی  فرزند  احمدیان  وداریوش  اول  فرعی  چپ   سمت 
ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که    797 پالک  یک  فاز  سروستان  نشانی:شهرضا  به 
میگردد؛  ابالغ  نگردیده اند  واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرسهای  در  نامبردگان 
 45 شعبه  سپه  بانک  در  تنظیمی   30/10/1385 مورخ  شماره2822  قرارداد  براساس 
وهفت  شصت  مبلغ  فوق  نامبردگان  سایر  تعهد  به  احمدیان  فهیمه  که  شهرضا  متری 
بانک  تسهیالت  از  ریال  وشش  هزاروششصدوشصت  وهفتصدونودویک   میلیون 
مزبور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه 
ودویست وسی  میلیون  مبلغ سی وسه  به  اجرائیه  پرونده(  )بستانکار  اصفهان  منطقه 
تاریخ  تا  تادیه  تاخیر  وخسارت  طلب  اصل  بابت  ریال  هزاروهفتصدوهفت   وهفت 
ریال  وپنجاه  هزارودویست  چهارده  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاریخ  این  از   10/02/1393
در   9300008 بایگانی  شماره  تحت  و  صادر  میگردد  اضافه  آن  به  تاخیر   خسارت 
ماده  استناد  به  لذا  میباشد  رسیدگی  جریان  در  شهرضا  رسمی  اسناد  اجرای  واحد 
روزنامه  در  یکنوبت  مراتب   1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18
 زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  شما چاپ و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. محمدمهدي یوسفیان مسئول 

واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 
مزایده 

 8809980351600676 پرونده:  شماره   9310113766000759 نامه:  شماره   240484
شماره بایگانی شعبه: 900074 اجرای احکام شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
له خانم محبوبه رنجبر فرزند  دارد در خصوص پرونده کالسه 900074اجرایی ح16 
حسن علیه آقای مجید کاویانی فرزند محمد به خواسته تعداد 14 عدد سکه بهارآزادی به 
ارزش ریالی 136/010/000 ریال، مقدار 500 مثقال طالی ساخته شده به ارزش ریالی 
2/401/385/000 ریال )حسب استعالم ارزش ریالی سکه و طال از اتحادیه صنف طال 
و جواهر اصفهان در تاریخ 1393/04/07( و مبلغ 242/989/190 ریال بابت وجه نقد 
مهریه، مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه 
نقد  طال+وجه  و  سکه  ریالی  )ارزش  ریال   2/781/704/190 مبلغ  به  جمعًا  آگهی  نشر 
مهریه+هزینه کارشناسی+هزینه نشر آگهی( در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت 
فروش ملک زیر برگزار نماید: مقدار 5/413 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 4951/12 
بخش سه اصفهان می باشد که از نظر مشخصات ثبتی به صورت سی و هفت حبه و 
یک هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه زمین پالک 4951/12 تفکیک شده از 
پالک شماره 4951و9224 که پس از فعل و انفعاالتی خود به صورت شش دانگ تحت 
شماره 4951/12 بخش سه اصفهان درآورده و به نام محکوم علیه آقای مجید کاویانی 
می باشد.از نظر جغرافیایی پالک مزبور در اصفهان-طوقچی-ابتدای خیابان هاتف واقع 
شده است. براساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه 
باقیمانده است ملک مذکور براساس نقشه ثبتی تهیه شده توسط  اعتراض  از  مصون 
اداره ثبت اصفهان )که با اندازه گیری انجام شده در محل مطابقت دارد( شمااًل به طول 
19/90 متر به کوچه 3/10 متری، شرقًا به طول 24/20متر به خیابان هاتف، جنوبًا به 
کوچه جدیداالحداث  به  متر   22/20 به طول  غربًا  و  مجاور  پالک  به  متر   19/50 طول 
2/50 متری محدود است. با توجه به ابعاد مساحت فعلی ملک 458/84 مترمربع بوده 
که با عقب نشینی مورد انجام براساس طرح تفصیلی مصوب به میزان 86/30 مترمربع 
به مساحت 372/54 مترمربع کاهش می یابد. مشخصات اعیانی موجود در ملک به 3 
ملک،  حد شرقی  از  ای  عمده  قسمت  در  تجاری:  بخش  الف(  است:  تفکیک  قابل  بخش 
مجاور خیابان هاتف به طول 16/80 متر، پنج باب مغازه که به ترتیب از سمت شمال به 
جنوب: 1( مغازه فروش لوازم پزشکی 2( مغازه عطرفروشی 3( مغازه عینک فروشی 
4( یک باب مغازه تخلیه 5( مغازه ساعت فروشی جمعًا به مساحت 111/50 مترمربع 
 با ساخت قدیمی وجود دارد که همگی با دربهای شیشه سکوریتی با حفاظ آکاردئونی

به  بنا  قرار گرفته است.  بازسازی  با سرامیک و موزاییک مورد   و کف قسمت هایی 
ظهار محکوم علیه و تایید مستاجرین مغازه ها، مغازه لوازم پزشکی در اختیار محکوم 
علیه و سه مغازه در تصرف سه مستاجر فقط با پرداخت اجاره )بدون خرید سرقفلی( 
بوده و یکی از مغازه ها نیز تخلیه می باشد. ب( بخش کارگاه واقع در طبقه فوقانی: این 
قسمت از ساختمان بر روی مغازه ها و مشرف به خیابان هاتف با سقف های تیرآهن 
آمیزی  رنگ  و  کاری  سفید  دیوارهای  و  چوبی  دربهای  و  موزاییکی  کف  و  آجر   و 
شده و قدیمی ساز به مساحت 73/40 مترمربع به کارگاه تولید پوشاک اختصاص 
داده شده و در اختیار محکوم علیه می باشد. ج( بخش مسکونی: در شمال و غرب این 
 ملک ساختمان مسکونی قدیمی ساز با دیوارهای باربر آجری، سقف تیرآهن و آجر، 
ساختمان  نمای  و  آهنی  پروفیل  دربهای  سرامیک،  کف  و  شده  سفیدکاری  های  بدنه 
قسمتی سیمان سفید، قسمتی آجرنما و قسمتی فاقد نما به مساحت حدود 223 مترمربع 
با  مترمربع   124 حدود  مساحت  به  مسکونی  بخش  در  موجود  حیاط  دارد.   وجود 
موزاییک فرش شده است. الزم به ذکر است که قسمتی از ملک در بخش مسکونی با 
 دیوارکشی به دو بخش مسکونی تقسیم شده که محکوم علیه اعالم داشته این قسمت نیز 
 در مالکیت وی بوده و فعل و انفعالی در مالکیت آن انجام نشده است. ملک مورد نظر دارای یک 
حسب  می باشد.  گاز  اشتراک  یک  و  برق  اشتراک  پنج  فاضالب،  و  آب   اشتراک 
نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به موقعیت ملک، مساحت 
 کل عرصه پس از عقب نشینی، قدمت و کیفیت و مساحت واحدهای تجاری، مساحت بخش

مبلغ  مذکور  ملک  روز  ارزش  موثر،  عوامل  سایر  و  کارگاهی  بخش  و  مسکونی 
جمع  اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  اعالم  و  ارزیابی  ریال   37/000/000/000 
کل محکوم به پس از استعالم قیمت سکه و طال معادل مبلغ 2/781/704/190 ریال 
می باشد لذا مزایده در خصوص 5/413 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 4951/12 بخش 
 سه اصفهان برگزار می گردد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق

تاریخ 1393/6/12  از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در 
کل  دادگستری  دوم  طبقه   204 اتاق  اجرا  این  دفتر  در  صبح   09:30  ساعت 
 استان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 
مبلغ   %10 حداقل  و  بوده  قیمت  باالترین  کننده  پیشنهاد  که  بود  خواهد  کسی  برنده 
تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های مربوطه 

را متقبل شود.م الف:10134 احمدیان رئیس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

920485له  کالسه  اجراییه  مفاد  اجرای  در  حقوقی   13 شعبه  احکام  اجرای   240558
مرتضی عسگری مطلق با وکالت آقای عماد ربیعی سامانی به طرفیت ناصر کرمانی 
مبلغ  به  حسن)ع(-پ22  امام  سعدی-ک  خرداد-ک  فروردین-ک  الله-خ  خ  نشانی  به 
کارشناسی  و  دادرسی  هزینه  تادیه،  تاخیر  اصل خواسته،  بابت  ریال   165/571/615
و مبلغ 120/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 165/691/615 ریال 
در  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  دولتی  حق االجرای  بابت  ریال   3/900/000 مبلغ  و 
خیابان  اصفهان  در  واقع  صبح   10 الی   9 ساعت  از   93/6/11 مورخ  سه شنبه  روز 
اتاق 358 به منظور فروش 1/141  نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم 
آقای  مالکیت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   15190/10157 ثبتی  پالک  دانگ  از شش  حبه 
 مهران کرمانی به نشانی خیابان جی خیابان تاالر کوی شقایق پ6 برگزار نماید: این 
ملک در دو طبقه زیرزمین، همکف به صورت مسکونی به شماره ثبتی 15190 بخش 
5 ثبت اصفهان با سقفهای تیرچه بلوک، دیوارها آجری، پنجره های آلومینیومی و فلز، 
زمینی  کابینت  بدنه،  کاشی  تمام  آشپزخانه  فلزی،  خارجی  و  چوبی  داخلی   دربهای 
انشعابات موجود آب،برق،  توالت،  بهداشتی حمام و  اتاق خواب، سرویس  و دیواری، 
و  گردیده  بازسازی  اخیراً  که  سال   27 حدود  قدمت  با  ثابت  تلفن  و  فاضالب  و   گاز 
اعیانی،  مترمربع   352 حدود  میزان  به  و  عرصه  مترمربع   300 حدود  مقدار   به 
گذر، شرقًا  به  کولرآبی، شمااًل  گازی، سرمایش  بخاری  و  گرمایشی شومینه  سیستم 
به موقعیت،  با توجه  لذا  به پالک مجاور محدود است.   به فضای سبز، جنوبًا و غربًا 
 قدمت، کاربری مسکونی، دو نبش بودن، عوامل موثر و کلیه جوانب ارزش ششدانگ 
تومان  میلیون  هفتاد  و  میلیارد  یک  معادل  ریال   10/700/000/000 مبلغ  به  ملک  این 
با  و  بازدید  و  مراجعه  ملک  نشانی  به  می توانند  خرید  طالبین  می گردد   برآورد 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  قیمت  درصد   10 نقدی   تودیع 
احکام  اجرای  مدیر  امینی  م الف:10289  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت   باالترین 

شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
سکه در اصفهان ۹۴۷ هزار تومان معامله شد

با نوس��انات جزیی بهای اونس و دالر امروز هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در اصفهان با 
افزایش ۳ هزار تومانی نسبت به چنذد روز گذشته  ۹۴۷ هزار تومان معامله شد.

