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آگهی مناقصه شماره 711-93 يك مرحله اى«

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضالب روستايی استان اصفهان) ارقام برآوردوتضمين 
به ريال (

مبلغ تضمينحدود برآورد هزينهرشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهرديف

1
قرائت کنتور و توزيع قبض در روستاهاي تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 

روستايي استان اصفهان)93-711(

شرکت هاي خدماتي 
داراي کد )4( ،)امور 
عمومي(از اداره کارو 

امور اجتماعي
9/783/304/42935/500/000

 *- محل درياف�ت اس�ناد مناقص�ه: اداره حقوق�ی وام�ور قراردادهاي ش�ركت 
آب وفاضالب روستايي استان اصفهان واقع درميدان جهاد

* - محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه شركت آبفار تلفن  32363066  
دورنگار 32369023

*- تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 93/6/1  لغايت 6 /93/6
*- مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال

* -  آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14 مورخ 93/6/18
    *-  تاريخ جلسه مناقصه:چهارشنبه مورخ 93/6/19 ساعت 9 صبح درمحل سالن 

جلسات شركت
 ضمناً آگهي درسايت شركت به نشانيwww.Abfar-isfahan.ir  و سايت شركت 
مهندسي آب وفاضالب كش�ور به  نش�انيhttp://tender.nww.co.ir  وپايگاه 

اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
 ش�ماره حس�اب 2175210320001 س�يبا ملي جهت واري�ز هزينه خريد اس�ناد

 مي باشد

کميسيون معامالت  شرکت آب وفاضالب روستايي استان اصفهان

شهادت مظلومانه قرآن ناطق

  امام صادق علیه السالم 
راتسلیت می گوییم

امام جعفر صادق علیه السالم :
 چهار چیز نشانه نفاق است :

 سنگ دلی ، اشک نریختن ، 
اصرار بر گناه و حرص بر دنیا

شهادت
 امام جعفر صادق )ع(

 مرد آسمانی مدینه برمسلمانان جهان 
را تسلیت می گوییم.

روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اصفهان 

سه چيز دشمنی می آورد: دو رويی، ستم و خود بينی 
امام جعفر صادق عليه السالم : 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مباركه 

وزارت نفت، گاز نیروگاه های اصفهان را تامین کند
سرمایه  اولیه 
 صرافی ها 
 در شهرستان ها
 2 و درکالن شهرها 
۵ میلیارد تومان

استاندار به منظور کاهش آلودگی هوا خواستارشد 
دانشگاه اصفهان دارای 

ظرفیت بزرگ پژوهشی است 3
 میدان تاریخی امام )ره( 

صاحب مدیر می شود 38
 ورزشگاه نقش جهان به
 اصفهان واگذار می شود

 حداقل قیمت مرغ برای
 مصرف کنندگان 7200 تومان

 دستور ویژه رئیس جمهور به
 وزیر نیرو درباره زاینده رود

تحویل ۵ هزار واحد مسکن مهر به 
متقاضیان اصفهانی تا پایان شهریور

 تجلی میراث فرهنگی ناملموس 
در نقاشی کودکان اسپانیایی
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امروز ؛عطر پیکر 8 شهید گمنام دفاع مقدس در اصفهان می پیچد 
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 نمایندگان رای اعتمادشان را
 از دانا پس گرفتند

   نرخ سود روزشمار بانک ها 
۱۰ درصد شد

باالخره »فرجی « نشد 

بانک مرکزی اعالم کرد 

6

2
 نجفی سرپرست وزارت علوم شد/رئیس  جمهوری در حکمی با قدردانی از زحمات دکتر رضا فرجی دانا در دوره 

مسئولیت شان به عنوان وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری، دکتر محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد

بانک مرکزی در بخش��نامه ای به کلیه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری تحت نظارت خ��ود اعالم کرد از ابتدای ش��هریور 
امسال نرخ های سود س��پرده های کوتاه مدت روزشمار در 
تمام ش��رایط ۱۰ درصد است.در بخش��نامه بانک مرکزی 

آمده است:
 نظر به اتمام مهلت تعیین ش��ده برای اصالح نرخ های سود 

سپرده های کوتاه مدت ویژه ای که قبل از تاریخ ۹۳/۲/۱۳ 
با نرخ ها و ش��رایط خاص ایجاد ش��ده بودند، به اطالع تمام 
بانک ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت می رساند از تاریخ 
۹۳/۶/۱ نرخ های سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار در 
تمام موارد اعم از قبلی و جدید، صرفاً" ۱۰ درصد است.بانک 

مرکزی در این بخشنامه از اعضای هیات...
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يادداشت

2
عملیات ساخت مخزن ذخیره آب باغ فین کاشان پایان یافت

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاش��ان از اتمام عملیات ساخت مخزن 
ذخیره ساختمان و موتورخانه باغ فین کاشان خبر داد.مهران س��رمدیان اظهار داشت: ظرفیت این 
مخزن 700 متر مکعب اس��ت که اتمام فاز 2 آن با صرف اعتباری افزون بر 850 میلیون ریال از محل 

اعتبارات ملی اجرا شده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1380 | پنجشنبه  30  مرداد 1393 | 24 شوال   1435

  نمایندگان مجلس با تصویب استیضاح وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، به فرجی دانا رای عدم اعتماد دادند.

جلس��ه علنی  دیروزمجلس ش��ورای اس��امی به بررس��ی 
اس��تیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری 
اختص��اص داش��ت و بهارستان نش��ینان پس از س��خنان 
نمایندگان موافق و مخالف استیضاح، در نهایت از فرجی دانا 

سلب اعتماد کردند.
بر این اس��اس پس از اظه��ارات موافق��ان و مخالفان طرح 
استیضاح  رضا فرجی دانا از مجموع 270 رای ماخوذه با 145 
رای مواف��ق، 110 رای مخالف و  15 رای ممتنع نتوانس��ت 
اعتماد دوباره وکای ملت را برای ص��دارت بر وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری کسب کند.
فرجی دانا نخس��تین وزیر کابینه دولت یازده��م بود که در 
عرصه مح��ک مجدد نماین��دگان مجلس ق��رار گرفت. وی 
اواخر مهرماه س��ال گذش��ته به مجلس معرفی ش��د و آبان 
ماه 92 توانس��ت از مجموع 221 رأی مأخوذه نمایندگان، با 
کسب 159 رأی موافق و 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع، 
 سکان وزارت علوم را به دست گیرد. اما از زمانی که فرجی دانا 
عهده دار این وزارتخانه شد، اقدامات صورت گرفته توسط وی 
تنش های بسیاری بوجود آورد؛ به طوری که وی در این مدت 
کوتاه مس��ئولیت خود، تذکراتی را از مجلس ، شورای عالی 

انقاب فرهنگی، مراجع عظام و رئیس جمهور دریافت کرد.
در نهایت پس از گذش��ت 8 ماه صدارت فرجی دانا بر وزارت 
علوم، طرح استیضاح وی با 51 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد 
که با میانجی گری  علی الریجان��ی رئیس نهاد قانون گذاری 
کشورمان و دادن مهلت یک ماه به وزیر، این طرح در مجلس 
به تعویق افتاد.گرچه این مهلت یک ماه نتوانس��ت در روند 
مدیریتی فرجی دانا در وزارت علوم تغییری حاصل کند و با 
پایان یافتن این فرصت تنها راه باقی مانده برای نمایندگان 
منتقد به جریان انداختن استیضاح بود با این تفاوت که رئیس 
مجلس هم این بار از بهبود اوضاع در ای��ن وزارتخانه ناامید 

شده و مجبور به اعام وصول این طرح شد.
امضاکنن��دگان طرح اس��تیضاح فرجی دان��ا، در متن طرح 
خود تاکید ک��رده بودند که مطابق اصل 89 قانون اساس��ی 
به دالیل ذی��ل خواهان اس��تیضاح وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری به علت عدم پایبندی ایش��ان ب��ه رویه های قانونی، 
مصالح کشور، مش��ی اعتدال و وعده های داده شده در زمان 
رای اعتماد مجلس و به تبع آن ایجاد و فراهم س��ازی بستر و 
 ترویج افراطی گری در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی

 هستند.
1 �� عدم پذی��رش و س��رگردانی پذیرفته ش��دگان قانونی 
بورس��یه های تحصیات تکمیل��ی و متأس��فانه ارائه مجوز 

پذیرش اف��راد رد صاحیت 
ش��ده در ای��ن دوره ه��ا 
علی رغ��م تأکی��د مراج��ع 
ذی ص��اح و قانون��ی در 
کش��ور و بازگرداندن برخی 
اساتید اخراج ش��ده توسط 
هیئت ه��ای رس��یدگی به 
تخلفات و یا مراجع ذی ربط 

دانشگاه ها
2 �� اعزام گروه های سیاسی 
بعضاً دارای س��وابق تندروی 
کارشناسان ارزیابی عملکرد 
رؤسای دانشگاه ها که زمینه 
ایجاد تنش را در دانشگاه ها 
فراهم نموده و تغییر ش��یوه 
انتخاب رؤس��ای دانشگاه ها 

برخاف رویه های جاری ش��ورای عالی انق��اب فرهنگی و 
خاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری

3 �� منصوب نمودن عناصر دارای س��وابق مشخص در فتنه 
88 در مسئولیت های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص 
عالم، متعهد و مدیر از برخی دانش��گاه ها و نصب افراد دارای 

سوابق تند افراطی به ویژه در مدیریت های میانی دانشگاه ها
4- عدم مواجهه درس��ت با تحرکات سیاس��ی ضدانقاب و 
ضدنظام برخی عناصر فعال در دانش��گاه ها و میدان دادن به 
برخی نش��ریات دارای رویکرد ضددینی و گرایشات شدیداً 
قومی و تجزیه طلبانه و یا الحادی در محیط های دانشگاهی و 

احیای برخی تشکل های افراطی و آشوب طلب

فرجی دانا: افشاگری از کجا در مرام دين ما آمد 
روسای دانشگاه چه آنانی که مسئولیت را واگذار کردن و چه 
آنانی که مسئولیت گرفته اند در دفتر من اشک در چشمشان 

حلقه می زند که ما با این دیون چه کار کنیم.
اهم اظهارات وزیر علوم در دفاع از خود در ادامه می آید:

 من در دیدارهایی که با مجامع استانی داشتم برای توسعه 
هدفمند در استان ها و برای رشد با کیفیت در آموزش عالی 
سعی کردیم به سمت رشد هدفمند برویم. با توجه به اینکه در 
سالی هستیم که به سال فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی 
از سوی رهبری نام گرفته است اولین بخش دفا ع خودم را به 
این مسئله می پردازم. در بخش فضای فرهنگی فرمایش مقام 
معظم رهبری در دیدار با دانشجویان چنین توصیه کردند که 

در محیط دانش��جویی رقابت گفتمانی خوب است. از وجود 
مخالف نباید نگران بود.

 یک دیگر را تحمل کنند و با هم حرف بزنند و بحث کنند. 
آیا بحث نشاط دانشگاه ها 9 ماه پیش چنین بوده است؟ در 
چند سال گذشته در همین بحث توجه به فضای فرهنگی و 
سیاسی چه بوده اس��ت. دو بیانیه از تشکلی که همه ما آن را 
اصول گرا می دانیم یعنی بسیج دانشجویی می خوانم. در این 
بیانیه ها از اخراج غیرقانونی مسئوالن بسیجی تا کارگذاشتن 
شنود در خوابگاه بسیج دانشجویی، تا به کار گیری متملقان، 
تا بسیجی خواندن غیر بسیجیان، تا کارنامه پر اشکال در تهیه 
نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم انسانی، تا انتقام گیری 
از هر منتقد آمده است. این مجموعه چیزهایی است که بسیج 

دانشجویی دانشگاه در سال 88 ترسیم کرده است.
 بگذارید من از بسیج دانشجویی دانش��گاه خودم، تهران 
بگویم. نگرش��ی مورد توجه مس��ئوالن قرار گرفت که عمًا 
هرگون��ه اقدام��ی را، محدودیت ه��ای اعمال ش��ده نظیر 
محدودیت مهمانان دعوت شده به اس��اتید دانشگاه تهران، 
با اقدامات عادی تشکل های دانشجویی مخالفت می شد. در 
مقابل تس��هیل برنامه های مبتذل و سخیف توسط، نمایش 
مختلط در برنامه 90 برگزاری برنامه شب 40 در ایام عزاداری 
ساالر شهیدان، برنامه مچ اندازی بین استقال و پرسپولیس. 
آقای زاکانی به این مطالب خیلی خوب آگاه هستند. آنچه که 

اینجا گفت حتی یک تذکر هم دریافت کرده است.
 بنده میهمان جلس��ات کمیسیون هس��تم و این تعامل 
سازنده است. سه شنبه ها خدمت دوستان می رسیم. سؤاالت 
باید سازنده باش��د و هس��ت و اس��تقبال می کنیم. در این 
موضوعات خ��اص آیا وقتی تذکر داده ش��ده اصاح ش��ده، 
آیا تذکر داده ش��ده اس��ت. من توس��ط انتصاب شخصیتی 
رزمنده و جانب��از و مورد قبول همگان ب��ه تدریج در تحقق 
 ه��دف مق��ام رهب��ری گام برداش��تم. کمک و مش��ارکت 
بی سابقه وزارت علوم برای اردوهای راهیان نور، هماهنگی 
میان نهاد نمایندگی و کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی و... 

از نمونه های این اقدامات وزارت علوم است.
 عزی��زی آم��ار داد ک��ه 40 تش��کل دانش��جویی مجوز 
فعالی��ت گرفت��ه اس��ت. این آم��ار 18 تش��کل اس��ت که 
9 ت��ای آن ه��ا بس��یج دانش��جویی ب��وده اس��ت. هی��ات 
 س��ه نف��ره دانش��گاه ها ک��ه مج��وز م��ی داده اس��ت تنها

 25 درصد آن ها تغییر کردند. روس��ای دانشگاه ها تنها 58 
درصد تغییر کرده اند. چگونه ما ساختاری داریم که می خواهد 
به تشکل های آش��وب طلب مجوز دهد؟ آیا این سیاه نمایی 
بیش از اندازه نیس��ت. ما 1500 بسیج دانش��جویی داریم. 

تخلفاتی هم این ها انجام داده اند.
  اعتراض های دانشجویی در دانشگاه ها از سال 88 تا پایان 
تیرماه امس��ال اگر کل این ها را 100 بگیریم سال 88 وضع 
ویژه ای بوده است. اعتراض های دانشجویی که اختاف ایجاد 

کرده است نیمه اول 92، 5 درصد بوده نیمه اول 3،93 درصد 
بوده است. ما از فعالیت دانشجویی چه می خواهیم. این اشتباه 
به خاطر ساختار شکنی نیست. ما برخورد جذبی بکنیم چرا 
دفعی بکنیم. وقتی در 25 سالگی یک حکم سنگین انضباطی 
بگیرد دانشجو چه خواهد کرد؟ اگر سال 43،88 درصد 91، 

15 درصد در کل طول این دولت 14 درصد بوده است. 
یعنی تحرکات تنش زا کم ش��ده اس��ت. از این سیاه نمایی 
چه حاصل می ش��ود. نس��بت به تحرکات غی��ر قانونی اگر 
88، 34 درصد ب��وده اس��ت در س��ال 93، 21 درصد بوده 
اس��ت. چرا می خواهی��م الغا کنیم ک��ه دانش��گاه در مقابل 
نظام اس��ت؟ گفتند که دانش��گاه ها می توانند خطر باشند 
ام��ا دانش��گاه ها می توانند پش��تیبان نظام باش��ند. به کجا 
 می رسید؟ در یک سال گذشته دانش��گاه ها آرام ترین فضا را

 داشتند.
 فیلمی پخش می ش��ود در س��ال 88 آقای دکتر توفیقی 
فرمایشی می فرمایند. قبل از سخنان رهبری معظم انقاب. 
من نمی دانم این افش��اگری از کجا در مرام دین ما آمد؟ چه 
کسی گفته است افشاگری حال است؟ آبروی کسی را بردن 
کجای دین ماست. ما تجمعاتی داشتیم که توهین می شود 
به مسئوالن نظام، متوس��ط این در 4 سال گذشته 10 مورد 
بوده است این آمار در سال گذش��ته 5 مورد بوده است. ما با 
دست دانشجویان را گرفتن باید جلوی بیگانگان را بگیریم. 
فرمایشی که دغدغه عزیزان است. چه کسی می تواند تحمل 
کند توهین به مسئوالن عالی رتبه نظام را؟ آماری که تعداد 
حضور دانشجویان را نش��ان می دهد که بیشتری تحرک را 
30 مورد تشکل های اصولگرا 20 مورد اصاح طلب و 7 مورد 

تشکل های قوم گرا بوده اند.

باالخره»  فرجی « نشد

نمایندگان رای اعتمادشان را از دانا پس گرفتند

رکود همانند بسیاری از بخش های صنعتی گریبان گیر 
کارخانه های آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری 
شده است و اکنون تعدادی از کارخانه های آب معدنی این 
استان غیرفعال شده اند.اس��تان چهارمحال و بختیاری 
ازجمله مناطق کوهستانی فات مرکزی ایران محسوب 
می شود که دارای منابع آب ارزشمند و رودخانه و چشمه 
و قنات های بسیاری اس��ت و می توان آن ها را منابع آبی 

معدنی به شمار آورد.
این استان کوهستانی و دارای بارش های قابل توجه برف 
در زمستان است که به واسطه داشتن شرایط توپوگرافی 
 و خاص و بارش ه��ای قابل توجه بیش از 900 چش��مه 

دارد. 
بس��یاری از این چش��مه با توجه ب��ا بررس��ی ها و انجام 
آزمایش ه��ا، بهترین آب ه��ای معدنی کش��ور و جهان 
رادارند.هم اکنون کارخانه ه��ای آب معدنی مختلفی در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد اما بس��یاری 
از ای��ن کارخانه ه��ا درزمین��ه بس��ته بندی آب معدنی 
غیرفعال هس��تند و یا اینک��ه فعالیت کم��ی دارند و با 
ظرفیت کامل کار نمی کنند.اعمال تحریم ها در سال های 
گذش��ته و گران شدن دستگاه های بس��ته بندی یکی از 
مهم ترین عوامل برای غیرفعال ب��ودن و به بهره برداری 
 نرس��یدن کارخانه ه��ای آب معدن��ی در ای��ن اس��تان

 

است.
بس��یاری از تجهیزات مدرن بس��ته بندی قیمت هشت 
برابری داشته و حتی بیشتر ش��ده است و به عنوان مثال 
دستگاه بسته بندی آب معدنی که در حدود یک میلیارد 
الی دو میلیارد تومان قیمت می خورد هم اکنون به باالی 

هفت و یا هشت میلیارد تومان رسیده است.
حمل ونقل يکی از مش�کالت مهم درفروش   

آب معدنی به شمار می رود
یکی از کارشناس��ان کارآفری��ن و بازاریاب��ی دراین باره 
عنوان کرد: حمل ونقل یکی از مش��کات مهم درفروش 

آب معدنی به شمار می رود.
موسوی ادامه داد: گران بودن هزینه حمل ونقل موجب 
شده اس��ت برای یک ش��رکت آب معدنی امکان ارسال 
آب معدنی ب��ه فاصله های دور نباش��د.وی بیان کرد: اگر 
این مش��کل موردتوجه قرار گی��رد و در راس��تای حل 
آن تاش ش��ود بس��یاری از مش��کات در حوزه توسعه 
آب معدنی و تولید بیش��تر در این اس��تان حل می شود.

