
فرصت 2 ماه متقاضیان وام ازدوج از زمان مقرر
برچسب 
مخدری  كه 
شما را پودر 
مي كند

مدیر كل اعتبارات بانک مركزی اعالم كرد 

 ۷۰۷ چندقلوزایی در استان
 به ثبت رسید

سرطان زایی آنتن های تلفن همراه 
تایید نشده است

تصویر نگاری متهم احتمالی 
اسیدپاشی در فضای مجازی

زاینده رود از نیمه دوم آبان برای 
کشت پاییزه جاری می شود

فروش گوشت کله گاو و جگر مرغ 
به عنوان گوشت چرخ کرده
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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد
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 صرافان بدون مجوز فقط
 تا پنجم آذر مهلت دارند

در پی ایراد و ابهامات مطرحه صرافان نسبت به نامه اخیر 
بانک مرکزی در رابطه با تعیین مهلت زمانی تمدید اعتبار 
بر اساس دستورالعمل جدید، بانک مرکزی اعالم کرد که 
با اتمام اعتبار مجوز صرافی ها، آن ه��ا از منظر این بانک 
دارای مجوز تلقی نشده و مش��مول مهلت دستورالعمل 
نیستند.با بازنگری شورای پول و اعتبار در دستورالعمل 

مربوط به فعالیت صرافی ها که در مرداد ..

4

بام ایران به قطب فوتبال کشور 
تبدیل می شود

رئیس فدراسیون فوتبال

3

6

3

عضو انجمن مخترعان کشور و یکی از نخبگان 
اصفه��ان گفت: سیس��تم استروتاکس��ی طرح 
جدید و روش��ی نوینی برای اعمال جراحی مغز 
از جمله امکان بایوپس��ی، خروج تومور، جسم 
خارجی و همات��وم از داخل جمجم��ه بیمار را 
با کمترین تهاجم ، دقت عملک��رد باال و درصد 
خطای پائی��ن فراهم می س��ازد.محمود حاجی 
بابایی اظهار داشت: سیستم های استروتاکسی 
که سیستم های راهبر پانتوگرافیک نیز نامیده ..

 رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل 
احمر از تبیین س��امانه ارس��ال داروهای خاص 

برای بیماران خبر داد.
دکتر سیدحسام الدین مدنی با اشاره به مشکل 
تهیه داروهای خاص و تک نسخه ای برای برخی 
هموطنان گفت: درگذش��ته 70روز برای تهیه 

داروهای تک نسخه ای زمان الزم بود.
مدنی بابی��ان اینک��ه در حال تدوی��ن و تبیین 

سامانه ای برای آسان تر شدن خرید و انتقال..

  اسپانسرها و حمایت كننده های تیم های فوتبال و ورزش باید به سمت و سوی
 استان های كمتر برخوردار سوق داده شوند

 جراحی مغز  با روش نوین
 در اصفهان 

امکان خرید اینترنتی داروهای 
بیماران خاص

مجلس به »نیلی« 
هم اعتماد نکرد 2

 پرداخت دیه به دانش آموزان 
در حوادث اردوها 3 2

 معضالت رفتارهای شهروندی
 در آیینه تئاتر نامرئی 

آگهی استخدام
شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  در نظر دارد در 

 راستای اجرای بند 5-6-3 از دستور العمل استخدام 
منابع انسانی صنعت آب و برق به شماره 91/39967/530 
 مورخ 93/10/13 و به منظور انتخاب افراد شایسته و برتر 
 و همچنین بهره گیری از ظرفیت های بومی و منطقه ای  ، 

 اقدام به جذب نیرو نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 93/8/10 با مراجعه به سایت

 www.azmoon-niroo.ir
جهت ثبت نام اقدام نمایند.
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يادداشت

اخبار کوتاه

 رامبد جوان با عروسک ها 
همبازی می شود

 مجموع��ه نمایش خانگ��ی »کوچه مروارید« س��اخته س��عید 
س��االرزهی برای مخاطبان ک��ودک و نوجوان و خردس��االن با 
25 ش��خصیت عروس��کی و 5 بازیگر س��ینما به زودی وارد بازار 
می ش��ود.این کارگ��ردان و تهیه کنن��ده تأکی��د ک��رد: در این 
مجموعه 25 کاراکتر عروس��کی ب��ه همراه پنج بازیگر س��ینما 
حضور دارند ک��ه ازجمله آن ها می ت��وان به رامبد جوان اش��اره 
کرد. در بخش صداپیش��ه ها نیز از حضور صداپیش��ه های جوان 
مجموعه تلویزیونی موفق »کاله قرمزی« و فیلم »ش��هر موش ها 
2« اس��تفاده کردیم. همچنین عروس��ک گردانان ای��ن کار نیز 
از حرفه ای ه��ا هس��تند.وی در پای��ان عن��وان ک��رد: همچنین 
ترانه ها و موس��یقی های این مجموعه کاماًل کارشناس��ی ش��ده 
 و ب��ر اس��اس نی��از مخاطب��ان ک��ودک و نوجوان ساخته ش��ده

 است. 
گردشگر 84 ساله آمريکايی:

 سه سال قرآن خواندم 
بعد به ايران آمدم

»س��ه س��ال طول کش��ید تا قرآن را خواندم، قبل از آن معماری 
ایرانی و اسالمی را مطالعه کرده بودم، شیفته ایران شدم و بعد به 
اینجا آمدم.« »جویس جانسون« 84 سال دارد و مادر سه فرزند 
است. مادر شدن را جزو اتفاقات شگفت انگیز زندگی اش می داند 
و بی آنکه سوالی در این باره پرسیده شود، درباره این که سال های 
زیادی است مادر شده، سخن می گوید. او جزو پیرترین مسافران 
قطار لوکسی است که چند روز پیش به ایران آمد.جویس اولین بار 
است که به ایران سفر می کند، اما مطالعه زیادی درباره  این کشور 
داشته و همه چیز درباره اش می داند؛ حتی این موضوع را که گفته 
شده هتل خوب در ایران س��خت پیدا می شود، برای همین هم با 
قطار سفر کرده که نگرانی از این بابت نداشته باشد و سفر به ایران 
را از دست ندهد.او که تبعه آمریکاس��ت می گوید: به خاطر نبود 
هتل مناسب در ایران تصمیم گرفتم با قطار سفر کنم، من اطالع 
دارم هتل خوب در ایران کم پیدا می ش��ود؛ اما امیدوارم ش��رایط 
مهیا ش��ود تا آمریکایی ها در ایران هتل هایی را بس��ازند.جویس 
که درباره معماری اسالمی و ایرانی مطالعات گسترده ای داشته، 
اظهار می کند: س��اختمان ها، معماری ها، کاشی کاری ها و تمدن 
ایرانی بسیار شگفت انگیز و دوست داشتنی هستند، برای همین 
می خواستم به ایران سفر کنم. ایران کشوری صلح طلب و آرام است 
که از مردم اش خوبی های زیادی شنیده ام و آن ها را خیلی دوست 
دارم.این گردش��گر آمریکایی درباره خواندن ق��رآن هم توضیح 
می دهد: بعد از آن که مطالعاتی درباره معماری اس��المی و ایرانی 
داشتم، شروع به خواندن قرآن کردم که س��ه سال طول کشید. 
عالوه بر این در شهری که زندگی می کنم )کالیفرنیا( گروه موسیقی 
داریم که درباره قس��مت های مختلفی از ق��رآن مطالعه و بحث 
می کنند، یکی دیگر از مطالعات اخیر این گروه جاده ابریشم بوده، 
این مطالب برای من واقعا جالب و شگفت انگیز بوده اند.جویس که تا 
به حال فقط درباره  ایران مطالعه کرده بود، می گوید: خیلی هیجان 
 زده ام که در این س��ن فرصت پیدا کردم ایران را از نزدیک لمس 

کنم.
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    نزدیک ۶ هزار و 5۰۰ کتاب صوتی در کتابخانه حضرت  زهرا )س( شهرداری اصفهان وجود 2
دارد که این مجموعه در بخش کتب گویای  این کتابخانه آماده استفاده عموم شهروندان است .

در بخش کتب گویای کتابخانه حضرت زهرا)س( عالوه بر راهنمایی شهروندان جهت انتخاب 
با کیفیت ترین کتب ضبط شده، آنها  را در قالب  فایل های  mp۳   در اختیار شهروندان عالقه 

مند قرار می دهند . 

     

نخس��تین تئاتر نامرئی اصفه��ان به همت کمیت��ه فرهنگ 
شهروندی وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و به کارگردانی مهدی فدائی در اتوبوس های ش��هری 
اجرا ش��د.کارگردان این نمایش گفت: تئاتر نامرئی ش��اید در 
اصفهان عن��وان تازه و کمتر شناخته ش��ده ای باش��د ولی در 
کش��ورهای اروپایی و حتی تهران قباًل اجراشده است. مهدی 
فدایی در رابطه با ویژگی این نوع تئاتر افزود: با توجه به اینکه 
مخاطب در زمان اجرا متوجه نمی شود که با یک اجرای تئاتر 
روبه رو است؛ این گونه نمایشی می تواند تأثیر بیشتر و ناب تری 
داشته باش��د؛ به همین دلیل من دو س��ال پیش طرح اجرای 
چنین کاری را به خانه ش��هروند دادم که در آن زمان شرایط 
اجرایش فراهم نش��د تا اینک��ه در حال حاض��ر موقعیت اجرا 

پیدا کرد. وی همچنین در رابطه با موضوع این نمایش گفت: 
همه ما در اتوبوس های شهری در مس��یرهای مختلف با افراد 
بی مالحظه ای مواجه شده ایم که بدون توجه به اطرافشان با هر 
میزان صدا و مدلی که می خواهند با تلفن همراه خود صحبت 
می کنند؛ یا با ش��هروندانی را دیده ایم که با آوردن بار اضافه و 
حیوانات فضای اتوبوس را به هم می ریزن��د و ... این معضالت 
باعث ش��ده که ما بازیگ��ران تئاتر در قالب کس��انی که باعث 
شکل گیری این فضا می ش��وند؛ جدا جدا وارد اتوبوس شویم و 
نمایش را به شکلی نامحسوس اجرا کنیم. او در رابطه بازمان اجرا 
و نحوه برخورد مخاطبان گفت: هر اجرا حدود یک ربع بیشتر 
طول نمی کش��د چون ما بازیگران پ��س از ایجاد فضای بحث 
و گفتگو از اتوبوس پیاده می ش��ویم و طرح موضوع بین مردم 

ادامه پیدا می کند. نحوه برخورد مردم هم واقعاً جالب اس��ت؛ 
برخوردهای دلسوزانه و تذکرات دوستانه زیاد اتفاق می افتد؛ 
عالوه بااینکه گاهی واکنش ها تا حدی است که بازیگر خیلی 
زود منفعل می شود.فدایی اضافه کرد: اما بی توجهی  و بی تفاوتی 
برخی از افراد در واکنش به این جریان واقعاً نگران کننده است؛ 
رفتاری که اغراق زیاد بازیگر در اجرا منجر می شود؛ بی تفاوتی 
آدم هایی که انگار چندان احساس مسئولیت در قباًل شهرشان 
ندارند و از کنار مش��کالتش به س��ادگی عب��ور می کنند. این 
کارگردان سپس در رابطه با عدم اطالع رسانی به مردم نسبت 
به مواجه با یک نمایش گفت: ما ابتدا تصمیم داشتیم با پایان 
اجرا، نمایشی بودن آن را اعالم کنیم؛ اما چون اصل تأثیرگذاری 
مهم ترین مسئله برایمان بود ترجیح دادیم اجرا به طور کامل و 
حتی پس از اتمام نامحسوس باش��د. فدایی اضافه کرد: دیگر 
نکته قابل توجه در این رابطه همکاری دلسوزانه کمیته فرهنگ 
شهروندی در بحث فرهنگ سازی بود؛ به گونه ای که مسئوالن 
این مرکز ب��دون توجه به برد خبری کار صرف��اً برای اجرایش 
تالش کرده و هزینه های آن را متقبل ش��دند و تا امروز که ما 
حدود 4۰ اجرا داش��ته ایم و روز پایان کارمان است؛ اصاًل آن را 

خبری نکردند.
 نگاهی که واقعاً ارزشمند است و جای تبریک و قدردانی دارد. 
گفتنی است؛ نخستین تئاتر نامرئی اصفهان که کاری از گروه 
تئاتر »ثانیه« است، با بازی مهدی فدائی، حسن جویره و مهران 
هادی طی روزهای گذشته در اتوبوس های شهری اصفهان اجرا 
شد و زهرا رضایی نیز در آخرین اجراهای آن به عنوان بازیگر زن 

حضور خواهد داشت. 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی  دیروز  صالحیت 
وزیر پیش��نهادی دولت برای تصدی وزارت علوم را برسی کردند و 
درنتیجه آن محمود نیلی احمدآبادی رای اعتماد مجلس را کس��ب 
نکرد.محمود نیلی احمدآبادی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس 
با 1۶۰ رأی مخالف، 79 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 24۶ 
رأی، نتوانس��ت اعتماد نماین��دگان مجلس را برای تصدی پس��ت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کس��ب کند.جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی دیروز به ریاست علی الریجانی و با حضور 195 نفر از 
نمایندگان آغاز شد و در همان دقایق اولیه حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی نیز به همراه نیلی وزیر پیش��نهادی علوم، فانی وزیر 
آموزش وپرورش، علوی وزیر اطالعات و برخی دیگر از اعضای هیئت 
دولت برای دفاع از وزیر پیشنهادی علوم وارد مجلس شورای اسالمی 
ش��د.علی الریجانی حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در مجلس 
را خیرمقدم گفت و پس ازآن روحانی طی س��خنانی به دفاع از وزیر 
پیش��نهادی خودپرداخت و تأکید کرد که »این دولت اهل لجبازی 
نیست « و هم چنین خاطرنشان کرد که نمی خواهیم دانشگاه باشگاه 
سیاسی باش��د.رئیس جمهور پس از س��خنرانی خود و با آغاز نطق 
مخالفان و موافقان نیلی صحن علنی مجلس شورای اسالمی را ترک 
کرد.حجت االسالم مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
در یادداشتی با اشاره به بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی علوم در 
مجلس تصریح کرد که خروج وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری از 
بالتکلیفی درگرو این اس��ت که نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی با توجه به اهمیت مسائل جاری حوزه های علمی و دانشگاهی 

کشور به دکتر نیلی احمدآبادی رأی اعتماد بدهند.
حجت االس��الم س��بحانی نیا اس��امی موافق��ان و مخالف��ان عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه بررسی رأی اعتماد به 
وزیر پیشنهادی علوم را به این شرح اعالم کرد: اکبریان و عبدالکریم 

جمیری به عنوان مخالف و غالمعلی جعفر زاده و ابراهیم نکو به عنوان 
موافق.

عزیز اکبری��ان نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اس��المی در 
مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم گفت: وزارت علوم نباید دنبال اهداف 
و گروه خاصی باشد.ابراهیم نکو یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
در نطق خود در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، 
گفت: وزیر پیشنهادی علوم حاشیه سیاس��ی ندارد.هم چنین سید 
محمود نبویان در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم ازآنچه »عدم توجه 
به ارزش های اسالمی در زمان مدیریت نیلی« خواند، انتقاد کرد.وی 
در سخنان خود مدعی شد که از دکتر نجفی در مورد امضای یک نامه 
سؤال کرده است و دکتر نجفی تائید کرده است که آن را امضا نموده 

درحالی که با صحبت های رئیس مجلس ادعای این نماینده رد شد.
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی، هم چنین ب��ه نق��ل از رئیس 
کمیسیون آموزش مجلس نظر مثبت این کمیسیون در مورد وزیر 
پیشنهادی علوم را تکذیب کرد.محمدقسیم عثمانی عضو کمیسیون 
برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی نیز در نطق خود در موافقت با 
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد که نگاه سیاسی 
را از وزیر پیشنهادی بردارید.هم چنین جمیری نماینده مردم بوشهر 
در مجلس شورای اسالمی که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی علوم 

سخن گفت بر حفظ ارزش های دینی و اسالمی تأکید کرد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در پاس��خ به مخالفان نیز تأکید کرد 
که نیلی از جنس دانشگاه است.هم چنین الیاس نادران نماینده مردم 
تهران که به عنوان مخالف وزیر پیش��نهادی علوم صحبت می کرد، 
گفت: کاش صحبت های رئیس جمه��ور را در جمع نخبگان و مردم 
زنجان هم می شنیدیم.علی الریجانی پس از مخالفت الیاس نادران با 
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فن آوری و در واکنش به بخشی از 
سخنان وی تقدیم نامه معرفی نیلی قبل از انتشار در رسانه ها را تأیید 

کرد.مهرداد الهوتی نیز در موافقت با وزیر علوم به تعدادی از شبهات 
و مسائل مطرح شده توسط مخالفان نیلی پاسخ داد.

پس از پایان اظهارات موافق��ان و مخالفان محمود نیلی احمدآبادی 
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی بحث اعتماد 
به فرهیخت��گان، نیازهای جامعه و رش��ته های تحصیل��ی، ارتقای 
دانشگاه ها، توس��عه متوازن آموزش علمی و توجه به مناطق محروم 
را مورد تأکید قرارداد.پس ازآن الریجانی صالحیت وزیر پیشنهادی 
علوم دولت را ب��ه رأی مجلس گذاش��ت که نیل��ی رأی نیاورد.این 
س��ومین بار بود که رئیس جمهور ب��رای دفاع از وزیر پیش��نهادی 
عل��وم در مجلس حض��ور می یاب��د. پیش ازاین دول��ت جعفر نیلی 
منفرد و رضا فرجی دانا را به عنوان وزرای پیش��نهادی علوم معرفی 
کرده بود که میلی منفرد موفق به کس��ب رأی اعتماد مجلس نشد 
و فرجی دانا بعد از گذش��ت چند ماه از فعالیتش از س��وی مجلس 
اس��تیضاح ش��د..دولت یازدهم در زمان معرفی کابینه جعفر میلی 
منفرد را به عنوان اولین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم 
به مجلس معرفی کرد که وی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس 
نش��د. پس ازآن رئیس جمهور جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست 
وزارت علوم انتخاب کرد و در مهلت سه ماهه رضا فرجی دانا به عنوان 
 وزیر علوم به مجلس معرفی ش��د و موفق به جل��ب نظر نمایندگان

 شد.

معضالت رفتارهای شهروندی در آیینه تئاتر نامرئی 

مجلس به »نیلی« هم اعتماد نکرد

موجودی کتاب صوتی در کتابخانه فاطمه الزهرا)س(

مرگ و تولد در آپادانا اصفهان 
گال��ری آپادانا اصفه��ان ای��ن روزها میزب��ان دومین 
نمایشگاه انفرادی نقاشی های سعید امید قائمی است.

س��عید امی��د قائم��ی درب��اره  نمایش��گاهش اظهار 
ک��رد: در این نمایش��گاه 2۶ اث��ر به نمای��ش درآمده 
 اس��ت. ای��ن آث��ار از س��ال 1۳91 تاکنون کش��یده 
شده اند.این هنرمند پیشکس��وت بابیان این که از سن 
هشت سالگی فعالیت هنری کرده است، گفت: در آثار 
من می توان طبیعت، زندگ��ی روزمره و مرگ و تولد را 
دید و لذت برد. من همواره س��عی ک��رده ام آزادانه به 
نقاشی بپردازم و کمتر خودم را به شیوه و اصول خاصی 
محدود کنم تا بیشتر از نقاش��ی کردن لذت ببرم. فکر 
می کنم ای��ن آزادی و لذت ب��ردن از نقاش��ی نهایتاً به 

مخاطب اثر نیز منتقل می شود.
امید قائمی ادامه داد: من اصول نقاشی رئال را به خوبی 
می دانم و آثارم را در این س��بک ارائه ک��رده ام. در این 
مجموعه  نقاشی ام نیز برای مخاطب پیام خاصی دارم و 

سعی کرده ام مخاطب را شگفت زده کنم.
این نمایش��گاه از ۶ ت��ا 14 آبان م��اه 1۳9۳ در گالری 
 آپادانا اصفهان میزبان عالقه مندان به نقاش��ی خواهد

 بود.

 نرم افزار » تسبیح عرش«
 ويژه ماه محرم تولید شد

     همزمان با فرارسیدن ماه محرم نرم افزاری با عنوان 
»تسبیح عرش« دربردارنده منتخبی از نواهای محرم 
به همراه پیام ه��ای اخالقی از س��وی  کمیته فرهنگ 

شهروندی شهرداری اصفهان تولید شد. 
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی گفت: ای��ن  نرم افزار 
باهدف ترویج شعائر و فرهنگ حس��ینی و بیان نکات 
اخالقی از منظ��ر امام حس��ین)ع( ویژه ش��هروندان 

تولیدشده است.  
حامد نظری عنوان ک��رد: مداحی، س��رود، نغمه های 
محرم و بیان احادیثی از امام حسین)ع( ازجمله موارد 
موجود در این نرم افزار  است.  وی ادامه داد: این نرم افزار 
به ص��ورت منتخب��ی از نواهای محرم در تاکس��ی ها و 
ادارات و مدارس باهدف ترویج  فرهنگ حسینی توزیع 

می گردد.  
نظری خاطرنشان کرد: »ایثار و جوانمردی« نیز ازجمله 
موضوعات مدنظر کمیته فرهنگ شهروندی است که 
در نیمه آبان ماه در  سطح شهر به صورت سفر مطالعه و 

پشت تابلو و ... ارائه می شود. 

همزمان با ماه محرم صورت گرفت
رونمايی از بسته هاي فرهنگي آئین هاي عاشورايي در شهرکرد

برای نخستین بار به اجرا درمی آيد 

 درخشش دانشگاه شهرکرد 
در جشنواره  حرکت

دکتر امین نعمت اللهي، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهرکرد به عنوان استاد مش��اور برگزیده  هفتمین 
جش��نواره  ملي حرکت معرف��ي و موردتقدیر قرار 

گرفت.
دکتر امین نعمت اللهي، عضو هیئت علمی دانشکده  
دامپزشکي دانشگاه شهرکرد و استاد مشاور انجمن 
علمي دانش��جویي دانش��جویان دامپزش��کي این 
دانشگاه در هفتمین جشنواره  ملي حرکت که 28 
تا۳۰ مهرماه به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد، 
به عنوان استاد مش��اور برگزیده معرفي و با اهداي 
لوح از سوي دکتر س��ید ضیاء هاشمي موردتقدیر 

قرار گرفت.
 برگ��زاري س��مینارها و کارگاه ه��اي آموزش��ي 
متعدد و حمایت مس��تمر و همه جانب��ه از انجمن 
ازجمله اقدامات دکتر نعت اللهي به عنوان اس��تاد 
 مش��اور انجمن علمي دانش��جویي دامپزش��کي،

 است.