دیروز  در بازار اصفهان هر نیم سکه ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۰ هزار تومان و سکه گرمی 
۱۷۰ هزار تومان معامله شد. 
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به منظور صرفه جویی در انرژی

خانه های سبز در اصفهان قد می کشند 
رئیس سازمان نظام مهندسی استان گفت: 
ساختمان س��ازی ها در اصفهان به س��مت 
خانه های سبز رفته اس��ت و امید است که 
به زودی هوشمند سازی ساختمان ها در این 
استان فراگیر ش��ود.علی پزشکی در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: ایجاد و س��اخت 
خانه ه��ای س��بز و هوش��مند به منظ��ور 
صرفه جویی در انرژی است که امروز کشور به 
این سمت رفته، بیان داشت: خانه های سبز 
یکی از زیرمجموعه های ساختمان های هوشمند است.رئیس سازمان نظام مهندسی 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: به این منظور س��ه روز س��مینار برای دستیابی به 
راهکارهای صرفه جویی انرژی در اصفهان با حضور معاونت های مختلف کشوری برپا 
می شود.وی اضافه کرد : این سمینار تخصصی با عنوان ممیزی و بازرسی انرژی و 
بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان برگزار و در روز سوم تفاهم نامه ای 
بین ۲۲ دستگاه استان در راستای همکاری و همیاری برای صرفه جویی در انرژی 
منعقد می شود.پزشکی با اشاره به اینکه شیب صرفه جویی انرژی در سطح کشور 
به کندی حرکت می کند ، ادامه داد: در اصفهان این حرکت به شکل جدی با انعقاد 
این تفاهم نامه آغاز می شود.وی خاطرنشان کرد: حرکت های در مسیر صرفه جویی 
انرژی در سطح استان ایجادش��ده و این اقدام در فاز اول از ساختمان های اداری و 
دولتی آغاز می شود تا الگوبرداری برای عامه مردم در ساختمان سازی های خانگی 

شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: روند رو به رشد قیمت انرژی در 
دنیا در 5۰ سال گذشته موضوعی را سبب شده در حوزه صرفه جویی انرژی که در 
رأس تصمیمات بسیاری از کشورها و مجامع قرار گیرد.وی اظهار داشت: سیاست ها 
و برنامه ریزی ها و تصمیمات جوامع انس��انی در کل دنیا منجر به تأسیس آژانس 
بین المللی انرژی در سال ۱۹۷۳ شد.پزشکی افزود: هم اکنون شاهد اجرای برنامه ها 
و سیاست گذاری ها در حوزه صرفه جویی انرژی در کشورهایی هستیم که نه صاحب 
انرژی هستند و نه صادرکننده انرژی اما بسیار خوب توانستند در این حوزه نقش 

تأثیرگذاری ایفا کنند.

معاون هماهنگی تولید توانیر

نیروگاه های فرسوده بازنشسته می شوند
معاون هماهنگی تولید توانیر با تشریح طرح از رده خارج کردن نیروگاه های 
فرسوده و قدیمی برق کشور افزایش راندمان تولید برق را یکی از اهداف این 
طرح اعالم کرد و گفت: با خروج نیروگاه های فرسوده و تبدیل نیروگاه های 
گازی به سیکل ترکیبی، بازده نیروگاه ها از ۳۸ درصد به ۴5 درصد افزایش 

می یابد.
عبدالرسول پیشاهنگ درباره طرح جدید افزایش راندمان و بازده شبکه تولید 
برق کشور، گفت: در حال حاضر برخی نیروگاه های کشور با قدمت بیش از 
5۰ سال کار می کنند بنابراین راهکارهایی با همکاری پژوهشگاه نیرو مورد 

بررسی قرار گرفته تا بتوانیم بازده نیروگاه های قدیمی را افزایش دهیم. 
معاون هماهنگی تولید توانیر با اعالم اینکه تنها راه افزایش بازده نیروگاه ها 
از ۳۸ درص��د ب��ه باالتر، تبدی��ل نیروگاه ه��ای گازی به س��یکل ترکیبی 
اس��ت، تصریح کرد: اس��تفاده از روش های افزایش بازده ب��ه غیر از تبدیل 
نیروگاه ها به س��یکل ترکیبی، ۰/5 تا یک درصد بازده نیروگاه ها را افزایش 
 می دهد اما با تبدیل نیروگاه ها به س��یکل ترکیبی این مقدار خیلی بیشتر

 است. 
وی افزیش بازده نیروگاه ها را نقطه ای توصیف ک��رد و افزود: برای افزایش 
قابل توجه بازده نیروگاه ها، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی در 

دستورکار وزارت نیرو و توانیر قرار گرفته است. 
پیشاهنگ یادآور ش��د: افزایش بازده نیروگاه های کش��ور ازطریق تبدیل 
نیروگاه ها به س��یکل ترکیبی و از مدار خارج ک��ردن نیروگاه های قدیمی 
انجام می گیرد و از آنجا که نیاز مصرف از تولید همواره بیش��تر بوده است، 
ما مجبور به اس��تفاده از واحدهای با بازده پایین هستیم. معاون هماهنگی 
تولید توانیر با عقالنی دانستن از رده خارج کردن واحدهای قدیمی با بازده 
پایین، اظهار داشت: از محل صرفه جویی سوخت در این نیروگاه ها می توان 
واحدهای جدید با بازده باال ایجاد کرد اما از آنجا که هر کیلووات ساعت برق 
بین هفت تا ۱۰ سنت ارزش دارد اما بهای خاموشی ۱.5 دالر است، بنابراین 
برای اجتناب از خاموشی باید از واحدهای قدیمی استفاده کنیم که با خارج 
 کردن این واحدها در زمان مناسب، جهش��ی در بازده نیروگاه های کشور

 انجام می گیرد.

اعالم اسامی 500بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه

شناسایی یارانه بگیران ثروتمند آغاز شد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس 
کل بانک مرکزی طی ماه گذشته اسامی 
5۰۰ بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه 

معرفی کرده است.
علی طی��ب نیا  اف��زود: اقدام��ات قانونی 
برای برخورد با این اف��راد در حال انجام 
است. وی با اش��اره به تشکیل کارگروهی 
در دولت برای شناس��ایی افراد ثروتمند 
یارانه بگیر به ریاس��ت وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شناس��ایی افراد ثروتمند در حوزه وظایف این 
کارگروه اس��ت به طوری که این وزارتخانه تالش می کند ب��ا بهره گیری از 

امکانات موجود این افراد را شناسایی کند.
وی ادامه داد: اگر این کارگروه در شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر به اطمینان 

برسد، اقدامات الزم را برای حذف آنان انجام خواهیم داد.
بخش های دیگر گفته ه��ای علی طیب نی��ا، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
در ادامه آمده اس��ت: -کارگروه��ی در دولت برای شناس��ایی افراد ثروتمند 
یارانه بگیر به ریاس��ت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تش��کیل شده است.

شناسایی افراد ثروتمند در حوزه وظایف این کارگروه است به طوری که این 
 وزارتخانه تالش می کند با بهره گیری از امکانات موجود این افراد را شناسایی

 کند.
-اگر این کارگروه در شناس��ایی ثروتمندان یارانه بگیر به اطمینان برس��د، 

اقدامات الزم را برای حذف آنان انجام خواهیم داد.
-دولت در س��ال گذش��ته در چنی��ن روزهای��ی فعالیت خ��ود را به صورت 
رسمی آغاز کرد آن هم در ش��رایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور 
در وضعیت خطیری ق��رار داش��ت.-تحریم های ظالمانه دش��منان یکی از 
مصداق های ش��رایط ویژه سال قبل است. با س��اختارهای اقتصادی ناسالم 
که از قبل در اقتصاد وجود داش��ت، تورم س��نگین و رک��ود و همزمانی این 
 پدیده ها ش��رایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد 

کرده بود.

مدی��رکل اعتبارات بان��ک مرکزی با اع��الم روند نزولی 
چک های برگشتی و پیش بینی اینکه تا پایان سال جاری 
تعداد چک های برگشت خورده به ۴ میلیون فقره برسد، 
گفت: دستورالعمل مربوط به افرادی که رفع سوء اثر چک 
می کنند، به عنوان دومین سبد چک های برگشتی توسط 

بانک مرکزی تدوین می شود.