وی با اش��اره به اهمیت نیاز به آب در س��ال های آینده، 
بیان کرد: وضعیت کنونی و خشکسالی ها در بسیاری از 
استان ها و کمبود آب نشان از آن دارد که بحث آب معدنی 
در سال های آینده بسیار موردتوجه قرار می گیرد و باید 
 زمینه توسعه کارخانه های آب معدنی در این استان فراهم

 شود.
 اقتصاد آب معدنی دچار رکود و ورشکستگی شده است

درعین ح��ال مدیرکل صنعت و معدن و تجارت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه یکی از پتانس��یل های مهم اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری آب معدنی اس��ت، عنوان کرد: این اس��تان 
به واسطه داش��تن بیش از 900 چش��مه جوشان زمینه 
توسعه برای سرمایه گذاری در آب معدنی است. سید نعیم 
امامی بابیان اینکه تا یک دهه قبل اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیش از 10 درصد آب کشور را تأمین می کرد، 
گفت: هم اکنون به واسطه بارش کم و خشکسالی و تغییر 
اقلیم این استان کمتر از شش، هفت درصد آب کشور را 
تأمین می کند. وی اف��زود: چهارمحال و بختیاری منابع 
فراوانی در خصوص آب و منابع آهکی چشمه های معدنی 
دارد که با سرمایه گذاری می تواند در مسیر توسعه استان 
و ایجاد اشتغال گام برداش��ت.امامی ادامه داد: در حوزه 
آب معدنی هم اکنون در اس��تان یک ش��هرک تخصصی 
آب معدنی وجود دارد که در شهرس��تان کوهرنگ است.

وی بیان داشت: 22 جواز برای احداث کارخانه آب معدنی 
در این شهرک صادرشده است اما تاکنون 11 کارخانه در 
این شهرکرد ساخته شده است.مدیرکل صنعت و معدن 
و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای 
احداث این 11 کارخانه 640 میلیارد ریال هزینه ش��ده 
است و باید این تعداد کارخانه زمینه اشتغال 700 فراهم 
می کرده اند که متأس��فانه هم اکنون این بخش نیز دچار 

رکود شده است و در حال ورشکستگی است.
 واحدهای بس�ته بندی آب معدنی با ظرفیت 

کامل کار نمی کنند
وی ادامه داد: برای ایجاد اش��تغال در ای��ن 11 کارخانه 
اعتبارات تخصیص یافته و س��رمایه گذاری شده است اما 
از این تعداد تنها شش کارخانه فعالیت می کنند که این 

تعداد کارخانه نیز با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند.
امامی یادآور ش��د: باید زمینه برای فعالی��ت کامل و به 
بهره برداری رس��یدن کارخانه های آب معدن��ی در این 
اس��تان فراهم ش��ود.مدیرکل صنعت و معدن و تجارت 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری گفت: ب��ا پیگیری های 
انجام شده با وزارت صنعت و معدن توانسته ایم یک خط 
اعتباری برای توس��عه کارخانه ه��ای آب معدنی بگیریم 
و امیدواریم ب��ا برنامه ریزی ه��ای دول��ت اداره صنعت 
و مع��دن در این اس��تان زمین��ه فعالی��ت کارخانه های 
 تولی��د آب معدن��ی محیا ش��ود و مش��کات آن ها حل

 شود.
وی گفت: با بهره برداری کامل از کارخانه های آب معدنی 
استان زمینه اش��تغال باالی یک هزار و 500 نفر فراهم 

می شود.

وجود پنج کارخانه آب معدنی غیرفعال

رکود در کارخانه های آب معدنی استان

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

افتتاح فاز نخست آبخیزداری 
شهرستان بن در هفته دولت

معاون آبخی��زداری منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
چهارمح��ال و بختی��اری از افتت��اح فاز نخس��ت 
آبخیزداری شهرستان بن در هفته دولت خبر داد. 
حسین بهرامی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت 
منابع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری افتتاح عملیات فاز اول آبخیزداری حوزه 
شهرستان بن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تصری��ح ک��رد: این عملی��ات ش��امل احداث 
س��ازه های س��نگ و س��یمانی، کنت��رل س��یل 
و رس��وب اس��ت و بنا بر برنامه ریزی ه��ای صورت 
 گرفته در هفته دولت س��ال جاری به بهره برداری

 می رسد.
بهرامی بی��ان داش��ت: ب��رای تکمیل و س��اخت 
این پ��روژه 2 هزار میلی��ون ریال اعتب��ار از محل 
اعتبارات استانی هزینه شده اس��ت که امیدواریم 
با افتتاح این طرح بتوانیم کمی از مش��کات مردم 
را کاهش دهیم.معاون آبخیزداری منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمحال و بختی��اری گفت: در این 
عملیات 11 بند سنگی و سیمانی احداث شده است 
که تمامی اقدامات انجام ش��ده کارشناسی شده و 
طبق برنامه صورت گرفته اس��ت.وی تصریح کرد: 
کنترل س��یل، تقویت مناب��ع آب منطقه و کاهش 
فرسایش خاک اس��ت مهم ترین اهداف ایجاد این 
طرح مهم در شهرستان بن به شمار می رود. بهرامی 
تأکید کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
این طرح در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت و 
به احتمال بسیار زیاد در دیگر شهرستان های نه گانه 

این استان نیز احداث می شود.

 زلزله لردگان خسارتی 
در پی نداشت

فرماندار شهرس��تان لردگان گفت: زمین لرزه ای با 
شدت 2.2 ریشتر در س��اعت هشت و چهار دقیقه 
صبح سه شنبه ش��هر لردگان را به لرزه درآورد که 

هیچ گونه خسارتی در پی نداشت.
ابوالقاس��م کریمی با اعام این خبر اظهار کرد: بر 
اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک 
دانش��گاه تهران، ای��ن زلزل��ه در موقعیت 31.73 
شمالی و 50.85 شرقی و در عمق 10 کیلومتری از 

سطح زمین رخ داده است.
وی افزود: این زمین لرزه با ش��دت 2.2 ریشتر در 
ساعت هشت و چهار دقیقه صبح امروز شهر لردگان 

را به لرزه درآورد.

شرکت هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
در نمايشگاه بین المللی میالن ايتالیا

مع��اون صنایع دس��تی اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختیاری از ش��رکت 
هنرمندان این اس��تان در نمایشگاه 
بین المللی می��ان ایتالی��ا خبر داد. 
مه��رداد رئیس��ی اظه��ار ک��رد: این 
نمایشگاه در روزهای هش��تم تا 17 آذرماه س��ال جاری در محل 
نمایش��گاه های بین المللی ش��هر میان ایتالیا برگزار می شود.وی 
افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در استان چهارمحال 
و بختیاری دو نفر از هنرمن��دان و صنعتگران صنایع دس��تی این 
استان در نمایشگاه بین المللی شهر میان ایتالیا شرکت می کنند.

رئیس��ی بیان داشت: در این نمایشگاه بیش��تر آثاری از هنرمندان 
صنایع دستی این استان ارسال می شود که جنبه بین المللی داشته 

و به نام ایران در فهرست آثار ملی و یونسکو به ثبت رسیده باشد.

اختصاص اعتبار چهار هزار و 800 
میلیارد ريالی به چهارمحال و بختیاری

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری از 
اختصاص چهار ه��زار و 800 میلیارد 
ریال اعتبار از س��وی بان��ک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام اس��تان خبر داد. 
قاس��م س��لیمانی  ب��ا اش��اره ب��ه 
دستاوردهای س��فر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان، 
افزود: چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان 
تخصیص می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: در این سفر همچنین 
اختصاص دو هزار و 760 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 79 پروژه 

مهم استان تصویب شد.

 بانک اطالعاتی مساجد استان
 تشکیل می شود

مس��ئول رس��یدگی به امور مساجد 
چهارمحال و بختیاری گفت: به محض 
جمع آوری شناس��نامه های مساجد 
اس��تان بان��ک اطاعات��ی مس��اجد 
چهارمح��ال و بختی��اری تش��کیل 
می شود.حجت االس��ام علی رض��ا 
ملک محمدی با اشاره به اهانت و جسارت رژیم غاصب صهیونیستی 
و یهودی های افراطی به مسجد بیت المقدس در 21 آگوست 1969 
میادی، اظهار کرد: از آن تاریخ تا ب��ه امروز 30 مردادماه به عنوان 
روز جهانی مس��جد نام گذاری شد.وی افزود: مس��اجد مهم ترین 
جایگاه گسترش فرهنگ به شمار می روند و برای گسترش فرهنگ 

اصیل اسامی باید از مساجد شروع کنیم.
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اين مهلت يک ماه 
نتوانست در روند 
مديريتی فرجی 

دانا در وزارت علوم 
تغییری حاصل کند 

و با پايان يافتن 
اين فرصت تنها راه 

باقی مانده برای 
نمايندگان منتقد 

به جريان انداختن 
استیضاح بود



یادداشت

طی فراخوان مسابقه بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس در نقاشی کودکان

 تجلی میراث فرهنگی ناملموس 
در نقاشی کودکان اسپانیایی

طی ارائه فراخوان مسابقه بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
در نقاش��ی کودکان، کودکان اسپانیایی نخس��تین آثار نقاشی 
میراث فرهنگ��ی ناملموس را به دبیرخانه اجالس و جش��نواره 

ارسال کردند.
به گ��زارش واحد اطالع رس��انی دبیرخانه اجالس و جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس )ICCN2014(،»مسعود 
حس��ین میرزایی«دبیر اجالس و جش��نواره گف��ت: فراخوان 
مسابقه بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در نقاشی کودکان 
به سراس��ر جهان ارسال ش��ده و تاکنون از کش��ورهای زیادی 
همچون ایتالیا، مالزی، ارمنس��تان، اس��پانیا و ...، آثار نقاش��ی 
 کودکان، از میراث فرهنگی ناملموس کشورش��ان به دبیرخانه 

رسیده است.
حس��ین میرزایی اف��زود: در میان آثار رس��یده ب��ه دبیرخانه، 
آثار نقاش��ی گروهِی دانش آموزان مدرس��ه ای در ارمنس��تان، 
قابل توجه است.از شهر کواالالمپور نیز آثار زیاد به صورت فردی 
و گروهی جهت شرکت در مسابقه نقاشی، به دبیرخانه رسیده 
اس��ت. نکته جالب اینکه برخی مدارس کواالالمپ��ور، اقدام به 
برگزاری کارگاه های آموزش معرفی میراث فرهنگی ناملموس 
برای آمادگی دانش آموزان در مسابقه نموده اند و در این راستا 
خواستار تمدید زمان ارسال آثار نقاش��ی هستند تا بتوانند آثار 

ارزنده تری را به دبیرخانه ارسال کنند.
این مقام مس��ئول یک��ی از رس��الت های اصلی ای��ن برنامه در 
حوزه می��راث فرهنگی ناملم��وس را انتق��ال مصادیق میراث 
 فرهنگ��ی ناملموس به ک��ودکان به عنوان می��راث داران آینده

 دانست.
وی گفت: در طراحی این مسابقه سعی ش��ده است آموزه های 
نسل کنونی جوامع به آیندگانش��ان انتقال یابد و نقاط ضعف و 
قوت این انتقال بین نس��لی، در این آثار مشخص گردد و یقیناً 
باز زنده شدن میراث ارزش��مند فرهنگی ناملموس و انتقال به 

کودکان را به دنبال دارد. 
حس��ین میرزای��ی تصری��ح ک��رد: ای��ن مس��ابقه از مع��دود 
مس��ابقاتی اس��ت ک��ه ب��ا اس��تقبال زی��ادی روبرو ش��ده و 
موردحمای��ت نهادهای بس��یاری قرارگرفته اس��ت.وی افزود: 
مجموعه منتخب آثار رس��یده به دبیرخانه از نقاش��ی کودکان 
جه��ان، روز 17 مهرم��اه همزمان ب��ا روز جهانی ک��ودک، در 
نمایش��گاهی ب��رای بازدید عموم ک��ودکان اصفهان و کش��ور 
و حت��ی ک��ودکان دنیا ب��ه نمایش درخواه��د آم��د و مطمئناً 
 دستاوردهای این مسابقه، برای کودکان و والدین آنان آموزنده

 خواهد بود.
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کودکان و نوجوانان اصفهانی فیلم کوتاه تولید می کنند
 مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: کودکان و نوجوانان 
اصفهانی در پیشواز از بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان به 
ساخت و تولید فیلم کوتاه می پردازند.مهدی بقایی افزود: »ایستگاه فیلم سازی« عنوان 

ویژه برنامه پیشواز از جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان است.

3

سرپرست دانش��گاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان 
نماینده وزارت علوم در استان اصفهان است و نظارت 
بر کلیه موسسات آموزشی استان بر عهده این دانشگاه 
اس��ت که این موضوع ظرفیت کاری بزرگ��ی را برای 
دانش��گاه اصفهان پدید آورده اس��ت.دکتر هوشنگ 
طالبی که به مناس��بت هفته دولت و نزدیک ش��دن 
به 70 سالگی دانش��گاه اصفهان در جمع خبرنگاران 
صحبت می کرد، افزود: استان اصفهان با داشتن 170 
مرکز آموزش عال��ی از لحاظ دانش��جو و تعداد مراکز 
آموزش��ی عالی حائز رتبه دوم کش��ور است و نظارت 
دانش��گاه اصفهان بر این 170 مرکز نشان دهنده بار 
فراوان ب��ر دوش این دانش��گاه اس��ت.طالبی به بیان 
ویژگی های دانش��گاه اصفهان پرداخت و اضافه کرد: 
دانشگاه اصفهان دارای 624 عضو هیئت علمی،130 
کارمند و نزدیک به 15 هزار دانشجو است که در سال 
جاری 3240 دانش��جو از این دانشگاه فارغ التحصیل 
می شوند. وی ادامه داد: دانشگاه اصفهان مهرماه سال 
جاری پذیرای 3154 دانشجو است که از طریق آزمون 
سراسری پذیرفته شده اند و 700 دانشجوی دیگر نیز 
به صورت مهمان و انتقالی به جمع دانشجویان دانشگاه 
اصفهان می پیوندند. سرپرست دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه دو سوم از دانشجویان وروی جدید این دانشگاه 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی هس��تند یادآور شد: 
از این تعداد 3154 دانش��جوی جدید الورود،1115 

دانشجوی کارشناسی،1586 دانشجوی ارشد و 453 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند و در کل بیش 
از نیمی از دانش��جویان دانش��گاه اصفهان در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند.
طالبی در خصوص عملکرد دانش��گاه اصفهان در بعد 
آموزشی و پژوهش��ی گفت: بیش از 2000 پایان نامه 
و رساله در سال گذشته توسط دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی این دانشگاه دفاع ش��د که این به منزله این 
است که دانشگاه اصفهان در سال گذشته 2000 فارغ 
التحصیل کارشناسی ارش��د و دکترا را تحویل جامعه 
داده است.وی با تاکید بر اینکه دانشگاه اصفهان دارای 
ظرفیت بزرگ اجتماعی در بعد پژوهشی است، بیان 
داش��ت: در سال گذش��ته بیش از 150 پرونده علمی 
برای ارتقا رسیدگی شده که به اس��تناد آن 46 مورد 
ارتقای مرتبه هیئت علمی در دانش��گاه اصفهان رخ 
داده اس��ت.طالبی افزود: بیش از 2000 نفر متقاضی 
استخدام در هیئت علمی دانشگاه اصفهان بوده اند که 
از سال گذشته تا این لحظه 34 نفر به عضویت هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان درآمدند و 8 عضو هیئت علمی 

نیز بازنشسته شدند.
وی از انعقاد 240 قرارداد پژوهش��ی توسط دانشگاه 
اصفه��ان خب��ر داد و اف��زود: در پنج ماهه اول س��ال 
جاری،572 مقاله علمی به چاپ رسیده که از این تعداد 
112 مقاله در ISI و 460 مقاله در ISC نمایه شده اند.

سرپرست دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در تابستان سال 
جاری در 17 مورد فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، اعضای 
هیئت علمی دانشگاه اعزام شدند و در همین مدت 31 
هیئت خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی 
و آفریقایی از دانشگاه اصفهان بازدید کردند.وی با اشاره 
به افتخارات کسب ش��ده توسط اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: در سال گذشته یکی 
از اساتید دانشگاه اصفهان به عنوان استاد نمونه کشوری 
انتخاب شد و برنده جائزه نفیس عالمه طباطبایی و برنده 
کتاب سال نیز از اساتید دانشگاه اصفهان بوده اند. طالبی 
با بیان اینکه یکی از اساتید دانش��گاه اصفهان موفق به 
دریافت جائزه فناوری شیخ بهایی شده، افزود: در سال 
گذش��ته پنج نفر از اساتید دانش��گاه اصفهان به عنوان 
دانش��مند برتر ISC شناخته ش��دند و یکی از اساتید 
دانش��گاه نیز به عنوان داور بین المللی مقاالت انتخاب 
شد.سرپرست دانش��گاه اصفهان دو رویکرد پژوهشی 
دانش��گاه اصفهان در آینده را تبدیل دانش به فناوری 
برای تجاری س��ازی و در اختیار جامع��ه بودن خواند و 
گفت: توسعه مراکز رشد فناوری و تقویت دوره های پسا 

دکترا از راهکارهای ما در این زمینه است.
سرپرست دانشگاه اصفها ن نگهداری از فضای سبز این 
دانشگاه را یک اولویت برای مدیریت دانشگاه اصفهان 
خواند و افزود: وضعیت آب برای ما به صورت بحرانی است 
و برای تامین آب خوابگاه ها و فضای سبز دانشگاه دچار 
مشکل هستیم.مشاور سرپرس��ت دانشگاه اصفهان نیز 
در این نشست خبری از متوقف ماندن برخی پروژه های 
ساختمانی دانشگاه سخن به میان آورد و اضافه کرد: از 
اواخر آذر پارسال شش ساختمان به مساحت 130 هزار 
 متر مربع نیمه تمام با پیشرفت پنج تا 85 درصد تحویل 
گرفتیم.محمدرضا ایروانی اف��زود: 100 هزار متر مربع 
از این بناها کمت��ر از 50 درصد پیش��رفت و فقط یک 
س��اختمان یعنی دانش��کده زیست شناس��ی و زمین 
شناسی مجوز ملی داش��ت. وی مجموعه هزینه برای 
تکمیل این پروژه ها را به قیمت ام��روز حدود دو هزار 
میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: ما این بناها را اولویت 
بندی کرده ایم به طوریکه مرحله نخست دانشکده علوم 
اداری و اقتصاد که 85 درصد پیش��رفت داشت تحویل 
شده است و س��ایر مراحل آن در ماه های آینده تکمیل 

می شود.

سرپرست دانشگاه اصفهان عنوان کرد:

دانشگاه اصفهان 70 ساله می شود
دانشگاه اصفهان دارای ظرفیت بزرگ پژوهشی است

یادداشت

حجت االسالم سیدمصطفی ابطحی 
دار فانی را وداع گفتند

حضرت حجت االسالم سیدمصطفی ابطحی بر اثر بیماری دار فانی 
را وداع گفتند.وی از پیش��گامان انقالب اسالمی و از هم مکتب و 
هم فکران مرحوم پرورش در بنیان گذاری انقالب در استان اصفهان 
بود.این فقید عالی قدر در کارنامه فعالیت خود مسئولیت نماینده 
ش��ورای نگهبان در اصفهان، رئیس آموزش و پرورش اصفهان و 
شهرستان اردستان، عضو هیئت موسس دانشگاه شهید اشرفی، 
نماینده ولی فقیه در دانش��گاه اصفهان و علوم پزش��کی، معاون 
مالی سپاه پاسداران، رئیس کمیته انقالب اسالمی، نماینده امام 
جمعه در شورای آموزش و پرورش اصفهان را دارد.مراسم تشییع 
حجت االسالم ابطحی امروز س��اعت 8.30 صبح از مقابل مسجد 
صاحب الزمان )عج( سپاهان ش��هر به سمت امامزاده سیدمحمد 

برگزار خواهد شد.