 تعیین رياست مجلس خبرگان در اجالس اسفندماه

آغاز کشت پايیزه جو و گندم 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری از آغاز کش��ت پاییزه گندم و جو در این 
استان خبر داد. س��یروس بیک بکان اظهار کرد: در 
سال زراعی جاری در این اس��تان سطح زیر کشت 
گندم آب��ی 25 هزار هکت��ار، گندم دی��م ۳7 هزار 
هکتار، جو آب��ی و دیم به ترتیب 8 ه��زار و 15 هزار 
هکتار است.وی با اش��اره به نقش بذور اصالح شده 
در افزایش عملکرد در واحد س��طح اف��زود: تقریباً 
بیش از یک هزار تن گندم آبی اصالح ش��ده،  بیش 
از یک ه��زار و 2۰۰ ت��ن گندم دی��م و 5۰۰ تن جو 
اصالح شده در بین کشاورزان این استان توزیع شده 
اس��ت که از اهداف هرس��اله ما افزایش توزیع بذور 
اصالح ش��ده در بین کش��اورزان و متقاضیان است 
به گونه ای که بتوانیم در سه سال آینده 45 درصد از 
 کل سطح زیر کش��ت را از بذور اصالح شده استفاده 
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بسته هاي فرهنگي معرفي آئین هاي مرتبط بافرهنگ 
عاش��ورایي که در فهرس��ت آثار ملي ای��ران به ثبت 
رس��یده اس��ت با حضور مدیرکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستي و گردشگري چهارمحال و بختیاری در 
شهرکرد رونمایي شد.بهمن عسگري، مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستي و گردش��گري چهارمحال و 
بختیاری در این آیین اظهار ک��رد: آئین هاي مرتبط 
با ایام محرم بخش جدانشدني از فرهنگ مردم است 
و گنجینه ایس��ت که پیش��ینیان براي ما به یادگار 
گذاش��ته اند به همین دلیل براي حف��ظ هرچه بهتر 
آن ت��الش مي کنیم که ثب��ت ۶ اثر معن��وي مرتبط 
با آئین ه��اي عاش��ورایي بخش��ي از ای��ن اقدامات 
اس��ت.وي تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن ایام 
تعطیالت تاسوعا و عاش��وراي حسیني و پیش بینی 
ورود گردشگران مذهبي به شهرهایي که آئین هاي 
عاش��ورایي خاصي را برگ��زار مي کنند، الزم اس��ت 
کلیه دس��تگاه هاي اجرای��ي مرتبط با حوزه س��فر و 
دستگاه هاي خدمات رسان آمادگي الزم برای ایجاد 
 امکان ارائه خدمات مناس��ب به گردشگران را فراهم 
کنند.عس��گري همچنین برگزاري مراسمات دعا و 

نوحه خوانی، شرکت در نماز ظهر عاشورا، توزیع زیارت 
عاش��ورا، چاپ بروش��ور آئین هاي معنوي ثبت شده 
ویژه مح��رم، طراحي و نص��ب بن��ر در اماکن تحت 
پوش��ش،برنامه ریزی برای حضور پرسنل در مراسم 
آئین هاي معنوي ثبت ش��ده ویژه مح��رم و بازدید از 
مرکز نگهداري کودکان بی سرپرست را از برنامه هاي 
فرهنگي درون س��ازمانی این اداره کل در ایام محرم 
برش��مرد.به گفته وی، آمادگي برای ارائه خدمات به 
گردش��گران، ارائه تخفیفات ویژه از س��وي هتل ها و 
مراکز اقامتي، تبلیغات محیطي مرتبط با ایام محرم در 
هتل ها و مراکز اقامتي، راه اندازي دستگاه تاچ اسکرین 
و توزیع بروشور آئین هاي معنوي ثبت شده ویژه محرم 
در هتل و موزه ها از برنامه هاي فرهنگي برون سازمانی 

این اداره کل در ایام محرم محسوب می شود.

سرطان کماکان در کمین ستاره های  سینمای جهان 
هیو جکمن روی پرده سینما شکست ناپذیر به نظر می رسد. اما حتی ولورین هم باید مراقب بیماری 
سرطان باشد. این بازیگر مشهور 4۶ ساله اخیراً برای سومین بار در طول 12 ماه اخیر به خاطر وجود 

مواد سرطان زا در الیه های سطحی پوستش مورد مداوا قرار گرفت.
 خوشبختانه طبق اخبار اعالم شده حال این بازیگر استرالیایی »کاماًل خوب« است. اولین بار نوامبر 
2۰1۳ بود که اعالم شد سلول های سرطانی از الیه های س��طحی پوست بازیگر مجموعه فیلم های 

مردان ایکس برداشته شده اند. 
جکم��ن هم��ان موق��ع در مصاحب��ه ای اذع��ان ک��رد ک��ه این ی��ک ن��وع س��رطان پوس��ت 
اس��ت که البت��ه در میان تمام انواع س��رطان پوس��ت، خفیف ترینش��ان به ش��مار م��ی رود. البته 
 این هش��دار را ه��م یادآوری ک��رد ک��ه: »بای��د بالفاصله م��ورد مراقبت ق��رار گیرد. چون رش��د 

می کند.«
درواقع این نوع سرطان معموالً به طور کامل قابل درمان است، اما فقط به شرطی که در همان مراحل 
اولیه مورد شناس��ایی و درمان قرار گیرد. به همین دلیل جکمن از آن موقع مدام مورد چکاپ قرار 

می گیرد.

اجرای نمايش های مذهبی و نقالی در فرشچیان
مدیر انجمن هنرهای نمایشی اصفهان گفت: هنرمندان اصفهان در دهه محرم برنامه های ویژه  مذهبی 

را برای همشهریان اجرا می کنند.
احمد ش��اهین فر پیرامون برنامه های نمایش��ی اصفهان اظهار کرد: از ابتدای دهه محرم تا پایان آن 
برنامه های مخنلفی با موضوع و محوریت محرم در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان برگزار می شود.

وی افزود: در این دهه برنامه های مختلفی اجرا می شود که اجرای تعزیه در طول دهه یکی از آن برنامه ها 
بوده و بسیاری از هنرمندان تئاتر اصفهان تعزیه خوان نیز هستند.وی به برنامه های نمایشی اشاره کرد و 
گفت: هیئت عزداری هنرمندان اصفهان هر شب در فرشچیان اجرا می شود که از روز اول تا سوم نمایش 
شب هفتم باهنرمندی احمد نخودیان و کارگردانی ابوالفضل شریفی  و نویسندگی مصطفی جعفری 
خوزانی اجرا شد.شاهین فر خاطرنشان کرد: روز چهارم و پنجم سرود عاشورایی توسط گروه موال اجرا 
شده و روز ششم نقالی عاشورای حسینی و ش��ب هفتم اجرای نمایش رادیویی توسط هنرمندان با 
محوریت عاشورایی در محوطه آزاد مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان با برپایی خیمه برگزار می شود.

وی اظهار کرد: شب هشتم، نهم و دهم محرم نقالی عاش��ورایی و پرده خوانی توسط محمد کراچیان 
برگزار می شود.

     امام جمعه موقت اصفهان در حاشیه مراسم بزرگداشت آیت اهلل 
مهدوی کنی گفت: گزینه مشخصی برای ریاست مجلس خبرگان 
رهبری مطرح نیست و این مسئله می بایست در اجالس آینده این 

مجلس بررسی شود.
آیت اهلل ابوالحس��ن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان در حاشیه 
مراسم بزرگداشت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مرحوم 
آیت اهلل مه��دوی کنی از ش��خصیت های مهم و مؤث��ر قبل و بعد 
پیروزی انقالب اسالمی بودند. ایشان هم ازنظر علمی و هم به لحاظ 
زهد و تقوا دارای شخصیت واال و برجسته ای بودند و نسبت به دنیا 

وارستگی و بی رغبتی نشان می دادند. 
وی افزود: حضرت آیت اهلل مهدوی کنی هیچ تمایلی به پس��ت و 
مقام نداشتند و چندین بار مشاهده شد که ایشان مایل به حضور در 

رقابت های انتخاباتی حتی با دوستان خود نبودند. ازجمله صفات 
بارز ایشان خلوص، پاکی و وارستگی بود. مرحوم مهدوی کنی چنان 

شرح صدری داش��تند که با مخالفین خود نیز به گونه ای برخورد 
می کردند که همه ایشان را از خود می دانستند. مخالف و موافق همه 
مرید و خواهان این بزرگوار بودند و ایشان را قبول داشتند. مجمع 
روحانیون مبارز تهران به همت این مجاهد عالی مقام شکل گرفت و 

این جریان را پایان عمر خود هدایت و راهنمایی کرد.
امام جمعه موقت اصفهان در خصوص گزینه مطرح برای جایگزینی 
آیت اهلل مهدوی کنی در مجلس خبرگان رهبری گفت: تا این زمان 
صحبت خاصی در این رابطه مطرح نشده است، اما در اجالس آینده 
که در اسفندماه برگزار می شود در این خصوص صحبت خواهد شد. 
نمی توان در مورد گزینه احتمالی برای ریاس��ت مجلس خبرگان 
رهبری پیش بینی کرد چراکه قطعیت پذیرش این مس��ئولیت از 

جانب بزرگان مشخص نیست.



یادداشت

نوجوانی که حماسه بزرگ آفرید 
 روز 8 آبان س��الروز ش��هادت دانش آموز بسيجي محمدحسين 
فهميده است . روزي كه در تاريخ تحوالت پس از پيروزي انقالب 
اس��المي به عنوان » روز بس��يج دانش آموزی « به ثبت رسيده و 
ماندگار شده است محمدحسين فهميده فرزند محمدتقی دريکی 
از روزهای ارديبهشت 1346 در شهر قم و در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گش��ود. دوران كودكی را همراه س��اير فرزندان 
خانواده و در كنار برادرش داوود كه وی نيز سه سال بعد از شهادت 
محمدحس��ين به فيض شهادت نايل آمد، س��پری كرد . درسال 
1352، به مدرس��ه رفت وكالس اول تا چه��ارم ابتدايی را با يک 
معلم روحانی طی كرد. سال پنجم ابتدايی و اول و دوم راهنمايی 
را به دليل انتقال خانواده اش به كرج در دو مدرس��ه در اين شهر 
گذراند. در همين دوران بود كه به واسطه حوادث انقالب، روح وی 
نيز، مانند ميليون ها جوان و نوجوان ديگر كش��ور، دچار تحوالت 
عظيمی گرديد. شخصيت او با داشتن خانواده ای متدين و مذهبی 
و شرايط خاص شهر مقدس قم و نيز زمينه مساعد روحی به گونه 
ای ش��کل گرفت كه سرش��ار از دين و فرهنگ غنی اسالم بود.از 
عوامل مهم ديگر درشکل گيری شخصيت او ، نوارها اعالميه های 
امام بود كه قبل از انقالب به دس��ت او می رسيد.شهيد فهميده ، 
نوجوانی خوش برخورد، شجاع ، فعال ، كوش��ا بود كه به مطالعه 
عالقه زيادی داشت و باوجود اين كه به سن تکليف نرسيده بود، 
نماز می خواند و شيفته و عاشق امام خميني بود. اين دانش آموز 
رزمنده بسيجی، باايمان و بينش عميق واستوارخود در جنگ با 
دشمن پيشقدم و با نيل به شهادت ، درس شجاعت ، فداكاری و 
مقاومت را به همه جوانان و نوجوانان آموخت، امام بزرگوارمان از 
اين نوجوان 13 س��اله به عنوان رهبر ياد فرموده و بدين گونه نام 
و ياد او، منشاء حماسه های بزرگ شد و تحول عظيمی در شيوه 
های دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسالم ايجاد كرد و راه پيروزی 
س��رافرازی را يکی پس از ديگری، هموار س��اخت . امروز شهيد 
فهميده به حق الگوی شايس��ته ای برای دانش آموزان بسيجی و 
جوانان و نوجوانان كشور می باشد و يادآوری اين حماسه می تواند 

يادآور دوران دفاع مقدس و ارزش های واالی آن زمان باشد. 
خبر شهادت حسین فهمیده

صدای جمهوری اس��المی ايران با قطع برنامه ه��ای خود اعالم 
می كند كه نوجوانی سيزده ساله با فداكاری زير تانک عراقی رفته 
آن را منفجر كرده و خود نيز به شهادت رسيده است . امام خميني 

نيز در پيامی جمله معروف خود را می فرمايند:
»رهبر ماآن طفل سيزده ساله ای است كه با قلب كوچک خود كه 
ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجک ، خود را زير 
تانک دشمن انداخت وآن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت 
نوشيد«به اين ترتيب و با اين كلمات ، حسين و فداكاری و شجاعت 
او جاودانه شد. بقايای پيکر شهيد حسين فهميده دربهشت زهرا، 

قطعه 24، رديف 44، شماره 11، به خاک سپرده می شود.
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آلودگی هوای اصفهان حدود 25 درصد کاهش یافت
 رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان گفت: با تالش های صورت گرفته در زمينه سالم 

تر شدن هوای اصفهان، آلودگی هوای اين شهر در حدود 25 درصد كاهش يافته است.
در دو سه ماه گذشته اصفهانی ها نفس راحت تری كشيدند اما تا رسيدن به نقطه مطلوب 

هنوز فاصله زيادی است.
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فرمانده نيروی انتظامی در خصوص انتشار تصويری 
از متهم احتمالی اسيدپاشی، گفت: با مشخصاتي كه 
قربانيان و يا آن هايی كه در معرض تهديد قرارگرفته 
بودند، از متهم تصويرنگاری كرده و آن را بررس��ی 
می كنيم، اين عکس ها تنها به عنوان سرنخ  هستند.

سردار اس��ماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش 
پدافند غيرعامل در جمع خبرنگاران و در خصوص 
آخرين اقدامات صورت گرفته در ناجا در راس��تاي 
پدافن��د غيرعامل اظهار داش��ت: خوش��بختانه ما 
توانس��ته ايم ادبيات پدافند غيرعام��ل را در نيروي 
انتظامي در قالب فعاليت هاي خود بومي سازي كنيم 
براي مثال در پاس��گاه هاي مرزي س��عي كرديم به 
طوري غنی سازی كنيم كه در مواقع بحران كمترين 

آسيب به نيروها وارد شود.
وي ادامه داد: اين پاس��گاه ها باي��د از نظر موقعيت، 
نقشه، مصالح و سيس��تم هاي هشدار دهنده ايمني 
در سطح بااليي باشند؛ همچنين در شهرها نيز اگر 
حوادث طبيعي و غيرطبيعي رخ داد نبايد كالنتري ما 
اولين جايي باشد كه امداد خواه باشد، بايد شرايطي 
وجود داشته باشد كه اگر بحراني به وجود آمد اين 
واحد بتواند توانمند بوده و اين مسئله به طور كامل 

متناسب با اولويت ها ما عملياتي شده است.فرمانده 
ناجا خاطرنش��ان كرد: البته برنامه های پدافندي ما 
متناسب با اولويت ها است و در اين خصوص تهران را 
در اولويت قرار داده ايم؛ اگر سوخت و يا برق قطع شد 
و يا زلزله اي اتفاق افتاد ابزارهايي وجود داشته باشد 
كه بتوانيم آمادگي خود را تضمين كنيم، لذا برنامه 
مفصلي انجام شده اس��ت البته همه اينها در ابتداي 

راه قرار دارد.
احمدي مق��دم تأكيد ك��رد: در حوزه س��ايبري و 
ايمن سازي سامانه هاي وسيعي كه در اختيارداريم 
و ايمن س��ازی در مقابل هکر ها و مش��کالتي كه در 
س��ازمان ها به وجود خواهد آم��د، تضمين بخش 
سوخت و انرژي دستگاه ها و حوزه هاي مختلف ديگر 
كه شامل 50 عنوان مي ش��ود و در نيروي انتظامي 
اقداماتي صورت گرفته شده است و يا در ابتداي راه 
قرار داريم؛ پدافند غيرعامل خوش��بختانه امروز به 
متن فعاليت هاي ما واردشده است و گستره مطلوبي 

در كشور پيداكرده است.
وي در پاسخ به س��وال ديگري در خصوص آخرين 
تحقيقات مرتبط با حوادث اسيد پاشي در اصفهان 
نيز گفت: همچنان در حال بررسي موضوع و سرنخ ها 

هستيم و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده ايم.
فرمانده نيروي انتظامي در پاس��خ به سئوالي درباره 
دس��تگيري مظنوناني در خصوص اين حادثه افزود: 
 اگر كس��ي دس��تگير ش��ود و اعتراف كن��د و ما در

 اين باره به قطعيت برسيم حتما به سرعت به رسانه ها 
و افکار عمومي اطالع رس��انی می كنيم؛ ممکن است 
از هركسی به موجب  ظن و گمان تحقيقاتي صورت 
بگيرد اما به معناي اين نيس��ت كه اي��ن افراد عامل 

اسيدپاشي هستند.
فرمانده نيروي انتظامي در پاس��خ به س��وال ديگري 
در خصوص وقوع اسيدپاش��ي در ش��هرهاي ديگر از 
جمله تهران نيز گفت: ما در هيچ شهر ديگري چنين 
حادثه اي نداش��تيم، در تهران نيز يک نف��ر اقدام به 
تهديداتي در اين رابطه كرده بود كه دس��تگير ش��د. 
متأسفانه افرادي باانگيزه شوخي، ماجراجويي، آزار و 
اذيت و آب به آسياب دشمن ريختن، خيال می كنند 

كه مي توانند فضاي ناامني را در كشور ايجاد كنند.
اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد: ما حتي در اصفهان 
حادثه اي داش��تيم كه خانمي ادعا ك��رده بود مورد 
اسيد پاش��ي قرارگرفته، اما پ��س از تحقيقات از وي 
مشخص شد، مايع شوينده توس��ط اين فرد به روي 
خودش ريخته ش��ده اما اين خانم ب��راي جلب نظر 
ديگران و هياهو راه انداختن ادعاي اسيدپاشي كرده 
بود. اين مسئله انقدر پيچيده نيست كه با انجام دادن 
دو س��ه حادثه در اصفهان كل مردم احساس ناامني 
كنند.احمدي مقدم گفت: ما در اصفهان فضا را تحت 
كنترل خودداريم ت��ا حادثه ديگري اتف��اق نيفتد و 
باقوت نيز به دنبال كشف مسئله هستيم اما منتظريم 

تا پرونده به پايان خود برسد.
وي در پاس��خ ب��ه س��ئوال ديگ��ري درب��اره برخي 
آب پاش��ي ها در تهران كه به قص��د آزار و اذيت انجام 
مي شود نيز گفت: اين مسئله نيز در قالب همان بحث 
قرار مي گيرد كه برخي با ايجاد هياهو به دنبال ايجاد 
ناامني در جامعه هس��تند.فرمانده ناجا در خصوص 
فراخوان تجمعات در واكنش به اسيدپاشي در اصفهان 
نيز گفت: هر تجمعي بايد با مجوز قانوني باشد و پليس 
به هيچ وجه اجازه تجمع غيرقانوني را نمي دهد البته 
تمام اين تالش ها منشاء واحد دارد كه به دنبال ترويج 
فضاي ناامني در كشور هستند. خوشبختانه هيچ كدام 

از اين فراخوان ها با اقبال چنداني روبرو نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد 

عکس ها تنها سرنخ هستند/ فضای اصفهان تحت کنترل است 

تصویر نگاری متهم احتمالی اسيدپاشی در فضای مجازی 

یادداشت

جراحی مغز  با روش نوین در اصفهان 
عضو انجمن مخترعان كشور و يکی از نخبگان اصفهان گفت: 
سيستم استروتاكسی طرح جديد و روشی نوينی برای اعمال 
جراحی مغز از جمله امکان بايوپس��ی، خروج تومور، جس��م 
خارجی و هماتوم از داخل جمجمه بيمار را با كمترين تهاجم ، 

دقت عملکرد باال و درصد خطای پائين فراهم می سازد.
محمود حاجی بابايی اظهار داشت: سيستم های استروتاكسی 
كه سيستم های راهبر پانتوگرافيک نيز ناميده می شوند امروزه 
كاربرد وسيع تری در مراكز پيشرفته مغز و اعصاب جهان دارند 
به گونه ای كه اين نوع سيس��تم ها به جراح امکان می دهد تا 
بتواند با دقت هر چه بيش��تر به يک نقطه و يا نقاطی از پيش 

تعيين شده در مغز دسترسی پيدا كند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: از سيس��تم های اخي��ر در زم��ان 
عمل جراحی برای راهبری اس��تفاده می ش��ود ك��ه يکی از 

پيشرفته ترين آن ها سيستم MKM است.
عضو انجمن مخترعان كشور و يکی از نخبگان اصفهان با اشاره 
به اجزای تشکيل دهنده سيستم استروتاكسی، اظهار كرد: در 
اين سيستم كه بر روی استخوان جمجمه بيمار ثابت می شود 

برای هر بيمار شامل 3 عدد پين راهنما است.
وی سيس��تم استروتاكس��ی را به عنوان رفرنس برای ايجاد 
و گذران��دن يک صفح��ه فرضی از ك��ف مغز معرف��ی كرد و 
گفت: توس��ط 3 عدد فيکساتور به س��ر بيمار ثابت می شود و 
فيکساتورها امکان برداش��ت و نصب مجدد دايره مرجع را با 

حفظ اطالعات قبلی در اختيار جراح می گذارند.

 امسال در  ایام اربعین حسینی 
در مرزها ویزا  صادر نمی شود

معاون س��ازمان حج و زيارت بابيان اينکه س��اماندهی زائران 
برای اعزام به عتبات عاليات در ايام اربعين حسينی آغازشده 
است، گفت: امس��ال در مرزها ويزا صادر نمی ش��ود و زائران 
انفرادی بايد به كارگزاری های س��ازمان حج و زيارت مراجعه 
كنند. ناص��ر خدر نژاد گفت: كار س��اماندهی زائ��ران عتبات 
عاليات در ايام تاس��وعا و عاش��ورای حس��ينی و ايام اربعين 
حسينی آغازشده اس��ت و برنامه ريزی می كنيم كه در سال 
جاری اي��ن س��اماندهی در ش��هرهای زائران انجام ش��ود و 
ازدحامی كه در س��ال های گذش��ته در مرزها وجود داشت، 

امسال شاهد نباشيم.
وی افزود: امس��ال در مرزها ويزا صادر نمی ش��ود و سازمان 
حج و زيارت تا جايی كه س��فارت عراق اجازه دهد برای تمام 

متقاضيان ويزا دريافت می كند.

 ۷۰۷ چندقلوزایی در استان
 به ثبت رسید

     در 6 ماهه نخست س��ال جاري، ۷0۷ مورد چندقلوزايي در 
دفاتر ثبت احوال استان اصفهان به ثبت رسيده است.

مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از ابتداي فروردين 
تا پايان شهريورماه امس��ال، 42 هزار و 31۹ نوزاد در استان 
اصفهان متولد ش��دند. حاجی رحيميان افزود: در اين مدت، 
از مجموع والدت هاي صورت گرفته، 40 ه��زار و 835 مورد 
تک زايی، 656 مورد دوقلوزايي و 41 مورد س��ه قلوزايي بوده 
است. وي تصريح كرد: بيشترين تعداد چندقلوزايی در 6 ماهه 
نخست امس��ال، مربوط به شهرس��تان  اصفهان با 308 مورد 

دوقلوزايی و 21 مورد سه قلوزايی بوده است.

امکان خرید اینترنتی داروهای 
بیماران خاص

 رئيس سازمان تداركات پزشکی جمعيت هالل احمر از تبيين 
سامانه ارسال داروهای خاص برای بيماران خبر داد.

دكتر سيدحسام الدين مدنی با اشاره به مشکل تهيه داروهای 
خاص و تک نسخه ای برای برخی هموطنان گفت: درگذشته 

۷0روز برای تهيه داروهای تک نسخه ای زمان الزم بود.
مدنی بابيان اينک��ه در حال تدوين و تبيين س��امانه ای برای 
آسان تر ش��دن خريد و انتقال داروهای خاص هستيم، گفت: 
در حال حاضر اي��ن مدت ب��ه 30 روز كاهش يافته و به دنبال 
آن هس��تيم تا ضمن طراحی سيس��تمی، حض��ور مردم در 
داروخانه ها به حداقل برسد.وی افزود: براساس اين برنامه افراد 
می توانند نسبت به ثبت س��فارش آنالين و اينترنتی داروی 
مورد نظر خود در س��امانه ای كه در حال طراحی است، اقدام 
كنند و ثبت سفارش و روند از طريق پيامک به افراد متقاضی 
ارسال می شود و پس از تهيه از طريق پيک موتوری برای آن ها 
ارسال می شود.به گفته مدنی، اين پروژه در حال بررسی است.

سرطان زایی آنتن های تلفن همراه 
تایید نشده است

مديرعامل ش��ركت هم��راه اول، گزارش های س��ازمان جهانی 
بهداشت را مرجع اصلی س��المت خواند و گفت: تاكنون گزارش 
تاييد ش��ده ای در خصوص س��رطان زايی و زيان آنتن های تلفن 

همراه از سوی اين نهاد معتبر منتشرنشده است.
وحيد صدوقيدر حاش��يه نشس��ت راهبردی برنامه های شركت 
ارتباطات س��يار ايران در اس��تان های »اصفهان، كرمان، يزد و 
چهارمحال بختياری« گفت:درست است كه دكل های مخابراتی 
و تلفن همراه ارتفاع زي��ادی دارد ولی خود آنتن ها و تجهيزات » 
بی تی اس« 20 وات توان ارسال می كند در حالی كه تلفن همراه 
2 وات توان ارسال می كند.وی ش��بکه تلفن همراه را هوشمند 
خواند و افزود:هرچه فاصله تلفن همراه با آنتن كمتر باش��د، هم 
گوشی و هم»بی تی اس« توان كمتری ارسال می كند.صدوقی 
به مشتركان تلفن همراه توصيه كرد، در اماكنی كه قدرت آنتن 
دهی تلفن همراه ضعيف اس��ت، حتی االمکان از برقراری تماس 
خودداری كنند، زيرا در اين اماكن، تلفن های همراه توان بيشتری 
 به دكل ارس��ال كرده و چون گوش��ی تلفن نزديک گوش گرفته 
می شود، امکان دارد آسيب زايی بيشتری داشته باشد.مديرعامل 
شركت همراه اول افزود:يک آزمايشگاه بررسی تشعشعات امواج 
الکترومغناطيس بر بدن انسان نيز از شش س��ال گذشته با 20 
ميليارد ريال سرمايه گذاری در دانشگاه علم و صنعت تاسيس شده 
كه تاكنون دو بار در ۷0 ميدان تهران، چگالی امواج تلفن همراه، 

راديو و تلويزيون را اندازه گيری كرده است.