علی اصغر میرمحمدصادقی با اعالم اینکه بانک مرکزی 
در حال بررسی درجه بندی چک ها است و این موضوع به 
عنوان سبد اول چک برگشتی ها مطرح است، از افزایش 
نظارت های این بانک در مورد صدور دس��ته چک برای 
افراد و وضعیت افرادی که چک برگشتی دارند، خبرداد و 
گفت: چک برگشتی ها به مدت ۷ سال از دریافت دسته 

چک و افتتاح حساب ممنوع شده اند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نداشتن موجودی کافی 
حس��اب های افراد دارای دس��ته چک را یکی از دالیل 
 مهم برگش��ت خوردن چک ها ذکر و بیان کرد: برگشت 
چک ها دالیل دیگری هم دارد؛ اما دس��تورالعملی برای 
افرادی که چک برگش��تی دارند، صادر شده است که با 

انجام آن بتوانند مجددا افتتاح حساب داشته باشند.
وی گفت: در دستوالعمل مذکور سه شرط تحویل الشه 
چک به بانک، مسدود ش��دن معادل مبلغ چک صادر و 
برگشت خورده به مدت دو سال در شعبه که دسته چک 
از آن صادر شده اس��ت و دریافت رضایت نامه محضری 

برای آخرین ذینفع چک منظور شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در بیان جزئیات دومین 
سبد چک های برگش��تی ها عنوان کرد: افرادی که رفع 
س��وء اثر می کنند در این س��بد قرار می گیرند که البته 
راه اندازی نشده است و بانکها برای اعتبارسنجی، اعطای 
تسهیالت و غیره به این افراد به این سبد مراجعه خواهند 
کرد. وی با اعالم اینکه روند چک های برگش��تی نزولی 

 است، گفت: تعداد چک های برگشتی در سال ۹۰ حدود
  ۶ میلی��ون فق��ره، در س��ال ۹۱ ح��دود 5 میلی��ون و

 5.۹۱ هزار فقره، در س��ال ۹۲ ح��دود 5 میلیون فقره 
 بوده اس��ت، این در حالی اس��ت که در ۴ ماه منتهی به

 ۲۰ مردادماه امس��ال ای��ن آمار به ی��ک میلیون و ۸۸۴ 
هزار فقره رسیده اس��ت.میرمحمدصادقی با پیش بینی 
اینکه تعداد چک برگش��تی ها تا پایان س��ال حداکثر به 
 ۴ میلیون فقره خواهد رس��ید، افزایش نظارت ها، صدور 
دستورالعمل های جدید و اینگونه موارد را باعث کاهش 
تعداد چک های برگش��تی اعالم کرد.مدیرکل اعتبارات 
بانک مرکزی یکی دیگر از دالیل کاهش روند چک های 
برگشتی را راه اندازی س��امانه اعالم اطالعات دارندگان 
دس��ته چک ذکر کرد و گفت: این س��امانه تکمیل شده 
است و بانکها موظف هستند که پیش از افتتاح حساب و 
صدور دسته چک برای افراد از این سامانه بانک مرکزی 

استعالم کنند.

سیر نزولی در تعدادچک برگشتی

تدوین دومین سبد برای رفع سوء اثری ها

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با تاکید بر اینکه 
پول های خرد به اندازه کافی در بانک ها وجود دارد از چاپ 
اس��کناس های ۲۰ هزار تومانی با پایان مرحله طراحی آن 
خبر داد.مجید صنیعی در مورد برخی گالیه ها نسبت به کم 
بودن پول های خرد در چرخه پولی اظهار کرد: تولید و توزیع 
این پول ها از شرایط مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که 
مردم برای دریافت پول خرد ب��ه بانک ها مراجعه کنند آنها 
موظف اند تا پول مورد نیاز را در اختیارش��ان قرار دهند.وی 

با بیان اینکه در حال حاض��ر تمامی بانک از لحاظ پول خرد 
مجهز بوده و مشکلی ندارند گفت: این در حالی است که بانک 
مرکزی توزیع کننده پول های خرد بین مردم نیست بلکه 
بین بانک ها توزیع می کن��د و متقاضیان نیز می توانند نیاز 

خود را از طریق بانک ها برطرف کنند.
تولید 100 تا 200 میلیونی سکه ها

صنیعی با اش��اره به آخرین گزارش های بان��ک مرکزی از 
وضعیت پول های خرد بی��ان کرد: در تهران هیچ مش��کی 

از لحاظ تجهیز این پول ها وجود ن��دارد، همچنین در بین 
تمامی ش��عب بانک ها در شهرس��تان ها نیز شرایط مساعد 
بوده و به میزان الزم موجود اس��ت.وی توضیح داد: در حال 
حاضر ۱۰۰ تومان��ی، ۲۰۰ تومانی و 5۰۰ تومانی به س��که 
تبدیل شده اند و چاپ اس��کناس آن ها متوقف شده است؛ 
بنابراین هر آنچه وجود دارد همان هایی است که در دست 
مردم باقی مانده اس��ت.در عین حال که سکه این پول ها را 
به هر اندازه که جامعه نیاز داش��ت تولید و توزیع کرده ایم.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با بیان اینکه تولید 
هر کدام از اقالم س��که ۱۰۰،۲۰۰ و 5۰۰ تومانی به بیش از 
۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون قطعه می رسد گفت: این درحالی 
 اس��ت که تولید آن ها متوقف نش��ده و تصی��م داریم تا به

 اندازه ای که تاکنون تولید داشتیم باز هم انجام دهیم.وی 
وضعیت اسکناس های ۱۰۰۰ تومانی را نیز مناسب عنوان 
کرد و افزود: باوجود اینکه هم اکنون» ای تی ام« ها قادر به 
پرداخت این اسکناس نیس��تند در باجه های بانک ها قابل 
دس��ترس خواهد بود.صنیعی با بیان اینکه اس��کناس های 
۲۰۰۰ ه��زار تومانی نیز به ان��دازه کافی در س��طح جامعه 
موجود است و مجوز انتش��ار مجدد آن نیز وجود دارد بیان 
کرد: اس��کناس های 5۰۰۰ تومانی هم از موقعیت مناسبی 

در بازار برخوردار بوده و مدام در حال تولید و توزیع است.
وی همچنین به کافی بودن اسکناس های ۱۰ هزار تومانی 
اشاره کرد و گفت: هیچ مشکلی در این مورد نیز وجود ندارد 
به طوری که تمامی دس��تگاههای خودپرداز مجهز به این 
اسکناس ها همچنین ایران چک های 5۰ هزار تومانی است.

صنیعی یادآور ش��د که ایران چک ه��ای ۱۰۰ هزار تومانی 
نیز که اخیرا در بازار توزیع شده اند در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ 
چاپ شد و اکنون نیز در صورت نیاز جامعه تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب فاضالب اس��تان اصفهان در پاسخ 
به اینکه صنعتی ش��دن و رش��د صنعت در اصفهان و این 
 که کارخانه ه��ا و صنایع به تصفیه خان��ه فاضالب مجهز

 نمی باشند و اغلب پساب و فاضالب صنایع بدون هرگونه 
تصفیه یا تصفیه ناقص وارد زمین های کشاورزی و رودخانه 
می ش��ود باعث گردیده تا آالینده ها به م��رور به آب های 
زیرزمینی انتقال یابند گفت : عالی ترین مقام وزارت نیرو 
تأکید بر کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای تعریف 
شده دارند و بر این اس��اس مطمئناً آب شرب تحویلی به 
مردم دارای استاندارد بهداشت جهانی می باشد وعاری از 

هرگونه آلودگی میکروبی وشیمیایی است .

مهندس هاشم امینی افزود : در حال حاضر همه دستگاه 
ه��ای نظارتی همچون مراکز بهداش��ت و دانش��گاه علوم 
پزشکی روزانه و به طور مستمرکیفیت آب شرب اصفهان 
را رصد می کنند که تاکنون هیچ گونه گزارش��ی مبنی بر 
آلودگی میکروبی آب شرب اصفهان از سوی این نهادهای 
نظارتی اعالم نشده و سالم بودن آب شرب مورد تأیید قرار 

گرفته است .
وی درخصوص س��الم ب��ودن آب چاه ه��ای جدیدالحفر 
خاطرنشان ساخت : در س��ال جاری حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ 
لیتر از ذخایر منابع زیر زمینی ش��هر اصفه��ان وارد مدار 
ش��بکه توزیع قرار گرفت که آب این چاه ه��ا هم از لحاظ 

میکروبی و شیمیایی مورد تأیید مراکز ذیصالح قرار دارد 
این درحالیست که بالغ بر ۱۱ هزار لیتر در ثانیه آب شرب 
5۶ شهر و ۳۰۰ روستای اصفهان از تصفیه خانه باباشیخعلی 
تأمین می ش��ود که کیفیت آب این تصفیه خانه مطابق با 

استانداردهای بهداشت جهانی است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با دادن 
اطمینان خاطر ب��ه مردم از لحاظ کیفی بودن آب ش��رب 
عنوان کرد : حداقل کیفیت آب شرب 5۶ شهر و ۳۰۰ روستا 
هیچ گونه مشکلی ندارد و کارشناسان شرکت آبفا بصورت 
شبانه روزی موضوع کمیت و کیفیت آب را رصد می کنند 
تا مشترکین محترم احساس آرامش بیشتری داشته باشند.

رییس سازمان تولید اسکناس اعالم کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

آب شرب اصفهان استاندارد بهداشت جهانی را دارد 

اسکناس 20 هزار تومانی  در راه است 
مدیر امور برق شمال غرب شهرستان 

اصفهان خبر داد

افتتاح 12 پروژه برق رسانی 
در مجموعه صنعتی شهر 

اصفهان

مدیر امور برق ش��مال غرب شهرستان اصفهان 
گف��ت: هفته دول��ت در مجموعه صنعتی ش��هر 
اصفهان ۱۲ پروژه گوناگون برق رس��انی به طول 
۸ هزار متر ب��ا اعتباری بالغ ب��ر ۱۰ میلیارد ریال 
افتتاح ش��د.ایرج مصیب صبح با اش��اره به اینکه 
این امور قطب سنگ ایران بوده و مراکز فرهنگی 
زیادی را شامل می ش��ود، اظهار کرد: برق رسانی 
پایدار از مهم ترین شاخصه هایی است که اولویت 
برنامه های این ام��ور در هفته مبارک دولت بوده 
اس��ت به طوری که این پروژه ها ب��ا اعتباری بالغ 
بر ۱۰ میلیارد ریال عملیاتی می ش��ود.وی افزود: 
احداث شبکه های فش��ار متوسط و فشار ضعیف 
زمینی و هوایی، جابجایی تاسیسات، رفع حریم، 
بهینه سازی روشنایی معابر، تعادل بار فیدرهای 
فش��ار ضعی��ف از مهم ترین برنامه ه��ای اجرایی 
این امور بوده اس��ت.مدیر امور برق شمال غرب 
شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: بیش از ۸ هزار 
متر شبکه برق رسانی در محدوده این امور جابجا 
و تاسیسات زیربنایی آن به روز شده است.وی با 
اشاره به اهداف اجرایی این پروژه گفت: افزایش 
قابلیت اطمینان شبکه، برق رسانی به مشترکین و 
متقاضیان، رفع حریم و زیباسازی مبلمان شهری 
از مهم ترین اهداف این پروژه بوده اس��ت.مصیب 
به پروژه های ش��اخص در این زمینه اشاره کرد و 
گفت: برق رسانی به فرهنگسرای بانوان، احداث 
ش��بکه های فش��ار متوس��ط در منطقه صنعتی 
محمود آباد، برق رسانی به چاه های جدیداالحداث 
خیابان رباط، ملک شهر، اتوبان معلم، برق رسانی 
به فرهنگسرای بانوان و روش��نایی معابر خیابان 

استقالل در دستور کار قرار گرفته است.