پذیرش دانشجویان ترک تحصیل 
کرده بدون پرداخت شهریه معوقه

دکتر حمید علیان رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه گفت: 
بر اساس بخشنامه جدید، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
که به دالیل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده، ترک تحصیل کرده 
یا مراجعه نکرده یا درصورت قبولی موفق به ثبت نام نشده اند و به 
هر دلیلی انصراف داده اند، در صورت مراجعه برای ادامه تحصیل، 
بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص آموزشی، می توانند بدون 
نیاز به پرداخت ش��هریه معوقه برای نیمسال اول سال تحصیلی 
94-93 ثبت نام و ش��روع به ادامه تحصیل کنن��د. رییس واحد 
مبارکه خاطرنش��ان کرد: همچنین بابت نیمس��ال های مراجعه 
نکرده، سنوات تحصیلی محاسبه نشده و شهریه ای نیز اعم از ثابت 
و متغییر دریافت نمی شود. وی تصریح کرد: مهلت مراجعه به این 
واحد دانشگاهی تا پایان شهریور 93 است. متقاضیان می توانند به 

اداره آموزش این واحد دانشگاهی مراجعه کنند

 7 هزار و ۵00 موقوفه در استان 
دارای سند است

مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: در اس��تان 
اصفهان، تعداد 12 هزار موقوفه وجود دارد که تعداد 7 هزار و 500 
مورد آن دارای سند است.حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی 
در همایش مش��ترک س��تادی در امور ثبتی فی مابین سازمان 
اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمان جنگل 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( 
ابراز داشت: اگر اوقاف و موقوفات در اختیار ما قرار داده شود، دیگر 
فقیری در جامعه وجود نخواهد داش��ت.وی افزود: یکی از علمای 
ش��هر اصفهان فرمودند که طرف مقابل شما در اداره اوقاف و امور 
خیریه، امام زمان )ع( اس��ت و تمام حرکات و رفتار و گفتار شما، 
مورد نظارت ایش��ان اس��ت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: به منظور حل م��وارد اختالفی، احیای موقوفات و 
اجرای امینانه نیات واقفین، جلساتی با اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان برگزار شده است.

استاندار اصفهان عنوان کرد

 میدان تاریخی امام )ره( 
صاحب مدیر می شود

اس��تاندار اصفهان در جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان 
 اصفهان گفت: می��دان ام��ام )ره( یکی از آثار تاریخی اس��ت که 
گردش��گران خارجی زیادی از آن بازدید می کنن��د و نیاز به یک 
متولی و مدیر دارد که در مرحله انتخاب یک مدیر برای آن هستیم. 
رسول زرگرپور در پنجاه و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
اس��تان اصفهان گفت: برای تصمیم گیری واحد و حل بسیاری از 
مس��ائل مربوط به میدان امام )ره( و همچنین مسائل مربوط به 
گردشگری و بازدیدهای توریس��تی از این اثر تاریخی در مرحله 

انتخاب یک مدیر برای آن هستیم.
وی تصریح کرد: الزم است طرح و مصوبه مربوط به نصب شناسنامه 
کاالهای فرهنگی و هنری و نصب برچسب قیمت بر روی کاالها 
و سوغات اصفهان به س��رعت اجرایی و بازرسانی جهت بررسی و 
نظارت بر اجرای آن به مراکز فروش این محصوالت اعزام ش��وند.

اس��تاندار اصفهان بر تعامل بیش��تر و بهتر دس��تگاه های دولتی 
ب��ا س��ازمان های مردم نهاد تأکید و خاطرنش��ان کرد: س��من ها 
در بس��یاری از موارد بر اس��اس ارتباط با مخاطبان می توانند در 
بس��یاری از امور کارگشا باش��ند و نظرات مفید و کارشناسانه ای 
 ارائه کنند و الزم است دستگاه های دولتی از ظرفیت آنان بهره مند

 شوند.

اخبار کوتاه

SMS

امروز در آستانه سالروز شهادت امام صادق )ع(صورت می گیرد

8 شهید گمنام دفاع مقدس در استان تشییع می شوند
معاون اداره کل ارشاد اصفهان خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری قرآن کریم

مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان گفت: در آستانه سالروز ش��هادت امام صادق )ع(، 
هشت شهید گمنام دفاع مقدس در استان اصفهان تشییع 
می شوند.سردار مجتبی شیروانیان با اشاره به تشییع پیکر 
هشت شهید گمنام در آستانه س��الروز شهادت امام صادق 
)ع( اظهار کرد: پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دوران 
دفاع مقدس در چهار شهرستان استان اصفهان تشییع و به 
خاک سپرده می شود.وی افزود: این شهدای گمنام در شهر 
درچه، گلشن دهاقان، زیباشهر، دیزیچه تشییع و به خاک 
سپرده می شوند.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان اصفهان گفت: امروز شهدای درچه و زیباشهر 
پنج شنبه ساعت پنج بعدازظهر تشییع و در پارک کوهستانی 
کوه سپید درچه به خاک س��پرده می شوند.وی اضافه کرد: 
همچنین، پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دیگر نیز امروز در 
زیباشهر از سمت میدان امام حسین )ع( به سمت حسینیه 
اعظم خولنجان تشییع و به خاک سپرده می شود.شیروانیان 
گفت: شهر گلشن نیز امروز ساعت 10 دو شهید گمنام دیگر 
را تشییع و در گستان شهدای این شهر به خاک می سپارند.

وی ادامه داد: دو شهید دیگر نیز فردا )در روز جمعه( ساعت 
10 صبح در ش��هر دیزیچه تش��ییع و از محل امام زاده شاه 
سلیمان به سمت پارک کوهستانی شهدای گمنام به خاک 
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تک دشمن منطقه ناو به شهادت رسیدند.شیروانیان گفت: 
دو شهید گمنام زیباشهر در عملیات تک دشمن منطقه فاو 

و یکی 19 ساله و دیگری 22 ساله بوده اند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان اصفهان با اشاره به تمدید زمان ثبت نام در آزمون 
سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، از نام نویسی 
بیش از 3 هزار قرآن آموز اصفهانی در این آزمون خبر داد.
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سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم از 15 مرداد 
ماه س��ال جاری از طریق در گاه آم��وزش قرآن کریم به 
آدرس اینترنت��ی www.qia.ir آغاز ش��ده و تاکنون 
بیش از 3 هزار قرآن آموز از استان اصفهان در این آزمون 

ثبت نام کرده اند.

 وی افزود: با توجه ب��ه فرصت باقی مان��ده ثبت نام که تا
 31 مرداد ماه جاری تمدید شده، ضروری است موسسات 
قرآنی نس��بت به ثبت نام قرآن آموزان خود و همچنین 

داوطلبان آزاد نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: تمامی ثبت نام شدگان در 
داوزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم 
قرآن کریم جهت ممهور کردن کارت ورود به جلسه باید 
از تاریخ پنجم ش��هریور ماه تا دوازدهم شهریور ماه سال 
جاری به موسسات مجری برگزاری این آزمون در سراسر 

استان مراجعه کنند.
یعقوبی یادآور ش��د: داوطلب��ان ش��رکت کننده حوزه 
شهرس��تان اصفهان در دوازدهمین آزمون سراس��ری 
حفظ، ترجمه و مفاهیم، جهت ممهور کردن کارت ورود 
به جلسه خود در تاریخ ذکر شده به موسسه جامعة القرآن 

اصفهان مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: به نفرات برگزی��ده در این آزمون جوایز 
ارزنده ای از قبیل کمک هزینه سفر عمره مفرده، عتبات 
عالیات، مشهد مقدس و جوایز نفیس دیگری اهدا خواهد 

شد.
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 ش�هرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1655 مورخ 93/5/6 و 4/1578 م�ورخ 93/5/19 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزايده های ذيل را برگزار نمايد . لذا از كليه متقاضيان جهت شركت دعوت به 

عمل می آيد.

شهرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1115 مورخ 93/1/20 شورای اسالمی 
 ش�هر در نظر دارد مزاي�ده  ذيل را برگ�زار نمايد . ل�ذا از كليه متقاضيان جهت ش�ركت دعوت 

به عمل می آيد.

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكش�نبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از ش�رايط و ش�ركت در
 مزايده ها به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از شرايط و 
شركت در مزايده به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

بهره برداری از یک واحدتجاری واقع در بازارچه شهر و روستا طبقه اول محله 1- 
2/160/0003/600/000ب 1 فوالد شهر

بهره برداری از یکباب غرفه گل فروشی گل آفتاب واقع در محله آ2 روبروی 2- 
1/320/0002/200/000مسجد مصلی فوالد شهر

قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

510/000850/000بهره برداری از یک باب غرفه واقع در پارک شیخ بهایی)آ6( فوالد شهر1- 

حسین امیری شهردار فوالد شهر

حسین امیری شهردار فوالد شهر
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شهادت حضرت

 امام جعفرصادق عليه السالم 
 را به تمام مسلمانان جهان

 تسليت می گوييم.

كار نيک تمام نمی ش�ود مگر به س�ه چيز: شتاب در انجام 
دادن كوچک شمردن و پنهان داشتن آن  
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1.برابر راي شماره 139360302012001780 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود کرمي فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 38 درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  ميرزا قلی احمدی محرز گرديده است.
2.برابر راي شماره 139360302012001779 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه درويشي فرزند نادر 
مساحت   به  خانه   باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  درسه   1278 شناسنامه  بشماره 
165/82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از64 اصلي واقع در  چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا قلی احمدی محرز گرديده است.
3.برابر راي شماره 139360302012001778 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اللهي فرزند  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد المجيد سيف 
امير بشماره شناسنامه 35 درچهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به مساحت 
540.97 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4 اصلي   واقع در  دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي جمال عبد الهی محرز گرديده است.
4.برابر راي شماره139360302012001777 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  خانم زهرا سيف اللهي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 53 در دو دانگ مشاع ازششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 540.97 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از4اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  جمال عبدالهی محرز گرديده است.
5.برابر راي شماره139360302012001770 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  خسرو مايلي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 1646 در يك باب خانه  به مساحت 443/34  مترمربع   مفروز و مجزي شده 
از پالك1 فرعي از66اصلي   واقع در  مندرجان  خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

مايلی محرز گرديده است.
6.برابر راي شماره139360302012001768 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نادرقلي مومني فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 11 در يك باب خانه  به مساحت 471.04 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 8اصلي   واقع درآشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي احمد 

مومنی  محرز گرديده است.
7.برابر راي شماره139360302012001765 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
غالمعلي  فرزند  مومني  رضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 647 در يك باب خانه  به مساحت 458.26 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

مومنی محرز گرديده است.
8.برابر راي شماره139360302012001756 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدر کريمي آغچه فرزند 
مترمربع     167/77 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1114 شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي عيدی محمد مهدوی  محرز گرديده است.
9.برابر راي شماره139360302012001750 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  اميرحسين رضائي تبار فرزند 
 500.43 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1120096065 شناسنامه  بشماره  قلي  حسن 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  حسين مومنی  محرز گرديده است.
10.برابر راي شماره139360302012001747 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدرگشول ممزائي فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1169 در يك باب خانه به مساحت 201.70 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي 

نصرت کالنتری  محرز گرديده است.
11.برابر راي شماره 139360302012001744 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  فيروز حاجي بنده فرزند 
مترمربع     281.30 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   1 شناسنامه  بشماره  محمدحسين 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي يعقوب مرشدی محرز گرديده است
12.برابر راي شماره139360302012001741 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس اکبري فرزند هاجي آقا 
بشماره شناسنامه 26 صادره از فريدن در يك باب خانه   به مساحت 982 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 5 فرعي از 28اصلي   واقع در دهق خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفر آقا رضايی محرز گرديده است.
13.برابر راي شماره139360302012001720 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد سليمي فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 20 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 32.47 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64  اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از 

مالكيت رسمي  متقاضی   محرز گرديده است.
14.برابر راي شماره139360302012001723 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينعلي رسولي چادگاني 
فرزند بهرام بشماره شناسنامه 47  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به 
مساحت 210 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك  1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان  خريداري از مالك رسمي خانم شاهمرادی   محرز گرديده است.
15.برابر راي شماره139360302012001729 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي طهماسبي بوئيني فرزند 

ابراهيم بشماره شناسنامه 33  در يك باب خانه  به مساحت 283.43 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 200 اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  اصغر شفيعی   محرز گرديده است. 
16.برابر راي شماره139360302012001732 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن رضائي فرزند فرضعلي 
بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه  به مساحت  236/20  مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك3 فرعي از 200اصلي   واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

رضائی محرز گرديده است.
17.برابر راي شماره139360302012001714 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  سليماني  رسول  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مترمربع     198/9 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   606 شناسنامه  بشماره  درويشعلي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي الياس اله دادی  محرز گرديده است.
18.برابر راي شماره139360302012001735 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسن بت شكن فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 8 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 50/51  مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 200 اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  غالمحسين احمدی محرز گرديده است.

19.برابر راي شماره139360302012001699هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نصرت اله فتحي فرزند روح اله 
بشماره شناسنامه 1 در  سه باب مغازه و زمين متصله به مساحت 435/51  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي  واقع در   مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي  نگهدار خان هژبر پور  محرز گرديده است.
20.برابر راي شماره139360302012001693 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محسن رضائي مياندشتي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه  به مساحت  163/54 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك2 فرعي از149 اصلي   واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي امامقلی شجاعی محرز گرديده است.
21.برابر راي شماره 139360302012001690 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي شيخ داراني فرزند غضنفر 
مترمربع    300/96 مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   460 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك199 فرعي از11اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين سليمانی  محرز گرديده است.
22.برابر راي شماره139360302012001685. هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  نرجس خاتون رفيعي مياندشتي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1430 در يك باب خانه  به مساحت 306/68 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200 اصلي   واقع در   بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد اسماعيل دوست محمدی  محرز گرديده است.
23.برابر راي شماره139360302012001682 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي غضنفري فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 85  در يك باب خانه  به مساحت  194/08  مترمربع بر روی پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي آقاي شير علی دوست 

محمدی  محرز گرديده است.
24.برابر راي شماره139360.302012001679 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوروز علي ميرزايي فرزند 
مجتبي بشماره شناسنامه 673 در يك باب خانه   به مساحت 209.18 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد سواد کوهی محرز گرديده است.
25.برابر راي شماره 139360302012001674 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله محمدشريفي فرزند قلي 
بشماره شناسنامه 1943 در يك باب خانه   به مساحت 110/41  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از149 اصلي   واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  مهديقلی صفائی . محرز گرديده است.
26.برابر راي شماره139360302012001702 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آشجردي  کاظمي  عبدالرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند جليل آقا بشماره شناسنامه 149 در يك باب خانه  به مساحت 727.93 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد باقر مومنی محرز گرديده است.
27.برابر راي شماره139360302012001705 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا عليقليان فرزند خدارحم 
بشماره شناسنامه 3538 در يك باب خانه   به مساحت 243.56 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1  فرعي از62اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.
28.برابر راي شماره139360302012001708 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عزيزاله  فرزند  سلماني  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 

بشماره شناسنامه 124 در يك باب خانه  به مساحت 265.32 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزيز اله سلمانی  محرز گرديده است.
29.برابر راي شماره139360302012001710 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد سمندگاني چادگاني فرزند 
مترمربع     391.58 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   3815 شناسنامه  بشماره  حسينعلي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  نعمت اله  عباسی محرز گرديده است.
30.برابر راي شماره139360302012001717 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدي  علي  اله  سعد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    به مساحت 301/87   باب خانه    در يك  جعفرقلي بشماره شناسنامه 20  

مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از66 اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك 
رسمي آقاي آقا  ميرزا عباسی محرز گرديده است.

31.برابر راي شماره139360302012001617 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباسعلي  فرزند  احمدي  داود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 51 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 181.01 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي محرز گرديده است.
32.برابر راي شماره139360302012001502 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ازناوله  نصيري  علي  محمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند آقا ميرزا بشماره شناسنامه 8  در يك باب خانه  به مساحت 384.80 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از149 اصلي   واقع در  در مياندشت  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  جهانشاه خان احمدی محرز گرديده است.
33.برابر راي شماره139360302012001499 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امين اله شيخ محمدي مياندشتي 
مترمربع     304/92 به مساحت   خانه   باب  يك  در   10 بشماره شناسنامه  فرزند رضا 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 149 اصلي  واقع در  مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي  رضا شيخ محمدی  محرز گرديده است.
34.برابر راي شماره 139360302012001496 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کريم رفيعي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 9  در يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب  
100000 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 48 اصلي واقع در چهل 

خانه  خريداري از مالك رسمي آقاي ايمان علی احمدی  محرز گرديده است.
35.برابر راي شماره 139360302012001572 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  محمدشريفي  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
باب   يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  سه  در   461 شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي 
از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     593.24 مساحت  به  متصله   زمين  و  انباری  

از مالك رسمي آقاي علی آقا  از 12 اصلي  واقع در داران  خريداري  پالك12 فرعي 
شريفی  محرز گرديده است.