اخبار کوتاه

یاد بود
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دبير اجرايی كنگره بين المللی پوست ، زيبايی و ليزر گفت: 
آكنه يا جوش غرور جوانی و اگزما از ش��ايع ترين مشکالت 
پوس��تی در ايران به ش��مار می آيد. دكترمنص��ور نصيری 
كاشانی در حاشيه برگزاری كنگره يادش��ده ، اين موضوع 
را با توجه به مطالعه انجام شده در وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزش��کی عنوان ك��رد.وی در جم��ع خبرنگاران 

اظهارداشت: بيش��تر نوجوان ها از جمله بيشترين كسانی 
هس��تند كه به آكنه مبتال می ش��وند.نصيری كاش��انی در 
خصوص سرطان پوست نيز گفت: س��رطان » سلول های 
قاعده ای پوس��ت « در بين انواع س��رطان پوست، از ميزان 
شيوع بيش��تری در كشور برخوردار اس��ت كه راديوتراپی، 
ش��ايع ترين علت اين س��رطان به ش��مار می آيد.دانشيار 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران افزود: به عن��وان مثال آن 
دس��ته از مبتاليان به كچل��ی ، ازآنجاكه بيم��اری خود را 
 با اش��عه ايکس درمان می كنند احتمال ابتال به س��رطان 
س��لول های قاعده ای پوس��ت در آن ها بيش��تر می ش��ود. 
اين متخصص پوس��ت، يکی ديگر از علل ابتال به س��رطان 
 يادش��ده را نور خورش��يد عن��وان ك��رد و اظهارداش��ت: 
كرم های ضد آفتاب بخش��ی از اش��عه ماورا بنفش را عبور 
می دهند و از طرف ديگر افراد ، هميشه از ضد آفتاب استفاده 

نمی كنند و يا استفاده از آن را به دفعات ، تکرار نمی كنند.

رئي��س اداره بيم��ه و درم��ان وزارت آموزش وپ��رورش از 
بهره مندی دانش آم��وزان از مزايای بيمه ناش��ی از حوادث 
در جريان اردوهای دانش آموزی خبر داد و گفت: طبق بيمه 
حوادث مبلغ يک ميلي��ون و 500 هزار توم��ان بابت پيوند 
كليه به دانش آموزان پرداخت می شود. مهران عبدالکريمی 
درخصوص بيمه حوادث دانش آموزی اظهار داش��ت:  تمام 

دانش آموزان هنگام ثبت نام در مدرس��ه مبلغ 5 هزار تومان 
را بابت بيمه دانش آموزی واريز می كنن��د تا در هنگام بروز 
حادثه بتوان حمايت الزم را از آن ها داش��ت.وی افزود: يکی 
از بنده��ای بيمه دانش آموزی در س��ال ج��اری حمايت از 
دانش آموزان در بيماری های صعب العالج و كليوی است كه 
بر اين اس��اس اگر دانش آموزی نياز به پيوند كليه داشت به 
ميزان يک ميليون و 500 هزار تومان توسط بيمه پرداخت 
می ش��ود.رئيس اداره بيمه و درمان وزارت آموزش وپرورش 
درخص��وص بيم��ه مس��ئوليت دانش آموزان گف��ت: بيمه 
مسئوليت از دانش آموزان در اردوهای دانش آموزی و راهيان 
نور حمايت می كند و اگر اتفاق��ی در اردو بيفتد كه منجر به 
فوت دانش آموز ش��ود، ديه به طور كامل پرداخت می شود 
همچنين اگر حادثه ای منجر به جرح شد تا سقف 10 ميليون 

تومان توسط بيمه پرداخت می شود.

رئيس ش��ورای هماهنگی تبليغات اسالمی اس��تان اصفهان گفت: پيکر پاک 
شهيدان حسن عباسی تودشکی و سيد ابوالقاس��م معين الدينی كه به تازگی 
تفحص و شناس��ايی ش��دند، روز 11 آبان در گلستان ش��هدا بر دوش مردم 

واليت مدار اصفهان تشييع و به خاک سپرده می شوند.
 جعفر عسگری در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه با تشريح برنامه های 
بزرگداشت يوم اهلل 13 آبان در استان اصفهان اظهار كرد: در آيه 45 سوره ماده 
خدواند می فرمايد كه هر كه درراه خدا تالش كند، از مرگ نمی هراسد و اين 
بارزترين ويژگی  شهدای كربال بوده و انقالب اسالمی ما نيز برگرفته از همين 

فرهنگ عاشورائی است.
وی بابيان اينکه از بدو ش��روع انقالب اسالمی، دش��منان همواره با اسالم در 
عرصه های مختلف دش��منی كردند، افزود: مردم ايران نيز به دليل تبعيت از 
فرهنگ عاش��ورايی در همه صحنه های انقالبی و اسالمی پيروز بودند و شعار 
ومحوی 13 آبان امسال نيز به دليل تقارن با عاشورای حسينی)ع(، »هيهات 

من الذله« است.
رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به مذاكرات 
ايران با گروه 5+1 بيان كرد: مذاكرات با آمريکا را با عزت قبول داريم، نه اينکه 
ثمره استادگی 36 ساله انقالب اسالمی به دليل رفع نيازهای مادی ضايع شود.

آزادی خواهان جهان با اقتدا به قيام عاشورا قيام كردند
وی با اش��اره به اينکه امروز آزادی خواهان جهان با اقتدا به قيام عاش��ورا قيام 
كردند، تصريح كرد: در برخی از كشورهای اسالمی به نام اسالم، اسالم را سر 
می برند، همان طور كه فرزند اسالم را به نام اسالم سربريدند، راه اندازی گروه 
داعش و طالبان توسط آمريکا و استکبار جهانی نشان می دهد كه آن ها باهدف 
جلوگيری از نشر ارزش های عاشورائی اقدام به اين جنايات می كنند تا از منافع 

مالی و موجوديت خود دفاع كنند.

عسگری افزود: امروز در بسياری از كشورهای قدرتمند جهان كثرت مساجد 
بيشتر از كليساها به چشم می خورد و در آمريکا نيز دانشجويان به دين اسالم 
عالقمند ش��دند اما اس��تکبار جهانی با راه اندازی گروه تروريستی داعش و با 
سربريدن مسلمانان و خش��ونت های افراطی خود، سعی دارند كه جلوی نشر 
فرهنگ عاش��ورايی را بگيرند و ما بايد به دنبال آن باشيم كه ماهيت دشمنان 
اس��الم را نمايان كنيم و تاكتيک های دشمن را برای اقش��ار مختلف جامعه 
معرفی كني��م.وی بابيان اينکه اس��تکبار جهانی امروز داعش را كش��ورهای 
اس��المی به وجود آورده كه بين اهل تسنن و ش��يعه تکفير كند و در اين راه 
با صهيونيس��ت ها هم پيمان ش��ده، تصريح كرد: در پيام مقام معظم رهبری 
به كنگره ح��ج آمده كه اس��تکبار جهانی ب��ه دنبال ترويج اس��الم آمريکائی 
بوده و امام راحل فرمودند كه ش��عار»كل يوم عاش��ورا و كل ارض كربال« يک 
 دستور اس��ت كه هر روز و در هر جا بايد نهضت عاشورايی و حسينی را دنبال 

كنيم.
تقدیم 24 هزار شهید به انقالب اسالمی، س�ند گویای استمرار 

نهضت عاشورا است
رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان بابيان اينکه استمرار 
دشمن بر دشمنی خود با اسالم و ايستادگی مسلمانان جهان، سند بارزی است 
كه ما اين فرهنگ را دنبال می كنيم، افزود: تقديم 24 هزار ش��هيد به انقالب 
اسالمی، سند گويای اس��تمرار نهضت عاش��ورا بوده و 13 آبان امسال نيز كه 
با عاشورای حس��ينی تقارن دارد با ش��عار محوری»هيهات من الذله« برگزار 

می شود.
وی بابيان اينکه 3 رخداداد مهم در 13 آب��ان روی داده، افزود: تبعيد حضرت 
امام)ره(، تس��خير النه جاسوس��ی و به ش��هادت رس��يدن تع��داد زيادی از 
دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران، اهميت اين روز را دوچندان می كند و 

حركت در روز 13 آبان حركتی برای مقابله با ظلم و ظالم است.
عس��گری ب��ا اش��اره ب��ه كميته ه��ای بزرگداش��ت ي��وم اهلل 13 آب��ان بيان 
ك��رد: كميته ه��ای برنامه ري��زی، دانش آم��وزی، دانش��جوئی، ط��الب 
و روحاني��ون، تش��کل های مردم��ی و هيئت ه��ای مذهب��ی، مس��اجد، 
فرهنگ��ی هن��ری، س��ازمان تبليغ��ات اس��المی و اطالع رس��انی، ارزياب��ی 
 و پش��تيبانی ب��رای بزرگداش��ت ي��وم اهلل 13 آب��ان در اس��تان تش��کيل 

شده است.
وی با اشاره به تجمع بزرگ دانش آموزان و دانشجويان در روز 13 آبان در ميدان 
امام)ره( تصريح كرد: اين تجمع با حضور دانش آموزان، دانشجويان و 60 هيئت 
مذهبی در ميدان امام)ره( اصفهان برگزار می شود و بيانيه ها قرائت و نماز ظهر 

عاشورا اقامه می شود.
عس��گری ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری ويژه برنامه ه��ای ي��وم اهلل 13 آب��ان در 
شهرستان های اس��تان اصفهان گفت: در شهرس��تان ها نيز ويژه برنامه هائی 
از 11 ت��ا 13 آب��ان برگ��زار می ش��ود و در برگ��زاری اس��ت بزرگداش��ت 
آموزش وپ��رورش، ش��هرداری، دس��تگاه های انتظام��ی، نظام��ی و امنيتی 
 و صداوس��يما ب��ا ش��ورای هماهنگ��ی تبليغات اس��المی اس��تان همکاری

 می كنند.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی پوست ، زیبایی و لیزر

آکنه و اگزما از شایع ترین مشکالت پوستی در ایران

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد

13 آبان ؛تجمع بزرگ دانش آموزان و دانشجویان در میدان امام 
تشییع پیکر پاک 2 شهید دوران دفاع مقدس در اصفهان

رئیس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش وپرورش

پرداخت دیه به دانش آموزان در حوادث اردوها

ما در اصفهان فضا 
را تحت کنترل 

خودداریم تا 
حادثه دیگري 
اتفاق نیفتد و 
باقوت نیز به 
دنبال کشف 

مسئله هستیم اما 
منتظریم تا پرونده 

به پایان خود 
برسد



اخبار کوتاهيادداشت

صرافان بدون مجوز فقط تا پنجم آذر 
دارند مهلت 

در پی ایراد و ابهام��ات مطرحه صرافان نس��بت به نامه اخیر 
بانک مرک��زی در رابطه با تعیین مهلت زمان��ی تمدید اعتبار 
بر اساس دس��تورالعمل جدید، بانک مرکزی اعالم کرد که با 
اتمام اعتبار مجوز صرافی ها، آن ها از منظ��ر این بانک دارای 
مجوز تلقی نشده و مشمول مهلت دس��تورالعمل نیستند.با 
بازنگری شورای پول و اعتبار در دستورالعمل مربوط به فعالیت 
صرافی ها که در مرداد سال گذشته تدوین شد و آن ها را موظف 
به انطباق با آن کرده بود مهلت دیگری برای سازگاری صرافان 
با قوانین جدید تعیین شد.بنا بر ماده )45( دستورالعمل اجرایی 
تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد سال 
1393 ، صرافی های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ 
ابالغ دستورالعمل، موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه از 
تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.همچنین 
مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.همچنین 
در کنار سایر بندهای آن در موارد مربوط به افزایش سرمایه نیز 
تغییراتی ایجاد و عنوان شد که تقس��یم بندی صرافی ها به دو 
نوع اول و دوم حذف و آن ها می توانند برحسب توان و ظرفیت 
خود، نسبت به خریدوفروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به 
حواله های ارزی اقدام کنند.از سویی دیگر  حداقل سرمایه اولیه 
تأسیس صرافی متعلق به مؤسسات اعتباری)بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیر بانکی( و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج،  
اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و 

در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

برداشت آب از 300 دشت کشور 
ممنوع شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با 
اشاره به وجود بیش از 500 دشت در کشور، گفت: از این تعداد 
نزدیک به300 دشت ممنوعه اعالم شده است.جهانگیر حبیبی 
در نشست تخصصی آب باهدف توسعه پایدار بابیان اینکه بیش 
از 84.5درصد از سطح کش��ور را مناطق نیمه خشک و خشک 
و بیاباني تش��کیل می دهد افزود: تنها 15تا16درصد از کشور 
دارای آب وهوای مرطوب است که اما طی چند سال اخیر تغییر 
اقلیم تاثیر زیادی بر منابع آبی کشور گذاشته است.وی اظهار 
کرد: 70درصد مصارف آب شرب نیز  از منابع زیرزمینی تامین 
می ش��ود که حدود 3.2میلیارد مترمکعب از منابع سطحی و 
5.1 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی اس��تفاده می کنند.

حبیبی با اش��اره به وجود بیش از 500 دشت در کشور، افزود: 
از این تعداد نزدیک به300دش��ت ممنوعه اعالم ش��ده است.

حبیبی بابیان اینکه اکنون 750 هزار چاه در سطح کشور وجود 
دارد، تصریح کرد: در سال 50 تنها 50 هزار چاه در کشور وجود 
داشت اما اکنون 15برابر شده اس��ت درحالی که برداشت آب 
از 10به50میلیون مترمکعب رسیده اس��ت این عدم تناسب 

برداشت نشان از کم شدن آبخوان هاست.

4
بورس ایران با سومین بورس بزرگ دنیا مرتبط می شود

با امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
 ایران و چین، بورس ایران با سومین بورس بزرگ دنیا مرتبط می شود.این تفاهمنامه با موضوع ایجاد

 زمینه های سرمایه گذاری بین المللی و انتقال تجربیات فیمابین ایران و چین به امضای مدیران عامل 
شرکت های سپ�رده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران و چین رسید.
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رئیس اتحادیه گوش��ت قرمز اصفهان نسبت به فروش گوشت 
کله گاو و جگر  مرغ به عنوان گوشت  چرخ کرده به مردم در برخی 

از فروشگاه ها و بازار های روز هشدار داد.
 اصغر پورباطنی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از فروشگاه های 
زنجیره ای اقدام به ارسال پیامک هایی مبنی بر فروش گوشت 
قرمز زیر قیمت ع��رف بازار کرده ان��د.وی بابی��ان اینکه با این 
پیامک ها گوشت درجه سه و چهار را به عنوان گوشت درجه یک 
به مردم می فروشند، افزود: این موضوع از نظر شرعی مشکل دارد 

و از نظر اقتصادی قصابان را متضرر کرده است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان با اشاره به مکاتبات 
متعددی که با مدیر فروش��گاه ها داش��ته اس��ت، تصریح کرد: 
پاسخی که فروشگاه ها به ما می دهند قانع کننده نیست.وی ادامه 
داد: مردم عادی توانایی تشخیص گوش��ت درجه یک و درجه 
چهار را از یکدیگر ندارند.پور باطنی با اش��اره به ارائه گزارشات 
تخلفات برخی از این فروشگاه ها به تعزیرات حکومتی و نهاد های 
مربوطه تاکید کرد: فروش��گاه ها جریم��ه را پرداخت کرده و به 
اقدامات قبلی خود ادامه می دهند.وی اضاف��ه کرد: مردم باید 
بدانند که تفاوت دو یا سه هزار تومانی قیمت گوشت با عرف بازار 

به طور قطع حکایت از مشکالتی در گوشت ارائه شده، دارد.رئیس 
اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود از تداخل صنفی با برخ��ی از اتحادیه ها انتقاد کرد و گفت: 
برخی از فروشگاه های خواروبار فروشی اقدام به فروش گوشت 
می کنند که با قوانین س��ازگار نیست.وی با اش��اره به اهمیت 
بهداشت و نظارت های بهداشتی بر واحد های قصابی اظهار کرد: 
مسئوالن باید هر چه زودتر نسبت به برخورد با این افراد اقدام 
کنند.پور باطنی ادامه داد: ورود اصناف دیگر به کار فروش گوشت 
بر وضعیت اقتصادی قصابی ها تأثیر منفی گذاشته است.50سال 

است که قیمت گوشت در زمستان افزایش می یابد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در آینده افزایش قیمت گوشت 
قرمز را ش��اهد هس��تیم یا خیر، تصریح کرد: 50 سال است که 
در زمستان قیمت گوش��ت به میزان نا چیزی افزایش می یابد.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان دالیل اصلی این امر 
را عرضه کم دام در زمستان عنوان کرد و افزود: صادرات گوشت 
و همچنین افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت نهادهای 
دامی، س��وخت و حمل ونقل نیز برافزایش قیمت گوشت موثر 
است.وی نسبت به فروش گوشت کله گاو و جگر  مرغ به عنوان 
گوش��ت  چرخ کرده به مردم در برخی از فروشگاه ها و بازار های 
روز هشدار داد و تأکید کرد: حدود یک هزار و 100 واحد صنفی 
در اصفهان به فعالیت مشغول هستند که حدود 600 واحد به 
صورت پروانه دار و س��ایر واحد ها نیز به دنب��ال دریافت پروانه 
فعالیت هستند.پورباطنی اضافه کرد: در ماه های اخیر و با توجه 
به بازرسی های انجام شده درخواست پلمب 10 واحد متخلف را 
به اتاق اصناف اصفهان گزارش کرده ایم تا توس��ط اداره اماکن 

نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم تصمیمات جدید 
درب��اره پرداخ��ت وام ازدواج، گفت: اولوی��ت پرداخت با 
وام 3 میلیون تومانی اس��ت نه 5 میلی��ون تومانی.اصغر 
میرمحمد صادق��ی درباره توقف پرداخت تس��هیالت 5 
میلیون تومانی ازدواج گفت: بانک ها برای تسریع در امور 
مربوط به متقاضیان تسهیالت ازدواج و پرداخت و یا عدم 
پرداخ��ت وام 5 میلیون تومانی خ��ود باید تصمیم گیری 
کنند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ب��ا تاکید بر اینکه 

اولویت پرداخت تسهیالت ازدواج با وام 3 میلیون تومانی 
است نه 5 میلیون تومانی اظهارداشت: این تصمیم برای 
تس��ریع در پرداخت تس��هیالت ازدواج اتخاذشده است.

میرمحمد صادقی بابیان اینکه اگر بان��ک ها مازاد منابع 
قرض الحسنه دارند می توانند تسهیالت 5 میلیون تومانی 
پرداخت کنند گفت: کل تسهیالت پرداختی ازدواج طی 
7 ماه اول سال های گذشته 450 تا 500 هزار فقره بوده 
که این رقم در هفت ماهه ابتدای سال جاری به 730 هزار 

فقره افزایش یافته اس��ت.وی اظهار امیدواری کرد که با 
تسریع در پرداخت تسهیالت ازدواج دیگر هیچ متقاضی 
تسهیالت مربوط به سال 92 به بعد در سامانه ازدواج باقی 

نمانده باشد. 
متقاضیانی که باید برای دریافت تسهیالت به شعب بانک 
ها مراجعه کنند در صورتی که دو م��اه بعد از زمان مقرر 
اقدامی در این زمینه انجام ندهند، خودبه خود نام آن ها از 

سامانه تسهیالت ازدواج حذف می شود.

رئیس اتحاديه گوشت قرمز استان اصفهان هشدار داد

به پیامک های  فروش گوشت قرمز زير قیمت بازار توجه نکنید

مدير کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد:

فرصت دو ماهه متقاضیان وام ازدواج از زمان مقرری

فروش گوشت کله گاو و جگر مرغ به عنوان گوشت چرخ کرده 
زاينده رود از نیمه دوم آبان 
برای کشت پايیزه جاری 

می شود
رئیس مجم��ع نمایندگان 
استان اصفهان از رها کردن 
آب در رودخان��ه زاینده رود 
پایی��زه  کش��ت  ب��رای 
کشاورزان از نیمه دوم آبان 

امسال خبر داد.
 عب��اس مقتدای��ی اف��زود: 
آب زاینده رود از ش��انزدهم 
آبان ماه، بعد از منطقه اصفهان در اختیار کش��اورزان 
ش��رق این ش��هر قرار خواه��د گرفت و ب��ه مدت یک 
 ماه ج��اری خواهد بود تا کش��ت اولیه پایی��زی انجام

 شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
پس از کش��ت به جهت اینکه پیش بینی شده بارندگی 
در سطح استان اصفهان ش��ود، جریان آب زاینده رود 
متوقف می ش��ود و دوباره چند روز قبل از شروع سال 

94 بازخواهد شد.
وی تصریح کرد: پیش بینی ها این اس��ت ک��ه تا پایان 
خرداد سال آینده آب در اختیار کشاورزان برای انجام 

یک کشت کامل خواهد بود.