کاهش ۳ درصدی قیمت خودرو قانع 
کننده نیست

رئیس هیأت تحقی��ق و تفحص از خودروس��ازان از ناکافی بودن 
کاهش ۳ درصدی قیمت خ��ودرو خبر داد و گف��ت: نمایندگان 
کمیس��یون صنایع با مس��تندات خود موضوع قیمت خودرو را تا 

رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمت ها پیگیری خواهد کرد.
 علی علیلو، با تش��کر از ش��ورای رقابت و خودروسازان در کاهش

 ۳ درصدی قیمت خودرو، اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس در 
روند جلسات متعدد با خودروسازان و شورای رقابت بر افزایش غیر 
منطقی قیمت خودرو تأکید دارند.وی با اشاره به اینکه کاهش ۳ 
درصدی قیمت خودرو کافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان 
باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمت خودرو اتخاذ 
کنند، افزود: به دلیل عدم همکاری خودروسازان و شورای رقابت 
با کمیته مشترک بازنگری قیمت خودرو که متشکل از نمایندگان 
کمیسیون صنایع مجلس و برخی از اعضای شورای رقابت بود این 
کمیته به کار مشترک خود پایان داد و به صورت مجزا به بررسی 
قیمت خودرو خواهد پرداخت.رئیس هی��أت تحقیق و تفحص از 
خودروسازان اضافه کرد: نمایندگان کمیسیون صنایع با مستندات 
خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش 

قیمت ها پیگیری خواهند کرد.

عرضه اولیه سهام سرمایه گذاری 
مسکن زاینده رود در فرابورس

     معارفه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود برای عرضه ۱۰ 
درصد سهام آن برگزار شد که به همین ترتیب طبق اعالم مدیران 

شرکت تا پایان هفته آینده این عرضه انجام خواهد شد.
نشست معارفه شرکت س��رمایه گذاری مس��کن زاینده رود برای 
عرضه ۱۰ درص��دی در فرابورس به پایان رس��ید. براس��اس این 
گزارش، این ش��رکت ۲۰ میلیارد تومانی ۱۰ درصد از سهام خود 
یعنی ۲۰ میلیون س��هم را برای عرضه اولیه آماده کرده و تا پایان 

هفته آینده در صورت تأیید فرابورس انجام خواهد شد. 
براساس این گزارش این شرکت پیش بینی سود هر سهم خود را 
 برای س��ال مالی ۹۴، ۸۴۷ ریال اعالم کرده و برای س��ال ۹۳ نیز

 ۸۲۴ ریال اعالم کرده اس��ت. این ش��رکت تاکنون 5۴5 ریال از 
پیش بینی خ��ود را محقق و طبق گفته مدیران آن برای تقس��یم 
سود پیشنهاد 5۰ درصدی یعنی حدود ۴۰ تومان خواهند داشت. 
گفتنی است؛ این شرکت اکنون ۸ پروژه ساختمانی در دست اجرا 
دارد که پروژه مجموعه شریعتی، تجاری مسکونی تاالر، مسکونی 
صفائیه یزد، اداری تجاری پردیس، مس��کونی سرو ۳ بهارستان، 

باران شهرکرد، مطهری و گلستان از جمله آنها است.

 حدود450 تن پسته در نایین 
برداشت می شود

مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: امسال از سطح ۴5۰ هکتار باغ 
بارور در این شهرستان حدود ۴5۰ تن پسته خشک برداشت می 
شود. احمد رضا باقریان افزود: برداشت ارقام زودرس پسته در این 
شهرستان از اواسط مرداد در منطقه چوپانان آغاز شده و تا اواسط 
مهر ماه ادامه خواهد یافت.وی افزود: متوسط عملکرد پسته در این 
منطقه یک و نیم تن درهکتار است و از مجموع هزار و ۸۰۰ هکتار 
باغات این شهرس��تان هزار و 5۰ هکتاربه کشت پسته اختصاص 
یافته ک��ه ۷5۰ هکتار آن نهال و ۳۰۰ هکتار باروراس��ت. باقریان 
گفت: چوپان��ان از توابع بخش انارک این شهرس��تان و در فاصله 
۱۷۰ کیلومتری شهر نایین است که به دلیل گرمسیری بودن آب 
و هوای آن، محصوالت تولیدی این منطقه زودتراز مرکزشهرستان 
برداشت می ش��ود.باغات پسته نایین بیش��تر در چهارسال اخیر 
توسعه یافته و ارقام پسته این شهرستان شامل اکبری، کله قوچی، 

فندقی، خیابانی، زودرس رضایی و ارقام محلی است.
شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است.

 واردات آب برای کشاورزی
 توجیه ندارد

مدیر عامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران ب��ا تاکید بر این که 
واردات آب برای کش��اورزی توجی��ه ندارد، گفت: بای��د از لحاظ 
پدافندی نیز به مقوله واردات آب نگاه کنیم.محمد حاج رسولی ها 
در مورد احتمال انجام واردات آب توس��ط وزارت نیرو با توجه به 
درخواس��ت برخی نمایندگان مجلس برای این ام��ر گفت: بهتر 
اس��ت اجازه ندهیم آب مجازی مان به هدر رود؛ واردات آب برای 
کش��اورزی توجیه ندارد ولی برای شرب ش��اید بتوان این کار را 
انجام داد.وی در مورد این که با واردات آب کشور وابسته خواهد 
شد،گفت: باید به صورت پدافندی نیز به موضوع نگاه کنیم و همه 
ابعاد را بسنجیم.مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران در 
پاسخ به این پرس��ش که مشکل بحران آب کش��ور با واردات آب 
حل می شود یا مدیریت آب، گفت: قطعا اثراتی که در مدیریت آب 
است در واردات نیس��ت.برخی نمایندگان مجلس در حال حاضر 
به وزارت نیرو برای واردات آب فش��ار می آورند و در برخی موارد 
خواهان تامین آب کشاورزی به هر قیمتی از جمله واردات هستند. 
این درحالی است که وزیر نیرو چندی پیش در گفت وگو با ایسنا از 

آغاز مذاکرات برای واردات آب به کشور خبر داده بود.

 تولید فوالد خام 445 هزار تن
 افزایش یافت

میزان تولید فوالد خام کشور در ۴ ماهه نخست امسال، ۴۴5 هزار 
و ۸۷ تن افزایش یافت.آمار تولید فوالد بخش دولتی و خصوصی 
کش��ور از ابتدای فروردین تا پایان تیر ۹۳، حاکی از افزایش ۸.۶ 
درصدی تولید فوالد خام اس��ت به طوری که شرکت های دولتی 
و خصوصی در این مدت 5 میلی��ون و 5۸۲ هزار و ۹۶۲ تن فوالد 
خام تولید کردند اما میزان این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
5 میلیون و ۱۳۷ هزار و ۸۷5 تن بود.همچنین در ۴ ماهه نخست 
س��ال جاری، 5 میلیون و ۷۷۹ هزار و ۸۲۶ ت��ن انواع محصوالت 
فوالدی اعم از میلگرد، کالف، لوله، تیرآهن، ورق عریض، ورق گرم 
و ورق گالوانیزه، توسط فوالد سازان کشور تولید شد که حاکی از 
رشد ۲.5 درصدی تولید این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 5 میلیون و ۶۳۸ هزار و 5۰۲ تن است.در ماه خرداد، یک 
میلیون و ۲۹۰ هزار و ۸۲ تن شمش فوالدی و یک میلیون و ۳۸۹ 

هزار و ۶۶ تن انواع محصوالت فوالدی در کشور تولید شد.
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3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
305 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  اسحاقیان  93/04/30 حسین  مورخ  رای شماره 139360302015003342   -  1
فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/74 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  فدائی  جمشید   93/04/30 مورخ   139360302015003359 شماره  رای   -  2
طهماسب قلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/78 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015003363 مورخ 93/04/30 صدیقه مهدیان ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   264/66 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015003365 مورخ 93/04/30 حسن عزیزی ملک آبادی 
مفروزی  مترمربع   147/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علیمراد  فرزند 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی براتعلی جهاندار ملک آبادی.
5 - رای شماره 139360302015003370 مورخ 93/04/30  اکرم نجاری ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/72 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فرج اله صفری.
6 - رای شماره 139360302015003371 مورخ 93/04/30  حسن لطفی ریزی فرزند 
از پالک  به مساحت 199/08 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  رضا نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015003376 مورخ 93/04/30 محسن توانگر ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   201/62 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ناصر 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا عبداله زاده ریزی.
8 - رای شماره 139360302015003379 مورخ 93/04/30 غالمرضا محمدی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 952/36 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
منوچهری  سهراب   93/04/31 مورخ   139360302015003398 شماره  رای   -  9
از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه به  باغبادرانی فرزند حسین  نسبت به سه حبه مشاع 
مساحت 220/30 مترمربع پالک 131/560 واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدیجه سلطان طاهری.
پور  رحمانی  امامقلی   93/04/31 مورخ   139360302015003399 شماره  رای   -  10
مفروزی  مترمربع  به مساحت 510/11  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  کرم  علی  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی چرمهینی.
فرزند  گل سرخی  زهرا   93/04/31 رای شماره 139360302015003400مورخ   -  11
 566/09 به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به چهار  نسبت  اصغر 
مترمربع مفروزی از پالک 325- اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد محمدی چم آسمانی.
12 - رای شماره 139360302015003401 مورخ 93/04/31 بهرام قاسمی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   372/80 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی علیار تقی زاده چرمهینی.
13 - رای شماره 139360302015003402 مورخ 93/04/31 یوسف سلطانی جغدانی 
از  فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/54 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله کوهستانی ریزی.
سلیمی  قربانعلی   93/04/31 مورخ   139360302015003406 شماره  رای   -  14
باباشیخعلی فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 261/85 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس سلیمی باباشیخعلی.
محمودیان  منوچهر   93/04/31 مورخ   139360302015003407 شماره  رای   -  15
مترمربع  به مساحت 137/71  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند محمود  قهفرخی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015003408 مورخ 93/04/31 سکینه نظافت قلعه قاسمی 
فرزند حسن نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/04 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد خلجی ریزی.
17 - رای شماره 139360302015003410 مورخ 93/04/31 محمود عزتی ریزی فرزند 
عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/67 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015003412 مورخ 93/04/31 اکبر صادقی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/17 مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی 
واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی احمد رضا مرادی زاده ریزی.
19 - رای شماره 139360302015003413 مورخ 93/04/31 احمد حاتمی ریزی فرزند 
فرج اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015003414 مورخ 93/04/31 فاطمه حاتمی ریزی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015003418 مورخ 93/04/31  احمد رضا یار محمدیان 

فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 497/30 مترمربع پالک 168/9 
واقع در وشمندجان باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حاجی خان باغبادرانی اصفهانی و بانو تاج اصفهانی.
22 - رای شماره 139360302015003419 مورخ 93/04/31 جهانگیر ابراهیمی فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 600/24 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی.
صادق  ربیعی  نرگس   93/04/31 مورخ   139360302015003420 شماره  رای   -  23
آبادی فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 57/66 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
هاشمی  محسن  سید   93/04/31 مورخ   139360302015003421 شماره  رای   -  24
 73/86 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  اله  فتح  سید  فرزند  ریزی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015003422 مورخ 93/04/31 فاطمه صغری سلیمیان 
ریزی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
خدابخشی  عبدالرحیم   93/04/31 مورخ   139360302015003423 شماره  رای   -  26

چرمهینی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 598/50  مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس جوادی چرمهینی.
ریزی  سلیمیان  مهدی   93/04/31 مورخ   139360302015003424 شماره  رای   -  27
از  به مساحت 185/62 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند مظاهر نسبت 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم مهدیزاده ریزی.
28 - رای شماره 139360302015003425 مورخ 93/04/31 گل بس قدیمی چرمهینی 
فرزند ابدال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/85 مترمربع مفروزی از پالک 
370/34 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی عزیزاله امینی.
29 - رای شماره 139360302015003426 مورخ 93/04/31 ایران سیاهی ریزی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226/20 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015003427 مورخ 93/04/31 علینقی ابراهیمی چرمهینی 
فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1103/37 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  نظری  اله  رای شماره 139360302015003428 مورخ 93/04/31 حجت   -  31
فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/34 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  فاطمه سبکتکین   93/04/31 مورخ  رای شماره 139360302015003429   -  32
 169/34 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015003430 مورخ 93/04/31 جعفر بخشی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/64  مترمربع مفروزی از پالک 
371/2 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی خداداد و خدارحم پژدم چرمهینی.
امینی فرد فرزند  34 - رای شماره 139360302015003432 مورخ 93/04/31 سعید 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   443/76 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدایار 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
35 - رای شماره 139360302015003706 مورخ 93/05/18 محمد حسن اسدی فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/08 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ملک  آقائی  خدیجه   93/05/19 مورخ   139360302015003709 شماره  رای   -  36
آبادی فرزند آقا علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 765/32 مترمربع 
مفروزی از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالحسین آقائی ملک آبادی.
ابراهیمی  تقی  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003714 شماره  رای   -  37
مترمربع   735/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمود  فرزند  چرمهینی 
ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  از پالک 375- اصلی واقع در گنج  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی چرمهینی.
امینی فرد فرزند  38 - رای شماره 139360302015003715 مورخ 93/05/19 جمال 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   391/06 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدایار 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
39 - رای شماره 139360302015003717 مورخ 93/05/19 اصغر ابراهیمی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   764/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمود  فرزند 
الواسطه  مع  ثبت اصفهان  آباد چرمهین بخش 10  گنج  واقع در  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی چرمهینی.
فرزند  منصور صفری   93/05/19 مورخ  رای شماره 139360302015003719   -  40
امراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/96 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  علیرضا رحیمی  رای شماره 139360302015003723 مورخ 93/05/19   -  41
احمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/54 مترمربع مفروزی از پالک 
104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسن رحیمی باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015003724 مورخ 93/05/19 یونس جعفری چرمهینی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1575/11 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  نصیر  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی.
43 - رای شماره 139360302015003735 مورخ 93/05/19 مهدی حاتمی ریزی فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219/71 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله حاتمی ریزی.
44 - رای شماره 139360302015003738 مورخ 93/05/19 بدرالملوک طغیانی ریزی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/38 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رحیمی  حسین   93/05/19 مورخ   139360302015003739 شماره  رای   -  45
باباشیخعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/05/19 مورخ   139360302015003741 شماره  رای   -  46
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/48 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
مصطفوی  محمد  سید   93/05/19 مورخ   139360302015003746 شماره  رای   -  47
قهفرخی ریزی فرزند سید یوسف نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 290/85 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
قدیمی چرمهینی  الیاس  48 - رای شماره 139360302015003747 مورخ 93/05/19 
از  مفروزی  مترمربع   516/81 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  بهرام  فرزند 
370/7 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمد تقی محمدی چرمهینی.
نوروزی  غالمرضا   93/05/19 مورخ   139360302015003748 شماره  رای   -  49
سده فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168/97 مترمربع پالک 
73/141 واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی سرویجان ادیبی و محمد و حسن و حسین و فتح اله ادیبی.
قاسمی  مرضیه   93/05/19 مورخ   139360302015003749 شماره  رای   -  50
 102/80 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ورنامخواستی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
51 - رای شماره 139360302015003751 مورخ 93/05/19 زهرا آتشی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/34 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
52 - رای شماره 139360302015003752 مورخ 93/05/19 هوشنگ قدیمی چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 309/25 مترمربع پالک 366/312 
از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

حبیب اله ابراهیمی چرمهینی.
کله  اسمعیل شهریاری  مورخ 93/05/19  رای شماره 139360302015003753   -  53
مسیحی فرزند رجبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  مسیح  کله  در  واقع  اصلی   -351 پالک  از  مفروزی  مترمربع    935/83

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سبزعلی نجفی کله مسیحی.
کله  میکائیل شهریاری   93/05/19 مورخ   139360302015003754 رای شماره   -  54
مسیحی فرزند رجبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  مسیح  کله  در  واقع  اصلی   -351 پالک  از  مفروزی  مترمربع    935/83

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سبزعلی نجفی کله مسیحی.

تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/05/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/06/13

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
اخطار اجرایی

حل  شورای   7 حوزه   93/2/31 تاریخ   315 شماره  رای  موجب  به  کالسه:9/93   290
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد صادقی به نشانی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   30/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  
و پرداخت مبلغ 108/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت   79/8/30 و   79/6/30 موصوف  چکهای  سررسید 
محکوم له مختار عباسی به نشانی محمودآباد-خیابان 16گچ-سنگبری نسیم و پرداخت 
نیم عشر االجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10088 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   19 حوزه   93/1/31 تاریخ   63 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1163/92   435
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد کبیری فرزند 
محمدعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 106/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/12/2 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
ابراهیم قرهی قهی به نشانی اصفهان-خ حکیم-بازار بزرگ-ک باغ قلندرها-جنب سرای 
ستوده-پخش جوراب آسیا و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:12754 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980359600506 پرونده:  شماره   9310100352701367 ابالغیه:  شماره   436
رضایی  احسان  و  ابوالقاسم  فرزند  عابدی  عباس  شاکیان   930537 بایگانی:  شماره 
فرزند احمد شکایتی بر علیه محمد کفشدار فرزند لطفعلی )معروف به محمد دوغی( مبنی 
نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  تخریب  و  تخریب  در  معاونت  بر 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 336 ارجاع و به کالسه 9309980359600506 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/07/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکیان و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11666 

معینیان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309980350300595  شماره  ابالغیه:9310100350303803  شماره   437
شماره بایگانی شعبه:930595 خواهان جواد الماسی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  پور  مهدی  خداکرم  و  شعبانی  محمد 
 3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 305 ارجاع و به کالسه 
9309980350300595 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/14 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11651 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309980350300589  شماره  ابالغیه:9310100350303747  شماره   438
علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قربانی  حیدر  خواهان  بایگانی:930589  شماره 
دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  زمیدانی  عبدالهی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980350300589  و  ارجاع   305 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/09 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در 
دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11650 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309980350300587  شماره  ابالغیه:9310100350303728  شماره   439
شماره بایگانی:930587 خواهانها میمنت تورجی زاده و سید علی اصغر مدنی و مریم 
احمد  گیر و  اقدس موم پس  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  مدنی و سیدعلی مدنی 
کورنگ بهشتی و علی موم پس گیر و رضا موم پس گیر و عباس آقابابایی و میرزاحسن 
موم پس گیر و مهدی موم پس گیر و اصغر موم پس گیر و منصور موم پس گیر و 
خلع  خواسته  به  گیر  پس  موم  عذرا  و  گیر  پس  موم  ا...  و سیف  گیر  پس  موم  بتول 
به شعبه 3  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  ید 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 305 ارجاع و به کالسه 
9309980350300587 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/14 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
امور مدنی و دستور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11649 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309980350300586  شماره  ابالغیه:9310100350303710  شماره   440
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سورانی  محمدرضا  خواهان  بایگانی:930586  شماره 
ارسالن سورانی به خواسته تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 305 ارجاع و به کالسه 9309980350300586 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/07/14 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11647 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:شعبه  مرجع  دادنامه:93/5/6-754  شماره  پرونده:338/93ش33  کالسه   441
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس خدادادی نشانی: اصفهان-خ 
عبدالرزاق-بازار انقالب- سرای میرزا کوچک-عباس خدادادی خوانده: محسن بهرامی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت فاکتور 00699 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه 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 آقای عباس خدادادی به طرفیت آقای محسن بهرامی به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت فاکتور شماره 00699 به انضمام مطلق خسارات قانونی. 
با توجه به فاکتور شماره 00699 مورخه 92/6/14 ارائه شده توسط خواهان که امضاء 

