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در الیحه بودجه 94 پیش بینی شد که مبلغ 1300 میلیارد تومان برای تأمین بخشی از یارانه سود تسهیالت 
تأمین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان، فرسوده، اختصاص یابد. 

رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر از ممنوع بودن فروش طالی دست دوم خبر داد و گفت: 
میزان اجرت ساخت طال مشخص نیست و کف یا سقف ندارد. حتی در برخی موارد اجرت 

ساخت هر گرم طال از قیمت یک گرم آن بیشتر است.
محمد کش��تی آرای با بیان اینکه تن��وع در بازار طال در حال افزایش اس��ت و باعث ش��ده 
اجرت س��اخت متفاوتی روی قیمت طال محاسبه ش��ود، اظهار کرد: اجرت ساخت طال با 
توجه به طراحی های آن متفاوت است.آیا طالی دس��ت دوم شامل مالیات بر ارزش افزوده 
می شود؟رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر در پاسخ به اینکه آیا طالی دست دوم شامل 
مالیات بر ارزش افزوده می شود؟ گفت: هر نوع خرید و فروش و معامله ای که فاکتور در آن 

رد و بدل می شود، شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود و این در حالی است که به طور کلی 
فروش طالی دست دوم ممنوع است.

وی همچنین نسبت به اینکه برخی از مراکز غیرقانونی به اسم طالی دست دوم، فلزات بدلی 
یا طالهای فاقد عیار استاندارد را به فروش می رسانند، هشدار داد.کشتی آرای در پاسخ به 
اینکه حدود 20 سال گذشته طالهای کمتر از 18 عیار باب بوده و برخی از طالهای دست 
دوم که در برخی مغازه های طالفروشی به فروش می رسند ممکن است مربوط به آن زمان 
باش��ند، گفت: در حال حاضر فروش طالی کمتر از 18 عیار ممنوع است. چون استاندارد 

کشور برمبنای 18 عیار است و این در حالی است که ما شاهدیم طالهای دست ...

نفس موسسات اعتباری
 به شمارش افتاد

س��ختگیری بان��ک مرک��زی ب��رای س��اماندهی ب��ازار 
غیرمتش��کل پولی وارد ابعاد تازه ای شد و موسساتی که 
در برابر آن مقاوم��ت کنند منحل می ش��وند، همچنین 
صدور مجوزهای جدید متوقف ش��ده اس��ت.با افش��ای 
اطالعات بیش��تر از فس��اد بانک��ی اخیر، ل��زوم نظارت 
بیش��تر بانک مرکزی بر بازار بانکی کش��ور به ویژه بازار 
 غیرمتش��کل پولی دوباره بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت و 
گروه های مختلف از کارشناسان اقتصادی، مجلسیان و 
حتی عامه مردم خواس��تار برخورد جدی بانک مرکزی با 
متخلفین بانکی هستند.در این ارتباط ساماندهی فعالیت..

 دوشنبه  24 آذر    1393 |  22 صفر    1436
 شمار ه  1471   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1471 dec 15 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

س: مهر
]عک



يادداشت

 داعش در عراق و سوريه کاری 
از پیش نخواهد برد

حجت االسالم علی شیرازی در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدای مدافعین حرم و بزرگداشت دومین سالگرد شهادت 
شهید ابوالفضل شیروانیان اظهار کرد: تقارن روز بزرگداشت 
شهید شیروانیان با اربعین حسینی تصادفی نیست و نشانگر 
این است که حرکت این ش��هید در راستای قیام امام حسین 

)ع( صورت گرفته است.
مس��وول نمایندگی ولی فقی��ه در نیروی قدس س��پاه بیان 
کرد:طی سه سال گذشته، گروهک داعش برای ساقط کردن 
حکومت بشار اس��د به میدان آمد و تا جایی کار کرد که تمام 
دنیا باور کردند که حکومت سوریه ساقط شده اما امروز نه تنها 
حکومت سوریه پابرجاست بلکه دش��منانی که به گروه های 
فعال علیه س��وریه کمک می  کردند امروز به دست و پا افتاده 
و در س��وریه کاری از پیش نمی برند.وی تاکی��د کرد: هدف 
اصلی دشمن در سوریه و عراق، شکستن جبهه مقاومت ایران 
اسالمی بوده که خوش��بختانه نه تنها محقق نشد، بلکه عزت 

جمهوری اسالمی ایران نیز در جهان بیشتر شد.

اجداد برخی امامزاده های کشور
در شجره نامه آنها ثبت نشده است

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان گفت: تمام 
امامزاده های کشور شجرنامه دارند اما در برخی شجره نامه ها 
یک به یک نام اجداد تا رسیدن به امام معصوم)ع( ذکر نشده 
است.حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به وجود ۷۱۸ بقعه 
و امامزاده در س��طح اس��تان اصفهان اظهار داشت: تمام این 

امامزادگان برای ما قابل احترام و تکریم هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان با بیان اینکه در 
دس��ترس نبودن ش��جره نامه برخی از امامزادگان به معنای 
عدم تکریم آنها نیس��ت، ادامه داد: ما وظیفه تکریم و احترام 
امامزادگان را داریم و احترام به این عزیزان به معنای احترام 

گذاشتن به پیامبر اکرم)ص( است.

با طرح استانی شدن انتخابات 
مجلس شديداً مخالفم

حسینعلی حاجی در شاهین شهر با اش��اره به اهمیت و تأثیر 
پیاده روی اربعین امام حسین )ع( در جامعه اسالمی و در میان 
مس��لمانان، اظهار کرد: پیاده روی اربعین به سمت حرم امام 

حسین )ع(، موجب شکوه مراسم حسینی )ع( است.  
وی  گفت: با طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس ش��دیداً 
مخالفم.حس��ینعلی حاجی عضو هیات رییس��ه فراکس��یون 
اصولگرایان مجلس با اشاره به طرح استانی شدن انتخابات در 
مجلس، بیان کرد: با اجرای این طرح شدیداً مخالفم، چراکه 
استانی شدن انتخابات ارتباط مردم و مسووالن را با یکدیگر 
کم رنگ می کن��د و این امر به نف��ع مردم نخواه��د بود و این 

موضوع تنها یکی از ایرادات طرح است.

 قیمت میوه شب يلدا
 دراستان افزايش نمی يابد

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اجرای طرح ویژه نظارت بر فاکت��ور میوه در میادین تره بار 
استان گفت: قیمت میوه شب یلدا در چهارمحال و بختیاری 

افزایش ندارد.
سید نعیم امامی اظهار داشت: با توجه به همزمان شدن شب 
یلدا و اجرای طرح ویژه نظارت بر فاکتور میوه در میادین میوه 
و تره بار اس��تان نظارت بر بازار میوه از یک ماه قبل آغاز شده 

است.
وی از نظارت و استقرار بازرس��ان صنعت، معدن و تجارت از 
2 هفته گذشته تاکنون برای رسیدگی به کنترل و نظارت بر 
کیفیت و قیمت میوه در میادین میوه و تره بار استان خبر داد.

وی از کاهش ۷ تا 20 درصدی قیمت میوه در استان خبر داد 
که مبنای قیمت گذاری میوه در این اس��تان، قیمت میوه در 
استان اصفهان بوده که بر این اساس مبنای قیمت گذاری در 
بازار میوه استان ۸0 درصد به قیمت میوه در استان اصفهان 

نزدیک شده است.
امامی بیان کرد: قیمت میوه و آجیل نسبت به سال گذشته در 
استان کاهش چشمگیری داشته است و اکنون شاهد کاهش 

۱0 تا20 درصدی قیمت آجیل در استان هستیم.
وی با توجه به نزدیک شدن شب یلدا از مردم خواست تا میوه 
و آجیل را قیمت باال خریداری نکنند و موارد گزارش دهند تا 

با متخلفان برخورد شود.