 تلفن های چهار محال
 و بختیاری هم کد شد

تلفن های ثابت استان چهار 
محال و بختیاری از دیروز 
ه��م ک��د ش��د و کدهای 
بین شهری 0381 و 0382 

به 038 تغییر یافت .
هم کدس��ازی  ط��رح   
تلفن ه��ای ثاب��ت در 29 
مرکز شهری و 129 مرکز 
روستایی در سطح شهرس��تان های شهرکرد، فارسان، 
لردگان، بروجن، س��امان، بن، اردل، کیار و کوهرنگ 
انجام شده و شماره مشترکان از 7 رقم به 8 رقم تغییر 

کرد.
مش��ترکان می توانن��د با مراجعه به س��ایت ش��رکت 
مخابرات اس��تان چهار مح��ال و بختیاری به نش��انی

www.tci-chba.ir و واردکردن شماره تلفن قدیم، 
از شماره جدید خود مطلع شوند.
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اخطار اجرایی
8/165 کالسه:93-121 به موجب رای شماره 694 تاریخ 93/4/30 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی حاجیان به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: ایران جهانی آباد به نشانی 
 – نسترن  بلوک   – گلها  مجتمع  فرعی  خورشید  ایثار  خ   – غدیر  بلوار   –  سپاهانشهر 
ابالغ شد،  قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه  واحد 102. ماده 34 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه   محکوم 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
حل  شورای  حقوقی   32 شعبه  م الف:19072  نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،   مالی 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/166 شماره دادنامه: 9309970353000952 شماره پرونده: 9209980358301544 
شماره بایگانی شعبه: 930022 شاکی: آقای احمد بامان کچی به نشانی اصفهان – خ جی 
– خ ش رجایی – بن بست رز –پ7 متهم: آقای شهاب حیدری به نشانی مجهول المکان 
اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
فرزند  حیدری  شهاب  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
عزت ا... دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجه دوازده فقره چک جمعًا به مبلغ چهارصد 
و بیست میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار ریال موضوع شکایت آقای احمد بامان 
کچی بدین شرح که حسب شکایت شاکی متهم کارگر شاکی بوده و چکها جهت وصول 
و تحویل وجه آن به شاکی به وی ارائه گردیده و متهم پس از وصول چکها متواری 
به مراتب و کیفرخواست صادره  با توجه  اند  ننموده  گردیده و وجه چکها را مسترد 
وگواهی بانکهای مربوطه و علی رغم ابالغ وقت رسیدگی به متهم و عدم حضور و دفاع 
از خویش دادگاه مجرمیت متهم را ثابت دانسته و به استناد ماده 674 قانون تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده مشارالیه را به تحمل سه سال حبس محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
باشد. می  اصفهان  استان  مرکز  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 

م الف:19079 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/167 شماره دادنامه: 9309970353000955 شماره پرونده: 9209980358700408 
خ   – اصفهان  نشانی  به  غزالی  مهران  آقای  شاکی:   920570 شعبه:  بایگانی  شماره 
 مشتاق دوم – جی شیر – سروستان – بوستان – مجتمع نگین – واحد4B 5 متهمین:

 – چمران  شهید  کوچه   – کنگاز   – جی  خ  نشانی  به  صادقی  علی  رجب  آقای   -1  
نشانی  به  شیرمحمدی  مرتضی  آقای   -2 اصفهان(  مرکزی  زندان  پالک39)ساکن 
مجهول المکان 3- آقای سید جواد حسینی به نشانی اصفهان – خوراسگان – خ اباذر 
اتهام ها: 1- تخریب  پالک24 )فعاًل ساکن زندان مرکزی اصفهان(   – میدان طالقانی   –
2- سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم   را 
اتهام آقایان 1- سید جواد حسینی فرزند سید محمد 2- رجبعلی صادقی فرزند علی 
بابا 3- مرتضی شیرمحمدی دائر بر مشارکت در سرقت از انبار و تخریب شیروانی و 
 قفل انبار موضوع شکایت آقای مهران غزالی بدین شرح که انبار شاکی مورد سرقت 
داشته  قرار  شاکی  انبار  کنار  در  وی  منزل  که  حسینی  جواد  سید  به  و  گرفته  قرار 
 مشکوک و با گزارش موضوع به پلیس و بازرسی از منزل وی اقالمی از اموال مسروقه 
شامل کابل، سم پاش، تیغه اره دستگاه آهن بری، جاروبرقی کشف گردیده که متهم سید 
جواد حسینی ابتدا اقرار داشته که به اتفاق دو متهم دیگر سرقت کرده اند و در ادامه 
منکر سرقت خود و ادعا داشته دو متهم دیگر سرقت و اموال مسروقه را در منزل وی 
آورده اند و با دستگیری رجبعلی صادقی دوباره از حرف خود عدول و اظهار داشته 
دستگیر  و  شناسایی  شیرمحمدی  مرتضی  و  اند  کرده  سرقت  شیرمحمدی  مرتضی 
از  بعضی  کشف  و  حسینی  جواد  سید  متناقض  اظهارات  به  توجهًا  علیهذا  اند   نشده 

اقالم مسروقه در منزل وی دادگاه مجرمیت سید جواد حسینی را درحد سرقت از انبار 
شاکی ثابت تشخیص و به لحاظ عدم دلیل اثباتی بر علیه متهمین ردیف دوم و سوم 
و سوم  دوم  ردیف  متهمین  برائت  بر  اساسی حکم  قانون   37 اصل  استناد  به  دادگاه 
نماید و در رابطه  اعالم می   آقایان رجبعلی صادقی و مرتضی شیرمحمدی صادر و 
با اتهام سید جواد حسینی مبنی بر تخریب شیروانی و قفل انبار نیز با توجه به اظهارات 
عدم  لحاظ  به  دادگاه  داشته  کوتاهی  دیوار  و  نداشته  کامل  سقف  اینکه  بر  مبنی   وی 
از  حسینی  جواد  سید  برائت  به  حکم  اساسی  قانون   37 اصل  به  مستنداً  اثباتی   دلیل 
حیث تخریب صادر و اعالم می نماید و به استناد ماده 661 و ماده 667 قانون تعزیرات 
و حبس  سال  دو  به  سرقت  باب  از  را  حسینی  جواد  سید  بازدارنده  مجازاتهای   و 
و  پرونده  یک  صفحه  شرح  به  شاکی  اموال  استرداد  و  تعزیری  شالق  ضربه   50 
صادره  رای  نماید  می  محکوم  اموال  قیمت  یا  مثل  استرداد  عین  فقدان  صورت  در 
تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  حضوری 
عمومی  دادگاه   104 شعبه  دادرس  مظفریان  م الف:19080  باشد.  می  اصفهان  استان 

جزایی اصفهان 
حصر وراثت

8/168 آقای فرید لقمانی دارای شناسنامه شماره 24947 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3644/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید حمید لقمانی خوزانی بشناسنامه 1164 در تاریخ 93/6/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
فرید لقمانی ش.ش 24947 )فرزند( 2- سید وحید لقمانی ش.ش 940 )فرزند( 3- مریم 
مدرس مطلق ش.ش 38874 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:18708 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/169 آقای بهروز ریاحی زانیانی دارای شناسنامه شماره 1502 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3635/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   473 بشناسنامه  زانیانی  ریاحی  محمدحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
93/2/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- بهروز ریاحی زانیانی ش.ش 1502 )فرزند( 2- تاج بیگم ریاحی 
شهرآ   -4 )فرزند(   593 ش.ش  زانیانی  ریاحی  شایسته   -3 )فرزند(   1 ش.ش  زانیانی 
ریاحی زانیانی ش.ش 1227 )فرزند( 5- عزت ریاحی زانیانی ش.ش 32236 )همسر(. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18711 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/170 آقای بهروز ریاحی زانیانی دارای شناسنامه شماره 1502 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3636/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزت ریاحی زانیانی بشناسنامه 32236 در تاریخ 93/4/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- بهروز ریاحی زانیانی ش.ش 1502 )فرزند( 2- شایسته ریاحی زانیانی ش.ش 
انجام تشریفات  با  اینک  )فرزند(.  زانیانی ش.ش 1227  )فرزند( 3- شهرآ ریاحی   593
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18713 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

دارای  اصفهانی  خوان  مدح  منصور  وکالت  با  کوجانی  احمدی  غالمعلی  آقای   8/171
دادگاه  این  از  3628/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   57 شماره  شناسنامه 
اصغر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/6/12 تاریخ  در   237 بشناسنامه  احمدی 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمدحسین احمدی ش.ش 
 -3 )فرزند(   1274169585 ش.ش  کوجانی  احمدی  هاجر   -2 )فرزند(   1274991358
ملیکا احمدی ش.ش 1276150660 )فرزند( 4- فاطمه رضائی ش.ش 12052 )همسر( 
5- خورشید بیگم حسینی ش.ش 195 )مادر( 6- غالمعلی احمدی کوجانی ش.ش 57 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )پدر(. 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18715 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت 

به  دادخواست  شرح  به   13473 شماره  شناسنامه  دارای  شلیان  فاطمه  خانم   8/172
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3625/93ح10  کالسه 
 93/6/25 تاریخ  در   28531 بشناسنامه  مشتاق  غالمرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
مشتاق  مرتضی   -2 )فرزند(   1810378761 ش.ش  مشتاق  مهدی   -1 ذیل:  افراد  به 
)فرزند(   1810441501 ش.ش  مشتاق  مستوره   -3 )فرزند(   1820141871 ش.ش 
)همسر(.   13473 ش.ش  شلیان  فاطمه   -5 )مادر(   14 ش.ش  منصوری  اشرف   -4
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
گواهی صادر خواهد شد.م الف:18717  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک   آگهی ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت 

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 787  اف  تقی  امیررضا  آقای   8/173
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3603/93ح10  کالسه 
 93/2/3 تاریخ  در   24993 بشناسنامه  کوبان  توتون  عفت  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
تقی اف ش.ش  امیررضا  )فرزند( 2-  تقی اف ش.ش 366  ذیل: 1- محمدحسین  افراد 
اف ش.ش  تقی  بدری   -4 )فرزند(   1696 اف ش.ش  تقی  محمدرضا   -3 )فرزند(   787
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  )فرزند(.  تقی اف ش.ش 952  )فرزند( 5- فروغ   871
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18719 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصروراثت 

8/174 آقای احسان حیدری دنبه دارای شناسنامه شماره 27279 به شرح دادخواست 
به کالسه 3624/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/6/31 تاریخ  در   16862 بشناسنامه  حیدری  حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به افراد ذیل: 1- احسان حیدری دنبه ش.ش 27279 )فرزند( 2- الهام حیدری ش.ش 
25857 )فرزند( 3- پروین حیدری دنبه ش.ش 18867 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18720 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصروراثت 

شرح  به   2985 شماره  شناسنامه  دارای  نوکابادی  لنجان  نوری  مجید  آقای   8/175
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3626/93ح10  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالوهاب نوری لنجان نوکابادی بشناسنامه 
4 در تاریخ 93/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل: 1- منصور نوری لنجان نوکابادی ش.ش 40409 )فرزند( 
2- مسعود نوری لنجان نوکابادی ش.ش 992 )فرزند( 3- مجید نوری لنجان نوکابادی 
 -5 )فرزند(   40407 ش.ش  نوکابادی  لنجان  نوری  سهیال   -4 )فرزند(   2985 ش.ش 
نوکابادی  لنجان  نوری  )فرزند( 6- زهره  نوکابادی ش.ش 40408  لنجان  نوری   ناهید 

ش.ش 485 )فرزند( 7- الهام نوری لنجان نوکابادی ش.ش 3646 )فرزند( 8- عصمت 
جمشیدی نوکابادی ش.ش 29553 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.م الف:18722 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت 

8/176 خانم ملوک السادات صالحی دارای شناسنامه شماره 993 به شرح دادخواست 
به کالسه 3486/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مختار سیاوشی جق جقی بشناسنامه 436 در تاریخ 86/4/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل: 1- علی محمد سیاوشی ش.ش 9 )فرزند( 2- خداداد سیاوشی ش.ش 1439 
)فرزند( 3- صفرعلی سیاوشی جق جقی ش.ش 2385 )فرزند( 4- مهدی سیاوشی جق 
السادات  )فرزند( 6- ملوک  )فرزند( 5- فاطمه سیاوشی ش.ش 1487  جقی ش.ش 59 
صالحی ش.ش 993 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م الف:18724 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت 

شرح  به   31 شماره  شناسنامه  دارای  سعدآباد  کوچک زاده  عبدالحسین  آقای   8/177
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3611/93ح10  کالسه  به  دادخواست 
بشناسنامه  سعدآباد  کوچک زاده  زینب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/5/16  1270913131 در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- عبدالحسین کوچک زاده سعدآباد ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   700 دهقانیان سعدآبادی ش.ش  فاطمه   -2 )پدر(   31
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18726 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصروراثت 

8/178 خانم فاطمه حسن زاده دارای شماره ملی 1292408871 به شرح دادخواست 
به کالسه 3615/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جالل حسن زاده بشناسنامه 766 در تاریخ 91/9/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 
1- زهرا حسن زاده ش.ش 2288 )فرزند( 2- فاطمه حسن زاده ش.ش 1292408871 
)فرزند( 3- پریسا حسن زاده ش.ش 1271492199 )فرزند( 4- عفت مغیث ش.ش 817 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   12 ش.ش  سیاهی  چاله  خسروی  زینت   -5 )مادر( 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18728 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 
حصروراثت 

8/179 خانم زهرا فاطمی موغاری دارای شناسنامه شماره 447 به شرح دادخواست 
به کالسه 3606/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   1929 بشناسنامه  موغاری  فاطمی  اکبری  علی  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ 92/11/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل: 1- فاطمه مشایخ ش.ش 39487 )همسر( 2- اعظم فاطمی 
موغاری ش.ش 264 )فرزند( 3- زهرا فاطمی موغاری ش.ش 447 )فرزند( 4- سید امیر 
 4155 ش.ش  موغاری  فاطمی  حسین  سید   -5 )فرزند(   7505 ش.ش  موغاری  فاطمی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   )فرزند(. 
از تاریخ  می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18729 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
8/53 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

زاینده رود  و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از دو اصلی مزرعه فضل آباد

1-رای شماره 6280-93/7/17- فضل ا... صدری پور شهرضائی فرزند رضا به ش.ش 
1322 شهرضا و شماره ملی 1199069523 

الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به 
باب  از پالک 1507 جمعًا تشکیل یک  انضمام قسمتی  به  مساحت 87/80 مترمربع که 

خانه را داده است.
 103/18 مساحت  به   1507 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ب- ششدانگ 

مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1506جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است.
 403 به ش.ش  جمشید  فرزند  بگی شهرضا  نصرت   -93/7/17-6282 2-رای شماره 

شهرضا و شماره ملی 1199137911 
الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به 
باب  از پالک 1507 جمعًا تشکیل یک  انضمام قسمتی  به  مساحت 87/80 مترمربع که 

خانه را داده است.
از یک باب خانه مفروزی از پالک 1507 به  ب- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
مساحت 103/18 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1506جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/24

سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی  

ابنیه بخش یک  یکبابخانه پالک شماره 1/2964 واقع در  چون تحدید حدود ششدانگ 
بنام آقاي کیامرث باهنر فرزند عباس و غیره در  ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی 
قانون  اخیرازماده 15  بنابه دستورقسمت  اینک  نیامده است  به عمل  ثبت است  جریان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1393/9/8 ساعت  نامبرده  تقاضای  بر طبق  ثبت و 
بکلیه مالکین و  این آگهی  به موجب  لذا  8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت،معترض می  بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این 
گردد  نشده  بینی  پیش  تعطیلی  با  مواجه  تحدید  روز  چنانچه  ضمنًا  نماید  ارائه  اداره 
 1393/08/08 انتشار:  تاریخ  شد0  خواهد  انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  حدود   تحدید 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ اجرائیه

بدینوسیله به شرکت کیمیا اسید نقش جهان به شماره ثبت 985 اداره ثبت شرکتهاي 
مامور  گزارش  برابر  که   172 پالک  غربي  حافظ  خیابان  شهرضا  آدرس  به  شهرضا 
میگردد؛  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرس  در  مذکور  شرکت  ابالغ 
شماره  رسمی  اسناد  1388/10/15دفتر  مورخ   71337 شماره  اجاره  سند  براساس 
60 اصفهان شماقطعه زمینی به مساحت ده هزار مترمربع از اراضي ملي پالک ثبتی 
اید  نموده  اجاره  اراضی(  امور  )مدیریت  کشاورزی  جهاد  سازمان  از    56/1 شماره 
تخلیه  اجرائیه جهت  بستانکار  به درخواست  بنا  و  اجاره  انقضاء مدت  به  توجه  با  که 
تحت  پرونده  و  صادر  سند  کننده  تنظیم  دفترخانه  توسط  اجاره  مورده  ید  خلع  و 
شماره بایگاني9300989 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشکیل و تحت کالسه 
لذا  میباشد  رسیدگی  جریان  در  شهرضا  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  در   9300053
جهت  مراتب   1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به 
میگردد  منتشر  و  اصفهان درج  زاینده رود چاپ  در روزنامه  نوبت  یک  به شما  ابالغ 
یافت.  خواهد  جریان  اجرائی  عملیات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف   و 

یوسفیان مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 
مزایده 

298 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به کالسه 910493ج12 جلسه مزایده ای در تاریخ 93/08/29 ساعت 9 صبح در 
محل این اجرا اتاق 321 طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت جهت فروش 
پالک ثبتی زیر برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی 
اصفهان – خ سروش – خ عسکریه – خ شمس – نبش خیابان پژمان بختیاری – مقابل 
پ48 مراجعه و از ملک بازدید و باتودیع نقدی 10% قیمت پایه  پارک محلی فرسان – 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
اوصاف ملک: ملک یاد شده به پالک ثبتی 15190/11654 و 15190/7285 بخش 5 ثبت 
اسکلت  با  قدیمی  نسبتًا  آپارتمان  که ساختمان  مترمربع  به مساحت 150/59  اصفهان 
دیوارهای باربر و سقفها از تیرآهن و آجر و نمای خارجی از سنگ – بدنه داخلی اندود 
گچ و نقاشی – دربهای خارجی پروفیل آهنی و دربهای داخلی چوبی – سرویسها کاشی 
کفپوش های داخلی از موزاییک و پوشش موکت و  کاری و کابینت آشپزخانه فلزی – 
از حیاط  استفاده  دارای حق  و  آبی  بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر  گرمایش 
مشاعی می باشد. قیمت برآورد شده 6/960/000/000 ریال است. ملک خالی از سکنه 

است.م الف:16746 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

7/532 شماره آگهی: 139303902004000150 شماره پرونده: 8904002004000080 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 8900274 شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه 
مذکور  اصلی  از  فرعی   36 از  اصلی مجزی شده  از 14458  فرعی   پالک شماره 974 
به مساحت 465/70 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – خیابان 
 جابرانصاری – روبروی بانک سپه – کوچه 16 متری الله – بن بست گلبرگ – پالک7 
شماره  با   154841 ثبت  ذیل  امالک   29 دفتر   36 صفحه  در  آن  مالکیت  سند   که 
 چاپی 433656 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل شیاریست به کوچه به طول

جنوبًا  متر   34/5 طول  به   14458/973 پالک  با  مشترکیست  شیار  شرقًا  متر   13/5
با  با پالک 14458/97 به طول 13/5 متر غربًا شیار مشترکیست   شیار مشترک است 
یک  فوق  پالک  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  متر   34/5 طول  به   14458/975  پالک 
ساختمان مسکونی نوساز با اسکلت بتنی 5 طبقه دارای 8 واحد مسکونی که طبقه همکف: 
 پارکینگ و یک واحد منهای 60 با متراژ مفید حدوداً 110مترمربع طبقات اول و دوم و سوم

 2 واحدی با متراژ  مفید حدوداً 135 مترمربع، طبقه چهارم با متراژ مفید حدوداً 240 مترمربع 
 و براساس پروانه اولیه صادره به متراژ کل 1458/84 مترمربع احداث گردیده است. 
دارای  سرامیک  و  آجر  پارکینگ  دیوارهای  و  تراورتن  سنگ  ساختمان   نمای 

آسانسور که در مرحله راه اندازی می باشند. کلیه واحدها با کف سرامیک دارای انباری 
و پارکینگ بوده که در مرحله اجرای کابینت و نقاشی می باشند. کلیه پنجره ها آلومینیومی 
– سیستم سرمایش و گرمایش کولر و پکیج – دربهای واحدها چوبی ملکی آقای جمشیدی 
اصفهان   129 دفترخانه   1388/08/23-37741 شماره  رهنی  سند  طبق  که   آفارانی 
فوق  ملک  بانک  اعالم  طبق  و  می باشد  واقع  اصفهان  اقتصاد  مهر  بانک  رهن   در 
 فاقد بیمه نامه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/08/26 در اداره 
چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد   اجرای 
 اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 31/455/000/000 ریال 
فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  کس  هر  به  و   شروع 
از  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  ذکر  به   می شود.الزم 
 حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
 نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  است.  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده   معلوم 
به  مازاد  محل  از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در 
رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا  مزایده مسترد   برنده 
چاپ اصفهان مورخ 1393/08/08 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مبلغ  مزایده  جلسه  در  شرکت  جهت  توضیحًا  می گردد.  موکول  بعد  روز  به   مزایده 
و  کتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا  اداره  فیش مخصوص  طی  مزایده  پایه  از  درصد   ده 
را  خرید  مبلغ  کل  باید  مزایده  برنده  است. ضمنًا  الزامی  معتبر  شناسایی  کارت   ارائه 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:19308 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
8/11 شماره: 103/93/2320/337-93/8/3 خانم ناهید شیسی فرزند عباس به استناد 
است مدعی  گواهی شده  امضاء شهود رسمًا  و  که هویت  استشهادیه محلی  برگ  دو 
است که سند مالکیت المثنی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب بوم کند و حصار 
واقع  9-اصلی  از  فرعی   1627 پالک شماره  و شماره  مترمربع  به مساحت چهارصد 
در علیاء جزء بخش 9 که در صفحه 431 دفتر 96- امالک ذیل ثبت 11957 به شماره 
چاپی 263879 بنام علی محمد جواهری فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند رسمی شماره 79870 مورخ 1386/06/24 دفترخانه 7 نطنز که اشتباهًا 
بر روی سند مالکیت اولیه صورت گرفته به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن دراثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف:135 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

8/95 در خصوص پرونده کالسه 1317/93 خواهان غالمرضا خزاعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی آیریا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/15 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19737 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده مال غیر منقول 

8/153 اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالسه 930179ج17 له خانم زرین تاج شریفی دهاقانی علیه مسعود – سعید 
زهرا و فاطمه همگی شریفی دهاقانی مبنی بر مطالبه اجرت المثل و مهریه در روز   –
سه شنبه مورخ 93/8/6 ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 207 طبقه دوم 
دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت( جهت فروش 1 حبه از 72 حبه شش دانگ پالک 
ثبتی 2681/53 بخش یک اصفهان به نشانی اصفهان – خ صائب – ک شادمان)22( – بن 
بست باغ صائب – پ32 که اکنون در تصرف خواهان برگزار نماید طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی یاد شده قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 
برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  مزایده شرکت  جلسه  در  پایه  قیمت   %10
مزایده:  مورد  می باشد.  علیه  محکوم  عهده  بر  اجرایی  هزینه های  بود.  خواهد  مزایده 
خانه  باب  یک  به صورت  که  است  یاد شده  ثبتی  پالک  از  قسمتی  جزء  مزایده  مورد 
به مساحت عرصه حدود 164 مترمربع و در حد یک طبقه ساخت مسکونی همکف با 
اضافه زیرزمین انباری می باشد مشخصات ساختمانی: دیوارها آجری باربر – پوشش 
سقف تیرآهن و آجر – مصالح سطوح رویه: کف موزاییک فرش و دیوارها اندود گچ 
و نقاشی – دربهای داخلی چوبی و پنجره ها پروفیل فلزی و شیشه خور و دارای نمای 
حدود  کل  اعیانی  مساحت  و  برق  و  گاز  و  فاضالب  و  آب  انشعابات  و  قدیمی  سنگ 
ملک  کل  ارزش  می باشد.  مالحظه  قابل  قدمت ساختمان  با  مترمربع  چهار  و  یک صد 
 با در نظر گرفتن جمیع جوانب 4/346/000/000 ریال ارزیابی می گردد. م الف:20409 

مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/154 شماره دادنامه: 9309970350400874 شماره پرونده: 9309980350400162 و 
9209980350401595 شماره بایگانی شعبه: 930182 و 921625 خواهان: آقای الیاس 
سهرفیروزانی  ابراهیمی  الهام  خانم  و  محسنی  عبدالرسول  آقای  وکالت  با  برومندی 
همگی به نشانی اصفهان – خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه حمزه – ساختمان 
هفت آسمان – طبقه4-واحد5- زنگ 45 خواندگان: 1- آقای عبدالصمد میرزایی با وکالت 
پست  از  بعد   – کاشانی  محتشم  خ   – اصفهان  نشانی  به  احمدیان  حاجی  فرهاد  آقای 
بانک – مجتمع ستاره – واحد اول 2- آقای رحیم کریمیان 3- آقای امیر بدیعی 4- آقای 
حسین ضیائی 5- آقای احمد صالحی 6- آقای محمد حسین مارانی 7- خانم پوران 
سرکاری 8- آقای محمد واثقی 9- آقای محمدرضا قوامی 10- آقای رضا میرزائیان 
آقای  فریبا تصدیق 14-  بهمن مارانی 13- خانم  آقای  انارکی 12-  آقای حسین   -11

نشانی  به  فر  قربانی  مریم  خانم  وکالت  با  ملت  بانک  نائینی 15-  باهوش  امیرعباس 
اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – جنب خ کاخ سعادت آباد شرقی – ساختمان وکال – 
واحد یک – آقای رامین کریمی 16- آقای احمد صادقی همگی به نشانی اصفهان – بلوار 
ساختمان   – کارگر  بلوار  نبش   – نظامی  حکیم  و  توحید  خیابان  حدفاصل   – دانشگاه 
بام صفه 17- خانم مهشید مالمیرزایی 18- آقای مهدی مالمیرزایی 19- خانم سهیال 
فردوسیان با وکالت آقای فرهاد حاجی احمدیان به نشانی اصفهان – خیابان محتشم 
کاشانی – بعد از پست بانک – مجتمع ستاره - واحد اول 21- بانک ملی دانشگاه صنعتی 
جنب   – ملی  بانک  سرپرستی   – دروازه دولت   – پایین  نشانی اصفهان - چهارباغ  به 
بانک سپه اصفهان  هتل پیروزی 22- بانک سپه اصفهان به نشانی خیابان مطهری – 
23- بانک تجارت به نشانی اصفهان – خیابان شیخ بهایی – نبش خیابان آذر 24- بانک 
ملی به نشانی مبارکه – چهارراه بسیج – بانک ملی خواسته ها: 1- ابطال صورتمجلس 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  سند  ابطال   -2 تفکیکی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
الهام  خانم  و  محسنی  عبدالرسول  آقای  وکالت  با  برومندی  الیاس  آقای  درخواست 

مهدی شهرت مالمیرزایی  مهشید –  ابراهیمی به طرفیت آقایان و خانمها عبدالصمد – 
قوامی  محمدرضا   – واثقی  محمد   – بدیعی  امیر   – احمد صالحی   – کریمیان  رحیم   –
پوران   – محمدحسین مارانی   – انارکی  حسین   – رضا میرزائیان   – حسین ضیائی   –
سرکاری – سهیال فردوسیان – بانک ملت – امیرعباس باهوش نائینی – احمد صادقی – 
فریبا تصدیقی – بهمن مارانی – رامین کریمی – بانک سپه اصفهان – بانک ملی دانشگاه 
صنعتی – بانک تجارت – بانک ملی به نشانی مبارکه با وکالت خانمها مریم قربانی از 
ناحیه بانک تجارت به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی به شماره 2/13689 مورخه 
های  شماره  به  رسمی  اسناد  ابطال  و   4790/310 ثبتی  پالک  به  مربوط   1386/5/18
19614و19625-19630و19747و19931و19937و19927و20440و20441و20442 
همگی در دفترخانه 58 اصفهان و 113051 در دفترخانه 31 و 194927و241918 هر 
اسناد 178095-88/12/25 دفترخانه 92  ابطال  مبلغ 3/100/000 ریال و  به  یک مقوم 
و   55 دفترخانه   90/08/17-48891 و  اصفهان   21 دفترخانه   89/12/25-123972 و 
اسناد رهنی به شماره های 4446 مورخه 92/8/6 دفترخانه 344 و 91/5/18-131803 
و 102854- دفترخانه 129  و 92/12/26-72195  دفترخانه 119 اصفهان  و 134975 
91/4/18 دفترخانه 74 مبارکه با این توضیح که به موجب دادنامه های 9101039 مورخ 
1391/8/23 این دادگاه و 920604 مورخه 1392/5/6 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان 
اختالف  حل  هیات  دوم  شعبه   79/12/10-2475 شماره  رای  بطالن  به  حکم  اصفهان 
اداره دوم ثبت اسناد وامالک اصفهان و به تبع آن حکم به ابطال سند مالکیت ششدانگ 
براساس  و چون  است  گردیده  اصفهان صادر  ثبت  پنج  بخش   4790/310 ثبتی  پالک 
 – ثبتی  این پالک  به  تفکیکی به شماره 2/13689-1386/5/18 مربوط  صورت مجلس 
الی 396و411و420و421و377و378و380 همگی  به شماره های 390  فرعی  پالکهای 
نام  به  انتقال  رسمی  اسناد  آن  تبع  به  و  گردیده  صادر   4790/310 از  شده  مجزی 

خواندگان منتقل و بعضًا به هر بانکهای فوق الذکر در آن به شرح خواسته های مطروحه 
تقاضای رسیدگی نموده اند با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین خواندگان حاضر 
شده در جلسه دادرسی مورخه 93/6/17 دفاعیات خود را به عمل آورده اند اینکه از 
قانون  به مواد 198و515  به مراتب فوق دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً  توجه 
آیین دادرسی مدنی و 247 قانون مدنی اواًل حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی به 
شماره 2/13689 مورخه 1386/5/18 صادر و اعالم می گردد. ثانیًا با توجه به ابطال 
براین  و  بوده  اعتبار  فاقد  ونیز  شده  منتزع  فرعی  پالکهای   – تفکیکی  مجلس  صورت 
اساس اسناد رسمی انتقالی به شرح ستون خواسته و نیز اسناد رهنی در آن قسمت 
ایران و سپه قرار گرفته  ملی   – بانکهای تجارت  که پالکهای موضوع دعوی در رهن 
نیز فاقد اثر و منشاء قانونی بوده و حکم بر ابطال آنها نیز صادر و اعالم میگردد. 