جلسه  در  خواهان  اظهارات  و  خواهان  بودن  کار  طلب  نشانه  آن  ذیل  در  نیز  خوانده 
رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده طی فاکتور ارائه شده متعهد به پرداخت مبلغ خواسته 
قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  نموده  امتناع  آن  پرداخت  از  تاکنون  و  گردیده 
به شعبه  آن  ناحیه  از  نیز  ای  الیحه  و  نیافته  رسیدگی حضور  جلسه  در  )نشرآگهی( 
واصل نگردیده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت 
به جمیع محتویات پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
آگهی طبق  نشر  هزینه  و  اصل خواسته  بابت  ریال(   40/000/000( ریال  میلیون  چهل 
تعرفه و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )93/3/1( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می باشد. م الف:11616  شعبه  همین   در 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:شعبه  مرجع  دادنامه:93/5/6-757  شماره  پرونده:337/93ش33  کالسه   442
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس خدادادی نشانی: اصفهان-خ 
عبدالرزاق-بازار انقالب- سرای میرزا کوچک-عباس خدادادی خوانده: محسن بهرامی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه بخشی از رسید عادی به مبلغ 50/000/000 ریال 
و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  قانونی.  خسارات  مطلق  انضمام  به 
 ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عباس خدادادی به طرفیت آقای محسن بهرامی 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت رسید عادی به انضمام مطلق خسارات 
نیز در  امضاء خوانده  که  ارائه شده توسط خواهان  به رسید عادی  توجه  با  قانونی. 
ذیل آن نشانه طلب کار بودن خواهان و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر 
تاکنون  و  مبلغ خواسته گردیده  پرداخت  به  ارائه شده متعهد   اینکه خوانده طی رسید 
در  )نشرآگهی(  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  نموده  امتناع  آن  پرداخت  از 
 جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز از ناحیه آن به شعبه واصل نگردیده و 
مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بخشی از رسید عادی 
نشر  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال(   50/000/000( ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به 
بابت هزینه دادرسی و همچنین   آگهی طبق تعرفه و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال 
وصول  تاریخ  تا   )93/3/1( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت 
احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه   که 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف:11617 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

443 کالسه پرونده:336/93ش33 شماره دادنامه:753-93/5/6 تاریخ رسیدگی:93/4/22 
مرجع رسیدگی:شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس خدادادی 
خدادادی  کوچک-عباس  میرزا  سرای  انقالب-  عبدالرزاق-بازار  اصفهان-خ  نشانی: 
خوانده: محسن بهرامی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 38/675/000 ریال 
بابت فاکتور 0006 به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عباس خدادادی به طرفیت آقای 
محسن بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ 38/675/000 ریال بابت فاکتور شماره 0006 
مورخه 92/10/28 و رسید عادی ارائه شده به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه 
ارائه شده توسط خواهان  فاکتور شماره 0006 مورخه 92/10/28 و رسید عادی  به 
اظهارات خواهان  و  بودن خواهان  کار  نشانه طلب  آن  ذیل  در  نیز  امضاء خوانده  که 
در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده طی فاکتور و رسید عادی ارائه شده متعهد 
به پرداخت مبلغ خواسته گردیده و تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز از 
ناحیه آن به شعبه واصل نگردیده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض 
لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته 
و مستنداً به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال )38/675/000 
ریال( بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و پنجاه و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)93/3/1( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف:11618 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 5 رسیدگی:شعبه  مرجع  دادنامه:93/4/30-614  شماره  پرونده:342/93  کالسه   444
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس خدادادی نشانی: اصفهان-خ عبدالرزاق-

نشانی:  بهرامی  یزدان  خوانده:  خدادادی  کوچک-عباس  میرزا  سرای  انقالب-  بازار 
شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  فاکتور  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم   شورا 
بهرامی یزدان  طرفیت  به  خدادادی  عباس  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:   قاضی 

اظهارات  به بررسی محتویات و مدارک موجود در پرونده و  به خواسته مطالبه نظر 
نام  به  فاکتور شماره 00712 مورخ 92/7/30  تقدیمی و  به شرح دادخواست  خواهان 
به  مقرون  را  خواهان  دعوی  شورا  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  بهرامی   یزدان 
به  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون  به مواد 198و519و522  دانسته و مستندا  صحت 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 مبلغ 
صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تا   )93/4/22( 
 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت 
حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  پنجم  شعبه  می باشد. م الف:11601  اصفهان 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980350301129  شماره  دادنامه:9309970350300200  شماره   445
شماره بایگانی شعبه:921129 خواهان: آقای سید سینا صالحی به نشانی اصفهان-خ 
نشانی  به  آبادی  عباس  منصور  آقای  خوانده:  سینا-پ17  ملک-کوی  میر-کوی 
توجه  با  دادگاه  گردشکار:  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته:  مجهول المکان 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
آقای  طرفیت  به  صالحی  سینا  سید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید. 
منصور عباس آبادی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی راجع به 
پرونده کالسه 921129ح3 دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با 
توجه به اظهارات شهود و مطلعین که بیان داشته اند نامبرده فعاًل توانایی پرداخت به 
میزان اعالمی را ندارد و با توجه به اظهارات خواهان و میزان هزینه دادرسی و اینکه 
خواسته  لهذا  است  نیاورده  عمل  به  دفاعی  خواهان  خواسته  قبال  در  دفاعی  خوانده 
خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 504و505و506و507و513 قانون 
دادرسی مرحله  پرداخت هزینه  و  اعسار موقت خواهان  بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  رای صادره حضوری  می دارد.  اعالم  و  بدوی صادر 
قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:11646 

اسماعیلی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9309980372900003  شماره  دادنامه:9309970354100654  شماره   446
شماره بایگانی شعبه:930418 خواهان: شرکت پشتیبانی امور دام به نشانی خ توحید-خ 
موحدنیا-پ2 خواندگان: 1- آقای علی اصغر سروی 2- آقای اکبر ابراهیمی هر دو به 
نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه: در خصوص دادنامه اصلی به شماره 4625 مورخ 1381/11/20 موضوع 
دعوی شرکت سهامی پشتیبانی دام علیه آقای علی اکبر ابراهیمی و علی اصغر مروی 
دادگاه با عنایت به نامه اجرای احکام و نیز استعالم به عمل آمده از ثبت احوال با توجه 
به اینکه در نگارش نام متهمان سهو قلم رخ داده است لذا با تغییر علی اصغر مروی به 
ابراهیمی فرزند رسول به فرزند عبدالرسول  اکبر  علی اصغر سروی فرزند حسین و 
ظرف  و  ابراهیمی حضوری  آقای  در خصوص  رای صادره  می گردد.  اصالح  مراتب 
20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است بدیهی است تسلیم رونوشت اصلی بدون 
دادگاه   115 شعبه  رئیس  ربیعی  است. م الف:11668  ممنوع  تصحیحی  رای  رونوشت 

عمومی جزایی اصفهان



رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله:
جینکوبیلوباسخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

طراحان با ابداعات و ابتکارات وسایلی را طراحی کرده اند که 
هرکدام از آن ها برای سالمت مناسب است؛ در این گزارش، 

شمارا با برخی از این ابزارها آشنا می کنیم.
نایک فول بند

این وسیله، ردیابی  
فعالی��ت  س��اده 
ک��ه  شماس��ت 
می توان��د یک راه 
ایج��اد  خ��وب 
ب��رای  انگی��زه 
انج��ام کارهای بیش��تر باش��د.نایک ف��ول بند س��ه رنگ 
 دارد ام��ا نس��خه سیاه وس��فید ب��راق آن جالب تری��ن

 نوع است.
Jawbone Up )جابن(

ای��ن وس��یله برای   
نخستین بار در سال 
2011 توزیع شد اما 
به دلیل مش��کالت 
فن��ی از دس��ترس 
خارج ش��د؛ فروش 
آن در انگلی��س به 
تعویق افتاد اما در مدت کوتاهی به طور کامل دوباره طراحی 

شد.این وسیله توانایی پیگیری کیفیت خواب شما را دارد.

GPS Rcx3 قطبی
 اگر شما یک دونده یا 
ر  ا خه س��و چر و د
هس��تید و بخواهید 
فعالی��ت خ��ود را 
جدی تر دنبال کنید 
ع��الوه برداش��تن 
نای��ک  دس��تبند 
 ،Rcx3 فول بند به این وسیله هم نیاز خواهید داشت.قطبی

مسیر، سرعت و فاصله شما را آپلودمی کند.
این وس��یله به عنوان مربی شخصی، به ش��ما دسترسی به 
برنامه های آموزشی، آهنگ پیش��رفت خود در طول زمان 

را ارائه می دهد.

استراوا ران و استراوا سای کلینگ

شما لزوماً برای پیگیری   
ورزش خ��ود نی��از به 
نداری��د.  س��اعت 
برنامه های گوشی های 
هوش��مند می توان��د 
توس��ط »جی پی اس« 
مس��یر ش��ما را نشان 

دهد.
SIE2i هدفون

 س��ه دلیل خ��وب برای 
گرفت��ن ای��ن هدف��ون 
ورزش��ی وجود دارد؛ اول 
اینک��ه آن ها معم��والً به 
دلیل نوک ه��ای ویژه ای 
که دارند از گوش ش��ما 
زمانی که در حال حرکت 

هستید، محافظت می کنند
.دوم اینک��ه، آن ه��ا در براب��ر آب و ه��وا و ع��رق مق��اوم 
 هس��تند و س��وم از کیفی��ت ص��دا عال��ی و باالی��ی 

برخوردارند.
فیت باگ

یک وسیله تناسب اندام   
پوشیدنی دیگر است که 
با برنام��ه مرب��ی عمل 
می کن��د؛ به طوری ک��ه 
برای داشتن تناسب اندام 
بیشتر، روزانه روند کار را 
گزارش می دهد و برنامه 

مربی را با میزان کار اجراشده تنظیم می کند.
فیت بیت اریا

ای��ن وس��یله می توان��د 
تغیی��رات وزن ش��ما را 
پیگی��ری کن��د و درصد 
را   BMI چرب��ی 

اندازه گیری کند.