 راه اندازی سامانه پرداخت 1521 
در شرکت برق استان

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری 
گفت: به منظور سهولت در پرداخت قبوض مشترکان برق و در 
راستای توسعه دولت الکترونیک و طرح تکریم ارباب رجوع، 
سامانه پرداخت الکترونیکی ۱52۱ در این شرکت راه اندازی 
شد. سید روزبه هاشمیاظهارکرد: با راه اندازی سامانه پرداخت 
الکترونیکی، مش��ترکان برق قادر خواهند بود در شبانه روز، 
هزینه برق مصرفی خود را با استفاده از تلفن ثابت و همراه از 

طریق سامانه الکترونیکی ۱52۱پرداخت کنند.
وی کاهش ترددهای درون ش��هری، کاه��ش آلودگی هوا و 
صرفه جویی در مصرف سوخت، سهولت در پرداخت، ضریب 
اطمینان باال، بی نیازی مشترکین به بانک، اینترنت یا دستگاه 
پایانه فروش و همچنین، دریافت آخرین بدهی مشترک را از 

مزیت های عمومی پرداخت غیرحضوری برشمرد.
 هاشمی تاکید کرد: از همه مش��ترکین تقاضا می شود قبض 
خود را به صورت غیرحضوری واریز کنند؛ چراکه این امر سبب 
تسریع در پرداخت خواهد بود و همچنین سبب می شود که 
اطالعات قبوض پرداختی سریع تر در اختیار این شرکت قرار 
 گرفته و در پرونده مش��ترک ثبت ش��ود و از بدهی آنها کسر 

شود.
 

نماینده ولی فقیه در اس��تان گفت: م��ردم توقعی در مورد 
برگ��زاری همایش و مراس��م ندارن��د، بلکه انتظ��ار دارند 
 ادارات و دس��تگاه ها از وجود آدم های مفس��د، باج خواه و

 زیرمیزی بگیر پاک شود و این توقع بعد از گذشت ۳5 سال 
از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، توقع بی جایی نیست.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد اظهار کرد: حادثه عظیم 
کربال همچون سایر حوادث نیس��ت که به ورطه فراموشی 

سپرده ش��ود و اهمیت این 
اتفاق روزبه روز فزونی یافته 

و روزبه روز عالقه، ارادت و اعتقاد مردم به اباعبداهلل الحسین 
)ع( بیشتر می شود.

وی در ادامه با اشاره به عزیمت بخش زیادی از دوستداران 
خاندان عصمت و طهارت به کربالی معلی برای شرکت در 
مراسم اربعین حسینی ادامه داد: حضور بیش از یک میلیون 

و ۳00 هزار نفر از عاشقان و شیفتگان حضرت اباعبداهلل)ع( 
در مراسم اربعین حسینی در سرزمین کربال عمق دلدادگی 
و عشق و عالقه مردم ایران به س��ومین امام شیعیان و راه و 

طریق حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( را نشان می دهد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان حمایت عاشوراییان 
از این حرکت عظیم فرهنگی را زمینه س��از ظهور حضرت 
مهدی )عج( عنوان کرد و گفت: قیام عاشورا و عاشوراییان 
حرکتی عظیم در راستای تحقق ظهور منجی عالم بشریت 

است.
طباطبایی نژاد در ادامه س��خنان خود به پیام رهبر معظم 
انقالب اس��المی در هفته گذش��ته به همایش ملی ارتقای 
س��المت نظام اداری و مقابله با فساد اش��اره کرد و گفت: 
خواسته مقام معظم رهبری از مسووالن این است که با فساد 
با جدیت برخورد کنند و باید با هر کس��ی که در هر نهاد و 
دستگاهی به مردم و انقالب و نظام اسالمی خیانت می کند، 

برخورد قاطع شود.
امام جمعه اصفهان خاطرنش��ان کرد: م��ردم انتظار دارند 
انس��ان های مخلص و با ایمان، امور کش��ور را در به دست  
گیرند و مسووالن در به کارگیری نیروها باید به این موضوع 
توجه الزم را داشته باش��ند، عالوه بر این مردم نیز باید اگر 
در جایی متوجه فسادهای اداری و مالی شدند موضوع را به 

مسووالن منعکس کنند.

بر اساس حکم صادره از سوی یک هیات داوری سوییسی، 
رژیم صهیونیس��تی باید به دلیل وارد کردن زیان به سهم 
دولت ای��ران در خط لوله ایالت-عس��قالن به این کش��ور 

خسارت بپردازد.
این پروژه در سال ۱۹۶۸ با سرمایه گذاری مشترک حکومت 
س��ابق ایران و رژیم صهیونیس��تی کلید خورد، اما پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال ۱۹۷۹ شکست خورد.

بر اساس حکم مقدماتی این هیات، رژیم صهیونیستی برای 
جبران زیاد وارده، باید برابر با ارزش 50 درصد این پروژه به 

ایران پول پرداخت نماید.
بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان خسارت وارده بین 
50 تا ۱00 میلیون دالر اس��ت، اما ای��ن حکم هنوز نهایی 
نشده است.این حکم پس از حدود 20 سال دعوای حقوقی 
 صادر ش��ده است.ش��روع روند داوری به س��ال۱۹۹۴ بر

 می گردد، یعنی زمانی که شرکت ملی نفت ایران بر اساس 
 ق��راردادی منعقده س��ال ۱۹۶۸ بین دو ط��رف، داوری را

 تعیین کرد.
ای��ن هی��ات داوری سوییس��ی در حک��م خ��ود در 
اواس��ط س��ال 20۱۳ ب��ه نف��ع ای��ران رای داد و از رژیم 
 صهیونیس��تی خواس��ت ت��ا ۱00 میلی��ون دالر باب��ت

 آس��یب زدن به س��هم ایران در این پروژه به این کش��ور 
پرداخت نماید.

این خط لول��ه قرار ب��ود نفت ای��ران را به بن��در ایالت در 
دریای س��رخ منتق��ل نمای��د و از آنج��ا نفت با کش��تی 
ب��ه پایان��ه های��ی در ش��هر س��احلی عس��قالن انتق��ال 
 یابد. س��پس از ش��هر عس��قالن نفت ایران به اروپا صادر

 می شد.
در روز قب��ل از پی��روزی انقالب اس��المی این خ��ط لوله 

2۴2 کیلومت��ری ح��اوی ح��دودا ۸00 ه��زار ت��ن نفت 
پاالیش نش��ده ایران ب��ود. ارزش این میزان نف��ت در آن 
زمان ح��دود ۱20 میلی��ون دالر و در ح��ال حاضر حدود 
۴00 میلی��ون دالر اس��ت.بر اس��اس گزارش آسوش��یتد 
 پرس، رژی��م صهیونیس��تی ابت��دا حاضر به ش��رکت در 
 رس��یدگی ه��ا نب��ود و چن��د ب��ار تالش ک��رد ک��ه این 
 رس��یدگی ه��ا را در ن��زد دادگاه ه��ای اروپای��ی متوقف

 سازد.
 ی��ک دادگاه سوییس��ی در س��ال 20۱2، یک��ی از 
درخواس��ت های این رژیم را رد کرد. س��ال گذش��ته یک 
درخواس��ت فرجام خواهی ارایه ش��ده ب��ه دادگاه فدرال 
س��وییس نیز رد ش��د و رژیم صهیونیس��تی مجبور ش��د 
 250 ه��زار دالر باب��ت هزینه ه��ای دادرس��ی پرداخت

 نماید.