36.برابر راي شماره 139360302012001569 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسينعلي محمدشريفي داراني 
باب   يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  درسه    4856 شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي 
انباری و زمين متصله  به مساحت 593.24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
12فرعي از12 اصلي  واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي علی آقا شريفی 

محرز گرديده است.
37.برابر راي شماره139360302012001575 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کريم جعفري فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 570 در يك باب خانه  به مساحت 97/71 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي  واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي  

قربانعلی جعفری  محرز گرديده است.
38.برابر راي شماره139360302012001578 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي کميته امداد  در يك باب ساختمان  به 
مساحت 605.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از64 اصلي   واقع در  

چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هادی  محرز گرديده است.
39.برابر راي شماره 139360302012001581 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله رجبي فرزند حسينعلي 
بشماره شناسنامه 92  در يك باب خانه  به مساحت 166.57 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

حاجی آقا درويشی محرز گرديده است.
40.برابر راي شماره139360302012001584 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حيدر کيخائي فرزند احمدآقا 
و  مفروز  مترمربع   به مساحت 283/80   خانه  باب  يك  در  بشماره شناسنامه 2935 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي يعقوب مرشدی محرز گرديده است.
41.برابر راي شماره139360302012001587 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قربانعلي اصالني افوسي فرزند 
يداله بشماره شناسنامه 31 در يك باب خانه   به مساحت 379/17 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي   محرز گرديده است.
42.برابر راي شماره139360302012001590 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسين بهارلو فرزند حسين 
مترمربع    به مساحت  46/65   نانوائی   باب  مغازه  بشماره شناسنامه 654   در يك 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم غضنفری  محرز گرديده است.
43.برابر راي شماره139360302012001413 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عباس مقصودي افوسي فرزند 
محمدحسين بشماره شناسنامه 99  در چهار شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ امالك 
داژگان  به مساحت 322/80  هكتار پالك1 فرعي از 208 اصلي واقع درداژگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي باقر باقری و غيره محرز گرديده است.
44.برابر راي شماره139360302012001636 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  نژاد  ميالني  اسفنديار  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فيروز بشماره شناسنامه 10 در يك باب خانه  به مساحت 269.24 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك29 فرعي از 12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي  

خانم شايسته عبد الهی محرز گرديده است.
45.برابر راي شماره139360302012001639 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهين مومني فرزند درويشعلي 
بشماره شناسنامه 1 در يك باب خانه  به مساحت 432.33 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع در آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين 

کاظمی  محرز گرديده است.
46.برابر راي شماره139360302012001642 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عليرضا معصومي فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 465/25 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از8اصلي   واقع درآشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي 

ابوالقاسم دهقانی  محرز گرديده است.
47.برابر راي شماره139360302012001648 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا مومني آشجردي فرزند 
به  خانه  باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  درسه    739 شناسنامه  بشماره  عربعلي 
مساحت 304.25 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي   واقع 

درآشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي عيوضعلی مومنی  محرز گرديده است.
48.برابر راي شماره139360302012001651 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا مومني فرزند عوضعلي 
بشماره شناسنامه 653  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
304.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از8 اصلي  واقع در آشجرد  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عيوضعلی مومنی محرز گرديده است.
49.برابر راي شماره139360302012001654 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئيني  هاشمي  اکبر  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين بشماره شناسنامه 30 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 103/36 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200 اصلي  واقع در بوئين  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  حجت اله حيدری  محرز گرديده است.
50.برابر راي شماره139360302012001658 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  خدابخش سلطاني فرزند نصرت 
اله بشماره شناسنامه 708 در يك باب خانه  به مساحت 171/81  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  يوسف صديقی  محرز گرديده است.
51.برابر راي شماره139360302012001629 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شاه علي خدارحمي فرزند علي 
مترمربع   مفروز و  به مساحت 197.07  باب خانه   بشماره شناسنامه 414  در يك 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قاسم موسی خانی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره13911144020120001632  راي  52.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محسن اسماعيلي 
داشكسني فرزند عبد الحسين بشماره شناسنامه 1 در يك باب خانه  به مساحت 305  
بوئين   در   واقع  اصلي    200 از  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  ابراهيم زالی  محرز گرديده است.
53.برابر راي شماره139360302012001602 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهره قاسمي آشجردي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 569 در يك باب خانه  به مساحت 185.79 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از8 اصلي  واقع در  آشجرد  خريداري از مالك رسمي 

آقاي احمد مومنی  محرز گرديده است
54.برابر راي شماره139360302012001605 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نوروزعلي ماندني فرزند 
مساحت  به  متصله   مغازه  و  خانه  باب  يك  در     415 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
111.40 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي   واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي آقاي  جعفر آقا دوست محمدی  محرز گرديده است.
55.برابر راي شماره139360302012001608 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسمعيل رحيمي داراني فرزند 
به  خانه    باب  يك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  در سه    11 بشماره شناسنامه  ابراهيم 
مساحت 403.96 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12. اصلي  واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر خسروی محرز گرديده است.
56.برابر راي شماره139360302012001593. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسين  فرزند  معروفي  مجيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 182.22 مترمربع   مفروز و مجزي 
از مالك رسمي آقاي  از12اصلي   واقع در  داران  خريداري  از پالك12 فرعي  شده 

حسينعلی شيخ دارانی  محرز گرديده است.
57.برابر راي شماره 139360302012001596 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوه  جعفری  گودرز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    174/44 مساحت  به  انباری  باب   يك  در   2987 شناسنامه  بشماره  صفدر 
مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از60 اصلي   واقع در رزوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مرتضی قره داغی محرز گرديده است.
58.برابر راي شماره139360302012001599 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالرحيم جعفري فرزند 
ذوالفقار بشماره شناسنامه 71 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 225/11  
مترمربع بر روی  پالك 84 فرعي از 59اصلي   واقع در  رزوه خريداري از مالك رسمي 

آقاي   عباس جعفری  محرز گرديده است.
59.برابر راي شماره 139360302012001443 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
عبداللهي  محمدحسين  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 4  در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 36541.4 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك2فرعي از38 اصلي   واقع در سفتجان  خريداري 

از مالكيت رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
60.برابر راي شماره139360302012001439 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نوراله اسماعيلي قوهكي فرزند 
به مساحت  فوقانی مسكونی   مغازه  باب   يك  در    8 بشماره شناسنامه  اسداله  سيد 
127.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از12 اصلي   واقع در داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي   رضا صانعی  محرز گرديده است.
61.برابر راي شماره 139360302012001437 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد مجتبي فصيحي فرزند سيد 
حسن بشماره شناسنامه 34 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 139/61  
مترمربع بر روی  پالك 261 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي   خانم  کوچك مير باقری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001434 شماره  راي  62.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اسماعيلي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در    3688 شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند 
 483 پالك  از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع     201.27 به مساحت  باب  ساختمان  
محرز متقاضی   رسمي  مالكيت  از  خريداري  داران   در   واقع  اصلي     11 از   فرعي 

 گرديده است.
63.برابر راي شماره139360302012001431 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نوراله  فرزند  اسماعيلي  آقاي  علي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 52   در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه   به مساحت 
201.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك483 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالكيت  رسمي متقاضی    محرز گرديده است.
64.برابر راي شماره139360302012001329 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  خاني  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
رجبعلي بشماره شناسنامه 30 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 393/65  
مترمربع بر روی  پالك 8 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسن صالحی  محرز گرديده است.
65.برابر راي شماره 139360302012001535 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نادعلي  فرزند  مهدي  فتحعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 48  در  يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ   يك قطعه زمين مزروعي 
با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 255150 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 48 اصلي  واقع در چهل خانه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي ناد علی مهدی محرز گرديده است.
66.برابر راي شماره139360302012001532 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسينعلي مهدي چهلخانه فرزند 
نادعلي بشماره شناسنامه 1150173841 در يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب به مساحت 255150 
خانه   چهل  در  واقع  اصلي   از48  1فرعي  پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  ناد علی مهدی  محرز گرديده است.
67.برابر راي شماره139360302012001529 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سبزعلي مهدي چهلخانه فرزند 
نادعلي بشماره شناسنامه 5084 در يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين 
مترمربع   به مساحت 255150  آب  عادالنه  توزيع  قانون  الشرب طبق  با حق  مزروعي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از48 اصلي   واقع در چهل خانه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي ناد علی مهدی  محرز گرديده است.
68.برابر راي شماره139360302012001538 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نادعلي مهدي چهلخانه فرزند  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  ملك فريدن تصرفات 
حسين بشماره شناسنامه 1142 در  يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي  با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه آب  به مساحت 255150 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در  چهل خانه   خريداري از 

مالكيت  رسمي   متقاضی  محرز گرديده است.
69.برابر راي شماره139360302012001383 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد محمد حسيني داراني فرزند 
مترمربع    به مساحت 22.63  مغازه   باب   يك  در   26 بشماره شناسنامه  ابراهيم  سيد 
مفروز و مجزي شده از پالك 72 فرعي از11 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم موسوی  محرز گرديده است.
70.برابر راي شماره139360302012001493 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کرمعلي افشاري فراموشجاني 
مساحت   به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  در   882 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند 
110075/2 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي   واقع در  

فراموشجان خريداري از مالك رسمي آقاي خداداد افشاری محرز گرديده است.
71.برابر راي شماره139360302012001490 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالقاسم محمودي فرزند 
مترمربع     227.84 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1668 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل 
مفروز و مجزي شده از پالك143 فرعي از11 اصلي  واقع در داران  از مالكيت  رسمي   

متقاضی محرز گرديده است.
72.برابر راي شماره139360302012001469 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  شهرام صالحي اسكندري فرزند 
ولي اله بشماره شناسنامه 2165 در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي وحيد حسين خانی  محرز گرديده است.
73.برابر راي شماره 139360302012001465 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ساجد شاهمرادي فرزند موسي 
بشماره شناسنامه 743  در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
232.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي آقارضا احمدی محرز گرديده است.
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74.برابر راي شماره139360302012001462 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سجاد شاهمرادي فرزند موسي 
به مساحت  باب خانه   يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره شناسنامه 110  
232.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي آقا رضا احمدی  محرز گرديده است.
75.برابر راي شماره139360302012001623 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رحيمي فرزند درويشعلي 
بشماره شناسنامه 119 در يك باب خانه  به مساحت 346/49 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي 

درويشعلی رحيمی  محرز گرديده است.
76.برابر راي شماره139360302012001611 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  درويشعلي رحيمي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 74  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 
403.96 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران    

از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده است.
77.برابر راي شماره 139360302012001555 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي مباشري دمنه فرزند عزت 
اله بشماره شناسنامه 113 در يك باب خانه  به مساحت 239/63 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از4اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

جواد مهدوی  محرز گرديده است.
78.برابر راي شماره139360302012001356 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسين عسگري فرزند حيدر 
بشماره شناسنامه 3800 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدر قلی عسگری  محرز گرديده است.
79.برابر راي شماره139360302012001364هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  سليمي  اسداله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مترمربع    158.66 مساحت  به  خانه   باب  يك  در    219 شناسنامه  بشماره  آقا  حاجي 
مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  درويش شيخی محرز گرديده است.
80.برابر راي شماره 139360302012001370 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سعد اله خاني دمنه فرزند يادگار 
بشماره شناسنامه 5 در يك باب خانه  به مساحت 921.80 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از 4اصلي   واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يادگار 

خانی  محرز گرديده است.
81.برابر راي شماره 139360302012001458 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهرامعلي  فرزند  مرادي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 36 در يك باب خانه  به مساحت 325/83 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي  

رضا قلی خانی   محرز گرديده است.
82.برابر راي شماره 139360302012001455 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسينعلي هادي فرزند حبيب 
اله بشماره شناسنامه 43   در يك باب   مغازه  به مساحت 36.05 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  حبيب اله هادی  محرز گرديده است.
83.برابر راي شماره 139360302012001452 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسينعلي هادي فرزند حبيب اله 
بشماره شناسنامه 43  در يك باب خانه  به مساحت 256.75 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي  

حبيب اله هادی  محرز گرديده است.
84.برابر راي شماره139360302012001449 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
رزوه  محمدي  علي  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  37 صادره  شناسنامه  بشماره  فرج  فرزند 
347/2 مترمربع بر روی  پالك 6 فرعي از 60 اصلي   واقع در رزوه  خريداري از مالكيت  

رسمي متقاضی  محرز گرديده است.
85.برابر راي شماره 139360302012001446 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قربانعلي علي محمدي رزوه  آقاي   مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  چادگان  از  37 صادره  شناسنامه  بشماره  فرج  فرزند 
275/53 مترمربع  بر روی پالك 6 فرعي از 60 اصلي   واقع در رزوه  از مالكيت  رسمي  

متقاضی  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001487  راي  برابر   .86
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  آرش سعادتي 
اسكندري فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه 
زمين مزروعي  به مساحت 250237مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 33 فرعي 
از71 اصلي   واقع در گشنيزجان   خريداري از مالك رسمي آقاي حسين کالنی و غيره 

محرز گرديده است.
87.برابر راي شماره139360302012001484 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ناصر سعادتي اسكندري 
فرزند عبد اله بشماره شناسنامه 79 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين 
مزروعي  به مساحت 250237مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 33 فرعي از71 
اصلي   واقع در  گشنيز جان  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين کالنی و غيره . 

محرز گرديده است.
88.برابر راي شماره139360302012001481 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کوروش اميرحاجلو فرزند 
محمدحسين بشماره شناسنامه 3650 در يك باب خانه  به مساحت 233.19 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از66 اصلي  واقع در  مندرجان   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  حسين غالمی محرز گرديده است.
89.برابر راي شماره139360302012001478 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نعمت اله رجبي فرزند حسينعلي 
بشماره شناسنامه 92 در يك باب خانه  به مساحت 315.57 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي  واقع در  چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

اصغر حسن خانی  محرز گرديده است.
90.برابر راي شماره139360302012001475 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  شاهمرادي  اله  ذبيح  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
غالمعلي بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 246.31 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك رسمي  

خانم شوکت نادی  محرز گرديده است.
91.برابر راي شماره139360302012001353 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غفار قاسمي نژاد فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 128 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 154/34 مترمربع 
بر روی  پالك 8 فرعي از 60 اصلي   واقع در  رزوه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

موسی صالحی  محرز گرديده است.
92.برابر راي شماره139360302012001428 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سيدحسن حسيني داراني فرزند 
مغازه  باب  يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در   بشماره شناسنامه 615   سيد محمد 
پالك468  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     88.07 مساحت  به  مسكونی   فوقانی 
 فرعي از11 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی  

محرز گرديده است.
93.برابر راي شماره139360302012001614 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند حسين  بت شكن  عفت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 9731 در يك باب  مغازه  به مساحت 176.44 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك816 فرعي از11اصلي   واقع در داران  از مالكيت رسمی متقاضی     

محرز گرديده است.
94.برابر راي شماره 139360302012001620 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدکمال حسيني داراني فرزند 
سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 1 در يك باب ساختمان  به مساحت 136.10 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك468 فرعي از11 اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيد ابراهيم حسينی  محرز گرديده است.
95.برابر راي شماره139360302012001335 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي اکبر کاظمي فرزند جعفرآقا 
بشماره شناسنامه 2428 در يك باب  مغازه  به مساحت 48/99  مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك97فرعي از 2 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

احمد ترکيان  محرز گرديده است.
96.برابر راي شماره139360302012001332 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کبري چراغي فرزند عليقلي 
بشماره شناسنامه 971  در يك باب خانه به مساحت 259.79 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك32فرعي از 8اصلي   واقع در آشجرد   از مالكيت  رسمي  متقاضی  محرز 

گرديده است.
97.برابر راي شماره139360302012001568 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم ابراهيمي فرزند محمدعلي 
بشماره شناسنامه 3418  در يك باب خانه   به مساحت 291.68 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 666 فرعي از63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضا قلی حسن خانی محرز گرديده است.
98.برابر راي شماره139360302012001565 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوهء  جعفري  تورج  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
صفدر بشماره شناسنامه 68  در يك باب خانه  به مساحت 237.5 مترمربع بر روی  
پالك 8 فرعي از 60 اصلي   واقع در  رزوه  خريداري از مالك رسمي آقاي  حسن 

صالحی  محرز گرديده است.
99.برابر راي شماره139360302012001562 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي قرباني چادگاني فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 30  در يك باب خانه  به مساحت 390/86  مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد صفری  محرز گرديده است.
100.برابر راي شماره 139360302012001559هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدعلي قرباني چادگاني 
فرزند صفر بشماره شناسنامه 30 در يك باب   ساختمان  به مساحت 468 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62 اصلي  واقع در  سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد صفری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  اول/دوم موضوع  101.برابر راي شماره 139360302012001539هيات 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
علي  سيد  خانم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

از  مشاع  دانگ  دو  در    557 شناسنامه  بشماره  محمد  سيد  فرزند  داراني  حسيني 
به مساحت 88.07 مترمربع   مفروز و  فوقانی مسكونی   باب  مغازه  ششدانگ  يك 
مجزي شده از پالك468 فرعي از11 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  سيد ابراهيم حسينی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001552 شماره  راي  102.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نوري  محمدعلي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 128  در يك باب خانه  به مساحت 794/42  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  اسد اله نوری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001549 شماره  راي  103.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مظاهر خونساري 

  334/92 مساحت  به  خانه    باب  يك  در   2721 شناسنامه  بشماره  غالمعلي  فرزند 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك9 فرعي از60اصلي   واقع در رزوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي عباس خوانساری  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001389 شماره  راي  104.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجتبي ترکيان فرزند 
جعفر اقا بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه به مساحت 409/46 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 4 اصلي   واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

جعفر آقا ترکيان  محرز گرديده است.
105.برابر راي شماره 139360302012001373هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  هوشنگ مرادي فرزند عليمراد 
بشماره شناسنامه 2348 در يك باب چهار ديواری به مساحت 654.13 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1فرعي از73 اصلي واقع در  اسكندری خريداري از مالك رسمي 

آقاي  اله يار عيدی  محرز گرديده است.
106.برابر راي شماره139360302012001392 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يعقوب خدادادي فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 146/06  مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از66اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

ابراهيم خدادادی محرز گرديده است.
107.برابر راي شماره139360302012001380 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل اسماعيلي داراني فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 67 در يك باب خانه  به مساحت 425.31 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك 29فرعي از12 اصلي . واقع درداران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباس عاليوندمحرز گرديده است.
108.برابر راي شماره 13936030201200485 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمعلي قراداغي فرزند نعمت 

اله بشماره شناسنامه 3196 در يك باب خانه  به مساحت 77/63 مترمربع بر روی  پالك 
6 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي بهرامعلی شريفی  

محرز گرديده است.
109.برابر راي شماره139360302012001404 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا شاسوندي فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 45 در يك باب خانه يك   به مساحت 320/58 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  منوچهر شاسوندی  محرز گرديده است.
110.برابر راي شماره139360302012001401 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

فرزند  داراني  شيخي  مهين  خانم  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حسين بشماره شناسنامه 47 در يكباب مغازه  به مساحت 36.02 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك19 فرعي از11 اصلي   واقع در  داران    از مالكيت رسمي متقاضی  

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001398 شماره  راي  111.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  عيدي محمد دهقاني 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 47 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت  
در   واقع  از149اصلي    3فرعي  پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     133/65

مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد حسين دادخواه  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001410 شماره  راي  112.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ابوتراب دهخدائي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند اباذر بشماره شناسنامه 7 در يك باب خانه  به مساحت 144.39 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قاسم اسماعيلی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001472 شماره  راي  113.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ذبيح اله شاهمرادي 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 15 در يك باب خانه  به مساحت 250.72 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي علی اکبر نوروزيان  محرز گرديده است.
114.برابر راي شماره139360302012001347 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهديقلي سلطاني فرزند قربان 
بشماره شناسنامه 611 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 275 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از200 اصلي  واقع در  بوئين  خريداري 

از مالك رسمي آقاي  احسان اله هاشمی  محرز گرديده است.
برابر راي شماره 139360302012001350 هيات اول  موضوع قانون   .115
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا قاسمي 
رزوه فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3778 در يك باب خانه به مساحت 305/51 
مترمربع بر روی  پالك 6 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباسقلی رضائی و غيره محرز گرديده است.
116.برابر راي شماره139360302012001344 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدحسين نصيري فرزند سيد 
محمد بشماره شناسنامه 982   در يك باب خانه  به مساحت 171.51 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي غالمحسين عبد الهی  محرز گرديده است.
117.برابر راي شماره139360302012001341هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  احمد ترکيان دمنه فرزند حاجي 
به  باب خانه   از ششدانگ  يك  دانگ مشاع  اسماعيل بشماره شناسنامه 11  در سه 
مساحت 292.92 مترمربع    مفروز و مجزي شده از پالك 97 فرعي از 2 اصلي   واقع 

در دامنه   از مالكيت رسمي  متقاضی محرز گرديده است.
118.برابر راي شماره139360302012001338 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدرسول صابري دمنه 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 147  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  
به مساحت 292.92 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك97 فرعي از 2 اصلي   واقع 

در  دامنه  خريداري از مالكيت رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
119.برابر راي شماره139360302012001546 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر صفري فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 110 در يك باب خانه  به مساحت 195.43 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از62اصلي   واقع در سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

مسعود عليقليان محرز گرديده است.
120.برابر راي شماره139360302012001543 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
نوراله  فرزند  اسماعيل کرمي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
به مساحت 170/37  باب خانه    از چادگان در يك  بشماره شناسنامه 3177 صادره 
از مالك  از 64 اصلي  واقع در  چادگان  خريداري  مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي 