گارمین آج
این رایانه صفحه لمسی مجهز   
به دستگاه های اندازه گیری 
دارای مسیریاب جی پی اس با 
نقشه های تعبیه شده داخلی 
است و طوری طراحی شده 
که در برابر ش��رایط بد آب و 
 هوای��ی و ضرب��ات مق��اوم 
باشد.EDGE 800 عالوه بر کمک به مسیریابی، اطالعات 
مربوط به راه رفتن ش��ما، ازجمله فاصله، سرعت و ارتفاع را 
رهگیری می کند؛ در حقیقت این وس��یله سرعت،  فاصله و 

ارتفاع را می تواند اندازه گیری کند.

بسته نرم افزاری آموزش ایکس باکس 360
در این بسته تمرینات ورزشی   
ب��رای  ش��گفت انگیزی 
برنامه ه��ای تناس��ب اندام 

ارائه شده است.

کاله دوربین دار
 این دوربین با استفاده از یک 
پد چس��بنده در باالی کاله 
ایمنی قرار داده می شود و به 
دوچرخه سواران، اسکی بازان 
و عالقه مندان به ورزش های 
دیگر اج��ازه می دهد تا تمام 
فعالیت های خود را به وسیله 

آن ضبط کنند.
آنالیزور هوشمند بدن

 این وسیله با وصل شدن 
ب��ه اینترن��ت ق��ادر به 
اندازه گیری ضربان قلب و 
کیفیت ه��وا و همچنین 
 وزن و ترکی��ب ب��دن

 است.

ابتکاراتی که برای سالمت انسان ارزشمند است 

 ای��ن روزه��ا اس��م دو گی��اه داروی��ی بانام های 
جی��ن س��نگ و جینکوبیلوب��ا در داروخانه ه��ا، 
عطاری ها و ... ش��نیده می ش��ود که ما را ترغیب 
می کند تا درباره خاصی��ت، ویژگی ها، کاربردها و 
عوارض احتمالی این گیاهان اطالعاتی را کسب 
نماییم. در این مقاله س��عی داریم ش��مارا با گیاه 
جینکوبیلوبا آشنا کنیم.درخت این گیاه با عنوان 
فسیل زنده معروف است. جینکوبیلوبا تنها گیاهی 
اس��ت که قدمت آن به 150 میلیون س��ال قبل 
بازمی گردد.اکث��ر درخت های این گیاه بیش��تر 
از 2500 س��ال عمر دارند و در حقیقت این گیاه 
قدیمی ترین گونه گیاهی به جای مانده در جهان 
هس��ت.معمول ترین کاربرد این گی��اه به منظور 
افزایش حافظه و پیش��گیری از فراموشی هست. 
هم چنین این گیاه اثرات مفیدی در درمان آلزایمر 
نشان داده اس��ت. تحقیقات اخیر اثرات مؤثر این 
گیاه بر پیش گیری از جنون، اضطراب، شیزوفرنی 
و افسردگی را نشان می دهند. جینکوبیلوبا باعث 
تحریک گردش خون مغزی می ش��ود و درنتیجه 
مش��کالت ناش��ی از نارس��ایی گردش خون در 
مغز ک��ه می تواند باع��ث دلهره، اس��ترس، کمی 
حافظه، مشکالت شنوایی و کاهش تمرکز گردد 
را بهبود می بخشد. بهبود تفکر، بهبود رفتارهای 
اجتماعی، بهبود زوال عقل در آلزایمر و تس��کین 
عالئم اضطراب که درنتیجه جریان خون ناکارآمد 
به سمت مغز باشد؛ با مصرف این گیاه گزارش شده 
اس��ت.آزمایش های کلینیکی نش��ان داده است 
به منظور اثربخشی، مصرف این گیاه را باید تا 80 
هفته ادامه داد. البته در مواردی پس از دو تا س��ه 
هفته تأثیر آن در افراد ظاهر می ش��ود. برگ های 
خشک شده گیاه می توانند برای تهیه چای استفاده 
شوند و نیز از عصاره برگ جینکوبیلوبا فرآورده های 
صنعتی مختلفی ازجمله قرص، کپسول و قطره 
تهیه شده که توصیه می ش��ود به جای استفاده از 
برگ گیاه و دم کرده یا جوش��انده آن، ازاین گونه 

محصوالت استاندارد استفاده شود.
جینکوبیلوبا، بی خطر نیست:

توجه: این گی��اه به علت پیونده��ای بلند آلکیل 
ی��ی فنل��ی دارای خاصی��ت زی��اد  آلرژی زا

ک��ه اس��ت. درنتیج��ه افرادی 
م��واد سابقه حساسیت به سایر 

گیاه��ی رادارن��د 
ممک��ن اس��ت به 
جینکوبیلوبا نیز 

س  حسا
باشند. 
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 داستان کوتاه پادشاهی
 با یک چشم و یک پا!

پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. پادشاه به تمام 
نقاشان قلمرو خود دس��تور داد تا یک پرتره زیبا از او نقاشی 
کنند. ام��ا هیچ کدام نتوانس��تند؛ آنان چگونه می توانس��تند 
باوجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه، نقاشی زیبایی از 
او بکشند؟سرانجام یکی از نقاشان گفت که می تواند این کار 

را انجام دهد و یک تصویر کالس��یک از پادش��اه 
او فوق الع��اده بود و نقاش��ی کرد. نقاشی 
همه را غافلگیر کرد. 
او ش��اه را در حالتی 
نقاش��ی کرد که یک 
ش��کار را مورد هدف 

قرار داده بود؛ نشانه گیری 
ب��ا یک چش��م بس��ته و 
یک پ��ای خم ش��ده.چرا 

ما نتوانی��م از دیگران چنی��ن تصاویری  
نقاش��ی کنیم؛ پنهان کردن نقاط ضعف و برجس��ته ساختن 

نقاط قوت آنان.

داستان شتر گران
مردی شترش را گم کرده بود. س��وگند خورد که اگر شترش 
را پیدا کند آن را به یک درهم بفروشد. پس از مدتی شتر پیدا 
شد.صاحب ش��تر برای این که به سوگندش عمل کرده باشد، 
گربه ای را به گردن شتر بست و آن را به بازار برد و برای فروش 
عرضه کرد. شخصی برای خرید پیش آمد و گفت: شتر را به چه 
قیمتی می فروشی؟ گفت: یک درهم، مشتری که دید قیمت 
ارزان اس��ت، ف��وری یک درهم 
ب��ه م��رد داد که ش��تر را 
بخ��رد، اما صاحب ش��تر 
گفت: ش��تر را با گربه ای 
که در گردنش آویزان اس��ت 
می فروش��م و قیمت گربه چهارصد درهم 
است. مشتری گفت: این شترچه ارزان است 

اگر چنین قالده ای در گردن نداشت.

داستان 

زاویه کوتاه از ورزش

مسابقه جهت یابی ۹ تا ۹0 ساله ها
مس��ئول کمیته برگزاری مسابقات 
جهت یابی در اصفهان در مورد این 
رشته گفت: این ورزش برای افراد ۹ 
تا ۹0 ساله قابلیت اجرا دارد و حتی 
در کش��ورهای فنالند، نروژ و سوئد 

جزو واحدهای درسی دانش آموزان مقطع راهنمایی است.
زهرا واحد مسئول کمیته برگزاری این مس��ابقات در مورد رشته 
جهت یابی اظهار داشت: درگذشته در دروس جهت یابی در ایران، 
این کار صرف��اً از روی موقعیت خورش��ید، ماه و س��تارگان انجام 
می گرفت تا شخص در طبیعت گم نشود و در حال حاضر به صورت 

رشته جهت یابی ورزشی درآمده است.
وی در مورد سابقه این رشته در جهان و ایران افزود: این رشته در 
سال 1۹۶1 در نروژ ابداع شده و از سال 13۷1 نیروهای مسلح ایران 
در مسابقات جهانی برزیل، س��وییس و استونی شرکت کردند و از 

سال 13۹1 نیز این رشته در ایران رسمی و آموزش آن آغاز شد.
یک دوره مسابقات جهت یابی عصر دیروز سه شنبه در پارک آبشار 

اصفهان برگزار می شود.

غیبت احتمالی شریفی،کریمی 
پهلوان و مسلمان در لیگ برتر

۴ ملی پ��وش تیم ه��ای اصفهان��ی 
احتماالً غایبان بزرگ تیم هایش��ان 

در ۴ هفته لیگ برتر خواهند بود.
نلو وینگادا، سرمربی تیم ملی امید 
اس��امی 20 بازیکن را برای شرکت 
در مسابقات آسیایی اینچئون اعالم کرد که در بین آن ها نام مهدی 
ش��ریفی و علی کریمی، دو بازیکن تاثیرگذار س��پاهان و احسان 
پهلوان و محسن مسلمان، دو بازیکن ذوب آهن به چشم می خورد. 
طبق خبر سایت فدراسیون این ۴ بازیکن باید روز دهم شهریورماه 
خود را به کادر فنی تیم ملی امید معرف��ی کنند.با توجه به اینکه 
مسابقات فوتبال اینچئون روز 23 ش��هریور آغاز می شود و فینال 
 این مسابقات در روز 8 مهر خواهد بود باشگاه های اصفهانی حداکثر 

۴ هفته ملی پوشان خود را در اختیار نخواهند داشت.

 راه یابی سه ورزشکاراصفهانی
 به تیم ملی تکواندو

در جری��ان اولین دوره رقابت ه��ای تکواندوی قهرمانی کش��ور و 
انتخابی تیم ملی ناشنوایان سه نفر از تکواندوکاران اعزامی از استان 

موفق به کسب مدال و راه یابی به اردوی تیم ملی شدند.
در ای��ن رقابت ها بهزاد امی��ری در وزن 80 -کیلوگ��رم مدال برنز 
گرفت، شاهین ایسوند دیگر ورزشکار اصفهان در پومسه موفق شد 
مدال نقره این بخش را از آن خود نماید و رضا برهانی در رویارویی 
با حریفان دسته 58 -کیلوگرم صاحب نشان برنز شد و در مسابقات 

پومسه نیز دومین مدال برنز را نصیب تیم اصفهان کرد.