معاون فرهنگی، آموزش��ی و پژوهش��ی تبلیغات اس��المی 
چهارمحال و بختیاری از تش��رف هیئات مذهبی استان در 

ایام دهه پایانی صفر به حرم رضوی خبر داد.
حجت االس��الم س��ید محمد میربد  اظهار داشت: هیئات 
مذهبی استان طبق سنت دیرینه خود هرساله در ایام پایانی 
ماه صفر برنامه های با ش��کوهی را در جوار ب��ارگاه علی بن 

موسی الرضا)ع( برگزار می کنند.
وی گفت: تعداد این هیئات هنوز مشخص نشده ولی در تمام 
شهرستان های استان اعزام هیئات انجام می شود و در برخی 

از شهرس��تان ها بیش از نیمی از هیئات این سنت دیرینه را 
به جای می آورند.

معاون فرهنگی، آموزش��ی و پژوهش��ی تبلیغات اس��المی 
چهارمح��ال و بختیاری این اس��تان را یکی از اس��تان های 
ش��اخص در به جا آوردن این آیین مذهبی معرفی کرد که 
هرساله حضور عاش��قان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در 

مشهد به لحاظ کیفی و کمی شکوه بیشتری پیدا می کند.
میربد با اش��اره به دیگ��ر برنامه ه��ای دهه آخر م��اه صفر 
برپای��ی تجم��ع ع��زاداران حس��ینی در ه��ر شهرس��تان 

در بیس��ت و هش��تمین روز از م��اه صف��ر و س��خنرانی 
روحانی��ون برجس��ته و مداح��ان در تمام��ی مجال��س 
 ش��اخص هر شهرس��تان را از دیگ��ر برنامه ه��ای این دهه 

برشمرد.
وی افزود: شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و تبلیغات 
اس��المی برگزاری برنامه های این دهه را به عهده گرفته اند 
و در مجموع اس��تان در ده��ه پایانی ماه صف��ر در برگزاری 
مراسم سوگواری در امامزادگان، مساجد، حسینیه ها و تکایا 

پویاست.

امام جمعه اصفهان:

حادثه کربال هرگز به ورطه فراموشی سپرده نمی شود

از سوی يک هیات داوری سويیسی
اسرايیل محکوم به پرداخت خسارت به ايران شد

 تکذيب خبر مذاکره مردم انتظار دارند ادارات از افراد فاسد و باج خواه پاک شود
بین ايران و آمريکا 

سفارت جمهوری اس��المی ایران در آذربایجان خبر 
منتش��ره از س��وی برخی رس��انه ها مبنی بر مذاکره 
مقامات ایران و آمریکا در باکو درباره داعش را تکذیب 
کرد.محمد آیت اللهی مس��وول رس��انه ای س��فارت 
جمهوری اس��المی ای��ران در جمه��وری آذربایجان 
خبر منتشره از سوی برخی رسانه ها مبنی بر مذاکره  
مقامات ایران و آمریکا در باکو درباره داعش را تکذیب 

کرد.

سفیر آمريکا: ايران کشوری 
توانمند با قدرتی باالست

زلم��ای خلی��ل زاد مش��اور مرک��ز مطالع��ات راهبردی 
و بین الملل��ی در آمری��کا و رییس »مرکز مش��اوره های 
بین الملل خلیل زاد اسوشی ایتس«، که سفیر سابق این 
کشور در عراق و افغانستان بوده است، ایران را کشوری با 
توانمندی باال می داند و معتقد است که آمریکا در موضوع 
سوریه »بخشی از مشکل« است و تأکید می کند که »مهم 

است که با ایران« در مسئله هسته ای توافق حاصل شود.
خلیل زاد افزود: آمریکا هم بخش��ی از مش��کل است زیرا 
کمکی ک��ه باید به میانه روهای س��وریه می ک��رد نکرد. 
اما اگر دنبال یافتن راه حل باش��یم، آیا ممکن است این 
راه حل را بیابیم در حال��ی که ایران پای می��ز )مذاکره( 
نباشد یا عربستانی که نقشی مهم دارد، یا ترکیه یا روسیه 
که از بشار اس��د حمایت می کند، نباش��د؟ برای همین 
باید یا ب��ه جنگ... قانع ش��ویم یا دنبال نقش��ی جدی و 
 بین المللی و نقش��ی منطقه ای برای حل وفصل )بحران( 

باشیم.

اوباما فقط خنديد!
عضو کنگره آمری��کا از مخالفت اوباما با ط��رح وی برای 
بمباران ایران خبر داد.میش��له باخم��ن، یکي از اعضاي 
کنگره آمریکا در یک اظهار نظر مدعی ش��د که چندی 
پیش به اوبام��ا گفتم که ب��رای توقف برنامه هس��ته ای 
ای��ران باید ب��ه ای��ن کش��ور حمله ک��رد، در غی��ر این 
صورت ایران بم��ب اتم می س��ازد، ام��ا او در واکنش به 
این س��خن من خندید.آمریکا یکي از اعض��اي 5+۱ در 
گفتگوها و مذاکرات هس��ته اي با ایران از س��وي کنگره 
 و مجلس سنا تحت فش��ار قرار گرفته اس��ت تا بر شدت 

تحریم ها علیه ایران بیفزاید.

اخبار کوتاه

بین الملل

2
وزیر خارجه ترکیه هفته آینده در تهران

علیرضا بیکدلی سفیر کشورمان با اشاره به س��فر وزیر خارجه ترکیه به ایران آورده است: »مولود چاووش 
اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 2۶ آذر ماه در اولین سفر 

رسمی خود به ایران راهی تهران می شود.
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سرانه فضای س��بز در چهارمحال و بختیاری و به خصوص 
ش��هرکرد مرکز این اس��تان، ۷ متر مربع از میانگین کشور 
پایین تر است.شهر به عنوان مهم ترین سکونتگاه بشر امروزی 
همواره از دیدگاه های مختلف مورد توجه و بررسی بوده است.

حفظ محیط زیست شهری از جمله دیدگاه هایی است که در 
زمینه مدیریت شهری، به ویژه در س��ال های اخیر در اغلب 
کشورهای جهان مطرح شده و به تدریج به عنوان عمده ترین 

مسئله شهرنشینی مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناس فعال محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه تاثیر فضای سبز شهری که تلفیقی از کارکردهای 
شهری، آب و هوا و غیره در روح و روان افراد ساکن در شهر، 
گردشگران و... اس��ت، بیان داشت: س��رانه فضای سبز 25 
مترمربع برای هر شهروند است که در ایران میانگین سرانه 