دعوی توجهی به خواندگان ردیفهای دهم و یازدهم و پانزدهم نداشته و قرار رد دعوی 
پرداخت  به  اول  ردیف  خوانده  همچنین  میگردد.  اعالم  و  صادر  نامبردگان  به  نسبت 
خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی – حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
محکوم می نماید این رای نسبت به خواندگان ردیفهای نهم – دوازدهم – شانزدهم و 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  و ظرف  بوده  غیابی  بیستم  و  نوزدهم 
در این دادگاه است و نسبت به وکیل خواندگان )بجز ردیفهای 10و11و15( حضوری 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.مالف:18702 استاد شریف رئیس شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/155 شماره دادنامه: 9309970350601142 شماره پرونده: 9309980350600299 
شماره بایگانی شعبه: 930333 خواهان: آقای غالمرضا محمدی حسین آبادی با وکالت 

ابتدای   – کشاورز  بلوار   – اصفهان  نشانی  به  ابراهیمیان دستجردی   آقای حمیدرضا 
خوانده: فوقانی  طبقه   – راست  سمت   – دستگرد  بهداری  از  قبل  صدمتر   – قائمیه   خ 

آقای محمد احمدی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارات دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
ناصرقلی  فرزند  آبادی  حسین  محمدی  غالمرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه: 
به  فرزند محمود  احمدی  آقای محمد  به طرفیت  ابراهیمیان  آقای حمیدرضا  با وکالت 
خواسته مطالبه مبلغ 440/000/000 ریال وجه چک شماره 646382-90/3/30 به مبلغ 
-646383 و  ریال   100/000/000 مبلغ  به   90/3/20-646381 و  ریال   200/000/000

90/1/20 به مبلغ 90/000/000 ریال و 256656-90/3/20 به مبلغ 50/000/000 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
در  آگهی  و نشر  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  و  ید خواهان  در  مدارک  وجود اصول 
جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی 
ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 310-313 قانون 
پرداخت  به  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت 
مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ مطالبه و تقدیم 
اعالم وحین  بانک مرکزی  تا زمان وصول آن که توسط  دادخواست مورخ 93/3/29 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی 
از آن ظرف  دادگاه و پس  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  و ظرف مدت 20 روز پس 
 بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف:18714 

مجید نبوی رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

8/156 شماره دادنامه: 9309970350601017 شماره پرونده: 9209980350600172 
شماره بایگانی شعبه: 920185 خواهان: آقای محمدرضا حاجیان فرد به نشانی اصفهان 
– خ جی – خ کنگاز – کوی قادری – پ10 خواندگان: 1- آقای مهدی رحمانی به نشانی 
خ  ارغوانیه –  خ جی –  مجهول المکان  2- آقای محمد منصوری به نشانی اصفهان – 
مطالبه خسارات  ها: 1-  دوم خواسته  ط   – پ33   – دوم  نسیم  کوی   – مسجدالمهدی 
دادرسی 2- مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
دعوی آقای محمدرضا حاجیان فرد فرزند عباس علی به طرفیت آقایان محمد منصوری 
 300/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  رحمانی  مهدی   -2 محمد  فرزند 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 071058 مورخ 87/8/20 عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که 
دادگاه  اند  ننموده  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  بطالن دعوی  یا  دین  پرداخت  از  حکایت 
قانون  310و313  مواد  استناد  به  و  تشخیص  صحت  بر  محمول  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
مبلغ 9/000/000  بابت اصل خواسته وپرداخت  ریال  مبلغ 300/000/000  پرداخت  به 
ریال بابت هزینه دادرسی برابر تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور گواهینامه عدم پرداخت تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه است و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر استان خواهد بود ضمنًا اجرای احکام مکلف است با توجه به صدور حکم اعسار 
 مبلغ هزینه دادرسی را از محکوم به کسر و به حساب خزانه واریز نماید. م الف:18718 

محمدی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

8/157 شماره دادنامه: 9309970350700446 شماره پرونده: 9209980350700993 
شماره بایگانی شعبه: 921135 خواهان: شرکت فراورده های لبنی گلزار بهمن فریدن 
با مدیریت عاملی محمدرضا امیری و اسماعیل ترخانی با وکالت خانم فرزانه عباسی 
طبقه  ساختمان آریا –  جنب بانک ملت –  شریعتی جنوبی –  به نشانی خمینی شهر – 
اول – واحد اول خوانده: آقای حسین بساطچی به نشانی اصفهان – خ رودکی – جنب 
امامزاده محسن – پ34 – طبقه همکف –نمایشگاه و فروشگاه سنگ زرافشان خواسته: 
مطالبه وجه سفته گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
شرکت فرآورده های لبنی گلزار بهمن فریدن با مدیریت عاملی آقایان محمدرضا امیری 
و اسماعیل ترخانی و با وکالت خانم فرزانه عباسی به طرفیت آقای حسین بساطچی به 
خواسته مطالبه وجه 5 فقره سفته جمعًا به مبلغ یکصد میلیون ریال به عالوه خسارات 
از  تقدیم شده  مستندات  خواهانها  وکیل  اظهارات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
است  نکرده  دفاعی  و  نشده  دادگاه حاضر  در  ابالغ  علیرغم  واینکه خوانده  ناحیه وی 
به مواد 23و307و309 قانون تجارت  قابل اجابت است و دادگاه مستنداً  خواسته اش 
به  فوق  مبلغ  پرداخت  به  را  وی  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  و 
ابطال و مبلغ معادل خسارت  تمبر  بابت هزینه  عنوان اصل خواسته 200/000 تومان 
تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا زمان وصول و مبلغ معادل حق الوکاله وکیل که دو رقم 
مینماید  احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم  اجرای  اخیر توسط 
بیست روز  دادگاه و  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  این رای غیابی و ظرف 20 روز 
است.م الف:18727  اصفهان  استان  تجدیدنظر  درمحاکم  تجدیدنظر  قابل  آن  از   پس 

تقی یار دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/158 شماره دادنامه: 9309970350700670 شماره پرونده: 9209980350701081 
شماره بایگانی شعبه: 921227 خواهان: مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت سید امین 
جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان – چهارراه توحید 
نشانی  به  ذوق  محسن  آقای   -1 خواندگان:  واحدشماره7   – ملت  بانک  دوم  طبقه   –
–پ174، 2- آقای حسن مهدوی به نشانی  26 متری صباحی   – خ پروین   – اصفهان 
ملک شهر – خ انقالب – کوچه سرو – مجتمع یاس – واحد6، 3- خانم آرزو جهانگیری 
پ45- واحد3، 4- آقای   – تبریزی  خ شمس   – خانه کارگر   – به نشانی شاهین شهر 
 16 –کوی  آباد  عاشق   – خمینی  امام  خ   – اصفهان  نشانی  به  کرمی  شاه  امیر  حمید 
ارتش  خ   – اصفهان  نشانی  به  خوزانی  نصیری  محمود  آقای   -5 پ366،   – دستگاه 
نگین  شهرک   – ملک شهر  نشانی  به  داوود خزائی  آقای   -6 لشکر-پ1،  بهداری  خ   –
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته:  پ13  عقیق8-  نبش   –
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
امین  مدیریت سید  به  اعتباری عسگریه  و  مالی  دعوی موسسه  در خصوص  دادگاه: 
جهانگیری  آرزو  خانم   -1 طرفیت  به  زاده  شیروانی  یاسر  آقای  وکالت  با  و  جوادی 
و آقایان 2- حسین مهدوی 3- محمود قصری 4- حمید امیر شاه کرمی 5- محسن 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  تقاضای  خواسته  به  خزائی  داود   -6 ذوق 
تا تاریخ تقدیم دادخواست بانضمام  مبلغ 146/000/000 ریال بابت اصل و سود وام 
وصول  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات 
براساس قرارداد مشارکت مدنی به شرح متن دادخواست از توجه به محتویات پرونده 
اظهارات وکیل خواهان در دادخواست و جلسه دادرسی و ایضًا با توجه به تصاویر 
مصدق قرارداد مشارکت مدنی مورخ 90/4/7 و تعهد نامه ضامنین منعکس در پرونده 
بالنتیجه مصون  و  دادرسی  ابالغ وقت  باوصف  به عدم حضورخواندگان  التفات  با  و 
ماندن خواسته و مستندات خواهان هرگونه ایراد و تکذیب نهایتًا دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و باستناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب سال 79 و ماده 230 قانون مدنی خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 
146/000/000 ریال ومبلغ 2/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/9/24( لغایت وصول 
احکام  اجرای  توسط  وصول  زمان  در  که  فیمابین  قرارداد  در  مذکور  نرخ  براساس 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.م الف:18730 

صفائی دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/159 شماره دادنامه: 9309970354400991 شماره پرونده: 9209980365601414 
شماره بایگانی شعبه: 921280 تجدیدنظرخواه: خانم زهرا لک به نشانی خ 24 متری اول 
– ک ش صادقی – پ12 تجدیدنظرخوانده: آقای سعید شریفی به نشانی مجهول المکان  
با  دادگاه  گردشکار:  چاقو  با  تهدید   - –فحاشی  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام: 
توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض خانم زهرا لک فرزند محمد نسبت به دادنامه 
شماره 246 مورخ 1393/2/21 این شعبه دادگاه نظر به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ 
93/3/4 ابالغ قانونی شده و اعتراض وی درتاریخ 93/6/3 خارج از فرجه قانونی ثبت 
دفتر دادگاه شده است لذا مستندا به ماده 245 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد 
تجدیدنظر خواهی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز 
از ابالغ قابل تجدیدنظر است.م الف:18732 محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
8/160 شماره دادنامه: 9309970376500463 شماره پرونده: 9209980351200829 
با وکالت  احمدرضا صهبا  آقای سید  تجدیدنظرخواه:  بایگانی شعبه: 930379  شماره 
بهمن   22 خیابان  ابتدای   – بزرگمهر  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  قنبری  آقای سعید 
زاده  محقق  سعید  آقای  تجدیدنظرخوانده:  دوم  پالک24-طبقه   – کوچه ششم  نبش   –
شماره  دادنامه  به  نسبت  تجدیدنظرخواسته:  مجهول المکان   نشانی  به  چهارسوقی 
اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه   92/08/20 مورخ   9209970351201187
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید احمدرضا صهبا با وکالت آقای سعید قنبری 
نسبت به دادنامه شماره 9209970351201187-92/8/20 شعبه دوازده دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان متضمن صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به نظر به اینکه محتویات 
اعسار  از  حکایت  بدوی  محترم  دادگاه  توسط  آمده  عمل  به  های  رسیدگی  و  پرونده 
تجدیدنظرخوانده در پرداخت یکجای محکوم به دارد فلذا ازاین حیث ایرادی بر دادنامه 
وارد نیست لکن با توجه به اینکه مدعی اعسار شاغل و دارای درآمد می باشد اقساط 
دو میلیون ریال را به سه میلیون ریال افزایش داده و نهایتًا با استناد به مواد 351و358 
قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را با اصالح به عمل آمده تایید مینماید 

رای صادره قطعی است.م الف:18734 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ابالغ رای 

8/161 شماره دادنامه: 9309970353401115 شماره پرونده: 9209980365100819 
شماره بایگانی شعبه: 930609 شاکی: آقای محمدحسن میرزائی با وکالت خانم راضیه 
محبی به نشانی اصفهان نرسیده به سه راه حکیم نظامی خیابان شریعتی غربی جنب 
قنادی ترنم بهاری ساختمان آریا طبقه سوم متهمین: 1- آقای حسین طاهری 2- آقای 
خ   – اصفهان  نشانی  به  پیکانی  ناطقی  نرجس خاتون  با وکالت خانم  عباسیون  مهدی 
ط3-   – میالد  ساختمان   – میالد  بست  بن   – اصفهان  داروخانه  روبروی   – آمادگاه 
واحد8 3- خانم خانم ابراهیمی به نشانی متواری اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 
2- تخریب عمدی 3- ضرب عمدی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
اتهام متهم بنامهای آقایان 1- حسین طاهری 2- مهدی عباسیون 3- خانم  خصوص 
ابراهیمی هر سه مبنی بر توهین و متهم ردیف اول دائر بر ایراد ضرب عمدی بدون آثار 
نیز و متهم ردیف سوم مبنی بر تخریب عمدی نیز حسب شکایت آقای محمد حسین 
میرزائی با توجه به اظهارات ضد و نقیض شهود بنامهای آقای رضا قدیری که اظهار 
داشته است حدود قبل از ظهر یک نفر از آقای قد بلند در مغازه آقای میرزائی وقتی 
خواست تلفن بزند تلفن را گرفت زدند زمین یک سری وسایل هم روی میز بود خورد 
کردند و خانم مریم کدخدائی اظهار داشته آقای طاهری با صاحب کارم درگیر شدند و 
ایشان را زدند و می خواستیم به پلیس تماس بگیریم که خانم ابراهیمی تلفن را کشیدند 
دقیقه  است ساعت 19/15  اعالم کرده  اینکه شاکی  به  عنایت  با  و  انداختند شکست  و 
ایراد ضرب و شتم عمدی و تخریب اموال و ... صورت گرفته است و شاهد اعالم کرده 
است قبل از ظهر بوده و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رای بر 
برائت متهمین فوق الذکر صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.

م الف:18740 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/162 شماره دادنامه: 9309970353401085 شماره پرونده: 9209980365801041 
شهر  ملک  نشانی  به  ابراهیمی  محبوبه  خانم  شاکی:   930301 شعبه:  بایگانی  شماره 
ابراهیمی به نشانی  آزادگان ک سلمان فارسی درب چهارم واحد4 متهم: آقای مهدی 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  انفاق  ترک  اتهام:  مجهول المکان  
در  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
دائر   1360 متولد  غالمرضا  فرزند  ابراهیمی  مهدی  آقای  نام  به  متهم  اتهام  خصوص 
بر ترک انفاق فرزند و همسر حسب شکایت خانم محبوبه ابراهیمی و اظهارات مطلعین 
و  باشد  می  مسلم  و  محرز  انتسابی  بزه  دادگاه  در  دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  و 
به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم موصوف به تحمل هفت ماه حبس  مستنداً 
قابل  واقعی  ابالغ  از  ده روز پس  غیابی و ظرف مدت  رای صادره  گردد  محکوم می 
دادگاه   108 شعبه  رئیس  مرادی  م الف:18741  باشد.  می  دادگاه  همین  در   واخواهی 

عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

8/163 کالسه:92-1578 به موجب رای شماره 591 تاریخ 93/4/14 شعبه 9  شورای 
نایب  شهرام   -1 علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نظر 2- شرکت تولیدی آجر سفالین به مدیریت حسین کوفگر به نشانی مجهول المکان  
شماره  به  چک  وجه  بابت  ریال  میلیون  چهار  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   112/000 و   92/7/5 1397/619667/43مورخ 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص  از تاریخ سررسید چک موصوف  تادیه  تاخیر 
عموئی  علی  له:  محکوم  مشخصات  االجرا.  حق  بابت  عشر  نیم  مبلغ  و  مرکزی  بانک 
بن بست   – کوچه دوستان   – کوچه شهید فروغی   – ابر  به نشانی خ جی   جواهرانی 
دوستی – پالک54. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:19069 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای و رای اصالحی 
8/164 شماره دادنامه: 9309970353700948 شماره پرونده: 9209980353700046 
شماره بایگانی شعبه: 921055 خواهان: آقای مهران خسروی با وکالت آقای علیرضا 
مرادی به نشانی اصفهان – خیابان فیض – جنب بانک صادرات – مجتمع نگین – طبقه 
با  آقاکوچکی  بهنوش  خانم   -1 خواندگان:   .8164996737 کدپستی  واحد11-   – سوم 
دفتراسناد   – بهشتی  شهید  خیابان   – کوهپایه  نشانی  به  هادی شریعتی  آقای  وکالت 
رسمی294 منتظری، 2- آقای مصطفی طینه زاده به نشانی شاهین شهر – خ مخابرات 
خ شیخ   – به نشانی شاهین شهر  آقای سامان علیپور  پ47، 3-   – فرعی12 غربی   –
خ   – شهر  شاهین  نشانی  به  قاسمی  بهروز  آقای   -4 غربی-پ11،  فرعی2   – بهایی 
پ47-ط اول خواسته: مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  فرعی 2 شرقی –  انوری – 
دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
هادی  آقای  وکالت  با  هیبت ا...  فرزند  خسروی  مهران  آقای  دادخواست  خصوص  در 
شریعتی به طرفیت آقایان سامان علیپور فرزند هادی و بهروز قاسمی فرزند حیدر 
و به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون تومان )ششصد میلیون ریال( بابت ضرر و 
زیان ناشی از جرم سرقت خودرو به انضمام خسارت تاخیر تادیه وخسارت دادرسی 
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی – اسناد – مدارک و فاکتورهای ارائه شده از ناحیه 
خواهان – نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده – اظهارات 
طرفین درجلسه دادرسی مورخ 93/1/25 – محتویات پرونده کالسه 920729 این دادگاه 
ومفاد دادنامه شماره 930218-93/2/14 صادره از این دادگاه و سایر قرائن وامارات 
به  نسبت  موثری  دفاع  اینکه خواندگان  به  توجه  از  و  مذکور  های  پرونده  در  موجود 
دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ارائه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوی مطروحه را ثابت 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522-519-198 مواد  به  مستنداً  و  تشخیص 
و انقالب در امور مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
92/8/20 لغایت اجرای حکم صادر و اعالم می گردد و در خصوص دادخواست خواهان 
فوق الذکر به طرفیت آقای مصطفی  طینه زاده فرزند علی و خانم بهنوش آقاکوچکی 
فرزند قدیرعلی با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه خواندگان اخیرالذکر دخالت 
به  مستنداً  دادگاه  اند  نداشته  آن  به  خسارت  ایراد  و  خودرو  در سرقت  مشارکتی  و 
اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی رای بربرائت خواندگان موصوف صادر و اعالم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.
رای اصالحی 

شماره دادنامه: 9309970353701097 شماره پرونده: 9209980353700046 شماره 
بایگانی شعبه: 921055 خواهان: آقای مهران خسروی با وکالت آقای علیرضا مرادی 
به نشانی اصفهان – خیابان فیض – جنب بانک صادرات – مجتمع نگین – طبقه سوم 
– واحد11- کدپستی 8164996737. خواندگان: 1- آقای مصطفی طینه زاده به نشانی 
با  پ47، 2- خانم بهنوش آقاکوچکی   – فرعی12 غربی   – خ مخابرات   – شاهین شهر 
دفتراسناد   – بهشتی  شهید  خیابان   – کوهپایه  نشانی  به  هادی شریعتی  آقای  وکالت 
رسمی294 منتظری، 3- آقای سامان علیپور به نشانی شاهین شهر – خ شیخ بهایی– 
انوری  خ   – شهر  شاهین  نشانی  به  قاسمی  بهروز  آقای   -4 غربی-پ11،  فرعی2 
رای  جرم  از  ناشی  وزیان  مطالبه ضرر  خواسته:  اول  پ47-ط   – 2 شرقی  فرعی   –
اصالحی: پیرو دادنامه شماره 930948-93/5/28 این دادگاه بدینوسیله در سطر نهم 
هزینه  بابت  ریال  میلیون  »دوازده  به  دادرسی«  هزینه  بابت  ریال  میلیون  عبارت »سه 
دادرسی« اصالح و پس از عبارت مذکور نیز عبارت »و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
 قانونی« اضافه میگردد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع است.
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اخبار کوتاهیادداشت

مسابقات انتخابی بزرگساالن استان
کمیته ورزش بزرگساالن این هیئت در 
نظر دارد برای تش��کیل تیم استان در 
گروه مردان جهت حضور در مسابقات 
کشوری مریوان مسابقه انتخابی برگزار 

کند.
رئیس کمیته ورزش بزرگساالن هیئت 
ورزش های همگانی اس��تان اصفهان 
ضمن اعالم این خبر گف��ت: روز جمعه 9 آبان ماه مس��ابقات دو 
استقامت در گروه مردان در رده بزرگساالن و پیشکسوتان استان 

اصفهان برای انتخاب و تشکیل تیم استان برگزار خواهد شد.
مهدی زمانی ادامه داد: این مسابقات از رده سنی 35 سال به باال 
شروع می شود و نفرات برتر هر رده سنی برای حضور در مسابقات 
قهرمان کشوری مریوان به فدارسیون ورزش های همگانی معرفی 

خواهند شد.
وی خاطر نش��ان کرد: ش��رکت کنندگان می بایست روز جمعه 
9 آبان ،س��اعت 9 صبح مقابل کالنتری سپاهان شهر حضور بهم 
رس��انند تا بعد از انجام ثبت نام و تحویل شماره مختص هر گروه 

سنی رقابت ها را آغاز کنیم. 

پلیر اصفهانی راهی فرانسه شد
برهانی پلیر اصفهانی تیم ملی کش��ور 
برای حضور در مسابقات جهانی بازی 
های الکترونیکی راهی فرانس��ه ش��د.