رسمي آقاي  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001425.  راي  121.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سيد حسين حسيني 
داراني فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه 607  در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  
مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 88.07 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك468 
فرعي از11 اصلي   واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ابراهيم حسينی  

محرز گرديده است.
122.برابر راي شماره139360302012001416 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا شريفي داراني فرزند 
فتحعلي بشماره شناسنامه 527  در يك باب خانه  به مساحت 135.95 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد احمدی محرز گرديده است.
123.برابر راي شماره139360302012001421 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي رضائي فرزند فتحعلي 
بشماره شناسنامه 3 در يك باب خانه  به مساحت 215.74 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از62اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

فتحعلی رضائی محرز گرديده است.
124.برابر راي شماره139360302012001523 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجتبي مرتضي ئي ششجواني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 17 در يك باب خانه  به مساحت 481.40  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از202 اصلي   واقع درششجوان خريداري از 

مالك رسمي آقاي امين اله باجول  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  139360302012001520هيات  شماره  راي  125.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
رستمي  مينا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
اسكندري فرزند بهرامعلي بشماره شناسنامه 15 در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
فرعي  پالك12  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     106.45 مساحت  به  خانه   باب 
محرز احمدی  حسن  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در  واقع  اصلي   از12 

گرديده است.
126.برابر راي شماره 139360302012001517 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  مرتضي نوروزي داراني فرزند 
صفر علي بشماره شناسنامه 214 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
مساحت 106.45 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي   واقع در  

داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسن احمدی  محرز گرديده است.
127.برابر راي شماره139360302012001514 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اسماعيل شيخ محمدي  آقاي محمد  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه  به مساحت 289 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي  قنبر علی رفيعی  محرز گرديده است.
128.برابر راي شماره139360302012001511هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا کيخائي افوسی فرزند فتح 

اله بشماره شناسنامه 3640 در يك باب ساختمان  به مساحت 103.40 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  مهدی رفيعی  محرز گرديده است.
129.برابر راي شماره139360302012001508 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  اسدي  مرتضي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
محمدمهدي بشماره شناسنامه 235  در يك باب خانه  به مساحت 201.10 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمد چنگيزی محرز گرديده است.
130.برابر راي شماره139360302012001505هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  محمدي  ليال  ام  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مترمربع     145.25 مساحت  به  خانه  باب  يك  در    1010 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
از  خريداري  بوئين   در  واقع  اصلي   200 از  فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و   مفروز 

مالك رسمي آقاي عبد اله غفاری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001626 شماره  راي  131.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نصرت اله جعفري 
فرزند بشير بشماره شناسنامه 409  در يك باب خانه  به مساحت 277.14 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 214 فرعي از 11 اصلي  واقع در  داران   از مالكيت رسمي  

متقاضی محرز گرديده است.
132.برابر راي شماره139360302012001635 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدرضا صادقي داراني فرزند 
مسيب بشماره شناسنامه 167 در يك باب خانه  به مساحت 262.08 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك185 فرعي از11 اصلي  واقع در داران   از مالكيت  رسمي  متقاضی   

محرز گرديده است.
133.برابر راي شماره139360302012001919هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  عليدادي  آقاي  محمدابراهيم  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
هرمز بشماره شناسنامه 1406 در يك باب  مغازه فوقانی مسكونی  به مساحت 30.96 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 316 فرعي از 12 اصلي واقع در داران  خريداري 

از مالكيت  رسمي  متقاضی  محرز گرديده است.
134.برابر راي شماره139360302012001925 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  همدم محمدخاني فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 3225 در دو دانگ مشاع از  يك باب خانه   به مساحت 210 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي   خانم  شاهمرادی  محرز گرديده است.
135.برابر راي شماره139360302012001929هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
العظيم ميثاقي فرزند عبد  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد 
الوهاب بشماره شناسنامه 114 در يك باب خانه به مساحت 509.66 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي  عبد اله ميثاقی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012001933  راي  136.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله مايلي فرزند 
نجفقلي بشماره شناسنامه 5 صادره از چادگان در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
182353.5 مترمربع بر روی پالك 16 فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  خريداري 

از مالك رسمي وراث اله قلی امير معظمی  محرز گرديده است.
137.برابر راي شماره139360302012001397 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد منصور موسوي فرزند سيد 
مسلم بشماره شناسنامه 1440 در يك باب  ساختمان  به مساحت 264.75 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  نصراله خان کالنتری  محرز گرديده است.
138.برابر راي شماره139360302012001941 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد اله سليماني داراني فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 64 در يك باب ساختمان  به مساحت 339.55 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 29فرعي از12 اصلي واقع درداران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد علی کربال علی  محرز گرديده است.
139.برابر راي شماره139360302012001945 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  متقاضي  وراث غالمحسن مقصودي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
محمدحسين  )به استناد گواهی حصر وراثت شماره 88 مورخ 92/5/21 وراث عبارند 
همگی  مقصودی  مليحه  و  مقصودی  فاطمه  و  مقصودی  داود  و  مقصودی  :حسين  از 
فرزندان غالمحسن هر پسر به ميزان دودانگ مشاع و هر دختر به ميزان يكدانگ مشاع 
از ششدانگ همگی به استثنای بهای ثمن اعيان ( در يك باب خانه  به مساحت  281/81  
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري 

از مالك رسمي آقاي هاشم مقصودی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012001949 شماره  راي  140.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعيل جعفري 
اسكندري فرزند بختيار بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه  به مساحت 95  مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران   خريداري از مالك 

رسمي آقاي هوشنگ سواد کوهی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012002305  راي  141.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ابراهيم محمديان  آقاي   ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  حوزه 
به  فوقانی مسكونی  مغازه  باب   يك  در   56 بشماره شناسنامه  براتعلي  فرزند  داراني 
مساحت  187/30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 اصلي  واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي  نصرت اله کالنتری محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012002322  راي  142.برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  احمد حاجي عرب 
ديواری   چهار  باب   يك  در  داران  از  صادره   30 شناسنامه  بشماره  جهانگير  فرزند 
از127  فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع     235/99 مساحت    به 
 اصلي   واقع در حجت آباد  خريداري از مالك رسمي وراث اکبر حاجی عرب  محرز

گرديده است.
143. برابررای اصالحی  شماره 7594 هيات اول موضوع مواد 1و2و3 قانون اصالح 
و حذف موادی از قانون ثبت  مستقر در ثبت فريدن تصرفات مالكانه بال معارض آقای 
پرويز سليمی سفتجانی فرزند محمود در ششدانگ يكبابخانه به مساحت 55/39 متر 
مربع مجزی از پالك 12/29 داران خريداری از ميرزا صادق دادگستر محرز گرديده 

است.
144.برابر راي شماره139360302012002307 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر مؤمني فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 1823 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 223.50 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك3 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد زمانی محرز گرديده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود درصورتي 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که 
تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولين  توانندازتاريخ 
وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.      
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/5/15  
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/5/30  

محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن
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اخبار کوتاهيادداشت

 دستور ويژه رئیس جمهور 
به وزير نیرو درباره زاينده رود

  اواخ��ر هفته گذش��ته س��ازمان نظام مهندس��ی اصفه��ان در
 نامه ای به رئیس جمهور احیای زاین��ده رود را یک ضرورت ملی 
دانست که حسن روحانی در نخستین واکنش رسمی خود به این 
خواسته مهم اصفهانی ها دس��تور ویژه ای برای رسیدگی به وزیر 
نیرو داد. اواخر هفته گذشته هیأت مدیره و اعضای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان اصفهان در نامه ای به ریاست جمهوری 
ایران، تاکید کردند: احیای زاینده رود، یک ضرورت ملی و تحقق 
آن از نظر فن��ی و اقتصادی امکان پذیر اس��ت.اعضای س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نامه ای خواستند تا 
همچون دریاچه ارومیه، برای احی��ای زاینده رود نیز پرونده ملی 

تشکیل شود.

  نرخ سود روزشمار بانک ها در تمام 
شرايط ۱۰ درصد شد

 بانک مرکزی در بخش��نامه ای به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
تحت نظارت خود اعالم کرد از ابتدای شهریور امسال نرخ های سود 
سپرده های کوتاه مدت روزشمار در تمام شرایط ۱۰ درصد است.در 
بخشنامه بانک مرکزی آمده اس��ت: نظر به اتمام مهلت تعیین شده 
برای اصالح نرخ های سود سپرده های کوتاه مدت ویژه ای که قبل از 
تاریخ ۹۳/۲/۱۳ با نرخ ها و شرایط خاص ایجاد شده بودند، به اطالع 
تمام بانک ها و مؤسس��ات اعتباری تحت نظارت می رساند از تاریخ 
۹۳/۶/۱ نرخ های سود س��پرده های کوتاه مدت روزش��مار در تمام 
موارد اعم از قبلی و جدید، صرفاً" ۱۰ درصد اس��ت.بانک مرکزی در 
این بخشنامه از اعضای هیات مدیره بانک ها، مدیران عامل و معاونان 
مدیرعامل هر بانک خواسته است در رعایت نرخ های مصوب شورای 

پول و اعتبار نهایت دقت و همراهی را به عمل آورند.

تحويل ۵ هزار واحد مسکن مهر به 
متقاضیان اصفهانی تا پايان شهريور

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
از تحویل ۵ هزار واحد مس��کن مه��ر به متقاضی��ان اصفهانی تا 
پایان ش��هریور م��اه خبرداد.علیرضا تیغ س��از با اش��اره به اینکه 
۳۲ ه��زار و ۵۰۰ نف��ر در طرح مس��کن مهر اس��تان اصفهان در 
ش��رکت های تعاونی ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: تاکنون ۱۸ 
هزار واحد مس��کن مهر به متقاضیان در استان واگذار شده است.

وی افزود: ۲۹۵ تعاونی مس��کن مهر در اس��تان اصفهان ساخت 
این واحدهای مس��کونی را انجام می دهند.مدیر تعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان تاکی��د کرد: تا پایان 
امسال ۹ هزار و ۵۰۰ واحد باقی مانده تحویل متقاضیان می شود.

 وی خاطر نش��ان کرد: س��اخت ای��ن واحدهای مس��کن مهر از 
۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تس��هیالت بانکی و مابقی از آورده اعضا 

تأمین شده است.

 سرمايه اولیه صرافی ها 
در شهرستان ها 2 و در کالن شهرها 

۵ میلیارد تومان
با اصالح دس��تورالعمل اجرایی تأس��یس، فعالی��ت و نظارت بر 
شرکت های صرافی در جلسه شورای پول و اعتبار، سرمایه مورد 
نیاز برای فعالیت صرافی بانک ها و کالن شهرها ۵ میلیارد تومان و 
صرافی ها در شهرستان ها ۲ میلیارد تومان تعیین شد.شورای پول و 
اعتبار در مصوبه ای، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت 
بر ش��رکت های صرافی را اصالح کرد.گفته می شود با اصالح این 
مصوبه، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی ها در شهرستان ها 
۲ میلیارد تومان و در 7 کالن شهر کشور ۵ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده اس��ت. س��رمایه الزم برای صرافی های بانک ها هم ۵ 
میلیارد تومان تعیین شده است.همچنین تقسیم بندی صرافی ها به 
نوع یک و نوع دو حذف شده و هر صرافی که از بانک مرکزی مجوز 
می گیرد، می تواند عالوه بر خرید و فروش ارز، عملیات حواله را هم 
انجام دهد.به گزارش فارس، پیش از این صرافی های نوع یک تنها 
امکان خرید و فروش ارز داشتند و حواله ارزی از طریق صرافی های 

نوع دو قابلیت انجام داشت.

حداقل قیمت مرغ برای مصرف 
کنندگان 72۰۰ تومان

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراس��ری مرغ داران گوشتی با بیان 
اینکه سقف قیمت خرید مرغ از تولیدکننده توسط دولت 7۰۰۰ 
تومان تعییین شده است، گفت: حداقل قیمت مرغ برای مصرف 
کنندگان باید 7۲۰۰ تومان باشد و نباید توقع داشت تولیدکننده 
برای مصرف کننده هزینه کند.عطااهلل حسن زاده با بیان اینکه در 
هفته جاری جلسه ای میان مسئوالن اتحادیه و معاونت امور دام 
برگزار شد، افزود: طی این جلسه، قرار شد دولت زمانی که قیمت 
مرغ در بازار پایین آمد و مرغ داران متضرر شدند، این کاال حداکثر 

را به قیمت 7۰۰۰ تومان از آنان خریداری کند.

بازگرداندن مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم خودروها به خریداران
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا از بازگرداندن مابه التفاوت قیمت کاهش یافته و قیمت 
قبلی محصوالت پر تیراژ این شرکت به خریداران خبر داد.محمدعلی قادری اظهار کرد: شورای رقابت 
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اس��تاندار اصفهان بر تغییر س��وخت نیروگاه ها و توزیع 
هرچه سریع تر بنزین یورو ۴؛ برای کاهش آلودگی هوای 
اصفهان تأکید کرد و گفت: مسئوالن باید هرچه سریع تر 

زمینه توزیع بنزین یورو ۴ در اصفهان را فراهم آورند.
 رسول زرگرپور در دیدار با معاون وزیر نفت و مدیر عامل 
شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: به دلیل اینکه از استان 
اصفهان به عنوان یک اس��تان برخوردار یاد می ش��ود از 
مناب��ع دولتی به صورت مح��دود بهره من��د و همین امر 
باعث شده که مدیریت استان به دنبال ایجاد منابع جدید 
در داخل اس��تان باشد.وی با اش��اره به اینکه در اجالس 
استانداران سراسر کشور در سال گذشته، از آنان خواسته 
ش��د که درزمینه کاهش مصرف گاز اقدامات اساس��ی 
صورت داده و همکاری های الزم را داشته باشند، افزود: 
مدیریت اس��تان اصفهان نیز با مدیریتی جهادی در این 
راه اقدامات قابل قبولی را انجام داد.استاندار اصفهان به 
مصرف باالی گاز در صنایع استان اشاره کرد و بیان کرد: 

صنایع، سهم قابل توجهی در تولید کشور و اشتغال دارند 
و بااین وجود با هماهنگی های صورت گرفته مصرف آن ها 
کاهش یافته و رضایت نس��بی در باره کاهش مصرف گاز 
ایجاد شد.وی با اشاره به آلودگی هوا توسط نیروگاه های 
اس��تان تصریح کرد: کمبود گاز در این نیروگاه ها باعث 
شده که با مصرف س��وخت های جایگزین، روزانه حجم 
باالیی از مواد آالینده وارد هوای ش��هر اصفهان ش��ود.

زرگر پ��ور بابیان اینکه به طور اس��تاندارد بای��د ۲ ماه از 
سال نیروگاه ها از س��وخت مازوت استفاده کنند، گفت: 
متأسفانه در نیروگاه های استان اصفهان ۸ ماه مازوت و 
تنها ۴ ماه گاز مصرف می شود و باید وزارت نفت درزمینه 
تخصیص گاز به این نیروگاه ها اقدام کند.وی خاطرنشان 

کرد: اصل دول��ت تدبیر و امید بر شفاف س��ازی بوده و از 
وزارت نفت درخواست دارم که نسبت به برطرف کردن 
حجم باالی آلودگی ۲ نی��روگاه موج��ود در اصفهان تا 
جایی که امکان دارد عنایت ویژه داش��ته باشد.استاندار 
اصفهان در ادامه ب��ه تولید بنزین ی��ورو ۴ در اصفهان و 
ضرورت مصرف این بنزین در این شهر اشاره کرد و افزود: 
با توجه به وعده مدیران درزمینه توزیع بنزین یورو ۴ از 
ابتدای مهرماه در اصفهان، امیدواریم با مصرف این بنزین 
مقداری از حجم آلودگی هوای شهر اصفهان کاهش یابد.

وی بابیان اینکه تعداد روزهای با آلودگی هوا در اصفهان 
بیش��تر از تهران بوده، تصریح کرد: 7۰ درصد از آلودگی 
هوا به حمل ونقل درون ش��هری مربوط می شود و توزیع 

بنزین یورو ۴ تاثیرمهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.
زرگرپور گفت: آب س��الم و هوای س��الم ۲ درخواس��ت 
اساس��ی مردم اصفهان از دول��ت بوده و امی��دوارم که 
درخواست مردم اصفهان به گوش مسئوالن مربوطه در 
هیئت دولت برسد.وی بابیان اینکه مردم اصفهان نقش 
مهمی در درآمدهای ملی دارند و هرسال ۴ هزار میلیارد 
تومان به حس��اب خزانه دولت واریز کرده، خاطرنش��ان 
کرد: مردم اصفهان در قبال پرداخت این هزینه ها انتظار 
دارند که اقدامات مهمی در باره آب وهوا در استان صورت 
گیرد.اس��تاندار اصفهان با تأکید بر اینکه امکان مصرف 
س��وخت مازوت در ۲ نیروگاه اس��تان حت��ی برای یک 
دقیقه هم امکان پذیر نب��وده، افزود: بای��د گاز موردنیاز 
برای مصرف این نیروگاه ها تأمین شود.معاون وزیر نفت و 
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این دیدار با اشاره 
به درخواست های استاندار اصفهان اظهار کرد: مصارف 

نیروگاه ها به تولید گاز در عسلویه ارتباط دارد.

رییس ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
اصفهان گفت: ای��ران در زمینه تجاری س��ازی ایده ها با 
ضعف هایی روبرو اس��ت که بخش��ی از اقتصاد کشور را 
منفعل کرده است.خس��رو کس��اییان در دیدار با معاون 
خارجی نمایش��گاه هانوفر آلمان و مدیرعامل ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ابراز داشت: اتاق 
بازرگانی اصفهان یکی از س��هامداران نمایشگاه اصفهان 
اس��ت و این مش��ارکت با هدف تقویت تعامالت تجاری 
و چرخش بهتر مبادالت اقتص��ادی در بخش خصوصی 

صورت گرفته است.
وی با اش��اره به این که تولید و صادرات دو محور اساسی 
و مهم اقتصاد اس��ت که در نمایش��گاه های جهان به آن 

توجه می ش��ود، بیان داش��ت: ایده در نمایش��گاه وارد 
می شود و پول و سرمایه از س��مت دیگر جذب می شود. 
این چرخه اقتصادی باید به ش��کلی متوازن اتفاق بیفتد 
 و این س��رمایه ای اس��ت که یک نمایش��گاه در اختیار

 دارد. 
بنابراین نمایش��گاه ها هر چه به این س��مت پیش روند 

موفق تر هستند
.ریی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 

اصفه��ان تأکی��د ک��رد: همچنی��ن همکاری ه��ای 
 مش��ترک نمایش��گاه اصفهان و هانوفر می تواند بخش 
ماشین آالت نمایش��گاه ها را تقویت کرده و هدف مهم 
انتقال تکنولوژی و معرفی فناوری های جدید جهانی در 

نمایشگاه را پوشش دهد.
وی اضافه ک��رد: اصفهان در زمینه نس��اجی، س��یمان، 
ف��والد و متال��ورژی ظرفیت ه��ای گس��ترده ای برای 
هم��کاری و جذب س��رمایه دارد ک��ه بای��د تحقیقاتی 
در خص��وص شناس��ایی فرصت ه��ای جذاب س��رمایه 
گذاری برای کش��ور آلم��ان در اصفهان ص��ورت گیرد 
 و پ��س از بررس��ی های الزم، اقدام��ات مش��ترک آغاز

 گردد.

به منظور کاهش آلودگی هوا 
وزارت نفت ،گاز نیروگاه های اصفهان را تامین کند 

ريیس اتاق بازرگانی در ديدار با معاون نمايشگاه هانوفر:
جذب سرمايه از طريق ايده های نمايشگاهی

 معاون وزیر جهادکشاورزی با انتقاد بر اینکه ایران برای ۴۵ 
درصد جمعیت خود مجبور به واردات غذا است، گفت: بیالن 
تجاری بخش کشاورزی کشور منفی ۸ میلیارد دالر بوده 
به گونه ای میزان واردات آن بیش از ۱۴ میلیارد دالر است.