فضای سبز برای هر نفر ۱5 مترمربع است.
هومن خاکپور با تاکید بر اینکه بعضی از استان ها و شهرهای 
کشور از جمله تهران، اصفهان، مشهد و... از فضای سبز خوبی 
برخوردارند، افزود: ایراد عمده ای که در این استان به فضای 
سبز وارد است، عدم گسترش میزان فضای سبز با گونه های 
بومی است.وی با بیان اینکه در راستای توسعه فضای سبز در 
شهرهای استان چهارمحال و بختیاری باید از چمن کاری به 
دلیل محدودیت منابع آبی جلوگیری کرد، تصریح کرد: زمانی 
که صحبت از چهارمحال و بختیاری در سطح کشور می شود، 
همه این استان را به عنوان قطب تولید آب می دانند، در حالی 
که بیشتر شهرهای این استان با کمبود ش��دید آب روبه رو 
هس��تند.خاکپور با اش��اره به اینکه در جهت توسعه فضای 
سبز اگر چمن کاری در میدان ها و پارک ها و... انجام شود به 
دلیل کمبود منابع آب و تفکیک نشدن آب شرب از غیر شرب 
خیانت به مردم و منابع مالی است، بیان داشت: در راستای 
توسعه فضای س��بز، باید به گونه ای در سطح شهرها کاشته 

شود که سازگار با محیط و آب و هوا، پایدار، کم هزینه و... باشد.
وی افزود: باید در کاش��ت گونه های درخت��ی بومی که در 
حال نابودی هس��تند نیز در توس��عه فضای سبز شهرهای 
استان تالش شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری شهرکرد با بیان اینکه سرانه  فضای سبز در شهرکرد 
مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری ۱۸.2 متر مربع است، 
بیان داشت: س��رانه فضای سبز در سطح کش��ور به ازای هر 
نفر 25 مترمربع است.مجید جاللی با اشاره به اینکه طراحی 
فضای سبز ش��هری در این اس��تان به صورت زنجیره وار به 
یک دیگر متصل هس��تند، گفت: متاسفانه در شهرکرد یکی 
از مواردی که موجب می شود طراحی و فضای سبز در شهر 
نمود نداش��ته باش��د، عریض نبودن خیابان های شهر است 
که فضای مناس��ب برای اجرای طرح های فضای س��بز در 
چنین شرایطی وجود ندارد.وی با بیان اینکه در صورتی که 

خیابان های شهر استاندارد باشد طراحی و اجرای فضای سبز 
شور و نشاط و شادابی بیشتری را در شهر حاکم می کند، بیان 
داشت: در راستای آبرسانی به فضای سبز شهری از چاه های 
زیرزمینی استفاده می ش��ود.جاللی با تاکید بر اینکه بحران 
کم آبی در شهرکرد بسیار باالس��ت و در حال حاضر به دلیل 
مصرف کمتر آب از شیوه های نوین آبیاری برای فضای سبز 
استفاده می شود، تصریح کرد: سرانه فضای سبز شهرکرد با 
تحویل منطقه منظریه به س��ازمان پارک ها و فضای س��بز 

افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۷ هزار و 500 اصله نهال در تپه  
نورالشهدا شهرکرد کاشته شده که در سال های آینده با کاشت 
این میزان درخت 0.۷ سرانه فضای سبز در شهرکرد افزایش 
خواهد داش��ت، عنوان کرد: ۸ هزار اصل��ه نهال در تهلیجان 

شمالی واکاوی شده است.

سرانه فضای سبز شهرکرد از میانگین کشوری پايین تر است

همزمان با دهه سوم صفر؛

هیات های مذهبی  استان به حرم رضوی مشرف می شوند

 توزيع مرغ رايگان بین 
خانواده های نیازمند در استان 
مدیر شرکت پشتیبانی امور چهارمحال و بختیاری 
گفت: توزیع مرغ رایگان بی��ن خانواده های تحت 
پوش��ش بهزیس��تی، کمیته  امداد امام خمینی و 

بی سرپرستان این استان آغاز شده است.
 جهانبخش م��رادی اظهار کرد: از هفته گذش��ته 
تاکنون عملیات توزیع مرغ رایگان بین خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی، کمیته  امداد امام  خمینی 
و بی سرپرستان اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
فروشگاه های رفاه، اتکا، فرهنگیان، اسکات و امکان 

آغاز شده است.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین مرغ سبد کاالیی 
این خانوارها انجام می شود تا رفاه بیشتری در این 

زمینه داشته باشند.
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان چهارمحال 
و بختی��اری تأکی��د ک��رد: در ط��رح توزی��ع مرغ 
رایگان بین خانواده های تحت پوش��ش بهزیستی، 
کمیته  امداد امام خمینی و بی سرپرس��تان استان 
چهارمحال و بختیاری ۱۶0 تن مرغ توزیع می شود.

اختصاص 303 میلیارد ريال 
اعتبار برای توسعه آبفا 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: برای توسعه آب و فاضالب شهری 
در س��ال جاری ۳0۳ میلیارد ریال اعتب��ار به این 
استان اختصاص یافته اس��ت.گودرز امیری اظهار 
کرد: این مبلغ از مح��ل اعتبارات ملی و اس��تانی 
تأمین شده و در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹2 تنها برابر 

۱۴۹ میلیارد ریال بوده است.

واحدهای صنعتی در تأمین 
مواد اولیه مشکل دارند

معاون امور صنایع و معادن صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری مش��کل تأمی��ن مواد اولیه 
واحدهای صنعتی استان را عدم پرداخت مالیات از 

سوی شرکت های تولید کننده مواد اولیه دانست.
محمد کاظ��م من��زوی اظهار داش��ت: مش��کلی 
که واحده��ای صنعتی اس��تان را تحت الش��عاع 
 خود ق��رار داده تأمی��ن م��واد اولیه ب��رای تولید

 است.
وی دلیل ای��ن بح��ران را که گریبان  گی��ر تمامی 
واحدهای تولیدی اس��تان ش��ده، خرید مواد خام 
از شرکت هایی دانس��ت که به دلیل عدم پرداخت 
مالیات در لیست سیاه س��ازمان امور مالیاتی قرار 

گرفته اند.

خواسته مقام 
معظم رهبری از 

مسووالن اين است 
که با فساد با جديت 

برخورد کنند و 
بايد با هر کسی 
که در هر نهاد و 

دستگاهی به مردم 
و انقالب و نظام 
اسالمی خیانت 

می کند، برخورد 
قاطع شود



يادداشت
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 استفاده از تکنولوژی های نوين
 در آسفالت معابر اصلی

مدیرعامل س��ازمان عمران ش��هرداری اصفه��ان از اجرای 
آسفالت های نوین SMA و نیمه گرم در خیابان هزار جریب 
و بلوار ملت خبرداد و اظهار داشت: برای آسفالت معابرسطح 

شهر از تکنولوژی های نوین استفاده می شود.
 SMA احمد رضایی با بیان این مطلب گفت: آس��فالت نوین
تحت عنوان استخوان بندی سنگ دانه به صورت پایلوت در 

خیابان هزار جریب استفاده شده است.
وی با اشاره به مزایای این نوع آسفالت نوین افزود: دوام عالي 
و مقاومت باال در برابر تغییر ش��کل هاي دایمي، مقاومت در 
برابر شیارشدگي، قیرزدگي و خستگي آسفالت، كاهش سطح 
صدا، افزایش ضریب اصطحکاك و كاهش خط ترمز و كاهش 
انعکاس نورهاي مزاحم در هنگام رانندگي در ش��ب از جمله 
 )SMA(محاسن استفاده از آسفالت ماستیکي سنگدانه اي

است.

برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات 
»پرسش مهر ريیس جمهور«

     رییس اداره فرهنگی و هن��ری اداره كل آموزش و پرورش 
استان اصفهان ضمن اشاره به موضوع آب به عنوان یک چالش 
بسیارمهم در كش��ور، از برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات 
»پرسش مهر رییس جمهور«و ارسال آثار مربوطه تا ۱۵ بهمن 
ماه سال جاری خبر داد.محمد اسماعیل زاده ضمن اشاره به 
برگزاری پانزدهمین دوره مس��ابقات »پرس��ش مهر رییس 
جمهور«، ابراز كرد: از آنجا كه موضوع این دوره از مس��ابقات، 
آب می باش��د و به عنوان یک چالش بسیارمهم مطرح است، 
بنابراین زمینه ای را فراهم كرده تا فرصتی برای گردآوری و 
 اندیش��ه های فرهنگیان و دانش آم��وزان در رابطه با یکی از 
مهم ترین دغدغه های كشور داشته باشیم. وی افزود: با توجه 
به اینکه امروزه موضوع آب و استفاده بهینه از این منبع حیاتی 
و مدیریت صحیح آن، یکی از دغدغه های مسووالن نظام است 
و بی توجهی به این موضوع می توان��د ما را از این نعمت الهی 
محروم كند، بنابراین سوال مسابقه پرسش مهر رییس جمهور 
در سال ۹۳ به جهت فرهنگسازی است كه خود می تواند یک 

نوع جریان سازی اجتماعی را به همراه داشته باشد. 

تولید شکر ارگانیک در اصفهان
صنعتگران اصفهان موفق به تولید شکرسفید ارگانیک شدند.

رییس سازمان جهاد كشاورزی اصفهان گفت: اجرای این طرح 
با همکاری ارگانیک ایران از س��ال 87 در یک هکتار از مزارع 

شركت قند اصفهان آغاز شد.
آقای قاس��می افزود : پس از نتیجه دادن این طرح آزمایشی 
هم در۱0 هکتار مزارع منطقه مورچه خورت چغند ر ارگانیک 
نخستین بار در كشوركشت شد.وی افزود : از این مزارع ۱۵0 
تن چغندر برداشت و ش��ركت قند نقش جهان توانست از آن 

22 تن شکر سفید ارگانیک استحصال كند.
مجری طرح گف��ت : زمین زراعی این محصول برای ۵ س��ال 
بدون استفاده از سم وكودشیمیایی وهر زراعت وكشتی بود و 
برای كشت چغندر و مبارزه با آفات از طرح مبارزه بیولوژیک 
استفاده شد .سلطانی از معایب كشت ارگانیک را كاهش میزان 
محصول برداش��تی در هرهکتار اعالم كرد و اف��زود : اگرچه 
بازدهی برداشت محصول پایین اس��ت اما میزان استحصال 
شکر از چغندر ارگانیک 22 درصد بیشتر از چغندر معمولی كه 
جبران كننده كاهش میزان برداشت است .مدیر عامل شركت 
قند نقش جهان گفت : ش��کر سفید ارگانیک عالوه بر مصرف 

غذایی قابلیت استفاده در صنعت داروسازی را هم دارد. 

4 ايرانی در کربال درگذشتند
۴ زایر ایرانی ك��ه برای ع��زاداری اربعین ش��هادت حضرت 
اباعبداهلل حسین)ع( سید و ساالر شهیدان، به كربالی معلی 

عزیمت كرده  بودند بر اثر بیماری های قلبی فوت كردند.
محسن نظافتی مدیر كل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 
گفت: فوت این افراد ارتباطی با حوادث تروریستی ندارد و بر 

اثر بیماری  مانند سکته قلبی جان خود را از دست داده اند.
این مقام مسوول در س��ازمان حج و زیارت ادامه داد: در حال 
حاضر تمامی زایران ایرانی حاضر در عتبات عالیات عراق در 
سالمت كامل به سر می برند و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

 5 درصد مردم استان ا عضو
 کتابخانه هستند

مدی��ر اداره ام��ور كتابخانه ه��ای اس��تان اصفه��ان اع��الم 
كرد: ح��دود پنج درص��د از م��ردم اس��تان اصفه��ان عضو 
كتابخانه های اس��تان هس��تند. امیر هالكوی��ی اظهار كرد: 
در اس��تان اصفه��ان ۱6۳ كتابخان��ه نه��ادی ب��ه ص��ورت 
مستقیم توس��ط نهاد كتابخانه های اس��تان و ۱۱۳ كتابخانه 
 مش��اركتی نیز با مش��اركت نهاد كتابخانه های اس��تان اداره 

می شود.

مطبوعات پنج شهرستان  استان 
تصويب شد

  مدیر كل اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: 
اگر مشکالت پیش روی امسال جشنواره فیلم فجر برطرف نشود 
اكران فیلم در استان انجام می گیرد.حجت االسالم محمد قطبی 
با بیان این مطلب اظهار داشت: بدهکاری از سال قبل برای اجرای 
این جشنواره مهم ترین علت مشکالت است كه در صورت تامین 
نشدن نیاز مالی جشنواره، داوری، معرفی و تشویق برترین ها انجام 

نمی شود. 
اس��تقبال 20هزار نفر از فیلم های جش��نواره در س��ال گذشته 
بس��یار خ��وب ب��وده اس��ت. مدی��ركل اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان اصفه��ان در ادام��ه گف��ت: هم اكن��ون پنج 
شهرس��تان اس��تان اصفه��ان مطبوعات محل��ی ندارن��د كه با 
بررس��ی های انجام ش��ده شهرس��تان هایی كه فاقد مطبوعات 
 محل��ی هس��تند ب��زودی مشکالتش��ان در ای��ن زمین��ه رفع

 می شود. وی بیان داشت: این مطبوعات به صورت ماه نامه یا هفته 
نامه خواهد بود.

گشتی در اخبار
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ثبت نام ۷۲۰ تاكسيران در سايت نوسازي ناوگان تاكسيراني
     معاون اجرایي سازمان تاكسیراني شهرداري اصفهان اعالم كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 
720 تاكسیران براي تبدیل به احسن تاكسي خود در سایت نوسازي ناوگان تاكسیراني ثبت 
نام كرده اند.رمضان عسگري نژاد با بیان این مطلب گفت:2 هزار و ۵00 تاكسي از تاكسي هاي 

شهر اصفهان فرسوده است و نیاز به نوسازي دارد. 
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رییس بنی��اد نخبگان اس��تان اصفهان گف��ت: یکی از 
اهداف تشکیل جشنواره نوآوری و شکوفایی كوهرنگ، 
ایجاد بستر مناسب تش��کیل ش��بکه اختراعات بوده و 
امروز از نخس��تین ش��بکه مهارتی كش��ور به منظور به 

اشتراك گذاری اختراعات رونمایی شد.
ش��قایق حق ج��وی جوانم��ردی در مراس��م اختتامیه 
دهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری اصفهان و همچنین 
جشنواره نوآوری و ش��کوفایی كوهرنگ با اشاره به بازار 
نوآوری های فکری اظهار داشت: بازار نوآوری فکری باید 

از فرابورس خارج شده و صاحب بازار جداگانه ای شود.