رئیس کمیته بازی ه��ای الکترونیکی 
هیئ��ت ورزش های همگانی اس��تان 
اصفهان با اعالم ای��ن خبر گفت : نوید 
برهانی به عنوان تنها نماینده ایران در 
این رقابت ها حضور دارد و در رشته فیفا با سایر رقبای خود مسابقه 

خواهد داد.
محمد مهدی کاظمی ادامه داد: مسابقات جام جهانی ورزش های 
الکترونیک در ش��هر پاریس برگ��زار و چندی پی��ش گروه ها و 
س��یدبندی مسابقات مشخص ش��د. در س��ید بندی که از طرف 
مسئوالن برگزاری اعالم شده بود نماینده کشورمان در رشته فیفا 
در سید مدیوم قرار گرفت و با رقبایی از کشور فرانسه، رومانی، سوئد، 

هلند، پرتغال، ژاپن و آفریقای جنوبی همگروه شد.
وی با بیان اینکه این مسابقات در 4 گروه 8 تیمی برگزار خواهد شد 
افزود: 4 نفر برتر هر گروه به دور بعدی صعود خواهند کرد تا 16نفر 
پایانی را تشکیل دهند. در گروه بندی اعالم شده حضور»اَدمان تی« 
یکی از پرآوازه ترین بازیکنان رشته فیفا در جهان است جالب توجه 
است.شایان ذکر است که دور اول مس��ابقات در تاریخ 9 آبان آغاز 
می شود و نفرات صعود کرده تا روز 12آبان به مصاف رقبا می روند تا 

قهرمان جهان مشخص شود.

محکومیت سپاهان به انجام یک بازی 
خانگی بدون حضور تماشاگر

تیم فوتبال س��پاهان به دلیل تخلفات 
تماشاگرانش در دیدار برابر راه آهن، به 
انجام یک بازی خانگ��ی بدون حضور 
تماشاگران محکوم ش��د.دیدار دو تیم 
اس��تقالل خوزس��تان و نفت مسجد 
س��لیمان 29 مهرماه برگزار ش��د و از 
سوی تماشاگران هر دو تیم تخلفاتی 
صورت گرفت. بر همین اساس کمیته انضباطی تیم های استقالل 
خوزستان و نفت مسجد سلیمان را هر کدام به پرداخت مبلغ 3۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.و سرانجام، بازی دو تیم راه 
آهن و سپاهان از سری رقابت های لیگ برتر 3۰ مهرماه برگزار شد. 
از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر اهانت و فحاشی 
نسبت به داور و سرمربی تیم مقابل صورت گرفت. بر همین اساس 
کمیته انضباطی تیم س��پاهان را به یک جلسه برگزاری مسابقه 
خانگی بدون تماش��اگر و پرداخت مبلغ 5۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد. همچنین احس��ان حاج صف��ی بازیکن تیم 
سپاهان به پرداخت مبلغ 3۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 

شد.

مصاف ذوب آهن با کیا گالری تهران
تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن اصفهان 
که ب��ا هدای��ت آیلی��ن ملکی��ان در 
A بس��کتبال بان��وان  س��وپرلیگ 
باشگاه های کشور شرکت کرده است، 
در هفته دوم این رقابت ها باید به مصاف 
کیا گالری تهران و هیئت بس��کتبال 
فارس برود.هفته نخست این مسابقات 
که در دو گروه ش��ش تیمی انجام می ش��ود، به میزبانی تیم های 
تهرانی برگزار شد که حاصل کار بانوان ذوب آهن، یک پیروزی و دو 
شکس��ت بود. در این گروه تیم های آرارات و گاز تهران پیش��تاز 
هس��تند و حریفان این هفته ذوب آهن یعنی کیا گالری و هیئت 
بس��کتبال فارس نیز در هفته نخس��ت موفق به کسب پیروزی 
نشده اند و شاید این به نفع ذوب آهن باشد تا دست پر از شیراز به 

اصفهان بازگردد.
برنامه کامل هفته دوم سوپرلیگ بسکتبال بانوان به شرح زیر است:

پنجشنبه 8 آبان ماه 93 
:A گروه

 شرکت ملی گاز تهران - هیئت بسکتبال فارس
 ذوب آهن اصفهان - کیا گالری تهران

 هواپیمایی معراج کرمانشاه - آرارات تهران
:B گروه

 شهرداری بندرعباس - وحدت آریای تهران
 شهدای فاو گرگان - عباسی تهران

 خانه بسکتبال مشهد - استیل البرز تهران
جمعه 9 آبان ماه 93

:A گروه
 آرارات تهران - شرکت ملی گاز تهران

 هیئت بسکتبال فارس - ذوب آهن اصفهان
 کیا گالری تهران - هواپیمایی معراج کرمانشاه

:B گروه
 عباسی تهران - شهرداری بندرعباس

 وحدت آریای تهران - خانه بسکتبال مشهد
 استیل البرز تهران - شهدای فاو گرگان

6
بالتر به فدراسیون فوتبال تبریک گفت

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، با ارسال نامه ای به علی کفاشیان به خاطر عملکرد مطلوب 
فوتبال ایران تبریک گفت.پس از ارس��ال نسخه عملکرد یک س��اله فدراسیون فوتبال به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، سپ بالتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه 

ای به علی کفاشیان از وی تقدیر و تشکر کرد.
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1437 |پنجشنبه  8   آبان  1393 |5 محرم   1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1437 octb 30   ,2014  |  8 Pages

س��اختمان هیئت فوتبال چهار مح��ال و بختیاری با 
حضور رئیس فدراس��یون فوتبال کشور، معاون برنامه 
و بودجه استاندار، مشاور اس��تاندار، مدیرکل ورزش و 
جوانان، رئی��س  هیئت های فوتبال و ورزش��کاران این 
اس��تان کلنگ زنی ش��د.این س��اختمان در زمینی به 
مساحت 25۰ متر مربع، با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 5۰۰ 
میلیون ریال در دو طبقه است که در این ساختمان دفتر 
هیئت فوتبال اس��تان و کمیته ها زیر مجموعه هیئت 
فوتبال این استان احداث خواهد شد.رئیس فدراسیون 
فوتبال در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران 
دستاورد های س��فر یک روزه به اس��تان چهار محال و 
بختیاری را ایجاد س��اختمان هیئت فوتبال اس��تان، 
میزبانی اردوهای تیم ملی و لیگ برتری در چهار محال و 
بختیاری با توجه به آب و هوای و وضعیت مناسب برای 
ورزش تمرینی عنوان کرد و بیان داشت: در این استان 
باید استعداد یابی های خوبی در راستای ورزش فوتبال 
و فوتبال س��احلی تربیت ش��وند.علی کفاشیان گفت: 
در این اس��تان باید بر روی پرورش استعدادهای پایه و 
بانوان تالش بیش��تر صورت گیرد تا استعدادهای این 
استان شکوفا شود.وی با بیان اینکه جوانان کشور انتظار 
حمایت دارند تا از رکود خارج شوند، متذکر شد: امکانات 
زیرس��اختی هر چند برای ورزش مهم است اما باید در 
بین جوانان و اقشار مردم روحیه خودباوری و توانستن 

وجود داشته باشد.این مسئول با اشاره به اینکه در این 
استان در شهرستان اردل ورزشکاران و فوتبالیست های 
این شهرستان تنها با داش��تن یک زمین چمن در سه 
تیم قهرمان شده اند، بیان داش��ت: عالوه  بر زیرساخت 
وجود عالیق و استعداد برای پرورش ورزشکاران بسیار 
مهم است.رئیس فدراس��یون فوتبال در چهارمحال و 
بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری به قطب فوتبال 
کشور تبدیل می شود.علی کفاشیان در دیدار با استاندار 
چهارمحال و بختی��اری نیز اظهار ک��رد: چهارمحال و 
بختیاری در رشته های ورزشی مختلف از جمله فوتبال 
ساحلی و فوتسال اس��تعدادهای فراوانی داشته است و 
امیدواریم با سرمایه گذاری در این 2 رشته ورزشی این 

رشته ها بتوانند روی پای خود بایستند.
اختص�اص درآم�د اس�تان های تی�م دار

 در لیگ برتر به استعدادیابی در نقاط محروم
رئیس فدراس��یون فوتبال در ادامه حضور خود در بام 
ایران گف��ت: از درآمد اس��تان هایی ک��ه در لیگ برتر 
فوتبال کشور تیم دارند به اس��تان هایی که تیم ندارند 
تخصیص داده می ش��ود تا این اعتب��ارات را در زمینه 
بانوان، اس��تعدادیابی و تیم های پایه هزینه کنند.وی 
افزود: در این استان استعدادهای خوبی در رشته فوتبال 
وجود دارد و ما باید از این استعدادها در سکوهای ملی 
بیشتر استفاده کنیم.کفاش��یان بیان داشت: در استان 

چهارمحال و بختیاری امکانات ورزش��ی کم اس��ت و 
اسپانس��رها نیز از ورزش حمایت نمی کنند ولی با این 
حال بازدهی ورزشکاران این اس��تان چند برابر است.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور گفت: باید هیئت های 
ورزشی این استان در شهرس��تان های 9گانه به غیر از 
مرکز اس��تان که عملکرد قابل قبولی دارد بیشتر فعال 
ش��وند تا بتوانند اس��تعدادهای بیش��تر به سطح اول 
فوتبال کشور معرفی کنند.وی تصریح کرد: در استان 
چهارمحال و بختیاری در زمینه داوری اس��تعدادهای 
خوبی وجود دارد و داوران این اس��تان حتی از بهترین  
داورهای آسیا بوده اند که نیاز است در این زمینه بیشتر 
سرمایه گذاری شود.کفاش��یان تاکید کرد: فضای این 
استان برای برگزاری اردوهای مختلف با توجه به شرایط 
ارتفاعات و ش��رایط جغرافیایی مناس��ب است و در هر 
حال باید این را اعالم کنم که فضای ورزشی این استان 
فضای تمرینی است.رئیس فدراس��یون فوتبال کشور 
اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
از درآمد اس��تان هایی که در لیگ برتر فوتبال کش��ور 
تیم دارند به استان هایی که تیم ندارند تخصیص داده 
می شود تا این اعتبارات را در زمینه بانوان، استعدادیابی 

و تیم های پایه هزینه کنند.
اسپانسرها باید به استان های کمتر برخوردار 

سوق داده شوند
مدیرکل ورزش و جوانان چهار مح��ال و بختیاری نیز 
گفت: اسپانسرها و حمایت کننده های تیم های فوتبال و 
ورزش باید به سمت و سوی استان های کمتر برخوردار 
سوق داده شوند. عبدالرحمن قاسمی در مجمع ساالنه 
هیئت فوتب��ال چهارمح��ال و بختیاری اظه��ار کرد: 
در چهارمحال و بختی��اری صنایع ب��زرگ و پر درآمد 
وجود ندارد و تیم های این اس��تان نیازمند اسپانسر و 
حمایت کننده مالی برای توسعه و پیشرفت هستند.وی 
با بیان اینکه در رشد و توسعه ورزش این استان مسئوالن 
استانی و کشوری مسئول هس��تند، اذعان داشت: این 
استان نیازمند دفتر هیئت فوتبال است که با همکاری 
و هماهنگی استانداری و فدراسیون فوتبال و ... باید به 
بهره برداری برسد.قاسمی با تاکید بر اینکه این استان با 
توجه به ظرفیت جغرافیایی، ارتفاع باال از سطح دریا و... 
مکان مناسبی برای برگزاری اردوهای تیم ملی و لیگ 
برتری در کشور است، بیان داشت: با برگزاری اردوهایی 
 در این استان شاهد رش��د و توسعه این استان خواهیم

 بود.

بام ایران به قطب فوتبال کشور تبدیل می شود
با حضور کفاشیان دراستان:

کلنگ ساختمان هیئت فوتبال چهار محال و بختیاری زمین خورد

 قهر مربیان تیم ملی
 کاراته از اردو

قوچان نژاد مهاجم 
خطرناک جام ملت ها

س��ه نفر از اعض��ای کادر فنی تیم مل��ی کاراته بزرگس��االن به اردوی 
آماده سازی تیم ملی نرفتند.

آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگساالن برای اعزام 
به مسابقه های قهرمانی جهان در آلمان از پنجم آبان در گیالن شروع 
شده که سید شهرام هروی، حسین روحانی و مهدی جعفری اعضای 

کادر فنی تیم ملی به گیالن نرفتند.
هروی و روحانی مربیان تیم ملی و جعفری مشاور فنی رئیس فدراسیون 
در تیم ملی هستند که به نشانه قهر به این مرحله از اردو نرفتند. مسعود 
رهنما که مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن نیز است سرمربی گری 
تیم ملی در این مرحله از اردو را بر عهده دارد. سید مهدی حسینی هم 

به عنوان مربی بدنساز در کنار بزرگساالن حاضر است.
 مس��ابقه های جهان��ی آلم��ان از 14 ت��ا 18 آب��ان برگ��زار

 می شود.

س��ایت AFC رضا قوچان نژاد را یکی از پنج مهاج��م خطرناک جام 
ملت های آسیا معرفی کرد.

 C جام ملت های آسیا 71 روز دیگر آغاز می شود. تیم ملی ایران در گروه
این رقابت ها با بحرین، قطر و امارات همگروه است و در اولین دیدار باید 
با تیم ملی بحرین بازی کند.سایت AFC در گزارشی پنج مهاجم برتر 
جام ملت های آسیا را معرفی کرد که نام رضا قوچان نژاد نیز در بین آن ها 
دیده می شود. این سایت با معرفی این پنج بازیکن نوشت: فوتبال آسیا 
در سال های گذشته پیشرفت زیادی کرده و مهاجمان بزرگی در این 
قاره متولد شده اند که توانسته اند فوتبال آسیا را در جهان نشان دهند.

ش��ین جی اوکازاکی – ژاپن/تیم کهیل – اس��ترالیا/رضا قوچان نژاد 
– ایران/سون هیونگ مین - کره جنوبی/ناصر الشمرانی - عربستان-

قوچان نژاد که مدت کوتاهی را در چارلتون انگلیس سپری کرد، در حال 
حاضر در تیم الکویت کویت بازی می کند.

واکنش به محرومیت زیدان
مسئوالن فدارسیون فوتبال فرانس��ه در واکنش به حکم محرومیت سه 
ماهه کاپیتان پیشین خروس هابا ارسال مدارکی برای همتایان اسپانیایی 
خود، مدعی شده اند که زین الدین زیدان به صورت فعاالنه و جدی در حال 
سپری کردن دوره های مربوط به کسب مدرک مربیگری اش است و از این 

طریق به حمایت از کاپیتان پیشین فرانسه پرداختند.

تمجید از بالوتلی

مربی لیورپول معتقد است با گلی که مهاجم ایتالیایی این تیم در 
جام اتحادیه به سوانزی زد، پاداش سختکوشی اش در تمرینات را 
گرفت.کولین پاسکو، دستیار برندان راجرز پس از برتری 2 بر یک 
لیورپول مقابل سوانزی و راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام 

اتحادیه انگلیس این تمجید از بالوتلی انجام داد.

بازگشت بهروزی به وزنه برداری
وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان به اردوی تیم ملی وزنه برداری 
بازگشت.در شرایطی که تنها 8 روز تا آغاز مسابقات جهانی وزنه برداری 
باقی مانده است جابر بهروزی به اردوی تیم ملی کشورمان بازگشت 
 ت��ا احتم��ال حض��ورش در مس��ابقات جهانی پ��ر رنگ ت��ر از قبل

 شود.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

سپاهان محکوم به پیروزی
در روزی که سپاهان کم غایب سرش��ناس ندارد استقالل 
خوزس��تان حریف سرس��ختی برای این تیم در فوالدشهر 

خواهد بود.
در چارچوب رقابت های هفته س��یزدهم لیگ برتر فوتبال 
عصرفردا) جمعه( از س��اعت 16:4۰ ورزش��گاه فوالدشهر 
میزبان دیدار تیم های سپاهان و استقالل خوزستان خواهد 
بود، دیداری که شاید در نگاه اول برای تیم پرستاره سپاهان 
در خانه ساده به نظر برسد اما با نگاهی به عملکرد سپاهان 
برابر تیم های میانه جدولی در خانه و همچنین تعداد غایبان 
زردپوشان برای این بازی متوجه می شویم فرکی کار سختی 

برابر استقالل خوزستان خواهد داشت.
س�ابقه تاریک س�پاهان براب�ر تیم ه�ای میانه 

جدولی
سپاهان در دو فصل گذشته مخصوصاً در بازی های خانگی 
برابر تیم های میانه جدولی امتیازات زیادی از دس��ت داده 
است. صبای قم، ملوان و ذوب آهن تیم هایی هستند که تا 
این مقطع از فصل در فوالدش��هر از سپاهان تساوی مشابه 
یک- یک گرفته اند و همین عاملی اس��ت که ش��اید باعث 
ش��ود س��پاهانی ها از این دیدار بیش از نبردهای تیم شان 
با اس��تقالل، پرس��پولیس یا دیگر تیم های مدعی هراس 

داشته باشند.
بع��د از تعطیالت لی��گ برتر س��پاهان در دو دی��داری که 
به ترتی��ب در چارچ��وب مس��ابقات جام حذف��ی و لیگ 
برگزار کرده اس��ت به ترتی��ب مغلوب دو تیم ن��ه چندان 
مطرح گل گهر س��یرجان و راه آهن ش��ده اس��ت و نتیجه 
نگرفت��ن براب��ر تیم��ی مث��ل اس��تقالل خوزس��تان در 
 فوالدش��هر ش��اید این بار واقعاً بحران را وارد تیم اصفهانی

 کند.
دیداری پر از غایبان سرشناس

سپاهان در حالی روز جمعه برابر استقالل خوزستان صف 
آرایی خواهد کرد که چند ستاره خود را به دلیل محرومیت 
و یا مصدومی��ت در اختیار ن��دارد. محمدرضا خلعتبری به 
دلیل 3 اخطاره بودن، احس��ان حاج صفی به دلیل دریافت 
کارت قرمز در بازی قبلی و شجاع خلیل زاده و علی حمودی 
به دلیل مشکالت مربوط به کارت پایان خدمت محرومان 
این دیدار هس��تند همچنین وضعیت مح��رم نویدکیا که 
بازی قبلی برابر راه آهن را به دلیل مصدومیت از دست داد 

مشخص نیست.
در سوی دیگر البته استقالل خوزستان نیز عبداهلل ویسی، 
سرمربی خود را به دلیل محرومیت انضباطی روی نیمکت 
نخواهد داشت همچنین موسی کولیبالی، مدافع سیه چرده 
این تیم نیز به دلیل مشابه نمی تواند تیمش را در این بازی 

همراهی کند.

در میان همان قوانینی که دست صدا و سیما را برای حق پخش 
تلویزیونی می بندد اصل چهل و چهارم قانون اساسی وجود دارد 
که خصوصی سازی را دستور می دهد در نتیجه 
مجل��س، مجمع تش��خیص مصلحت، 
شورای نگهبان یا هیئت دولت حتی 
ب��دون ضرب االجل کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا هم باید برای مصوب 

ک��ردن قان��ون ح��ق پخ��ش 
تلویزیونی بکوشند و 

فوتبال را به یکدیگر پاس ندهند.
جلسه فدراسیون با روسای صدا و سیما عمال بدون هیچ نتیجه ای 
پایان یافت و ضرغامی ضمن پذی��رش اینکه باید تلویزیون حق 
پخش بدهد من��ع قانونی را ب��رای پرداخت پول اع��الم کرد تا 
فدراسیون عمال آچمز شود و نداند از این به بعد باید چه کار کند، 
آیا باید همچنان دوربین ها را به ورزشگاه ها راه ندهد؟ یا اینکه باید 
عذر صدا و سیما و منع قانونی اش را بپذیرد و هر چه تاکنون انجام 

داده و هزینه اش را پرداخت کرده را فراموش کند؟
تاج در برنامه نود چنان مسلط عمل کرد که جای هیچ بحثی باقی 
نگذاشت و تصور نمی کنیم کسی وجود داش��ته باشد که با این 
حرف ها مخالف باشد که رئیس سازمان لیگ بسیار مسلط آن ها 
را اعالم کرد. با این وجود اما عمال هنوز هیچ کاری انجام نشده و 
هیچ کس نمی داند در این گیر و دار باید چه کند؟ حاال توپ در 

زمین مجلس است و هیات دولت.
آیا فوتبال را با» بازی دستش ده « سرکار گذاشته اند یا واقعا قرار 
اس��ت تا قبل از رسیدن نمایندگان کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
این حق را به حق دار برس��انند؟آیا در جلسه چهار شنبه توپ را 
 به زمین شورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت نظام و... 
می اندازند؟ یا قانون اساس��ی را نهایت��ا بهانه می کنند 
و حق فوتبال را نمی دهند؟ اینها پرس��ش های بی 
جواب است که جامعه انتظارپاسخ هایش را می کشد 

اما نکته اینجاست که در قانون اساسی اصل چهل و چهارمی وجود 
دارد که می گوید»دولت باید کوچک ش��ود و واحدها به بخش 
خصوصی واگذار شوند«اما آیا این ممکن است؟برای اجرای قانون 
اساسی باید ساز و کارها را درست کرد و تا زمانی که حق پخش 
تلویزیونی پرداخت نشود عمال هیچ باشگاهی هم روی پای خود 
نمی تواند بایستد. نمونه اش داماش ،بهمن، کشاورز، استیل آذین 
و چند باش��گاه دیگر که معدود و محدود بودند و آمدند و نهایتا 
خیلی زود رفتند چون درآمدی در فوتبال وجود نداشت که اینها 
با اتکا به آن بتوانند روی پای خود بایستند. فوتبال مسئول قوانین 
نیست اما مجلس و دولت و مجمع تش��خیص و شورای نگهبان 
هستند. قطعا باید برای گذر از ش��رایط کنونی بیاید و باشگاه ها 
را خصوصی کند.همین صدا و سیما بارها از صرف پول دولت در 
فوتبال انتقاد کرده و باالخره باید روزی این تغییرات انجام شود. 
اما بدون حق پخش و بدون کپی رایت و بدون بلیط فروشی مگر 

می شود که بشود؟
همین حاال مهم ترین دغدغه فوتبال واگذاری تیم های استقالل 
و پرسپولیس به بخش خصوصی است و نگرانی های زیادی هم در 
این رابطه وجود دارد اما واقعیت این اس��ت که بدون حق پخش 
هرگز این قصه به نتیجه نمی رسد، به این ترتیب باید به هر شکل 
ممکن این مانع از سر راه برداشته ش��ود و پس از آن هم نوبت به 
کپی رایت می رسد که پروسه ای طوالنی تر است چرا که اگر در 
مورد حق پخش با صدا و س��یمایی منطقی طرف هستیم اما در 
 بازار منیریه و تولیدی های زیرزمینی ماجرا بس��یار پیچیده تر

 می ش��ود. در حقیقت حتی اگر ضرب االجل ای اف سی نبود و 
اصرار فدراسیون هم نبود باز باید این اتفاق برای خصوصی سازی 

رخ دهدتا دولت از زیر بار این فشار خالص شود.