به گ��زارش ایمنا عباس کش��اورز در همایش سراس��ری 
مدیران ستادی شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی، 
با اشاره به اینکه کشاورزی کشور وضعیت خوبی ندارد و در 
سال های اخیر به شدت وابسته به خارج شده است، اظهار 
داشت: ایران هیچ گاه واردات ۱۰ تا ۹ میلیون تن محصول 

کشاورزی و یا تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دالر نداشت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش کش��اورزی پی��ش از این با 
مش��کالتی همچون آب، درآمد، تولید، قیمت و نابسامانی 
س��المت و ناپایدار بودن تولید را مواج��ه نبود.معاون وزیر 
جهادکش��اورزی در امور زراعت با انتقاد بر اینکه هیچ گاه 
اعداد در بخش کشاورزی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد نبوده است، 
بیان داشت: در برنامه اول توسعه کشاورزی به ۸۵ درصد، 
برنامه دوم توس��عه به ۸۲ درصد، برنامه سوم به پایداری و 
متاسفانه طی سال های اخیر به کمتر از ۶۰ درصد برنامه های 

مشخص بخش کشاورزی دست یافته است.
وی با ابراز تأسف مبنی بر اینکه کشاورزی کشور وضعیت 
خوب��ی ن��دارد و این قاب��ل قبول نیس��ت و ای��ن بخش با 
چالش های جدی روبرو است تاکید کرد: متاسفانه به دلیل 
بی آبی حیات در منطقه شرق اصفهان در حال جمع شدن 

است و حتی کشاورزی مشهد، کرمان و حتی نوار ساحلی 
کشور در معرض تهدید است.

کشاورز با تاکید بر اینکه امکان توس��عه کشاورزی از نظر 
افزایش سطح زیر کش��ت تقریباً وجود ندارد، بیان داشت: 
تنها در خوزستان و غرب کشور به دلیل داشتن منابع آبی 

امکان کشاورزی وجود دارد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت کشاورزی در اصفهان به 
دلیل نبود آب به بی��ش از ۱۵۰۰ هزار هکتار کاهش یافته 
است، تصریح کرد: در بخش کش��اورزی باید آماده حرکت 
جدید، پرتالش، دلسوزانه و صادقانه باشیم تا بتوان به فضای 

پایدار در این بخش دست یابیم.
ايران سهم بااليی در مصرف کود و سم در دنیا ندارد

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت در ادامه با اشاره 
به اینکه وقتی از مواد غذایی صحب��ت می کنیم باید چند 
مقوله را در نظر بگیریم، گفت: متاسفانه ایران در بخش سم 
و کود مصرف باالیی در دنیا ندارد و با وجودی که یک درصد 
زمین های کش��اورزی جهان در ایران اس��ت فقط مصرف 
کننده ۰/۶ درصد کود و س��م در تولیدات کشاورزی خود 
 هس��تیم.وی با اش��اره به اینکه ایران مصرف کننده باالی

 مواد شیمیایی و کود در کشور نیست، گفت: مصرف کود در 
دنیا نه تنها کم نشده بلکه هر روز بیشتر می شود.

کش��اورز تاکید کرد: اینکه برخی عنوان می کنند که کود 
شیمیایی خوب نیست قیاس مناسبی را در نظر نگرفته اند.

وی بیان داشت: باید ترکیب مصرف کودهای شیمیایی و 
سم را در کشور تغییر و متناسب کنیم.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت با اشاره به اینکه 
طی سال های ۹۱، ۹۲، ۸۸ و ۸۹ کمتر از ۵۰ درصد کود به 
بخش کشاورزی کشور تزریق ش��د، تاکید کرد: باید قبول 

کنیم که تولید کشاورزی در 
کشور در این سال ها کاهش 

یافته است.
وی افزود: با توج��ه به نیاز 
عناصر غذایی گیاه، استفاده 
از کود در تولید محصوالت 

اجتناب ناپذیر است.
کش��اورز به مصرف کود در 
دیگر کشورها اش��اره کرد 
و بیان داش��ت: در کش��ور 
فرانس��ه مصرف کود کمتر 
از ایران نیس��ت بلکه نوع و 
کیفیت کود مورد استفاده در 
محصوالت کشاورزی شان 

متفاوت است.
ايران در استفاده از کود 

عقب مانده است
کشاورز تصریح کرد: متاسفانه ایران در نوع استفاده از کود 
و سم عقب مانده اس��ت به گونه ای که در بکارگیری آن در 

تولیدات کشاورزی خود دچار چالش های بسیاری است.
وی با بی��ان اینکه عرض��ه نامناس��ب کود و س��م یکی از 
چالش های این بخش اس��ت، متاسفانه س��وپر کود کشور 
بس��یار مختصر، ناچیز و جرئی نگر اس��ت و تن��وع ندارد 
همچنین اطالع رس��انی مناس��بی ب��رای افزایش دانش 

کشاورزان در مصرف کود و مواد شیمیایی نشده است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه بخش��ی از نابس��امانی های بخش 
کش��اورزی مربوط ب��ه مدیریت آن اس��ت، بیان داش��ت: 
متاس��فانه مدیری��ت ب��ه ج��ای ب��رآوردن انتظ��ارات به 
 وضع موجود بس��نده می کنند ک��ه این بازار را آش��فته تر

 می کند.
معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت با انتقاد بر اینکه 
عرضه مواد ش��یمیایی و کود در کشور به هم خورده است، 
تاکید کرد: دول��ت تدبیر و امید به س��المت مردم اهمیت 
بسیار می دهد و تولید غذای س��الم برای آن مورد اهمیت 

بسیار است.

معاون وزير جهادکشاورزی: بیالن تجاری بخش کشاورزی منفی ۸ میلیارد دالر است

 بی آبی حیات را از منطقه شرق اصفهان گرفته است

 سطح زير کشت 
کشاورزی در 

اصفهان به دلیل 
نبود آب به بیش از 

۱۵۰۰ هزار هکتار 
کاهش يافته است در 
بخش کشاورزی بايد 
آماده حرکت جديد، 
پرتالش، دلسوزانه و 

صادقانه باشیم
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طرح ذخیره ملی صنايع ، طرحی نوين برای مشترکین صنعتی باالتراز يک مگاوات با منافع مالی مشترک برای صنايع و وزارت نیرو 

شهادت حضرت امام جعفرصادق علیه السالم را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گويیم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 به اطالع شهروندان عزيز می رساندبه مناسبت ايام سوگواری شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مجموعه 

شهر روياها امروز )روز پنج شنبه( مورخ  93/۵/3۰ تعطیل می باشد 
روابط عمومی شهر رویاها

با کم شدن منابع آبی طی روزهای 
اخیر صورت گرفت؛

 تحويل آب کشت پايیزه 
در صورت موافقت شورای 

عالی آب
 مدیر رواب��ط عموم��ی ش��رکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: ط��ی چند روز گذش��ته به دلیل 
گرمی ه��وا و کم ش��دن منابع آبی ورودی س��د 
زاینده رود به کمتر از ۱۰ میلیون متر مکعب در 
ثانیه کاهش یافته است.وحید حقیقی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۴۹۰ 
میلیون متر مکعب است، اظهار داشت: حجم سد 
 زاینده رود نس��بت به میانگین بلند مدت حدود 
۴۰ درصد کاهش داش��ته اس��ت.وی یادآور شد: 
طی یک س��ال گذش��ته آبی تحویل کشاورزان 
 شرق اصفهان نداده تا ذخیره کافی در پشت سد

 زاینده رود داش��ته باش��یم.مدیر روابط عمومی 
ش��رکت آب منطقه ای اصفهان در پاسخ به این 
سؤال که تحویل آب برای کشت پاییزه کشاورزان 
چگونه خواهد بود، بیان داش��ت: ای��ن کار باید با 
موافقت نیرو در ش��ورای عالی آب صورت گیرد.

وی تصریح ک��رد: در صورت موافق��ت، آب برای 
کشت غالت در آبان ماه به مدت ۴ هفته تحویل 
کشاورزان ش��رق داده خواهد شد و بعد از آن آب 
دوباره بس��ته می ش��ود. حقیقی ادامه داد: براین 
اس��اس برای به ثمر رسیدن کش��ت آب باید در 
اواخر اس��فند ماه به مدت دو ماه مجدداً تحویل 
کشاورزان شرق ش��ود. وی تاکید کرد: تمام این 
اتفاقات مستلزم برنامه ای است که در پایان سال 
آبی امسال )شهریور ماه( از س��وی شورای عالی 
آب با توجه به حجم ذخیره س��د و منابع موجود 
تدوین می ش��ود.مدیر روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با تاکید ب��ر اینکه با توجه به 
تصمیم قبلی شورای عالی آب یک نوبت دیگر در 
شهریور ماه برای باغات غرب اصفهان باز می شود، 
یادآور شد: براساس این تصمیم در آخرین مرحله 
آبیاری در س��ال آبی جاری، آب در یک نوبت ۸ 
روزه حدوداً بین روزهای هفتم تا ۱۵ شهریور ماه 

تحویل کشاورزان غرب اصفهان داده می شود.
وی در ادامه با اش��اره به وضعیت بحرانی سد حنا 
سمیرم، بیان داشت: در حال حاضر این سد کمتر 

از ۴ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد.
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
بانضمام قسمتي  يكبابخانه پالك 14185/ 2 که  از  چون تحديد حدود ششدانگ قسمتي 
يك  بخش  آباد  فضل  در  واقع  است  داده  را  يكبابخانه  تشكيل  جمعًا   2/1373 پالك  از 
درجريان  اله  فضل  فرزند  خادمي  مريم  خانم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
دستورقسمت  بنابه  اينك  نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت 
درروز  مرقوم  تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده 
آگهی  اين  موجب  لذابه  بعمل خواهدآمد0  و  درمحل شروع  8 صبح  1393/6/29 ساعت 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور  مالكين و مجاورين  بكليه 
يابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
ازتاريخ  يكماه  بايست ظرف مدت  ثبت،معترض می  تكليف پرونده های معترضی  تعيين 
تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
انتشار:1393/05/30  خواهدشد0تاريخ  انجام  تعطيل  از  بعد  روز  در  حدود  تحديد   گردد 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا  
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

قسمتي  بانضمام  که   2/14180 پالك  يكبابخانه  از  قسمتي  حدود ششدانگ  تحديد  چون 
ثبتي  يك  بخش  آباد  درفضل  واقع  است  راداده  يكبابخانه  جمعًاتشكيل   2/1373 ازپالك 
ثبت  فرزند حيدرعلي درجريان  اباذري  آقاي حسين  بنام  ثبتی  پرونده  شهرضا که طبق 
است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم درروز 1393/6/29 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين 
ومجاورين اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
صورتمجلس  تنظيم  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  وصاحبان  مجاورين 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع ذيصالح قضايی اخذ 
نشده  بينی  پيش  تعطيلی  با  مواجه  روزتحديد  چنانچه  نمايدضمنًا  ارائه  اداره  اين  به  و 
 گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد0 تاريخ انتشار:1393/05/30 

سيدمهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 
حصر وراثت

448 آقای حسنعلی طاهری دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به کالسۀ 
داده که  نموده و چنين توضيح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  اين  از   134/93
شادروان خاور رجبی بشناسنامه 28 در تاريخ93/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
فرزند کرمعلی،  به:1- حسنعلی طاهری  گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
 ش.ش 38 )همسر متوفی( 2- محمدرضا طاهری فرزند حسنعلی، ش.ش 620-004537-2

متوفی(  )فرزند   750 ش.ش  حسنعلی،  فرزند  طاهری  غالمرضا   -3 متوفی(   )فرزند 
4- بهزاد طاهری فرزند حسنعلی، ش.ش 2993 )فرزند متوفی( 5- طاهره طاهری فرزند 
 1148 فرزند حسنعلی، ش.ش  طاهری  عليرضا   -6 متوفی(  )فرزند   29 حسنعلی، ش.ش 
)فرزند متوفی( 7- جواد طاهری فرزند حسنعلی، ش.ش 344 )فرزند متوفی( 8- مهرداد 
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفی(.  )فرزند   486 ش.ش  حسنعلی،  فرزند  طاهری 
درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
 سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
ابالغ رای 

456 شماره دادنامه:9309970350300660 شماره پرونده:9309980350300229 شماره 
بايگانی شعبه:930229 خواهان: آقای امير طالع با وکالت آقای محمد اله داديان به نشانی 
خيابان وحيد-نبش حسين آباد-مجتمع عسگری)الماس غرب(-طبقه سوم-واحد7 خوانده: 
آقای سعيد کيانی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامين خواسته 
زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشكار: 
فقره  استناد يك  به  اينكه خواهان  به  نظر  دادگاه:  به صدور رای می نمايد. رای  مبادرت 
چك به شماره 692285 مورخ 92/3/31 عهده بانك سپه به مبلغ 127/500/000 ريال طرح 
دعوی نموده با توجه به اينكه صحت و اصالت مستند مذکور از ايراد و اعتراض مصون 
و مورد تكذيب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آن به خوانده نيز مسلم و 
وجود اصل چك در يد خواهان استقرار دين بر عهده خوانده را تحقق بخشيده و ظهور در 
اشتغال ذمه مشاراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينكه وی هيچگونه دليلی بر بری 
الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين خود در تاريخ سررسيد ارائه 
ننموده و با وصف ابالغ در جلسه دادرسی مورخ 93/4/31 حضور نيافته و دفاعی به عمل 
نياورده است لهذا ضمن استصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص به 
استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئوليت 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چك و مواد 310و313و314 قانون تجارت وماده 
3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکالی دادگستری حكم به محكوميت خوانده 
 3/990/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   107/500/000 مبلغ  پرداخت  به 
ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت ديرکرد از تاريخ سررسيد دين لغايت زمان 
پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکيل براساس تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و واخواهی در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسيدگی 
در محاکم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف:11648 اسماعيلی رئيس شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980351500793  شماره  دادنامه:9309970351500407  شماره   457
شماره بايگانی شعبه:920798 خواهان: شرکت زمزم اصفهان-جالل طيبا طيبا و قدرت 
حيدری به نشانی اصفهان-خيابان چهارباغ باال خوانده: آقای مهدی خردمندفرد به نشانی 
با بررسی محتويات پرونده  مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه 
از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور  با استعانت  ختم رسيدگی را اعالم و 
خردمندفرد  مهدی  آقای  طرفيت  به  اصفهان  زمزم  شرکت  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای 
فقره   7 وجه  ريال   184/072/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  مرتضی  فرزند 
چك به شماره های 345915-92/5/25و345914-92/5/15و345913-92/5/5و345912-
92/4/25و345916-92/6/5 هر کدام به مبلغ بيست و نه ميليون ريال، 514934-92/5/1 به 
مبلغ بيست و سه ميليون و يكصد و شصت هزار ريال و 345920-92/5/9 به مبلغ پانزده 
ميليون و نهصد هزار ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه تقديم نموده است. 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی شرکت نكرده و ايرادی نسبت 
به مستندات تقديمی ننموده است با عنايت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و استفساريه آن خوانده را به پرداخت مبلغ 
بابت اصل خواسته-خسارت  يكصد و هشتاد و چهار ميليون و هفتاد و دو هزار ريال 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان وصول که بر مبنای تغيير شاخص اعالمی بانك 
مرکزی محاسبه خواهد گرديد و کليه خسارات دادرسی از جمله هزينه نشر آگهی و سه 
ميليون وهشتصد و بيست هزار و چهارصد و چهل ريال بابت هزينه دادرسی در حق 
قابل  ابالغ  تاريخ  از  خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی ظرف بيست روز پس 
واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل 
اعتراض دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:11663 راجی رئيس شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9309980350800069  شماره  دادنامه:9309970350800452  شماره   458
چهارباغ  نشانی  به  سرندی  محمدرضا  آقای  خواهان:  شعبه:930073  بايگانی  شماره 
دوم-سمت  پارسا-منزل  بست  پوريا-بن  دبيرستان  يحيی-جنب  حضرت  باال-کوی 
به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه  آقای مصطفی سرندی  راست-واحد1 خوانده: 
رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  دادگاه  گردشكار:  وجه 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوای محمدرضا سرندی به طرفيت مصطفی سرندی 
به خواسته مطالبه مبلغ 170/250/000 ريال وجه محكوميت موضوع دادنامه شماره 253-

90 و حق االجرای آن به اين شرح که خواهان مدعی است طی دادنامه فوق و به لحاظ 
حق  و  مذکور  مبلغ  پرداخت  به  فوق  دادنامه  موضوع  چك  ظهر  در  خوانده  از  ضمانت 
االجرای آن محكوم شده و نسبت به واريز آن به حساب درآمد دادگستری اقدام نموده و 
از جانب خوانده که مديون اصلی و صادر کننده چك موضوع دادنامه فوق بوده اقدامی 
با مالحظه رونوشت مصدق  دادگاه  نيامده است که  به عمل  اين وجه  بازپرداخت  جهت 
فيش های واريز وجوه دادنامه مذکور و اينكه از جانب خوانده دفاعی جهت بطالن دعوای 
خواهان يا اثبات فراغت ذمه ارائه نشده است ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته و 
مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اين 
وجه به همراه خسارات ناشی از تاخير در پرداخت آن از زمان تقديم دادخواست لغايت 
زمان اجرای حكم براساس شاخص تورم و هزينه های دادرسی صادر می نمايد اين رای 
غيابی و ظرف 20 روز قابل اعتراض در اين دادگاه است. م الف:11688 ميرحسينی دادرس 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

459 شماره دادنامه:9309970353700741 شماره پرونده:9209980362700198و9109980362700176 
آقای  وکالت  با  متهم  مسائلی  آقای خسرو   -1 بايگانی شعبه:920306و920309  شماره 