وی بی��ان ك��رد: جش��نواره كوهرن��گ فرصت��ی برای 
تأیی��د و نمای��ش اختراع��ات مخترعان نیس��ت، بلکه 
باید ب��ا هماهنگی با نهاده��ای مربوطه ب��رای آزمودن 
توانمندی های ش��ركت كنندگان در این جش��نواره نیز 
برنامه ریزی كرده و اكنون نیز نزدیک به ۱۱2 ساعت به 

مخترعان جشنواره كوهرنگ مشاوره داده شده است.
رییس بنیاد نخبگان اس��تان اصفهان شرایط اصفهان را 
برای پرورش نخبه صنعتی مناسب ارزیابی كرد و تصریح 
كرد: اس��تان های صنعتی نظیر اصفهان توان پرورش و 
معرفی نخبه صنعتی را دارند و یک��ی از اهداف ما برای 
تش��کیل چنین جش��نواره ای به وجود آوردن بستری 
مناسب برای تشکیل شبکه اختراعات بوده و از نخستین 
ش��بکه مهارتی كش��ور به منظ��ور به اش��تراك گذاری 

اختراعات رونمایی شد.
حسین سیستانی، معاون توسعه و فن آفرینی استانداری 
بیان كرد: 80 غرف��ه در این نمایش��گاه، ۱70 غرفه در 
نمایش��گاه كوهرنگ و ۹ كارگاه علم��ی و ۱2 كارگروه 
تخصصی در حاشیه این نمایشگاه تشکیل شده و استان 
اصفهان آمادگی تشکیل كریردور علم و فناوری را دارد.

     
     

 مدیرعامل س��ازمان پس��ماند ش��هرداری اصفهان از 
راه اندازی مجتمع تولید پالس��تیک به منظور تولید 
كیسه زباله های اس��تاندارد در آینده ای نزدیک خبر 

داد.
برای بسیاری از مردم سخت اس��ت كه قبول كنند با 
همین زباله تولیدی هر روزشان می توانیم در مصرف 
منابع طبیعی صرفه جویی كرده و به جای استفاده از 
مواد خام برای تولید محصوالت ن��و، از مواد بازیافتی 
اس��تفاده می كنیم اما این یک واقعیت اس��ت كه در 
كل دنیا به س��مت آن رفته اند و ما بسیار در آن عقب 

هستیم. بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده 
برای تولید و س��اخت مجدد همان كاال یا كاالی قابل 
اس��تفاده دیگر است. س��اخت كاغذ تازه از كاغذهای 
باطله می تواند نتیجه بازیافت باش��د.بازیافت زباله ها 
سه فایده مهم برای محیط زیس��ت دارد. ما به كمک 
بازیاف��ت زباله در مصرف مناب��ع طبیعی صرفه جویی 
كرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید 

محصوالت نو، از مواد بازیافتی استفاده می كنیم. 
یکی دیگر از فواید بازیاف��ت، صرفه جویی در مصرف 
انرژی اس��ت، البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به 

مقداری انرژی است اما انرژی الزم برای بازیافت زباله 
خیلی كمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصوالت 
جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم 
از آلومینیوم بازیافت ش��ده ۹0 درصد انرژی كمتر از 

ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. 
س��ومین فایده بازیافت نیاز به فضای كمتر برای دفن 
زباله هاس��ت. بازیافت زباله ها س��ه فایده مهم برای 

محیط زیست دارد. 
ما به كمک بازیاف��ت زباله در مص��رف منابع طبیعی 
صرفه جویی ك��رده ایم زیرا به جای اس��تفاده از مواد 
خام برای تولید محصوالت نو، از مواد بازیافتی استفاده 
می كنیم. یکی دیگر از فوای��د بازیافت، صرفه جویی 
در مصرف انرژی اس��ت، البته برای بازیافت مواد زاید 
هم نیاز به مقداری انرژی اس��ت اما ان��رژی الزم برای 
بازیافت زباله خیلی كمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید 

محصوالت جدید از مواد خام است. 
برای مثال س��اختن آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت 
ش��ده ۹0 درصد انرژی كمتر از س��اختن آن از سنگ 
معدن نیاز دارد. س��ومین فایده بازیافت نیاز به فضای 

كمتر برای دفن زباله هاست. 
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
به زودی مجتمع تولید پالستیک با هدف تولید كیسه 

زباله های استاندارد در اصفهان راه اندازی می شود.

مدیركل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر ۴0 ایستگاه در س��طح ادارات ثبت احوال و دفاتر 
پیشخوان دولت در سطح اس��تان اصفهان برای صدور 

كارت ملی هوشمند فعالیت می كنند.
ت��ورج ح��اج رحیمیان ب��ا بیان اینک��ه هر ی��ک از این 
ایس��تگاه ها در طول روز به ص��ورت میانگین ۵0 مورد 
ثبت نام كارت ملی هوشمند را پذیرا هستند، ادامه داد: 
در حال حاضر ظرفیت صدور كارت ملی هوشمند استان 

اصفهان با این روند در حال انجام است.
مدیركل ثبت احوال استان اصفهان با تاكید بر اینکه در 

حال حاضر صدور كارت ملی به ص��ورت فراگیر نبوده و 
فقط برای سه گروه هدف در دستور كار قرار دارد، افزود: 
در این راستا اكنون كارت ملی هوشمند  برای كسانی كه 
برای اولین بار برای دریافت كارت ملی اقدام می كنند، 
برای كسانی كه كارت ملی آنها مفقود شده و همچنین 
برای كس��انی كه قصد تغییر نام و فامی��ل خود را دارند 

صادر می شود.
وی در خص��وص كارت های ملی ك��ه در حال حاضر در 
دست مردم است و بسیاری از آنها بر اساس تاریخی كه 
پشت آنها قید شده است، تاریخ گذشته هستند نیز بیان 
داشت: عموم مردم اس��تان باید توجه داشته باشند كه 
دولت تاریخ تمام این كارت های ملی را تا پایان سال ۹۴ 

تمدید كرده و مشکلی به لحاظ اعتبار نخواهند داشت.
حاج رحیمیان بابیان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته ت��ا دو س��ال آینده ب��رای تم��ام مردم 
اس��تان اصفه��ان كارت ملی هوش��مند ص��ادر خواهد 
ش��د، ادام��ه داد: البت��ه باید توجه داش��ته باش��یم كه 
 برای تحقق این ام��ر نیازمند یاری دیگ��ر ارگان ها نیز 

هستیم.

سال آينده 

حقوق سربازان  افزايش می يابد 
جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
كل نیروهای مس��لح از افزایش 
حقوق س��ربازان در س��ال آینده 

خبر داد.
س��ردار موس��ی كمال��ی درباره 
آخرین وضعی��ت افزایش حقوق 
س��ربازان اظهارك��رد: افزای��ش 
حقوق سربازان برابر قانون است و 
به اندازه همان درصدی كه حقوق 
دیگر قش��رها افزای��ش می یابد، 

حقوق سربازان نیز افزایش خواهد یافت.
كمالی ادامه داد: به اندازه همان درصدی كه حقوق كارمندان افزایش 
می یابد حقوق س��ربازان نیز افزوده خواهد ش��د. به عنوان مثال اگر 
حقوق كارمندان ۱۵ درصد افزایش داشته باشد به رقم حقوق فعلی، 

حقوق سربازان نیز ۱۵ درصد اضافه خواهد شد.
به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد كل نیروهای مسلح، در این 
ش��رایط با توجه به اینکه دولت درصد افزایش حقوق در سال آینده 
را اعالم كرده به همان درصد نیز حقوق سربازان در سال ۹۴ اضافه 

خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا طرح جریمه ریالی مشموالن غایب می تواند در 
حقوق سربازان تاثیر داشته باش��د، افزود: حقوق سربازان بر اساس 

آنچه كه گفته شد افزایش خواهد یافت.

ريیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

نخستین شبکه مهارتی کشور رونمايی شد

مديرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان

مجتمع تولید پالستیک زباله در اصفهان راه اندازی می شود

فعالیت 4۰ ايستگاه برای صدور کارت ملی هوشمند

مردم  صاحب کارت ملی هوشمند می شوند 

www.zayanderoud.com

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه 

نیازی به واردات فوالد نداريم
مدیرعامل ش��ركت فوالد مباركه اصفهان با بیان 
اینکه تولیدكنن��دگان به راحتی م��ی توانند نیاز 
داخل را تأمین كنند، گفت: كشور در شرایط فعلی 

نیازی به واردات فوالد ندارد.
 بهرام س��بحانی با اش��اره به اینکه ظرفیت تولید 
فوالد كشور در شرایط مناس��بی قرار دارد، اظهار 
كرد: بحث واردات فوالد آن هم در ش��رایط فعلی 

بی معنی است.
وی با بیان اینک��ه هم اكنون تقاض��ا در بازار فوالد 
افزایش نیافته و تولیدكنندگان به راحتی می توانند 
نیاز داخل را تأمین كنند، اف��زود: افزایش واردات 
فوالد به كشور، صدمات زیادی را به تولیدكنندگان 

داخلی می زند.
رییس انجم��ن تولیدكنندگان فوالد ب��ا گالیه از 
اینکه واردات ورق فوالدی ۵0 درصد افزایش یافته 
و این موضوع پش��ت فعاالن فوالدی كشور را خم 
می كند، اضافه كرد: واردات فوالد بیشتر از چین، 
اوكراین و روسیه انجام می شود كه این موضوع در 
 آینده تولید داخلی فوالد كش��ور را تهدید خواهد

 كرد.

وام 5۰ میلیونی بافت های 
فرسوده  با سود ۹ درصد ی

 و با ابالغ این ش��یوه نامه عم��اًل بانک ها می توانند 
به پرداخت وام ۵0 میلیونی س��اخت مس��کن در 

بافت های فرسوده اقدام كنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: دستورالعمل 
پرداخ��ت وام ۵0 میلیون��ی س��اخت مس��کن 
در بافت فرس��وده از س��وی بانک مرك��زی به 22 
بانک  عامل ابالغ شد. محمد س��عید ایزدی گفت: 
بانک مرك��زی چن��د روز پی��ش دس��تورالعمل 
پرداخ��ت وام ۵0 میلیون��ی س��اخت مس��کن در 
 بافت های فرس��وده را ب��ه 22 بان��ک  عامل ابالغ 

كرد.
ایزدی ادامه داد: در الیح��ه بودجه ۹۴ پیش بینی 
ش��د كه مبلغ ۱۳00 میلیارد توم��ان برای تأمین 
بخش��ی از یارانه س��ود تس��هیالت تأمین مسکن 
حمایت��ی زوج ه��ای جوان، اقش��ار آس��یب پذیر، 
روس��تاییان، س��اماندهی مس��کن در بافت های 
فرسوده، سکونت گاه های حاشیه شهرها و مسکن 

مهر اختصاص یابد. 

 عضو كمیت��ه آب اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: یکی از 
راه های حل بحران آب، حکمرانی آب بوده و بی توجهی 
به خش��کی گاوخونی، آغاز پی��ش روی ریزگردها را به 
دنبال دارد.س��ید احمد خاتون آبادی در جریان بازدید 
خبرنگاران از تاالب گاوخونی، با اش��اره ب��ه اینکه یکی 
از روش های رف��ع بحران آب روش س��ازه ای بوده كه با 
سدسازی شروع ش��ده و به وس��یله تونل و كانال، آب را 
منتقل می كند، اف��زود: با روش های��ی همچون آبیاری 
تحت فش��ار زمین های كش��اورزی را آبیاری می كنند 
كه عوارض جانبی خاص خ��ود را دارد. عضو كمیته آب 
اتاق بازرگانی اصفهان مدیری��ت تولید، توزیع و مصرف 
را روش دیگری ب��رای رفع بحران آب دانس��ت و تاكید 
كرد: بهتری��ن كار مدیریت تقاضا بوده ب��ه این معنا كه 
اگر برای مثال ش��ركت فوالد خواهان توس��عه صنعت 
خود شد، به او گفته شود كه آب وجود نداشته و چنین 
تقاضایی بی مورد است. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر 
از راه های رفع بحران آب، حکمرانی آب اس��ت،تصریح 
كرد: در ای��ن حکمرانی از كوهرنگ بختی��اری تا تاالب 
گاوخونی یکپارچه دیده شده و مشاركت مردم، شفافیت 
اطالع رسانی، پاسخگویی مسووالن و مدیریت تقاضا نیز 

لحاظ شود. 
خاتون آبادی با بیان اینکه شفافیت در اطالع رسانی در 
بحران آب رعایت نشده است، اظهار داشت: در حالی كه 
برای تولید یک سانتی متر از خاك، 700 سال زمان الزم 
است اكنون 60 درصد از آجر كش��ور از اصفهان تأمین 

می شود كه تمام این مسایل سبب نابودی فالت مركزی 
ش��ده و در حالی كه در جغرافیای سیاسی باید مناطق 
 مركزی كش��ور امنیت آب، خاك و غذا داش��ته باشند، 
ما  اكنون در حال غارت آیندگان هس��تیم. وی با تاكید 
بر اینکه منطقه ما در حال فقیر شدن شده و برای نجات 
منطقه بای��د آب را به ت��االب برگردانی��م، تصریح كرد: 
فروش ماسه سبب نشست زمین و ابنیه تاریخی می شود 
و خاك اصفه��ان به دلی��ل برداش��ت از آب زیر زمینی 
فرونشست كرده و اصفهان به س��مت سومالیایی شدن 
در حال حركت اس��ت. عضو كمیته آب ات��اق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به خشکی تاالب گاوخونی، گفت: ما یک 
نوع هم زیستی با تاالب گاوخونی داریم و زمانی كه به این 
منطقه رسیدیم، از ما سوال می شد كه تاالب كجاست. 
من در پاس��خ آنها گفتم این زمین خش��ک و بایر همان 
تاالب گاوخونی است كه روزی پر آب بوده و امروز خشک 
شده و قطره ای آب به این تاالب نرسیده و زمانی كه فقر 
فراگیر در شرق اصفهان خانمان كشاورزان را نابود كرده 
و مردم پس از ۱7 تا ۱8 ماه به آب رسیدند، اجازه رسیدن 

آب به تاالب را نمی دهند. 
وی بیان داشت: حق آبه تاالب، حق آبه زیست محیطی 
بوده كه ب��رای حفظ زیس��ت بوم های تاالب ك��ه تأثیر 
مستقیم برآلودگی هوا، تنوع زیستی، گرفتن گرد و غبار 
را داشته، به ش��مار می رفته و كمترین میزان آن بنا به 
محاسبه وزارت نیرو ۱76 میلیون متر مکعب بوده و این 
حق آبه جدای از حق آبه طوماری و تاریخی كش��اورزان 

شرق اصفهان باید به این تاالب برسد. خاتون آبادی با بیان 
اینکه كشاورزی امنیت غذایی فالت اصفهان را تامین می 
كند، تصری��ح كرد: اگر این لطیفه كه »كش��اورزی منطقه 
برای رس��یدن آب به تاالب باید از بین ب��رود« تحقق یابد، 
باید بگویم چندین و چند میلیارد باید خرج فضای س��بز 
شرق اصفهان شود كه ریزگردها به اصفهان نرسند چرا كه 
كشاورزی سبز و مثمر، جلوی پیش روی ریزگردها را گرفته 
اس��ت. وی با بیان اینکه فالت مركزی توسط زاینده رود به 
2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده كه با خشکی كویر 
در حال به هم رسیدن است، گفت: این منطقه در آینده نه 
چندان دور تمام بقایای تمدنی و تاریخی را با فرو نشس��ت 