حسین کعبی در جام جهانی 200۶ در لیست چهل بازیکن 
جوان جام قرار گرفت. شاید برایتان سؤال پیش آمده باشد 
که چطور بازیکنی با آن سطح تکنیکی، هشت سال بعد، نه در 
تیم ملی جا دارد و نه در لیگ برتر؟! پاسخ را خود او می دهد. 
کعبی در حالی در جام جهانی 200۶ در جمع بازیکنان برتر 
21 ساله بود که در آن زمان دست کم 32 سال داشته...!پس 
از درگیری لفظی نکونام و قلعه نویی دریکی دو هفته گذشته، 
حسین کعبی، بازیکن پیش��ین تیم ملی فوتبال ایران هم 
در این روزها به جمع مخالفان ژنرال استقاللی ها پیوسته 
اس��ت؛ اما درگیری لفظی میان کعبی و یکی از مسئوالن 
باش��گاه اس��تقالل اهواز، جریان این جنجال را از انتقاد به 
امیر قلعه نویی به یک ماجرای عجیب تر و بزرگ تر کشاند؛ 
جایی که حسین کعبی در خالل سخنانش به زعم خودش 
باشهامت اعالم کرد که همیشه دو شناسنامه داشته و سن 

واقعی اش چهل سال است.
در فهرست نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن 

جوان جام جهانی 
این سه بازیکن انگلیسی، رقابت سختی را با »لینل مسی« 

آرژانتینی، »کریس��یتانو 

رونال��دو« پرتغالی و »لوکاس پودولس��کی« 
آلمانی برای تصاحب برترین بازیکن جوان جام 

جهانی خواهند داشت.
»حسین کعبی« ملی پوش ایرانی تیم 

فوالد خوزستان نیز به همراه 
 این بخش��ی از اخباری اس��ت ک��ه در زمان 
برگ��زاری جام جهان��ی 200۶ آلم��ان روی 
خروجی رسانه ها رفت و رس��انه های داخلی 
هم باعالقه و هیجان آن را نقل می کردند. قرار 
گرفتن یکی از بازیکنان تیم ملی در جمع چهل 
بازیکن جوان برتر جام جهانی افتخار کمی نبود.

اگر بنا به گزارش رویت��رز از کمیته مطالعات 
فنی فیفا، سن حسین کعبی در زمان برگزاری 
جام جهانی 200۶، 21 سال بوده، او باید 2۹ تا 
30 ساله باشد؛ موضوعی که خودش در حین 
عصبانیت آن را نه از سر ناآگاهی که آگاهانه و 
به عنوان نماد رشادت و شجاعت بیان کرد که 

چهل سال دارد و برای بازی در رده های ملی از دو شناسنامه 
استفاده می کرده است.

ماجرا به هنگامی برمی گردد که در جریان درگیری لفظی 
کعبی با امیر قلعه نویی، علی پور کیایی، قائم مقام باش��گاه 
استقالل خوزستان در س��خنانی علیه کعبی گفت: »بهتر 
است کعبی با 35 سال س��ن از فوتبال خداحافظی کند و 
به فکر مصاحبه های بی مورد نباشد. او به برادران و خانواده 
خودش هم رحم نمی کند، چه برس��د به باشگاه هایی که 
در آن بازی کرده!«. همین حرف ها هم پس��ر اهوازی را که 
کمتر از یک دهه پی��ش عنوان جوان اول فوتب��ال ایران را 
یدک می کشید، برآش��فت تا در گفت وگو با سایت ورزش 
سه بگوید: »35 س��ال نه، من ۴0 سالم است. هم 
سن س��هراب بختیاری زاده هس��تم. تازه دو تا 
شناسنامه هم دارم. من مرد هستم و هیچ وقت 
دروغ نمی گویم. به خاطر تیم ملی نوجوانان 
شناس��نامه دیگری دارم. م��ن مثل مردها 
می گویم ک��ه دو شناس��نامه دارم. افتخار 
می کنم ک��ه برای تی��م ملی و ب��ازی برای 

نوجوانان این کار را ک��ردم«. حرف هایی که هرچند به زعم 
کعبی، نشان از ش��جاعت دارد و با چاش��نی وطن پرستی 
هم گفته شده؛ اما همه می دانیم که کاماًل معنی معکوس و 

منزجرکننده ای دارد. 
گویا اکنون باید به »گیت« های مختلفی که این روزها در 
فوتبال مان به راه افتاده، »صغرسن گیت« را هم بیفزاییم؛ 
رویدادی که اگر ابعاد جهانی پیدا کند، شاید حتی بااعتبار 

فوتبال ما هم بازی شود.
هم اکنون بازیکنی که در جام جهانی 200۶، 21 ساله تلقی 
می ش��ده و حتی توجه مس��ئوالن فیفا را هم نه با لگدش 
به صورت فیگو که با بازی های خوبش در سن پایین به خود 
جلب کرده، می گوید که در آن زمان یازده سال بزرگ تر از 
سند شناسنامه ای اش بوده و این یعنی اینکه مسئوالن فیفا 
یک بازیکن 32 ساله در لیست بازیکنان جوان جام جهانی 

جای داده اند.
 حال دیگر به ابعادی که شاید دامن گیر نتایج تیم های ملی 
 رده سنی پایه ما شود، نمی پردازیم که این رشته سری دراز 

دارد.

گردوخاک قلعه نویی:

احضار نکونام به دادسرا
نامه برای رحمتی، شکایت از روزنامه ها

جواد نکون��ام بازیکن س��ابق اس��تقالل تهران که 
پیش تر صحبت هایی را علیه امیر قلعه نویی سرمربی 
آبی پوشان انجام داده و با شکایت وی مواجه شده 

بود، به دادسرا احضار شد.
 محس��ن بزرگی معاون حقوقی باش��گاه فرهنگی 
ورزشی استقالل تهران ضمن اعالم این خبر افزود: 
بر اساس احضار صورت گرفته، جواد نکونام موظف 
است ظرف سه روز پس از ابالغ برای پاسخگویی به 
برخی سؤاالت در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ 

و رسانه حضور یابد.
بزرگی در ادام��ه از اقدام قضایی جدی��د علیه یک 
روزنامه ورزش��ی و حس��ین کعبی بازیکن س��ابق 
تیم ملی خب��ر داد و گفت: در تماس��ی که با وکیل 
قلعه نویی داش��تم وی اعالم کرد ک��ه طی روزهای 
آینده از یک روزنامه ورزشی وکعبی شکایت خواهد 

کرد و احتماالً فردا شکایت ثبت می شود.
معاون حقوقی باشگاه اس��تقالل تهران اضافه کرد: 
البته این شکایت ها از طرف باشگاه انجام نمی شود و 
وکیل قلعه نویی شکایت ها را مطرح کرده و می کند.

بزرگ��ی همچنی��ن در خصوص آخری��ن وضعیت 
شکایتی که پیش تر وکیل قلعه نویی از سه روزنامه 
ورزش��ی انجام داده اس��ت، نیز گفت: مدیرمسئول 
و نویس��نده یکی از روزنامه های مورد ش��کایت به 
دادس��رای فرهنگ و رس��انه احضار ش��دندوبرای 
مدیرمسئول و نویسنده یکی دیگر از روزنامه ها نیز 
احضاریه ارسال ش��ده وطی روزهای آینده باید در 

دادسرا حضور یابند.
معاون حقوقی باشگاه استقالل تهران درمورداقدام 
صورت گرفته در خص��وص مهدی رحمتی بازیکن 
سابق استقالل که اظهاراتی را علیه قلعه نویی عنوان 
کرده بود گف��ت: در مورد رحمتی نی��ز مدیرعامل 
باش��گاه نامه ای به کمیته اخالق فدراسیون نوشت 
و درخواس��ت کرد افرادی که علیه باشگاه مصاحبه 
کرده اند احضار ش��وند و اس��ناد و م��دارک دال بر 
اثبات ادعای خود را ارائه کنند و چنانچه ثابت شد 
فسادی در هر س��طحی در اس��تقالل بوده با افراد 
فاس��د برخورد ش��ود و اگر چنین مس��ئله ای نبود 
قطعاً باید طب��ق قوانین آیین نام��ه کمیته اخالق 
 باکسانی که فضا را ملتهب می کنند برخورد صورت

 گیرد.
بزرگ��ی اضاف��ه ک��رد: کمیت��ه اخ��الق مانن��د 
کمیت��ه انضباط��ی اس��ت و هم��ه کاره ای کمیته 
ن��د   انضباط��ی را کمیت��ه اخ��الق نی��ز می توا

انجام دهد.

جنجالمخالفانژنرالدردومینویافشاگریها
دو شناسنامه برای یک فوتبالیست به نام کعبی

رسانه ها فقط فوتبال را نبینند
فرش��اد دادفر نایب قهرمان آب های آزاد کشور گفت: 
مطبوع��ات به غیراز فوتب��ال بر روی دیگر رش��ته های 
ورزش��ی نیز تمرکز کنند و نگذارند در حق ورزش های 
دیگر اجحاف ش��ود، به غیراز فوتبال رشته های ورزشی 

دیگری نیز وجود دارد.
 ب��ا گس��تردگی صنای��ع در اس��تان امی��دوارم ای��ن 
 ش��رکت ها نی��ز اسپانس��ر ش��ناگران اصفهان��ی

 بشوند.

رئال ساراگوسا تیم 
بعدی شجاعی

الس پالم��اس  گذش��ته  فص��ل  ایران��ی  هافب��ک 
 به زودی به تیم دس��ته دوم��ی رئال ساراگوس��ا خواهد 

پیوست.
مس��عود ش��جاعی که اخیراً اعالم کرده ب��ود تیم فصل 
جدی��دش را انتخاب کرده اس��ت گفت که ب��ا تیم رئال 

ساراگوسا در حال مذاکره است.

اومانیا با پرسپولیس 2 ساله 
بست

ق��رارداد مایکل اومانی��ا مدافع کاس��تاریکایی و جدید 
پرسپولیس به مدت 2 سال ثبت شد.

 علیرضا رحیم��ی مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس با 
تائی��د ای��ن خب��ر گف��ت باش��گاه پرس��پولیس ب��ه 
دنب��ال گرفت��ن آی ت��ی س��ی ای��ن مداف��ع اس��ت 
 تا بتوانن��د از وجودش دربازی های پیش��رو اس��تفاده 

کنند.
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