پاسکاری حق پخش تلویزیونی؛

فوتبال را با یک » بازی« سرکار گذاشته اند
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مفاد آرا
8/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1.برابر راي شماره 139360302012003340 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید بابائي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 3897 در یک باب 
خانه  به مساحت 248.71 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در  

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی محرز گردیده است
2.برابر راي شماره 139360302012003320 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالخالق معروفي معروفي فرزند حسین بشماره شناسنامه 
281 در یک باب خانه  به مساحت 122.01 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از12 
اصلي   واقع درداران  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسینعلی شیخ دارانی  محرز گردیده است

3.برابر راي شماره 139360302012003323  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  داوود دهقاني آشجردي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 77 
در یک باب خانه  به مساحت 155.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1  فرعي از 8 اصلي   

واقع در آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  ید اله قاسمی محرز گردیده است
4.برابر راي شماره  139360302012003329 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم هاجر رحماني انالوجه فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 164 
در یک باب خانه به مساحت 115/68 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي از 12 اصلي  

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي سیاوش خسروی محرز گردیده است
5.برابر راي شماره 139360302012003335 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مرتضي رحیمي داراني فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4  در 
یک باب خانه  به مساحت 332.04 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از12 اصلي   

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل رحیمی  محرز گردیده است
6.برابر راي شماره 139360302012003343. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس راه خدائي فرزند یحیي بشماره شناسنامه 152 در یک باب 
خانه  به مساحت 250/24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در 

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یداله اسماعیلی محرز گردیده است
7.برابر راي شماره 139360302012003346 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم معروفي فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 1 در یک باب 
خانه  به مساحت 257/69 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 62اصلي   واقع در 

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي اکبر عباسی محرز گردیده است
8.برابر راي شماره 139360302012003349 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سید سعید معین الدیني فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 
از پالک 1فرعي  3806 در یک باب خانه  به مساحت 229.34 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از62اصلي واقع در  سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي عشقعلی محمد امینی  محرز گردیده 

است
9.برابر راي شماره 139360302012003317 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم فرشته اسماعیلي گنهراني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 
18 در یک باب  چهار دیواری  به مساحت 523.99 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک12 
فرعي از12اصلي واقع درداران خریداري از مالک رسمي آقاي  آقای منوچهر سلطانی  محرز 

گردیده است
10.برابر راي شماره 139360302012002568 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي رمضاني دمنه فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 5598  
در یک باب  چهار دیواری  به مساحت 321.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي 
از4 اصلي  واقع دردامنه   خریداري از مالک رسمي آقاي  قدرت اله رمضانی محرز گردیده است

11.برابر راي شماره 13936030201200335  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم صفري فرزند محمود بشماره شناسنامه 30 در سه دانگ 
مشاع از  یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از62 اصلي   

واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار زیاری  محرز گردیده است.
12.برابر راي شماره 139360302012003362 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عسگري فرزند شکراهلل بشماره شناسنامه 165  در  
سه دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت  200 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  نامدار زیاری  محرز گردیده است
13.برابر راي شماره 139360302012003299 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مسیب رحماني فرزند مطلب بشماره شناسنامه 781  در سه 
دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29فرعي 
از12 اصلي   واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرچمی  محرز گردیده است

14.برابر راي شماره 139360302012003302هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  خلیل رحماني انالوجه فرزند مطلب بشماره شناسنامه 113 در 
سه دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي 
از 12 اصلي   واقع درداران  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرچمی محرز گردیده است

15.برابر راي شماره 139360302012003111 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر غالمي فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 539  در یک باب 
خانه  به مساحت 225/58  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع 

درچادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي عبد المحمد بیات  محرز گردیده است
16.برابر راي شماره 139360302012003108 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خانم جمعه طاهري مندرجاني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 
3  در یک باب خانه  به مساحت 478/84  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از66 
اصلي  واقع در مندر جان  خریداري از مالک رسمي آقاي  محمد رضا سلطانی  محرز گردیده است

17.برابر راي شماره139360302012003105 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي احمدي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3573  در یک 
باب خانه  به مساحت 193.47 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي   واقع 

در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی محرز گردیده است
18.برابر راي شماره 139360302012003102 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان رسولي چادگاني فرزند بهرام بشماره شناسنامه 48 در 
یک باب خانه  به مساحت 382.42 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از64اصلي   واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي فیض اله قائدی  محرز گردیده است
19.برابر راي شماره 139360302012003013  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  احسان اله هاشمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 1607 در یک 
باب خانه  به مساحت   219/01  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از  200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري  از مالک رسمی آقای   محرز گردیده است
20.برابر راي شماره  139360302012003010 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد مهدي احمد نژاد فرزند امیر آقا بشماره شناسنامه 11 در 
یک باب خانه  به مساحت 333/23  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 13/2 فرعي از12 اصلي  

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر احمد نژادمحرز گردیده است
21.برابر راي شماره 139360302012003305 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قربان قرباني فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 122 در یک باب  
چهار دیواری به مساحت 276.47 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 64 اصلی واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی  محرز گردیده است
22.برابر راي شماره 139360302012003314 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد رضا کیخائي فرزند تیمور بشماره شناسنامه 3457 در 
یک باب خانه  به مساحت  290/31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3فرعي از 200 اصلي   

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  شیر علی دوست محمدی  محرز گردیده است
23.برابر راي شماره139360302012002605 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدتقي عربي فرزند مسلم بشماره شناسنامه 8 در یک باب 
خانه به مساحت 287.11 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي   واقع در 

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي نصیر خان دادخواه محرز گردیده است
24.برابر راي شماره 139360302012003007 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي مباشري دمنه فرزند رشید بشماره شناسنامه 25 در 
یک باب خانه  به مساحت 287.03 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از3اصلي   واقع 

در دامنه  خریداري از مالک رسمي  خانم مهیندخت عبد الهی  محرز گردیده است
25.برابر راي شماره 139360302012003004 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مجید شجاعي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 55  در 
یک باب خانه  به مساحت 269/6 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از149 اصلي  واقع 

در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  ابراهیم شجاعی  محرز گردیده است
26.برابر راي شماره 139360302012002947 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رمضاني دمنه فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 129 
در یک باب خانه  به مساحت 379.31 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 4 اصلي  

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي قدرت اله رمضانی محرز گردیده است
27.برابر راي شماره 139360302012002950 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیف اله جهانگیري فرزند کریم بشماره شناسنامه 858 در یک 
باب خانه  به مساحت  135/28 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از200 اصلي  واقع 

در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
28.برابر راي شماره 139360302012002953 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد قاسمي میاندشتي فرزند احمد بشماره شناسنامه 4  در یک 
باب خانه به مساحت 246/75  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 اصلي   واقع 

در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد احمدی  محرز گردیده است
29.برابر راي شماره 139360302012002956 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کوکب بهارلو قره بلطاقي فرزند مختار بشماره شناسنامه 3 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 58.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از200 اصلي  

واقع دربوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی شفیعی  محرز گردیده است
30.برابر راي شماره139360302012002944 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمحسن رمضاني دمنه فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 22 
در یک باب خانه  به مساحت 870.27 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي  قدرت اله رمضانی  محرز گردیده است
31.برابر راي شماره139360302012002916 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا زالي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 48 در یک باب 
خانه  به مساحت 212/80 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع 

دربوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي قنبر شفیعی محرز گردیده است
32.برابر راي شماره 139360302012002919 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیدمحسن عبدالهي فرزند سیدصدر بشماره شناسنامه 5784 
در یک باب خانه  به مساحت 353.73 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 3 اصلي  

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي سید صدر عبدالهی  محرز گردیده است
33.برابر راي شماره139360302012002923 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سعیده مرتضائي بوئیني فرزند حسن بشماره شناسنامه 20 در 
سه دانگ  یک باب مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11  مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  ذبیح اله مرتضائی  

محرز گردیده است
34.برابر راي شماره139360302012002926 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
شناسنامه  بشماره  رضا  حمید  فرزند  آبادي  خسرو  ثامن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
0201165041  در یک دانگ و نیم  یک باب  مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي 

ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
35.برابر راي شماره139360302012002929 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
شناسنامه  بشماره  رضا  حمید  فرزند  آبادي  خسرو  آریا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
0201556200 در  یک دانگ و نیم مشاع از یک باب مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 44/11  
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک 

رسمي آقاي ذبیح اله مرتضائی  محرز گردیده است
36.برابر راي شماره139360302012002932 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي جعفري بوئیني فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 1904 در 
سه دانگ از  یک باب خانه  به مساحت 373/21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئین خریداري از مالک رسمي آقاي  غالمرضا توکلی  محرز گردیده است

37.برابر راي شماره139360302012002935 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه جعفري فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 224  در سه 
دانگ مشاع از یک باب خانه به مساحت 373/21 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از200 اصلي  واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  غالمرضا توکلی  محرز گردیده است

38.برابر راي شماره 139360302012003020 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم شجاعي فرزند علي آقا بشماره شناسنامه 36 در یک باب 
خانه  به مساحت 223/40 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از149 اصلي  واقع در  

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم شجاعی  محرز گردیده است
39.برابر راي شماره139360302012003017 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مصطفي مباشري دمنه فرزند رشید بشماره شناسنامه 25 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 53.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 271 فرعي از2 اصلي   

واقع در  دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي نوراله دهدشتی  محرز گردیده است
40.برابر راي شماره1393603002012002920 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدجواد محسني دمنه فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 50 
در یک باب خانه  به مساحت 443/09 مترمربع بر روی  پالک 1 فرعي از 4 اصلي  واقع در  دامنه  

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی محسنی  محرز گردیده است
41.برابر راي شماره139360302012002419 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم ابراهیمي فرزند درویشعلي بشماره شناسنامه 3623 در 
یک باب خانه   به مساحت 261.17 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  

واقع در چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي علی کرمی محرز گردیده است
42.برابر راي شماره139360302012002333 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه تقیان فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 524  در یک باب 
خانه  به مساحت 486/72 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در  

سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي جهانگیر چادگانی محرز گردیده است
43.برابر راي شماره139360302012002336. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  فاطمه سلیمي فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 19 در سه 
دانگ مشاع از  یک باب خانه  به مساحت 191/99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین عباسی  محرز گردیده است

44.برابر راي شماره139360302012002521 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان میرزائي فرزند میرزا بشماره شناسنامه 33 در دو دانگ 
مشاع از  یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع   مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از51  اصلي  واقع در  انالوجه  خریداري از مالک رسمي آقاي   میرزا  میرزائی  

محرز گردیده است
45.برابر راي شماره139360302012002524 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي میرزائي فرزند میرزا بشماره شناسنامه 1 در دو دانگ مشاع 
از یک   قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 

استاز 51 اصلي   واقع در  انالوجه  خریداري از مالک رسمي آقاي  میرزا میرزائی  محرز گردیده 
46.برابر راي شماره139360302012002527 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي میرزائي انالوجه فرزند میرزا بشماره شناسنامه 30  
در دو دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 209419.46 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1  فرعي از  51 اصلي  واقع در  انالوجه خریداري از مالک رسمي آقاي میرزا میرزائی  

محرز گردیده است
47.برابر راي شماره139360302012002342 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر عرب فرزند علي بشماره شناسنامه 33 در سه دانگ از 
یک باب مغازه  به مساحت 37/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک303 فرعي از 63 اصلي    

واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي مهدیقلی انالوئی محرز گردیده است
48.برابر راي شماره 139360302012002539هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدتقي شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 42  در 
یک دانگ و نیم از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81 مترمربع   مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار 

شملی و غیره  محرز گردیده است
49.برابر راي شماره 139360302012002533 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالخالق شملي مشهدي فرزند اله مراد بشماره شناسنامه 1224 
در  دو دانگ از   یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81  مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از69 اصلي   واقع در مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار شملی و 

غیره  محرز گردیده است
50.برابر راي شماره 139360302012002542 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 43  در 
یک دانگ از  یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 102133/81 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از69 اصلي  واقع در  مشهد کاوه  خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار شملی و 

غیره  محرز گردیده است
51.برابر راي شماره 139360302012002536  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم شملي مشهدي فرزند نامدار بشماره شناسنامه 1483 در 
یک دانگ و نیم از یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 102133/81 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از69 اصلي  واقع در  مشهد کاوه خریداري از مالک رسمي آقاي نامدار 

شملی و غیره  محرز گردیده است
52.برابر راي شماره 139360302012003308  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس صالح پور فرزند علیمراد بشماره شناسنامه 971 در یک 
باب خانه   به مساحت  143/15 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 62 اصلي   واقع 

درسمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف بیات محرز گردیده است
53.برابر راي شماره 139360302012003365 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عبدالخالق میثاقي فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 112 در 
یک باب خانه  به مساحت 303/81  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 64 اصلي   

واقع در  چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي حسین اله دادی  محرز گردیده است
54.برابر راي شماره 139360302012003352 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیداد امیرحاجلو فرزند علي نقي بشماره شناسنامه 1703  در  
یک قطعه زمین مزروعي  به مساحت 124394.11 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 10 
فرعي از 71 اصلي   واقع در  گشنیزجان  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا بیاتی  محرز 

گردیده است
55.برابر راي شماره 139360302012002384  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حیدر کیخائي فرزند احمد بشماره شناسنامه 144  در یک باب 
خانه  به مساحت 268/67  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از  206 اصلي   واقع 

در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي حبیب اله شریفی و غیره  محرز گردیده است
56.برابر راي شماره 139360302012002387هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اصغر طاهري مندرجاني فرزند قباد بشماره شناسنامه 1007  

در یک باب خانه  به مساحت  422/99  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 
اصلي  واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نصرت اله طاهری محرز گردیده است

57.برابر راي شماره 139360302012002460 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس مباشري فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 1150051213  
در یک باب خانه  به مساحت 285.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 4 اصلي   

واقع در  دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي   محمد جواد مهدوی  محرز گردیده است
58.برابر راي شماره 139360302012002994 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عشرت شیخي داراني فرزند محمد بشماره شناسنامه 82  در 
یک باب خانه   به مساحت 215/54  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 46  فرعي از 11 اصلي    

واقع در  داران  خریداري از مالکیت  رسمي متقاضی محرز گردیده است
59.برابر راي شماره 139360302012002491 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي ترکیان دامنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 13 در 

یک باب خانه  به مساحت 368.23 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 4 اصلي   واقع 
در   دامنه خریداري از مالک رسمي آقاي محمود مهدوی  محرز گردیده است

60.برابر راي شماره 139360302012002473 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  یونس علي جهانگیري فرزند احسان بشماره شناسنامه 18 در 
یک باب خانه  به مساحت  100/54 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از200 اصلي   

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي رضا جهانگیری  محرز گردیده است
61.برابر راي شماره 1393603020120024756 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جالل سلیمي داراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 8  در یک 
باب خانه   به مساحت 215.22 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 29 فرعي از12 اصلي  واقع 

در  داران خریداري از مالک رسمي آقاي محمد جواد پرندی محرز گردیده است
62.برابر راي شماره 139360302012001339  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي   خلیل بهمن زیاري چادگان فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 
594  در یک باب خانه  به مساحت  452/46  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 

62 اصلي  واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  محرز گردیده است
63.برابر راي شماره 139360302012002396 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر عروجیان فرزند بخشعلي بشماره شناسنامه 38  در یک باب 
خانه به مساحت 212.39 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي نیاز علی کرمی  محرز گردیده است
64.برابر راي شماره 139360302012002406 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حیدر بهارلو فرزند اسد بشماره شناسنامه 35   در یک باب خانه  
به مساحت  200/50  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از  149 اصلي واقع در  

میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حیدر علی شیخ محمدی  محرز گردیده است
65.برابر راي شماره 139360302012002360 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم عرب فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4017 در یک باب 
خانه  به مساحت 443  مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 204 فرعي از 63 اصلي   واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي آقاي  ابو القاسم عرب  محرز گردیده است
66.برابر راي شماره 139360302012003460  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  رضاقلي بهرامي فرزند آقاقلي بشماره شناسنامه 65  در یک باب 
خانه  به مساحت 194/34 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از   64 اصلي   واقع 

در  چادگان    محرز گردیده است
67.برابر راي شماره 139360302012002363 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  نامدار غالمي فرزند رضا بشماره شناسنامه 375 در یک باب 
خانه  به مساحت 186/4  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 66 اصلي  واقع در  

مندرجان  خریداري از مالک رسمي آقاي موسی ابراهیمی محرز گردیده است
68.برابر راي شماره  139360302012002381  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم همدم جهانگیري بلطاقي فرزند سبز علي بشماره شناسنامه 13 
در یک باب خانه  به مساحت 264/89  مترمربع بر روی  پالک 3 فرعي از اصلي 149  واقع در  

میاندشت خریداري از مالک رسمي آقاي علی محمد رفیعی  محرز گردیده است
69.برابر راي شماره 139360302012002877 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مل حسیني داراني فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
158 در یک باب خانه  به مساحت 156 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3199 فرعي از12 

اصلي  واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي رحمت اله ملحسینی  محرز گردیده است
70.برابر راي شماره 139360302012002479 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم شیخي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 176 در یک باب 
خانه به مساحت 203.95 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 46 فرعي از11 اصلي  واقع در 

داران  خریداري از مالکیت رسمي متقاضی   محرز گردیده است
71.برابر راي شماره139360302012002481 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم قاسمي آشجردي فرزند عبد الحمید بشماره شناسنامه 72 
در یک باب خانه  به مساحت 311.72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  فرعي  1 از   اصلي 

8 واقع در  آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  درویش علی مومنی  محرز گردیده است.
72.برابر راي شماره1391114402012002443هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمرضا جدیدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 23 صادره 
از در یک باب خانه  به مساحت 272/50  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 149 
اصلي  واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد نصیر دادخواه محرز گردیده است

73.برابر راي شماره 139360302012002907  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم سارا علیقلیان فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 125 در یک 
باب خانه  به مساحت 300/89  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم عرب محرز گردیده است
74.برابر راي شماره139360302012002903هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام قاسمي فرزند علیمردان بشماره شناسنامه 27 در یک باب 
خانه  به مساحت 194/56 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع 

درچادگان  خریداري از مالک رسمي خانم گوهر  حیدری  محرز گردیده است
75.برابر راي شماره139360302012002900 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اسماعیل سمندگاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 43 در 
یک باب خانه  به مساحت 173 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از62 اصلي  واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  یوسف بیات محرز گردیده است
76.برابر راي شماره139360302012002345 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اکبر عرب چادگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 67 در یک باب  
مغازه  به مساحت 37/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 303 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي وراث مهدیقلی انالوئی محرز گردیده است
77.برابر راي شماره139360302012002348 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خدیجه شکراللهي یانچشمه فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
3549 در یک باب خانه  به مساحت 197/96 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از64 

اصلي  واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  موسی عباسی محرز گردیده است
78.برابر راي شماره139360302012002351 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  داود لطفي فرزند رضا بشماره شناسنامه 370 در یک باب  
مغازه  به مساحت 53/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر حسنخانی  محرز گردیده است
79.برابر راي شماره 139360302012002354هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  اکبر عرب چادگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 67 در یک باب 
خانه  به مساحت  280/64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 204 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در  چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي ابو القاسم عرب  محرز گردیده است
80.برابر راي شماره 139360302012002686 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیدي محمد احمدي فرزند کریم بشماره شناسنامه 16625  در 
یک باب خانه  به مساحت 389/06 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  اسماعیل دوست محمدی  محرز گردیده است
81.برابر راي شماره 139360302012002357هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا رئیسیان فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 1172 در 
یک باب خانه   به مساحت  200/13  مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 62 اصلي   

واقع در سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي  ایرج سلمانی  محرز گردیده است
82.برابر راي شماره 139360302012002369 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهلول جعفري فرزند قنبر بشماره شناسنامه 22 در یک باب خانه  
به مساحت 234/12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي واقع در  چادگان 

خریداري از مالک رسمي آقاي  محمد رضا جعفری محرز گردیده است
83.برابر راي شماره 139360302012002372 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله صفري فرزند محمد بشماره شناسنامه 30  در یک باب 
خانه  به مساحت 424.95 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از 64 اصلي   واقع در 

چادگان خریداري از مالک رسمي  محرز گردیده است
84.برابر راي شماره 139360302012002375  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  رضا عباسي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 7  در یک باب 
خانه  به مساحت 387.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از  62 اصلي واقع در  

سمندگان خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعلی عباسی محرز گردیده است.
85.برابر راي شماره 139360302012002378. هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا مریدي منصوریه فرزند یداله بشماره شناسنامه 3  در یک 
باب خانه  به مساحت 233/06 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 6 فرعي از  60 اصلي   واقع 

در رزوه خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رضائی محرز گردیده است.
86.برابر راي شماره139360302012002446 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سید محرم حسني داراني فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 
325 در یک باب خانه  به مساحت 266مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 12فرعي از12 اصلي   

واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقاي  نصرت  اله کالنتری محرز گردیده است.
87.برابر راي شماره139360302012002485 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اکرم رمضاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 2582  در یک 
باب خانه  به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   واقع در  

دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین رمضانی محرز گردیده است
88.برابر راي شماره139360302012002488 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داود کیخائي فرزند حسن بشماره شناسنامه 3063 در یک باب 
خانه  به مساحت 198/38 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در 

افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن کیخائی محرز گردیده است
89.برابر راي شماره 139360302012002683 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نساء مقصودي فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 35  در یک 
باب خانه   به مساحت  239/61 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي  

واقع در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین یوسلیانی  محرز گردیده است
90.برابر راي شماره139360302012002422 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید کرمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 115 در یک باب 
خانه  به مساحت 109.53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 314 فرعي از 63 اصلي   واقع 

در   چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین قلی خان مفخم محرز گردیده است
91.برابر راي شماره 139360302012002425  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حمید عباسي فرزند حسین بشماره شناسنامه 60 در یک باب 
خانه  به مساحت 208.87 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 385  فرعي از 63 اصلي  واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي محمود عباسی محرز گردیده است
92.برابر راي شماره 139360302012002440 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسن رحیمي آشجردي فرزند ناصرقلي بشماره شناسنامه 
5 در یک باب خانه  به مساحت 1197/89 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از8 
اصلي   واقع در آشجرد  خریداري از مالک رسمي آقاي  درویش قلی مومنی  محرز گردیده است
93.برابر راي شماره139360302012002428 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي موسي قره داغي رزوه فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 
3833 در یک باب خانه  به مساحت 111.70  مترمربع بر روی  پالک 32 فرعي از 59 اصلي  واقع 

در  رزوه  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرضا قره داغی محرز گردیده است
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139360302012003384 شماره  راي  94.برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شفیعي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 در یک 
باب  مغازه به مساحت 54/33 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 19 فرعي از 149  اصلي   

واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین غفاری محرز گردیده است
95.برابر راي شماره 139360302012002680 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر نوري فرزند علي بشماره شناسنامه 233 در یک باب خانه  
به مساحت 209/41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک  1 فرعي از64 اصلي   واقع در چادگان 

خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر قلی اسماعیلی محرز گردیده است
96.برابر راي شماره139360302012002677 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر نوري فرزند علي بشماره شناسنامه 233 در یک باب 
خانه به مساحت 322/53 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64 اصلي   واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي جعفر قلی اسماعیلی محرز گردیده است
97.برابر راي شماره 139360302012002545 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم مریم محمدخاني فرزند قدرت بشماره شناسنامه 59 در یک باب 
خانه  به مساحت 193/71 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع در  

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي هاشم هاشمیان محرز گردیده است
98.برابر راي شماره 139360302012002530 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي مرادي فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 38 در یک 
باب خانه   به مساحت 256/43 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 64اصلي   واقع 

در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف بیات محرز گردیده است
99.برابر راي شماره 139360302012002518 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله لطفي چادگاني فرزند میرزا بشماره شناسنامه 141 در 
یک باب  مغازه فوقانی مسکونی  به مساحت 40/50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 

از64 اصلي   واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي  محرز گردیده است
100.برابر راي شماره139360302012002515 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علیمردان عباسي فرزند حسین بشماره شناسنامه 21  در سه 
دانگ از  یک باب خانه  به مساحت 191/92 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 

62 اصلي   واقع در سمندگان  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین عباسی محرز گردیده است
101.برابر راي شماره139360302012002512 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بهمن ماندني میرآبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 30 در 
یک باب  مغازه  به مساحت 47/36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 19 فرعي از 149 اصلي   

واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن غفاری  محرز گردیده است
102.برابر راي شماره139360302012002508 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صفائي ابراهیمي داشکسني فرزند کرمعلي بشماره شناسنامه 4 
در یک باب خانه  به مساحت 379/02 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئین خریداري از مالک رسمي آقاي  حسین زالی  محرز گردیده است
103.برابر راي شماره 139360302012002511 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  عزت اله ذوالفقاري فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 532  در 
یک باب خانه   به مساحت 197/83 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک3 فرعي از 149اصلي   

واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  علیقلی صفائی  محرز گردیده است
104.برابر راي شماره 139360302012002390 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کاوس امیرحاجلو فرزند پاالن بشماره شناسنامه 26 در یک باب 
خانه  به مساحت 342/29 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64اصلي   واقع در 

چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمعلی ابراهیمی  محرز گردیده است
105.برابر راي شماره 139360302012002393 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت خزائي موغاني فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 6041 
در یک باب خانه  به مساحت 299/75 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 666فرعي از63 
اصلي   واقع در چادگان  خریداري از مالک رسمي آقاي  رضا قلی حسن خانی محرز گردیده است
106.برابر راي شماره 139360302012002411 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شفیعي فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 در یک باب 
خانه  به مساحت 129/39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از149 اصلي  واقع در 

میاندشت   خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی رضائی محرز گردیده است
107.برابر راي شماره139360302012002414هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي پرویز مجدي فرزند جمال بشماره شناسنامه 1015 در یک باب 
خانه  به مساحت 337/88 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از202 اصلي   واقع در  

ششجوان  خریداري از مالک رسمي آقاي مرتضی منصوری . محرز گردیده است
108.برابر راي شماره 139360302012002505 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فریدن  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  سیدحسن موسوي میاندشتي فرزند سیدمحسن 
بشماره شناسنامه 76 یک باب  مغازه  به مساحت 191/14 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالک3 فرعي از149 اصلي  واقع در میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  سید حسین موسوی  

محرز گردیده است
109.برابر راي شماره 139360302012002502 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمد صادق کیخائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 21 در یک 
باب خانه  به مساحت 97/93 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 206 اصلي واقع 