مكی تميمی نژاد به نشانی اصفهان-خيابان محتشم کاشانی-روبروی اداره حل اختالف 
مالياتی-پالك32، 2- آقای اکبر تاجی زادگان متهم، 3- آقای سعيد سيچانی متهم هر دو 
به نشانی اصفهان-خيابان شيخ  به نشانی مجهول المكان 4- آقای حسين زمانی شاکی 
صدوق شمالی-نبش خيابان کاخ سعادت آباد-ساختمان وکال-طبقه اول-واحد3، 5- آقای 
مسعود فروغی شاکی با وکالت آقای حسين زمانی به نشانی اصفهان-خيابان شيخ صدوق 
شمالی-نبش خيابان کاخ سعادت آباد-ساختمان وکال-طبقه اول-واحد3، 6- آقای مكی 
تميمی نژاد شاکی به نشانی اصفهان-ميدان ارتش-جنب بانك انصار-ساختمان زاينده رود 
نژاد تميمی  مكی  آقای  وکالت  با  شاکی  مسائلی  خسرو  آقای   -7 دوم-واحد6،  "–طبقه 
دوم- –طبقه  زاينده رود  انصار-ساختمان  بانك  ارتش-جنب  اصفهان-ميدان  نشانی  به 
واحد6 اتهام ها: 1- خريد مال غير 2- فروش مال غير 3- جعل سند عادی و رسمی 4- 
مشارکت در جعل سند رسمی گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد.رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقايان 1- سعيد سيچانی فرزند ولی ا... دائر بر الف- جعل امضاء آقای مسعود فروغی 
در سند عادی ب- مشارکت در جعل سند رسمی مالكيت پ- استفاده از اسناد مجعول 
غير مال  خريد  الف-  بر  دائر  حسين  فرزند  زادگان  ناجی  اکبر   -2 غير  مال   ت-فروش 
ب- مشارکت در جعل سند رسمی مالكيت پ- استفاده از سند مجعول ت- فروش مال 
اصفهان-شكايت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کيفرخواست  به  عنايت  با  غير 
شاکی خصوصی آقای مسعود فروغی به عنوان مالك اصلی ملك-تصوير اسناد عادی و 
اصل سند رسمی مجعول-نظريه اداره تشخيص هويت-تحقيقات به عمل آمده در دادسرا 
انتسابی  جرائم  دادگاه  دفاع  دادرسی جهت  و جلسه  دادسرا  در  متهمان  عدم حضور  و 
تعزيرات  قانون  مواد 536-535-533-523  به  و مستنداً  دانسته  را محرز  نامبردگان  به 
مصوب 1375 و ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده يك قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و با رعايت ماده 47 قانون مجازات 
جهت  از  را  اول  رديف  متهم  جرم  وقوع  زمان  بر  حاکم  )قانون   1370 مصوب  اسالمی 
اتهام رديف اول به تحمل شش ماه حبس تعزيری و از جهت اتهام رديف دوم به تحمل 
يكسال حبس تعزيری و از جهت اتهام رديف سوم به تحمل شش ماه حبس تعزيری و 
به تحمل چهار سال حبس تعزيری و پرداخت يك ميليارد  اتهام رديف چهارم  از جهت 
و  دوم  رديف  متهم  از  شده  اخذ  وجه  معادل  دولت  حق صندوق  در  نقدی  جزای  ريال 
متهم رديف دوم را از جهت اتهام رديف اول به تحمل دو سال حبس تعزيری و از جهت 
اتهام رديف دوم به تحمل يكسال حبس تعزيری و از جهت اتهام رديف سوم به تحمل 
شش ماه حبس تعزيری و از جهت اتهام رديف چهارم به تحمل دو سال حبس تعزيری و 
پرداخت دو ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت و رد مبلغ دو ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون ريال در حق آقای خسرو 
دائر  فرزند عباس  آقای خسرو مسائلی  اتهام  مسائلی محكوم می نمايد. و در خصوص 
 بر خريد مال غير با عنايت به اظهارات مالك اصلی ملك و وکيل وی در جلسه دادرسی 
مورخ 93/4/15 و دفاعيات متهم دادگاه به لحاظ عدم احراز سوء نيت متهم و مستنداً به 
بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری رای 
در قسمت محكوميت  اعالم می نمايد رای صادره  و  را صادر  متهم موصوف  برائت  بر 
غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی دراين دادگاه و در قسمت برائت 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف:11693 حسينی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

460 شماره دادنامه:9309970353700579 شماره پرونده:9109980359701361 شماره 
منتظری- ش  شهرك  نشانی  به  شكرالهی  محمد  آقای  شاکی:  شعبه:911307  بايگانی 
قدس- ميدان  نشانی  به  رشيدی  اردشير  آقای  متهم:  طبقه3  کارمندی-واحد6   بلوك76 
باغ قوشخانه-طيب اصفهانی-کوچه برجوييان-انتهای کوچه دردشتی-درب زرد کم رنگ 
)درب وسطی از سه درب کوچك( اتهام: خيانت در امانت گردشكار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای اردشير رشيدی فرزند هرمز داير بر خيانت در امانت 
نسبت به يك فقره چك به شماره 611607 عهده بانك تجارت به مبلغ 61/500/000 ريال 
دادسرای  از  صادره  کيفرخواست  به  عنايت  با  شكراللهی  محمد  آقای  شكايت  موضوع 
90/10/3-اظهارات  مورخ  عادی  نامه  شاکی-امانت  اصفهان-شكايت  انقالب  و  عمومی 
شهود و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی 
به ماده 674 قانون تعزيرات مصوب 1375 متهم  به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً 
و  غيابی  صادره  رای  می نمايد  محكوم  تعزيری  حبس  ماه  شش  تحمل  به  را  موصوف 
ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست 
 روز قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف:11695 

حسينی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

461 شماره دادنامه:9309970353700749 شماره پرونده:9309980365700146 شماره 
زينبيه  ميدان قدس-خ  نشانی  به  عباسعلی غالمی  آقای  بايگانی شعبه:930143 شاکی: 

به  جان  درخشانی  جهانبخش  آقای  متهم:  موسوی1-پ45  باسكول-ك  شمالی-ايستگاه 
نشانی مجهول المكان اتهام: خيانت درامانت گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.رای دادگاه: در 
يك  به  نسبت  درامانت  خيانت  بر  دائر  جان  درخشان  جهانبخش  آقای  اتهام  خصوص 
آقای  شكايت  موضوع  531م66ايران63  انتظامی  شماره  به  پژو405  خودروی  دستگاه 
عباسعلی غالمی با عنايت به کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب ايران-
اظهارات شهود و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه 
قانون   674 ماده  به  مستنداً  را  موصوف  متهم  و  دانسته  محرز  را  نامبرده  به  انتسابی 
تعزيرات مصوب 1375 به تحمل يكسال حبس تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست 
می باشد. م الف:11694  اصفهان  استان  تجديدنظر  محترم  دادگاه  در  تجديدنظر  قابل  روز 

حسينی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9109980362300268  شماره  دادنامه:9309970353800543  شماره   462
به  اصفهان  شهرستان  جهادکشاورزی  مديريت  شاکی:  شعبه:911182  بايگانی  شماره 
نشانی اصفهان-خ فردوسی-خ منوچهری متهم: آقای ابوالقاسم زازرانی به نشانی فعاًل 
مجهول المكان اتهام: تغيير غيرمجازی کاربری اراضی زراعی و باغها گردشكار: دادگاه با 
بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ابوالقاسم زازرانی فعاًل مجهول المكان 
روستای  زراعی  اراضی  از  مترمربع   100 مقدار  در  غيرمجاز  کاربری  تغيير  بر  داير 
و  صادره  کيفرخواست  و  اصفهان  جهادکشاورزی  اداره  شكايت  به  نظر  مار،  دستگرد 
گزارش مامورين انتظامی و متواری بودن متهم و نظريه کميسيون تقويم اراضی زراعی 
که قيمت هر مترمربع از ملك موضوع شكايت را مبلغ 250/000 ريال اعالم نموده و با 
توجه به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله عكس های هوايی گرفته شده 
از محل اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصالحات بعدی حكم بر محكوميت متهم به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع 
ساخت و ساز صورت گرفته صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف:11696 توانگر رئيس شعبه 112 

دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

463 شماره دادنامه:9309970353800544 شماره پرونده:9209980362701862 شماره 
نشانی  به  اصفهان  شهرستان  جهادکشاورزی  مديريت  شاکی:  شعبه:921456  بايگانی 
مجهول المكان  نشانی  به  گالبی  فردوس  خانم  متهم:  منوچهری  فردوسی-خ  اصفهان-خ 
اتهام: تغيير غيرمجازی کاربری اراضی زراعی گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.رای دادگاه: 
غيرمجاز  کاربری  تغيير  بر  داير  مجهول المكان  فعاًل  گالبی  فردوس  اتهام  خصوص  در 
اداره  شكايت  به  نظر  کبوترآباد،  روستای  زراعی  اراضی  از  مترمربع   80 مقدار  در 
جهادکشاورزی و کيفرخواست صادره و گزارش مامورين و متواری بودن متهم و نظريه 
مبلغ  را  از ملك موضوع شكايت  قيمت هر مترمربع  که  اراضی زراعی  تقويم  کميسيون 
250/000 ريال اعالم نموده و با توجه به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله 
عكس های گرفته شده از محل اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 3 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصالحات بعدی حكم بر 
محكوميت متهم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 

اعالم مينمايد رای صادره  قلع و قمع ساخت و ساز صورت گرفته صادر و  دولت و 
غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف:11697 

توانگر رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

464 شماره دادنامه:9209970351300578 شماره پرونده:9109980351301433 شماره 
بايگانی شعبه:911454 خواهان: آقای سيد قاسم مناجاتی با وکالت آقای فرزين غالمی 
آويز2-پ392- شب  خمينی-ساختمان  امام  پل  نواب-جنب  تهران-اتوبان  نشانی  به 
خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  ياسينی  مهدی  سيد  آقای  خوانده:  واحد234-ط3 
مطالبه طلب گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی اعالم و با 
استعانت از درگاه ايزد متعال به شرح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی سيد قاسم مناجاتی با وکالت فرزين غالمی به طرفيت سيد مهدی ياسينی 
به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال بابت قرارداد شماره 171091 مورخ 
90/06/2 به انضمام هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه با توجه به 

محتويات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اينكه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده 
را ايجاب می نمايد و خوانده عليرغم ابالغ وقت رسيدگی از طريق نشر آگهی در دادگاه 
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص عليهذا دادگاه به استناد  حاضر نشده است 
به پرداخت  آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده  قانون  مواد 198و519و522 
مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
زمان تقديم دادخواست 91/12/8 تا زمان تاديه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمين دادگاه و پس 
اصفهان  استان  نظر  تجديد  دادگاه  در  نظرخواهی  تجديد  قابل  روز  بيست  ظرف  آن  از 

می باشد. م الف:11700 طاوسی رئيس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 5 شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/30-613  شماره  پرونده:343/93  کالسه   465
عبدالرزاق- اصفهان-خ  نشانی:  خدادادی  عباس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نشانی:  بهرامی  محسن  خوانده:  خدادادی  کوچك-عباس  ميرزا  انقالب-سرای  بازار 
و  اين شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشكار:  فاکتور  مطالبه  مجهول المكان خواسته: 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی عباس خدادادی به طرفيت محسن بهرامی به خواسته مطالبه نظر به 
بررسی محتويات و مدارك موجود در پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست 
نام محسن بهرامی ضميمه شده در  به  فاکتور شماره 0003 مورخ 92/9/25  تقديمی و 
پرونده و عدم حضور خوانده در جلسه شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته 
و مستندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 26/460/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 160/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )93/4/22( تا اجرای حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز قابل 
واخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و سپس ظرف بيست روز پس از آن 
قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است. م الف:11602 شعبه پنجم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار 

 9209980358902169 پرونده:  شماره   9310460354500026 درخواست:  شماره   466
شكايتی  حسين  فرزند  شوشتری  اصغر  آقای  چون   930568 شعبه:  بايگانی  شماره 
به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  سرقت  بر  مبنی  چريانی  نصيری  محمد  آقای   عليه 
کالسه 930568 اين دادگاه ثبت وقت نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:12372 شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

 9209980351201195 پرونده:  شماره   9310100351202527 ابالغنامه:  شماره   467
 شماره بايگانی شعبه: 921226 ابالغ شونده حقيقی: غالمرضا خانعلی نشانی اصفهان-
 1393/09/04 حضور:  تاريخ  رسالت-پ9-مجهول المكان  رجايی-ك  شهيد  جی-خ  خ 
سه شنبه ساعت 10:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی 
مهران رزی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

468 کالسه پرونده: 61/93 شماره دادنامه: 667-93/4/29 مرجع رسيدگی: شعبه ششم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سول جاللی وند فرزند علی محمد نشانی اصفهان-
عسگری  ا...  روح  خوانده:  تكيه-پالك72  بست  جواداالئمه-بن  شريعتی-کوچه  درچه-خ 
فرزند اسماعيل نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر 
پرداخت الباقی ثمن معامله گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
ا... عسگری فرزند اسماعيل  دعوی رسول جاللی وند فرزند علی محمد به طرفيت روح 
هزينه های  با  همراه  ريال   18/000/000 مبلغ  به  معامله  ثمن  الباقی  مطالبه  خواسته  به 
و  خواهان  تقديمی  دادخواست  مفاد  پرونده  محتويات  به  نظر  تاديه  تاخير  و  دادرسی 
به برگه قولنامه مورخه 92/12/10 منعقده  با عنايت  اظهارات وی در جلسه دادرسی و 
 فيمابين اصحاب دعوی که طی آن خواهان يك دستگاه اتومبيل پژوی405 جی ال ايكس

به شماره انتظامی 742د73ايران36 را به مبلغ 55/000/000 ريال به خوانده فروخته و از 
مبلغ ثمن معامله مبلغ 45/000/000 ريال دريافت نموده و خوانده نيز که ماشين را صحيح 
و سالم از خواهان تحويل گرفته تاکنون از پرداخت الباقی ثمن معامله )مبلغ 10/000/000 
ريال( و همچنين وجه مربوط به دستگاه گاز LPG نصب شده در ماشين )که با قيمت 
ماشين حساب نشده و اين موضوع در مبايعه نامه قيد گرديده است( به مبلغ 8/000/000 
ريال امتناع ورزيده و با عنايت به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نگرديده و اليحه ای نيز مبنی بر برائت ذمه خود به شورا ارائه ننموده فلذا نظر به 
موارد صدراالشعار دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 10و219 
قانون مدنی و مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی رای بر محكوميت 
در  تاخير  احتساب  با  خواسته  اصل  بابت  ريال   18/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
تاديه از زمان تقديم دادخواست )93/1/20( لغايت زمان اجرای حكم و همچنين پرداخت 
120/000 ريال هزينه دادرسی و مبلغ 320/000 ريال هزينه نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
اين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم  واخواهی در 
شورای  حقوقی  ششم  شعبه  می باشد.م الف:11889  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/5/6-770 دادنامه:  شماره  92-1995/ش ح/33  پرونده:  کالسه   469
نشانی  فر  روان  کاوه  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم  و  سی  شعبه 
آقای  خوانده:  مريم-بلوكA38–واحد6  کشوری-کوچه  سوم-شهرك  اصفهان-آبشار 
مبلغ  تاديه  در  تاخير  خسارت  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  زرين  چتر  محمد 
دادرسی  هزينه های  انضمام  به  وصول  تاريخ  تا   90/3/3 تاريخ  از  ريال   32/000/000
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات 
به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسيدگی  اعضاء،  نظريه مشورتی  اخذ  و  قانونی 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای کاوه 
روان فر فرزند امين به طرفيت آقای محمد چترزرين به خواسته مطالبه خسارت تاخير 
در تاديه مبلغ 32/000/000 ريال از تاريخ 90/3/3 تا تاريخ وصول به انضمام هزينه های 
امضاء  که  ارائه شده توسط خواهان  به صورتجلسه مورخ 92/9/25  توجه  با  دادرسی 
خوانده نيز در ذيل آن وجود دارد و اظهارات نامبرده در جلسه رسيدگی مبنی بر اينكه 
خوانده طی دادنامه 1672 مورخ 90/10/29 محكوم به پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال 
در  و  ننموده  پرداخت   92/9/25 مورخ  ابرازی  صورتجلسه  تنظيم  تاريخ  تا  که  گرديده 
را  در صورتجلسه  مندرج  مفاد  چنانچه  که  گرديده  متعهد  نامبرده  مذکور  صورتجلسه 
که  نمايد  90/3/3پرداخت  تاريخ  از  را  مذکور  مبلغ  تاديه  در  تاخير  ندهد خسارت  انجام 
تاکنون از توزيع آن خودداری نموده است و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسيدگی حضور نيافته و اليحه ای نيز ارائه ننموده است و مصون ماندن مدارك ابرازی 
خواهان از اعتراض لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به 
به پرداخت  آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده  قانون  مواد 198و519و522 
خسارت تاخير در تاديه به مبلغ سی و دو ميليون ريال از تاريخ 90/3/3 تا تاريخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مرکزی بر عهده اجرای احكام شوراها 
می باشد و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد وپنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه می باشد.م الف:11869 شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

470 کالسه پرونده: 100/93ش36 شماره دادنامه: 355-93/5/15 مرجع رسيدگی: شعبه 
نشانی  حسين  فرزند  شاهزيدی  خليل  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   36
ابوالقاسم نشانی  اصفهان-براآن جنوبی-زيار خواندگان: آقايان 1- حسن کارگر فرزند 
کرارج-اصفهانك  نشانی  محمد  فرزند  باالئی  علی  اسماعيل   -2 شمالی-تيميارت  براآن 
نشانی  فرزند رضا  اختريان  نشانی کرارج-اصفهانك 4- خانم صفورا  توکلی  3- محمد 
پس  گردشكار:  پرايد  خودروی  دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  خواسته:  مجهول المكان 
قانونی و اخذ  اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات  به  از ارجاع پرونده 
نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: خواهان با تقديم دادخواست به طرفيت خواندگان 
باال اظهار نموده که اتومبيل پرايد ال ايكس مدل 1375 به شماره انتظامی 13-371ن69 
را از خوانده رديف اول خريداری نموده و خوانده رديف اول نيز از خوانده رديف دوم 
و خوانده رديف دوم نيز از خوانده رديف سوم و خوانده رديف سوم از خوانده رديف 
چهارم خريداری نموده و حسب گزارش واصله از پليس راهنمايی و رانندگی ف.ا.اصفهان 
نام خوانده رديف چهارم می باشد و  به  اتومبيل موصوف  مالكيت  مرکز شماره گذاری 
خواندگان اول و دوم و سوم با حضور در جلسه رسيدگی به فروش اتومبيل مورد دعوی 
اقرار نمودند و خوانده رديف چهارم نيز با وصف ابالغ از طريق نشر آگهی در روزنامه 
به  با توجه  نياورده است  به عمل  امروز مورخ 93/3/5 حاضر نشده و دفاعی  اصفهان 

اظهارات خواهان و خواندگان و قولنامه وی و اينكه اتومبيل در تصرف خواهان می باشد 
لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص داده و خوانده رديف چهارم را به استناد به مواد 
10و219و221و223 قانون مدنی و 198ق.آ.د.م به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی 
رای  می نمايد  محكوم  خواهان  حق  در  موصوف  اتومبيل  مالكيت  سند  رسمی  انتقال  و 
صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه خواهد 

بود.م الف:11876 شعبه 36 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

يوسفيان  ليال  خواهان:   417-93 بايگانی:  شماره   93/4/31-856 دادنامه:  شماره   471
فرهاد  خوانده:  شيرانی-پ102  پايداری-کوچه  شهيد  فروغی-کوچه  اصفهان-خ  نشانی: 
جعفريان نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترك گردشكار: 
به  مبادرت  ذيل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگی  به محتويات  عنايت  با  شورا 
به  يوسفيان  ليال  دعوی خواهان  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نمايد.  رای  صدور 
لغايت   91/2/1 تاريخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  مطالبه  خواسته  به  جعفريان  فرهاد  طرفيت 
ابرازی  از بررسی مستندات  انضمام کليه خسارات دادرسی شورا پس  به  صدور حكم 
و مالحظه سند نكاحيه شماره 188672 در دفترخانه شماره 69 و احراز رابطه زوجيت و 
مالحظه اظهارات خواهان و دادخواست تقديمی و صورتجلسه مورخ 93/4/23 و خواهان 
خواستار تعيين نفقه خود از تاريخ 91/2/1 لغايت 93/2/1 طبق نظر شورا شده است با 
توجه به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نيافته و هيچگونه 
مدرکی مبنی بر برائت ذمه خويش و نيز نشوز زوجه به شعبه ارائه ننموده است شورا با 
توجه به تمام مراتب فوق و تمام جهات موثر در پرونده دعوی مطروحه را ثابت دانسته 
و مستند به مواد 1106و1107و1199 ق م خوانده را به پرداخت مبلغ 43/200/000 ريال 
تاريخ  از  فرزند مشترك  نفقه  بابت  و   93/2/1 لغايت   91/2/1 تاريخ  از  زوجه  نفقه  بابت 
93/2/24 به صورت مستمر به مبلغ ماهيانه يك ميليون ريال و پرداخت مبلغ دويست و 
سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز 
قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:11851 نوريان قاضی 

شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

472 کالسه پرونده: 93-308 شماره دادنامه: 729-93/4/31 خواهان: ميثم آرزومند فرزند 
احمد نشانی: ميدان قدس-خ سروش-خ مصلی-بين چهارراه اوحدی و فلكه شهيد فهميده-

بن بست گل پسر-پ5 خوانده: قباد هارون الرشيدی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
يك فقره چك گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
 آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی ميثم آرزومند

يك  وجه  ريال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  الرشيدی  هارون  قباد  طرفيت  به 
خسارت  مطلق  انضمام  به  بانك  پست  بانك  عهده  به   901/05592648 شماره  به  چك 
يد خواهان و صدور  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  قانونی 
گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
اعتراض  مقام  در  پسندی  و محكمه  دفاعيات مستند  و  و هيچگونه اليحه  نيافته  حضور 
مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  خواهان  به  نسبت 
310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 230/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد چك/تقويم دادخواست )92/12/20( تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:11866 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

473 کالسه پرونده: 93-168 شماره دادنامه: 312-93/4/24 مرجع رسيدگی: شعبه 19 
امينی- عالمه  اصفهان-خ  نشانی  واعظی  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل   شورای 

نشانی  دهكردی  رييسی  رضا  خوانده:  اول-واحد102  ارم-ط  فردوس-مجتمع  خ 
مجهول المكان خواسته: مطالبه به تاريخ 93/4/10 شعبه 19 شورای حل اختالف به تصدی 
امضاکننده زير تشكيل پرونده کالسه 93-168 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.رای شورا: در 
خصوص دعوی محمدواعظی فرزند حبيب ا... به طرفيت رضا رئيسی دهكردی فرزند يدا... 
به خواسته مطالبه مبلغ 3/300/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 90/3/5-955924 
عهده بانك سپه به انضمام تاخير تاديه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات 
نزد خواهان که داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده هيچگونه 
ايراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دين و برائت ذمه 
خويش به عمل نياورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد 
مواد 198-519-515-522 ق آ.د.م رای بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون 
 165/000 مبلغ  به  دادرسی  هزينه  انضمام  به  اصل خواسته  بابت  ريال  هزار  و سيصد 
ريال و خسارت تاخير تاديه براساس شاخص بانك مرکزی از تاريخ سررسيد مورخه 
90/3/5 تا زمان وصول در حق خواهان و هزينه نشر آگهی صادر و اعالم می نمايد رای 
هيمن شعبه و سپس  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  غيابی و ظرف 20 روز  صادره 
 ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:11865 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

احمد  آقای  وکالت  با  منش  پارسا  امرا...  خواهان:   1674-92 بايگانی:  شماره   474
اول- مهتاب7-طبقه  ميرداماد-ساختمان  طيب-نبش  اصفهان-خ  نشانی:  نصراصفهانی 
واحد9 خواندگان: 1- مهدی وطن دوست نشانی مجهول المكان 2- حسن احمدی نشانی 
بهاران-بن بست عالمه مجلسی-پالك1 خواسته: مطالبه  اصفهان-ملك شهر-خ مفتح-خ 
ذيل  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  گردشكار: شورا 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی امرا... پارسا منش 
به  احمدی  حسن  و  دوست  وطن  مهدی  طرفيت  به  نصراصفهانی  احمد  آقای  وکالت  با 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 1325/857770/22 
به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
نيافته و هيچگونه اليحه و  کافی در جلسه حضور  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  اول  رديف 
دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارايه ننموده 
لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 104/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك/

تقويم دادخواست)92/9/24( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و 
نسبت به خوانده رديف دوم با حضور در جلسه رسيدگی ظهر چك مذکور را قبول داشته 
رای صادره نسبت به خوانده رديف دوم آقای حسن احمدی حضوری و ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود.م الف:11863 

کريمی زاده قاضی شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 660-93/4/31 مرجع رسيدگی:  پرونده: 93-420و93-425 شماره  475 کالسه 
نشانی:  اشجردی  رشيدی  داوود  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه 
اصفهان-خ چمران-خ آل محمد-پالك17 وکيل: زهرا دهقانی و فاطمه محمدی هردو به 
الزمان-طبقه  اداره آگاهی-روبروی مسجد صاحب  از  قائميه-جلوتر  نشانی اصفهان-خ 
فوقانی مشاور امالك اتحاد خوانده: سيد اميرحسين سجادی جزی نشانی: مجهول المكان 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم  خواسته: مطالبه 
قاضی شورای  مينمايد. رای  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی 
با وکالت زهرا دهقانی  حل اختالف: در خصوص دعوی آقای داوود رشيدی اشجردی 
و فاطمه محمدی به طرفيت آقای سيد اميرحسين سجادی جزی به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ريال وجه چك به شماره 318660 به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
خوانده  عليه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان 
بابت بخشی از چك فوق بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسی طبق 
 )92/3/8( موصوف  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
قانونی درحق  تعرفه  اجرای حكم و هزينه نشر آگهی و حق الوکاله وکيل طبق  تاريخ  تا 
از  پس  روز  بيست  مهلت  و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد  اعالم  و  خواهان صادر 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست  از  ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس 
روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.ضمنًا قرار تامين 
گرديد.م الف:11861  صادر  شعبه  همين  از   93/3/20-370 دادنامه  شماره  به   خواسته 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام صادق عليه  السالم می فرماید : 
بهشتى  ها چهار نشانه دارند : روى گشاده، زبان 

این باخت برای سپاهان نرم، دل مهربان و دسِت دهنده.
دست کمی از برد نداشت 2135
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معاون حقوقی، ام��ور مجلس و اس��تان های وزارت ورزش 
و جوانان گف��ت: در چند روز آینده مع��اون وزارت ورزش و 
جوانان به اس��تان اصفهان س��فر خواهد کرد تا تصمیماتی 
درخصوص انتقال ورزش��گاه نقش جهان به اس��تان و رفع 

معارضین انجام شود.
امیر رضا خ��ادم با بیان اینکه در ح��ال حاضر ۱۶۰ معارض 
حقیقی و حقوقی در خصوص ورزش��گاه ها و اماکن ورزشی 
داریم افزود: مش��کالت مجموعه نقش جهان در حال حل 

شدن است و تا ۲ سال آینده به بهره برداری کامل می رسد.
معاون حقوقی، مجل��س و امور اس��تان های وزیر ورزش و 
جوانان در پاسخ به سوالی در مورد سرمربی تیم ملی فوتبال 
گفت: موضوع ک��ی روش به من ارتباطی ن��دارد و من هیچ 
اطالعی نسبت به این موضوع ندارم.وی همچنین در بخش 
دیگری از صحبت های خود در خصوص حوزه حقوقی بخش 
جوانان گف��ت: هیچ خأل قانونی در بخ��ش عملکرد جوانان 
وجود ندارد اما هیچ قدرت اجرایی هم در این زمینه نداریم.

خادم یادآور شد: متاسفانه در ورزش کشور مشکالت دیگری 
نیز وجود دارد، از جمله اینک��ه طرح های نیمه تمامی که از 
گذشته مانده و این برای وزارت ورزش و جوانان مشکالتی 
را ایجادکرده است. بخش دیگری از فعالیت های ما مربوط 

می ش��ود به ۱۶۰ مورد معارض حقیقی و حقوقی که از این 
میان ۱۰ مورد در اس��تان های تهران، اردبیل و فارس است 
و مربوط می ش��ود به کلنگ زنی اماکن ورزشی، در صورتی 
که اسناد رس��می این اماکن به نام ورزش نبوده و بر اساس 
تعامالت صورت گرفت��ه در آن زمان ب��دون در نظر گرفتن 
موارد قانونی کلنگ زده ان��د.وی گفت: مبلغ معارضین به ۴ 
هزار میلیارد تومان می رسد در صورتی که بودجه کل کشور 
۱۲۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی در سطح کشور قریب 
به ۳۵۰۰ طرح نیمه تمام داریم که به ۸ هزار میلیارد تومان 
بودجه برای تکمیل این طرح ها نیاز است و متاسفانه کلنگ 
این طرح ها ب��دون در نظر گرفتن اعتبارات م��ورد نظر زده 
شده و در حال حاضر توقعاتی برای تکمیل آن ها وجود دارد.

خادم خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان سعی خواهد 
کرد تا این طرح ها را تکمیل کند، اما تکمیل این طرح ها به 
احتمال فراوان در ۲ الی ۴ سال آینده مقدور نخواهد بود که 
این مساله خواسته یا ناخواسته موجب می شود این اماکن 
فرسوده شوند و در نهایت سیستم ورزش کشور صدمه ببیند.

خادم در خصوص وضعیت ورزشگاه تختی تهران نیز گفت: 
 یکی از این اماکن ورزش��گاه تختی تهران به مس��احت ۵۰

 هکتار است که بنیاد مستضعفان در شرف تصرف آن بود ولی 

این مساله با تعاملی که واحد حقوقی وزارت ورزش و جوانان 
با سعیدی کیا رئیس بنیاد انجام داد، متوقف شد و با توجه 
به این شرایط، زمانی به دست آوردیم که حساب های وزارت 
خانه که مسدود ش��ده بود دوباره باز ش��ود.وی تاکید کرد: 
ورزشگاه دیگر، ورزشگاه نقش جهان اصفهان است که بالغ 
بر ۱۰ س��ال از زمان آغاز مراحل بازسازی آن می گذرد ولی 
هنوز هم تکمیل نشده که آن هم به دلیل معارضینی است که 
دارد. البته حساب های استان اصفهان مدت ها مسدود بود 
اما با رایزنی با دادگستری و کمیسیون لوایح دولت حساب ها 
باز ش��د و در حال تعامل با معارضین هستیم و در چند روز 
آینده معاون وزارت ورزش و جوانان به استان اصفهان سفر 
خواهد کرد ت��ا تصمیماتی درخصوص انتق��ال این طرح به 
استان و رفع معارضین انجام شود.وی اظهار امیدواری کرد 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان در یک تا دو سال آینده تمام 
شود.معاون پارلمانی، حقوقی واستانی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان های بوشهر، 
مازندران و خراسان شمالی تغییر می کنند.وی افزود: مدیران 
استانی باید ارتباط خوبی با استانداران و نمایندگان مجلس 
داشته باشند تا بتوانند وزارتخانه را درحل مشکالت مالی و 
اعتباری یاری کنند.امیر رضا خادم اف��زود: اگرچه مدیران 
ورزش در اس��تان ها عملکرد قابل قبول و خوبی داش��ته اند 
اما چند شاخص برای ارزیابی این مدیران در نظر گرفته ایم 
و براساس آن تعدادی از این مدیران در استان های خراسان 
شمالی، مازندران و بوشهر و دیگر استان ها تغییر خواهند کرد.

خادم در پایان صحبت هایش به مناظره چند روز پیش خود 
با محمد دادکان رییس سابق فدراسیون فوتبال اشاره کرد 
و با گالیه از بعضی رسانه ها گفت: ای کاش تمام حرف های 
من انعکاس پیدا می کرد و انصاف بیشتری در قبال انعکاس 
این صحبت ها می شد. متاسفانه در مملکت ما مظلوم نمایی 

نسبت به عدالت محوری طرفدار بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی ۲۸ سؤال 
از وزیر ورزش و جوانان طرح کرده بودند که ۲۲ س��ؤال را با 
رایزنی قبل از اینکه به کمیسیون برسد جواب دادیم و شش 
سؤال مانده است که در حال رایزنی هستیم، یک سؤال را هم 

در کمیسیون جواب داده ایم.

خادم: ورزشگاه نقش جهان به اصفهان واگذار می شود

بيم و اميدها برای بهره برداری تا دو سال آینده
شکس��ت س��نگین س��پاهان برابر نفت تهران با 
وجودی که غی��ر منتظره بود اما ب��رای تیمی که 
می خواهد مدعی قهرمانی لیگ باشد، چندان بد 
نبود و می تواند در ادامه لیگ به سود این تیم باشد.

بعد از سه برد متوالی سپاهان در سه هفته ابتدایی 
لیگ، انتظارات از این تیم بس��یار باال رفته بود تا 
جایی که کمتر هواداری می توانست تصور برد سه 

بر صفر را برای این تیم داشته باشد.
س��پاهانی ها در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، به 
دیدار تیم نفت تهران رفتند و برابر این تیم با نتیجه 
س��ه بر صفر شکس��ت خوردند تا ترمز شاگردان 
کرانچار در ورزش��گاه تختی تهران کشیده شود.

سپاهان لیگ چهاردهم باالتر از حد تصور نتیجه 
گرفت و س��ه بازی ابتدایی لیگ را در شرایطی به 
پایان رس��انید که تنها یک گل خورده بوده و آمار 
خوب گلزنی این تی��م و عملکرد خوب مهاجمان 
این تیم موجب ش��ده بود تا کارشناسان و فوتبال 
دوس��تان حس��اب ویژه ای بر روی طالیی پوشان 
اصفهانی باز کنند اما درس��ت در این ش��رایط که 
همگان از خط دفاعی س��پاهان و مثلث برمودای 
این تی��م صحب��ت می کردند، نماین��ده اصفهان 
با نتیجه س��نگین س��ه بر صفر مغلوب تیم نفت 
تهران شد تا هم خط دفاعی این تیم مورد محک 
جدی واقع ش��ود و هم خط حمل��ه این تیم عماًل 
کارایی خاصی نداشته باشد.باخت برابر تیم نفت 
تهران برای تیم سپاهان به عنوان یک تیم مدعی 
نتیجه خوبی محسوب نمی ش��ود اما با این وجود 
می توان این باخت را ب��ه فال نیک گرفت زیرا تیم 
سپاهان به چنین تلنگری نیاز داشت.باخت برابر 
نفتی های تهران می تواند غرور کاذبی که در تیم 
سپاهان به وجود آمده بود را از بین ببرد و در ادامه 
مسابقات لیگ، موجب کارایی بهتر این تیم شود 
زیرا حاال سپاهانی ها به خوبی فرا گرفته اند که نباید 
هیچ تیمی را دست کم بگیرند.تیم سپاهان برای 
قهرمانی باید هیچ حریفی اعم از تیم های مدعی 
و تیم های کم نام و نشان را دست کم نگیرد، زیرا 
بارها در طول ادوار سپری شده مشاهده کرده ایم 
که تیمی مدعی با باخ��ت برابر تیمی ضعیف جام 

قهرمانی را از دست داده است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 مرحله دوم اردوی انتخابی
 تيم ملی سافت بال دختران

مسئول کمیته سافت بال استان اصفهان گفت: دومین مرحله 
اردوی انتخابی تیم ملی سافت بال دختران کشور به میزبانی 
استان اصفهان آغاز ش��ده و تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت. 
رؤیا زنگنه در گفت وگو با زاینده رود افزود:۲9 شرکت کننده 
از اس��تان های اصفهان، تهران، البرز، بوش��هر، ق��م، کرمان، 
هرمزگان، خراس��ان رضوی و منطقه آزاد کی��ش در این اردو 
شرکت خواهند داشت. زنگنه ادامه داد: این اردو برای انتخاب 
اعضای تیم ملی برای اعزام به مسابقات جنوب غرب آسیا در 
پاکستان است که با ش��رکت تیم های ایران، هند، عراق و دو 
تیم از پاکس��تان برگزار می شود.س��رمربی باش��کاه فرهنگی 
ورزش��ی ریف با بیان اینکه ۵ نفر از شرکت کنندگان این اردو 
دختران اصفهانی هس��تند خاطر نش��ان کرد: تیم سافت بال 
دختران باشگاه فرهنگی ورزش��ی ریف در لیگ سال گذشته 
به مقام نائب قهرمانی رس��ید و امیدوارم در این اردو دختران 
اصفهانی نهایت تالش خ��ود را به کار بگیرند ت��ا در تیم ملی 
حضوری پررنگ داشته باشند.گفتنی است این اردو در پایگاه 
ورزشی شهید وطن پور واقع در خیابان کارگر در حال برگزاری 
است و از تیم سافت بال ریف اصفهان متین رضائیان ، فاطمه 
شهریاری ، ماهان کیارسی پور، فرنگیس جعفری ، الهه ایزدی 

و الناز زارعی در این اردو حضور دارند.

 اعزام ۳۲ نفر اصفهانی
 به مسابقات اینچئون کره جنوبی

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: اعزام ۳۲ نفر از ورزشکاران 
اصفهان در رش��ته های مختلف ورزشی به مسابقات اینچئون 
کره جنوبی، آمار بسیار خوبی برای استان اصفهان بوده و که 

۲۸ آقا و ۴ بانوی اصفهانی به این مسابقات راه پیدا کردند.
غالمرضا شعبانی بهار در نشست دوستانه با روسای هیئت های 
ورزشی اس��تان اصفهان، اظهار کرد: درس��ت است که استان 
اصفهان به دلیل افزایش جمعیت در ۳۰ اس��تان یکی به آخر 
مانده را دارد، اما نباید فراموش کرد که این استان در جایگاه 

۲۸ قرارگرفته و چند پله ازلحاظ درآمد سرانه باالتر است.
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 ش�هرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1655 مورخ 93/5/6 و 4/1578 م�ورخ 93/5/19 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزايده های ذيل را برگزار نمايد . لذا از كليه متقاضيان جهت شركت دعوت به 

عمل می آيد.

شهرداری فوالد ش�هر به اس�تناد مصوبه های ش�ماره 4/1115 مورخ 93/1/20 شورای اسالمی 
 ش�هر در نظر دارد مزاي�ده  ذيل را برگ�زار نمايد . ل�ذا از كليه متقاضيان جهت ش�ركت دعوت 

به عمل می آيد.

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكش�نبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از ش�رايط و ش�ركت در
 مزايده ها به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/6/9 جهت اطالع از شرايط و 
شركت در مزايده به واحد امور قرار دادهای شهرداری فوالد شهرمراجعه نمايند.

قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

بهره برداری از یک واحدتجاری واقع در بازارچه شهر و روستا طبقه اول محله 1- 
2/160/0003/600/000ب 1 فوالد شهر

بهره برداری از یکباب غرفه گل فروشی گل آفتاب واقع در محله آ2 روبروی 2- 
1/320/0002/200/000مسجد مصلی فوالد شهر

قيمت پايه ماهيانه ) ريال ( مبلغ سپرده شركت در مزايده  )ريال ( شماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

510/000850/000بهره برداری از یک باب غرفه واقع در پارک شیخ بهایی)آ6( فوالد شهر1- 

حسین امیری شهردار فوالد شهر

حسین امیری شهردار فوالد شهر

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت اول 

93/15983

93/15973

93/15977

93/5/22

93/5/22

93/5/22

))آگهی مزایده عمومی((
نوبت سوم 

امام جعفر صادق عليه السالم : 

روابط عمومی اداره كل  بنياد مسكن انقالب اسالمی استان اصفهان 

شهادت
 ششمين شمع روشنگر

 و وصی پيغمبررا بر تمامی 
 مسلمانان جهان تسليت

 می گوييم.

با مردم نيكو سخن 
بگوييد و زبان خود را نگه داريد

شهادت حضرت
  امام جعفرصادق
 عليه السالم 

 را به تمام مسلمانان جهان

 تسليت می گوييم.

كار نيک تمام نمی شود مگر به س�ه چيز: شتاب در انجام 
دادن كوچک شمردن و پنهان داشتن آن  

امام جعفرصادق عليه السالم :

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی زرين شهر
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