در افوس  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد کیخائی محرز گردیده است
110.برابر راي شماره 139360302012002497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بهمن ماندني میرآبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 30 در 
یک باب خانه  به مساحت  298/46 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک2فرعي از 149 اصلي   

واقع در  میاندشت  خریداري از مالک رسمي آقاي  علی باقری  محرز گردیده است
111.برابر راي شماره139360302012002437 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم مومني فرزند حسن بشماره شناسنامه 4 در یک باب خانه  
به مساحت 298.21 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از8 اصلي   واقع در  آشجرد 

خریداري از مالک رسمي آقاي فرج اله عباسی محرز گردیده است
112.برابر راي شماره  139360302012002885 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  احسان اله سیف اللهي فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 
2771 در یک باب خانه  به مساحت 218.4 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 
اصلي  واقع دردامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي   محمد اسماعیل سیف الهی  محرز  گردیده 

است
113.برابر راي شماره139360302012002888 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  ریحانه رمضاني بوزاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 961 
در یک باب خانه  به مساحت 348.35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از4 اصلي   

واقع در دامنه  خریداري از مالک رسمي آقاي جالل عبد الهی محرز گردیده است
114.برابر راي شماره 139360302012002891 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسین یوسفي داشکسني فرزند احمد بشماره شناسنامه 1979 
در یک باب خانه  به مساحت 176.73 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک3فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  محسن دوست محمدی محرز گردیده است
115.برابر راي شماره 139360302012002894 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
از  بشماره شناسنامه 6 صادره  عبداله  فرزند  مومني  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 249/11 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي 

از200اصلي   واقع در  بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي حسن عالئی  محرز گردیده است
116.برابر راي شماره139360302012002897 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالم رحیمي فرزند احمد علي بشماره شناسنامه 18 صادره از 
بوئین و میاندشت در یک باب خانه  به مساحت 243/90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از200 اصلي واقع در بوئین  خریداري از مالک رسمي آقاي  ابو القاسم توکلی  محرز 

گردیده است.
117.برابر راي شماره 139360302012002910هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن نامداري فرزند غالم عباس بشماره شناسنامه 30 صادره 
از در یک باب خانه  به مساحت 199/89 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 12 فرعي از 12 

اصلي   واقع در داران  خریداري از مالک رسمي آقای حسن یوسفی  محرز گردیده است
118.برابر راي شماره 139360302012003368هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمرتضي عالم فرزند حسن بشماره شناسنامه 10 در یک باب 
خانه  به مساحت 480/095 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از64 اصلي  واقع در 

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

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.      
تاریخ انتشار نوبت اول :  1393/7/19   

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1393/8/4 
محمد سلمانی-رئیس ثبت فریدن
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ب��رای بهبود طعم غ��ذا و کاه��ش مصرف نمک 
در هنگام تهیه غذا به جای نمک از س��بزیجات 
معطر و تازه، سیر، لیموترش، آب نارنج، آویشن 

استفاده کنید.
مریم اش��رفی کارش��ناس تغذیه و رژیم درمانی 
مرکز سالمت ش��هید رضائیان با اشاره به اینکه 
نمک از مواد مورد نیاز بدن در سالمت استخوان، 
تنظیم خ��واب، جذب م��واد مغ��ذی، کمک به 
عملکرد صحیح س��لول های عصبی و عضالت، 
تنظیم فش��ارخون و اس��یدیته بدن و ... است، 
از این رو مص��رف آن را به مق��دار متعادل برای 
بدن ضروری عنوان کرد و افزود: اما مصرف زیاد 
نمک باعث بروز بیماری ها و مش��کالت بسیاری 
مث��ل فش��ارخون و بیماری ه��ای قلبی عروقی، 
 پوکی اس��تخوان، س��رطان مع��ده، آس��م و ...

 می شود.
وی ارتب��اط بین مص��رف زیاد نم��ک و افزایش 
فشارخون به ویژه در افرادی که سابقه خانوادگی 
فشارخون باال دارند، را ثابت شده دانست و اظهار 
داشت: طبق توصیه س��ازمان بهداشت جهانی 
حداکثر میزان مصرف روزانه نمک پنج گرم است 
که در کش��ور ما میزان مصرف ۲ ت��ا ۳ برابر این 

مقدار تخمین زده شده است.
اشرفی بیان داشت: از نمک ید دار تصفیه شده به 
دلیل حذف ناخالصی ها که ید را بهتر و به مدت 
بیشتر حفظ می کنند، استفاده کنید و آن را در 
ظرف در بسته و به دور از نور و حرارت نگهداری 
کنید و بهتر اس��ت جنس ظرف ش��فاف نباشد. 
همچنین نم��ک را در انتهای پخت به غذا اضافه 

کنید تا ید آن کمتر در اثر حرارت از بین برود.
وی ادامه داد: به تاریخ مصرف و پروانه س��اخت 
روی بس��ته بندی نمک توجه کنید و نمک دریا 
را به خاطر اینکه دارای انواع ناخالصی ها از جمله 
فلزات سنگین هستند و خطر سرطانزایی آنها به 
اثبات رسیده است و میزان ید آن ها نیز کم بوده و 
نیاز بدن را تامین نمی کند؛ مصرف نکنید و برای 
اجتناب از مصرف بی رویه نمک، بر س��ر سفره از 

نمکدان استفاده نکنید.

ف��وق تخصص غ��دد و عضو بس��یج جامعه 
پزشکی گفت: پوش��یدن کفش پاشنه بلند 
احتمال قطع پا؛ به خصوص در  بیماران دیابتی 
را افزایش می دهد.محمد رضا رضوانفر درباره 
عواقب پوشیدن کفش های پاشنه بلند اظهار 
داشت: پوشیدن کفش های پاشنه بلند برای 
افرادی که بیش از 10 س��ال سابقه بیماری 
دیابت دارند و افرادی که  کنترل قند ضعیفی 
دارند و همچنین افرادی که عوارض  دیابتی 
مانند مشکالت چشمی و نابینایی و مشکالت 
کلیوی دارند در معرض  بیماری پای دیابتی 
و احتمال قطع عضو   قرار دارند .  یکی از علل 
شایع بستری شدن و ناتوانی بیماران دیابتی، 
زخم پای دیابتی است . رضوانفر با تاکید بر این 
مساله عنوان کرد: مصرف هر گونه دخانیات 
از جمل��ه تنباکو و س��یگار می تواند موجب 
تخریب رگ های  خونی کوچک در پاها شود. 
این تخریب می توان��د از فرآیند بهبود زخم 
جلوگیری کند و عامل اصلی  ایجاد عفونت 

و قطع عضو  شود . 
  این فوق تخصص غدد و عضو بسیج جامعه 
پزش��کی گفت: بطوری که بیشترین علت 
قطع پا، در خیلی از جوامع مرتبط با حوادث 

و تصادفات دیابت و زخم پای دیابتی است. 
رضوانفر با بیان این مطل��ب اعالم کرد: تمام 
بیماران دیابتی باید ساالنه از نظر تشخیص 
گروه پُر خطر معاینه ش��وند و با  شناس��ائی 
گروه پُ��ر خط��ر، معاین��ات و مراقبت ها در 
 آنها ب��ا فاصله نزدیکتر و دقت بیش��تر انجام

 ش��ود . وی معاینات بیماران پ��ای دیابتی را 
شامل بررس��ی وضعیت عروقی و پوستی پا، 
بررسی حس محافظت پا و بررسی بیومکانیک 

پا  معرفی کرد. 
رضوانفر در ادامه گفت: اگر ش��واهدی مانند 
از دست دادن حس محافظتی پا یعنی اینکه 

پای بیمار به میز و  صندلی برخورد می کند و 
متوجه نمی شود یا موقع راه رفتن دمپائی از 
پای��ش در می آید، در پای دیابتی مش��اهده 
کردید بیمار در  ریسک باالئی برای قطع عضو 

قرار می گیرد . 
وی همچنی��ن از عالیم دیگر پ��ای دیابتی، 
تغییرش��کل مفصل مچ پا و مفاصل کوچک 
پا، ضخیم شدن پوست قسمتی از پا ) تشکیل 
 پینه(، تغییر شکل و ضخیم شدگی ناخن های 
پا، کاهش نبض های پا و سابقه زخم شدن پا 

نام برد . 
درمان مشکالت پای دیابتی

رضوانفر برای پیشگیری از زخم پا گفت: اگر 
شما مبتال به دیابت هستید و یا بستگان شما 
دیابت دارند، کنترل دقیق قند  بهترین کمک 

به خود و بستگان است . 
وی در ادامه افزود: ترک س��یگار مهم است 
و همچنی��ن قن��د خ��ون باید ب��ه بهترین 
 ش��یوه ممکن نزدیک به ح��د نرمال حفظ

 شود . 
رضوانفر از دیگ��ر راه های پیش��گیری پای 
دیابتی را در تهیه کفش مناسب توصیه کرد و 
گفت: کفش سر بسته  انتخاب شود تا محافظ 
انگشتان باشد و البته نه گشاد و نه تنگ باشد. 
و حتی راه رفتن در اتاق هم با کفش روفرشی 
انجام گیرد  و دیگر اینکه اگر پینه تش��کیل 
شده با نظر پزشک و بوسیله جراحی مجرب 

برداشته شود . 
 وی توضیح داد: براین اس��اس هر شب پاها 
به ویژه بین انگشتان و زیر آنها توسط بیمار 
مشاهده شود واگر پوستش خشک است بعد 
از شستشو با آب و صابون  و خشک کردن آن، 
توس��ط روغن وازلین چرب  شود. نخستین 
نشانه های زخم که شامل قرمزی یا تشکیل 
تاول اس��ت را باید س��ریعا  به پزش��ک خود 
گزارش کنند. از گرم ک��ردن پاها با نزدیک 
کردن به ش��ومینه ی��ا بخاری یا ق��رار دادن 
در آب داغ اجتناب ش��ود چ��ون  نبود حس 
 باعث عدم احساس کافی و ایجاد سوختگی

 می شود . 
رضوانفر در پایان خاطرنش��ان کرد: مراجعه 
به موقع به پزشک و شروع به موقع درمان ها، 
نقش مهم��ی در کاهش نیاز ب��ه قطع عضو 

خواهد داشت .  

زن و م��رد جوان��ی ب��ه محله 
جدیدی اس��باب کشی کردند. 
روز بعد هن��گام صرف صبحانه 
زن متوجه ش��د که همس��ایه 
 اش در ح��ال آوی��زان ک��ردن 

رخت های شسته است.
رو به همس��رش ک��رد و گفت: 
لباس ها را چندان تمیز نشسته 
است. احتماال بلد نیست لباس 

بشوید شاید هم باید پودرش را عوض کند.
مرد هیچ نگفت.مدتی به همین منوال گذش��ت و هر بار که زن همسایه 
 لباس ه��ای شس��ته را آویزان م��ی ک��رد، او همان ح��رف ه��ا را تکرار

 می کرد.یک روز با تعجب متوجه شد همس��ایه لباس های تمیز را روی 
 طناب پهن کرده اس��ت به همس��رش گفت: یاد گرفته چ��ه طور لباس 

بشوید.
مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره هایمان را تمیز کردم!

حکایت خيال خام
شخصی در حال تنگدستی و بی پولی به زن خود گفت: اگر بخواهیم فردا 
شب پلو بخوریم و فردا بروم یک من برنج بگیرم، چه قدر روغن برای آن الزم 

است؟زن جواب داد: دومن روغن الزم دارد.
 م��رد ب��ا تعج��ب گف��ت: چ��ه ط��ور ی��ک م��ن برن��ج، دو م��ن روغن

 می خواهد؟
زن گفت: حاال که ما با خیال پلو می پزیم الاقل بگذار چرب تر بخوریم.

    حکایت فراست قاضی

دو نفر دعوی به محکمه قاضی نظام الدین بردند. هر یک از آن ها مدعی بود 
که دستار از آن اوست.قاضی با فراستی که داشت بر یک نفر بدگمان شد و 

او را گفت: برخیز و دستار را ببند چنان که عادت توست.
آن مرد ببس��ت و چیزی زیاده آمد. دیگری را بفرمود تا ببس��ت و راست 
آمد، حکم کرد که دستار از این مرد است که راست بست و بعد از تحقیق 
 بلیغ و تهدی��د کاذب اقرار کرد به ک��ذب خود و قاض��ی او را از کذب توبه

 داد.

 مصرف نمک در ایران 
۳ برابر استاندارد جهان

سالمت

شهر حکایت

حکایت همسایه فضول
برطرف کردن علت اصلی گوژپشتی و دقت در وضعیت 
نشس��تن و اص��الح آن، نحوه ایس��تادن و حم��ل بار، 
به خصوص کوله پشتی ضروری اس��ت.البته در بیشتر 
موارد، مهم ترین عامل موثر در بروز گوژپشتی، وضعیت 
نامناسب بدن، به خصوص بدنشستن است و در مواردی 
که علت گوژپش��تی چنین موردی باش��د، انجام چند 

تمرین ساده بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود.
1- در حالت سجده قرار بگیرید و دست ها را پشت سر 
بگذارید و سپس گردن و تنه را تا حدی باال بیاورید که 
با لگن در یک س��طح قرار بگیرند. ای��ن ورزش ممکن 
اس��ت برای افراد بزرگس��ال و با وزن زیاد دشوار باشد. 
دقت کنی��د هنگام تمری��ن، هی��چ دردی نباید وجود 

داشته باشد.
۲- چانه را به سمت عقب ببرید و 10 ثانیه نگه دارید.

۳- گوشه اتاق بایستید و دس��ت ها را به دیوارها تکیه 
دهید. سپس سعی کنید تنه خود را به سمت جلو ببرید 

و این وضعیت را چند ثانیه حفظ کنید.
۴- روی تشک سفتی بنشینید و ۲ زیردستی در طرفین 

خود قرار دهید. سپس دس��ت ها را روی آن ها بگذارید 
و سعی کنید تنه را به س��مت باال بکشید به طوری که 
باسن از زمین جدا ش��ود. این حالت را به مدت ۸ ثانیه 

حفظ کنید.
۵- روی زمین دراز بکش��ید یا ایس��تاده به دیوار تکیه 
دهید. یک حوله رول شده در محلی که بیشترین قوس 

احساس می شود، قرار دهید. سپس باالتنه را روی این 
رول به عقب ببرید.۶- این ورزش به صورت نشسته روی 
صندلی یا ایستاده قابل انجام است؛ دست ها را در امتداد 
شانه قرار و با استفاده از طناب های الستیکی، دست ها 
را به عقب حرکت دهید.۷- دو وزنه در دو دس��ت خود 
بگیرید )این وزنه می تواند دو بطری هم وزن باشد.( پاها 
را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست ها آویزان در کنار 
بدن قرار بگیرد. ش��انه ها را به سمت باال بکشید و چند 

ثانیه نگه دارید.
۸- روی شکم بخوابید و  درحالی که دست ها کنار بدن 
قرار دارد، هر دو کتف را به هم نزدیک کنید و چند ثانیه 
نگه دارید. این ورزش را در حالت نشسته هم می توانید 
انجام دهید.توجه داش��ته باش��یم که دقت در انحراف 
ستون فقرات بسیار ضروری است زیرا درمان در مراحل 
اولیه راحت تر و معموال انحراف قابل برگش��ت است. با 
مزمن شدن و ایجاد عوارضی مثل بیرون زدگی دیسک، 
آرتروزهای شدید و… درمان بسیار مشکل تر و گاهی 

غیرممکن می شود.

به راحتی قوز پشتتان را برطرف کنید

    

»ماده مخدر ماشروم برای نخستین بار در استان فارس کشف شد«،این 
خبر مدتي بود که بسیاري از رسانه ها و مردم را درگیر خودکرده بود، اینکه 
ماشروم چیست؟ چگونه وارد ایران شده است و عوارض آن چه مي تواند 
باشد؛ بسیاري از رسانه ها س��عي کردند که این ماده را با معرفي نام آن و 
اینکه از کجا نشات گرفته سرهم بندي کنند و عده اي نیز بي خیال از کنار 
آن عبور کردند. اما سوال اینجاست آیا انکار و عدم صحبت از این ماده به 
معناي نبود آن است؟به گزارش ایمنا، بااینکه ورود این دست از مواد مخدر 
بارها توسط بسیاري از منابع رسمي کشور تکذیب شده است اما با کشف 

این ماده مخدر در فارس رنگ واقعیت گرفت. 
حساسیت این موضوع از این جهت است که ماده مخدر ماشروم مجیک 
کامال شبیه کاغذ اس��ت که به راحتي در شهر و بین افراد دست به دست 
مي چرخد بدون آنکه کس��ي در اعتیادآور بودن آن دقیقه  اي شک کرده 

باشد. 
این ماده مخدر در بسیاري از پنبه هاي مرطوب نیز مشاهده مي شود که 
حتي برخي از آن به عنوان ماده زیبایي یاد مي کنند، اما به ترتیب موجب 
افزایش مصرف فرد و در نهایت اعتیاد فرد به این دست پنبه ها خواهد شد. 
اما از این ها گذش��ته این ماده  که م��ا از آن صحبت مي کنیم به ش��کل 
برچسب، چسب در زیر بغل، پش��ت گوش و یا روي پیشاني نصب شده و 
ماده توهم زای آن به سرعت از طریق پوست جذب شده و توهم فراواني را 

در فرد ایجاد مي کند. 
هومن منش��ئي پزش��ک و درمانگر اعتیاد که داراي مرکز درمان اعتیاد 
 اس��ت در زمینه این ماده توهم زا مي گوید: ماش��روم مجیک در دس��ته

 LSDها قرار دارد، به شدت توهم آور و محرک بوده و دلیل اصلي اینکه 
آن را قارچ مي نامند به این دلیل است که ماده اولیه آن از یک قارچ سمي 

تهیه مي شود. 
البته همین ماشروم مجیک) قارچ شگفتي آور( به نام هاي مختلفي در بازار 
موجود است که قشنگ ترین نامي که بر آن نهاده اند »پودر فرشته«بوده 

است. 
 حتي برخي از برچسب هاي آن با عنوان چسب انیمیشن در بازار موجود 
است که بسیار شبیه شکلک هاي موجود در اینترنت است، اگر از فروشنده 

بخواهید در مورد مزیت این برچسب براي شما توضیح دهد خواهد گفت 
که اگر این ماده را روي پیشاني بچسبانید همه چیز را به صورت انیمیشن 
مشاهده خواهید کرد و خیلي هم اصرار دارند که براي یک بار هم که شده 
آن را امتحان کنید. ماش��روم مجیک، کاغذي شبیه تکه هاي پازل است 
که از 1۹ قطعه کاغذ در کنار هم تشکیل ش��ده است که قیمت آن بسیار 
باال است، اما راحتي مصرف آن یکی از دالیل عمده مصرف آن است، کافي 
اس��ت یکي از تکه هاي پازل را جدا کرده و آن را در سقف دهان خود قرار 
دهید، اثر مخدري آن بسیار سریع بوده و با سرعت به دنیاي انیمیشن ها 

سفر خواهید کرد. 
تحفه ای از آمریکاي جنوبي 

منش��ئي LSD ها را تحف��ه آمریکاي جنوب��ي مي داند که بس��یاري از 
سرخپوست هاي آمریکایي به علت خاصیت خلسه آوري که در آن موجود 
است، از آن در مراسم مذهبي خود و براي ارتباط با خدایان بهره  مي بردند 
اما بعدها با کش��ف آن توسط سفیدپوس��تان و تایید خاصیت توهم زایي 

شدید آن به دیگر کشورها صادر شد. 
یک ماده مخدر و چندین شکل مختلف   

LSDها از انواع مختلفي تشکیل شده اند و به شکل هاي مختلفي در بازار 
موجود هستند، که به صورت قرص و یا برچسب استفاده می شود. 

این ماده بنا به گفته مصرف کنندگان آن بس��یار تلخ است اما حدود یک 
ساعت پس از مصرف، فرد را دچار توهم مي کند و اثرات آن حتي دو تا سه 
روز در بدن فرد باقی مانده و با تحریک سیستم سمپاتیک بدن موجب ورود 

فرد به دنیاي توهم می شود. 
منشئي معتقد است که میزان توهم زایی این دست از مواد مخدر بسته به 
فرد و تجربه او از مصرف مواد مخدر متفاوت است، بنابراین لفظ زمینه را 
براي توهم زا بودن به کار مي برد و مي گوید: توهم زا بودن این ماده مخدر 
نیز زمینه مي خواهد، بنابراین در اس��تفاده از محرک ها پیش زمینه فرد 

نقش مهمي را ایفا مي کند. 

او مي افزاید: البت��ه حاالت روحي فرد در زمان مص��رف محرک ها نیز در 
این زمینه موثر است، مثال اگر فردي در هنگام مصرف این ماده غمگین 
یا افسرده باش��د پس از مصرف این حالت روحي او تش��دید خواهد شد 
که این امر در محرک ها و حشیش بیش��تر از LSD است،  حتي افرادي 
که در زمان خوش��حالي از این ماده مخدر استفاده مي کنند نیز به شدت 
تحت تاثیر این ماده قرارگرفته و خوش��حالي آن ها دوچندان خواهد شد 
به گونه ای که کنترل آنها بسیار مشکل آفرین است. منشئي به مشکالت 
روحی و روانی استفاده کنندگان این ماده مخدر اشاره می کند و می گوید: 
تعداد زیادی از افرادی که از LSD استفاده می کنند با عوارض شدید این 
مواد که مشکالت روانی شدید است روبرو می شوند و معموال به بخش های 
ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند و زمانی که مش��کل آن ها حاد می شود در 
بیمارستان رواني بستري مي شوند و نمي توان در مورد گذشته این افراد 

مستندی تهیه کرد. 

فیزیکدان ها برای نخستین بار نوترینوهای تولیدشده 
در هم جوش��ی هس��ته خورشید را کش��ف کردند.

دانشمندان با اس��تفاده از نوعی ابزار فوق حساس در 
کوه های آپنین ایتالیا این نوترینوها را کشف کردند. 
این نتایج می تواند اطالعات جدیدی را درباره حیات 
نوترینوها و فرآیند هزاران  ساله سفر آن ها از هسته 
خورش��ید به زمین ارائه دهد.ابزار Borexino در 
ایتالیا یکی از حساس ترین آشکارسازهای نوترینوی 
روی زمین است که در عمق 1.۴ کیلومتری زیر زمین 
دفن شده است.نوترینوهای تازه کشف شده از طریق فرآیند همجوشی پروتون-پروتون )PP( در 
هسته خورشید تولید می شوند. این فرآیند، نخستین گام از یک توالی واکنشی است که مسئول 
تولید ۹۹ درصد انرژی خورشید به شمار می آید.این نوترینوها با سرعت نور از خورشید به بیرون 
جریان می یابند و ۴۲0 میلیارد عدد از آن ها در هر ثانیه به یک اینچ مکعب سطح زمین برخورد 
می کنند. این ذرات بدون هیچ گونه تاثیرپذیری از ماده عبور می کنند و این عمل شناسایی و 

تشخیص دادن آن ها از واکاوی های هسته ای مواد عادی را دشوار می کند. 

»باناناپی «رایانه یک گیگاهرتزی دو هسته ای 
اس��ت که در ابعاد کارت اعتباری ساخته شده و 

کارهای یک پی سی معمولی را انجام می دهد.
پردازنده دستگاه سرعتی معادل یک گیگاهرتز 

را جواب می دهد.
یان��ه ک��ه تصوی��ر آن را مش��اهده   ای��ن را
 م��ی کنی��د دارای گرافی��ک موس��وم ب��ه 
ARM Mali۴00MP۲ اس��ت و اتص��االت 
ش��بکه اترنت داش��ته و یک گیگ رم همراه با 

اتصاالت هارد SATA  را در خود دارد.
 ،۴.۲ Sunxi Debian، Android نکته جالب نصب انواع سیستم عامل ها مانند
XMBC و Firfox OS روی این رایانه کوچک اس��ت.قیمت این دستگاه با هزینه 

حمل و نقل ۷۴ دالر برای کاربر آب می خورد.
 از باناناپ��ی ب��ه عن��وان نس��ل بع��دی رایانه های��ی با ی��ک بورد مج��رد، ن��ام برده

 می شود.

رایانه ای به اندازه سایز کارت اعتباری شناسایی منبع توليد انرژی خورشيد 

حقایقي در مورد ماده مخدري که شبيه کاغذ است

برچسب مخدری  که شما را پودر مي کند
فوق تخصص غدد و عضو بسيج جامعه پزشکی عنوان کرد 

 عواقب پوشيدن کفش پاشنه بلند 
و احتمال قطع پا


	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