زمین از دست می دهد. 
حق آبه تاالب را امسال ندادند

     رییس كمیته آب ات��اق بازرگانی اصفهان با تاكید تاالب 
گاوخونی با احیای كشاورزی زنده می شود، گفت: امسال 
در روند رهاسازی آب در رودخانه زاینده رود، تنها قسمتی 
از حقابه كشاورزان شرق اصفهان به آنها داده شد و حقابه 

تاالب گاوخونی نیز داده نشد.
مه��دی بصی��ری در جری��ان بازدی��د خبرن��گاران از 
ت��االب گاوخونی، ب��ا بی��ان اینکه هن��وز حق آب��ه تاالب 
گاوخونی داده نش��ده اس��ت، اظه��ار داش��ت: نمی توان 
احی��ای ت��االب را ب��ا تعطیل��ی كش��اورزی ب��ه دس��ت 
 آورد چ��را ك��ه همیش��ه زه آب كش��اورزی ب��ه ت��االب 
می رس��ید. وی افزود: با توجه به اینکه همواره در مس��یر 
رودخانه كشاورزی می شده و به ندرت به صورت مستقیم 
در تاالب گاوخونی آب رفته اس��ت، همیشه آب كشاورزی  
زمین های اطراف، سبب پرآبی تاالب می شد. رییس كمیته 
آب اتاق بازرگانی اصفهان به خطر ریزگردهای زمین های 
خشک كشاورزی اش��اره كرد و بیان داش��ت: زمین های 
كشاورزی كه خشک می شود، فرسایش بادی در آن صورت 
می گیرد و ای��ن ریزگردها برای محیط زیس��ت اصفهان و 

حتی تهران خطرات زیست محیطی خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه زمی��ن تاالب با وجود خشکس��الی چند 
س��ال اخیر هنوز رطوبت دارد، افزود: زمانی زیادی برای از 
بین رفتن رطوبت در ت��االب نیاز بوده اما اكنون زمین های 
كشاورزی خشک شده كه این خشکی تاالب و زمین های 
كشاورزی برای محیط زیس��ت تهران و اصفهان خطرناك 

است. 
بصی��ری تصری��ح ك��رد: بای��د در تم��ام حوضه ه��ای 
 آبی كش��ور از جمل��ه در باالدس��ت تع��ادل آب��ی حفظ

 شود. 

حق آبه تاالب حق آبه زيست محیطی است

زنگ خطر نشست زمين بيخ گوش اصفهانی ها

 انرژی الزم برای 
بازيافت زباله 

خیلی کمتر 
از انرژی مورد 

نیاز برای تولید 
محصوالت جديد از 

مواد خام است
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   9/501

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي شماره139360302012005184 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي رفيعي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 566 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 249.29 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 4اصلي واقع در دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا رفيعی محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139360302012005174 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رضائي  روح اله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حسين بشماره شناسنامه 16 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت  
278.50 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149 اصلي   واقع در مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين رضائی محرز گرديده است.
3-برابر راي شماره139360302012005171 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر صفاري فرد فرزند حيدر 
علي بشماره شناسنامه1540 صادره از در يك باب خانه  به مساحت  387.66  مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين   خريداري از مالك 

رسمي آقاي  سيف اله ابراهيمی محرز گرديده است.
4-برابر راي شماره139360302012005167 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند قدرت  اميرحاجلو  داود  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
اله بشماره شناسنامه 4539 صادره از در يك باب خانه به مساحت  313.52 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 69اصلي واقع در مشهد کاوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي قدرت اله امير حاجلومحرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   139360302012003610 شماره  راي  5-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيدي محمد احمدي 
فرزند کريم بشماره شناسنامه 16625 صادره از خوانسار در يك باب خانه به مساحت 
212.89 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل شفيعی محرز گرديده است.
6-برابر راي شماره 139360302012003734 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي   وضعيت 
اله رحماني داراني  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هيبت 
اله بشماره شناسنامه 71 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت  فرزند نعمت 
در  واقع  اصلي   11 از  فرعي   15 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع    164.67 
محرز  صانعی  گوهر  و  حاتمی  هاشم  محمد  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   داران 

گرديده است.
7-برابر راي شماره 139360302012003598 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
افوسي  کيخائي  آقاي غالمعلي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3315 در يك باب خانه به مساحت 291.11 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي ميرزا محمود شاسوندی محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره 139360302012004185 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا سمندگاني چادگاني 
فرزند نياز علي بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه به مساحت 255.54 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي نامدار عباسی محرز گرديده است.
9-برابر راي شماره 139360302012004198 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نصرت سوادي سفتجاني فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 3  در يك باب خانه به مساحت 197.32 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نادعلی مرادی محرز گرديده است.
10-برابر راي شماره 139360302012004164 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صابر حيدري فرزند غالمحسين 
بشماره شناسنامه 3251 در يك باب خانه به مساحت 204.48 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

عبداله کيخائی محرز گرديده است.
11-برابر راي شماره 139360302012003604 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي نجفي افوسي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 11 در يك باب خانه به مساحت 275.85 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقای بهزاد حاجی بنده محرز گرديده است.
12-برابر راي شماره 139360302012004188هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  احمدي  مهرداد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
عيدي محمد بشماره شناسنامه 29 در يك باب خانه به مساحت 152.66 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي عباس شيخی وغيره محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139360302012003607 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بخش  فرح  پرويز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه به مساحت 373.13  مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمود خوانساری محرز گرديده است.
14-برابر راي شماره 139360302012004201 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صمد احمدي فرزند محسن 
بشماره شناسنامه 2287 در يك باب خانه به مساحت 116.49 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضا احمدی محرز گرديده است.
15-برابر راي شماره 139360302012004170 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا رضائي فرزند محمدباقر 
بشماره شناسنامه 4 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت 206.12 
مياندشت  در  واقع  اصلي   149 از  فرعي  پالك2  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي عيدی محمد رفيعی محرز گرديده است.
16-برابر راي شماره 139360302012003601 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان شريفي افوسي فرزند 
جعفر قلي بشماره شناسنامه 75 در يك باب خانه به مساحت 140.80مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 260 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد شريفی محرز گرديده است.
17-برابر راي شماره 139360302012004127 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي   وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي مقصودي ارتي جاني 
خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  9 صادره  شناسنامه  بشماره  مرتضي   فرزند 
اصلي   149 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   153.72 مساحت   به 
واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمدنصير دادخواه محرز گرديده 

است.
18-برابر راي شماره 139360302012004130 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهروز  فرزند  حاجتي  مجتبي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 138 صادره از در يك باب خانه به مساحت 201.62 مترمربع مفروز 

و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 
آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.

19-برابر راي شماره139360302012003595 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر نجفي افوسي فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 18 در يك باب خانه به مساحت 271.09 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي عليرضا کيخائی محرز گرديده است.
20-برابر راي شماره 139360302012003592 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 8.27 مترمربع  مفروز و مجزي 
مالك رسمي خود  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي   11 از  فرعي  پالك372  از  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139360302012003586 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 15.75 مترمربع مفروز و مجزي 
مالك رسمي خود  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي  از11  فرعي   372 پالك  از  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره 139360302012003589 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پروين ريزلنجاني فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1690 در يك باب مغازه به مساحت 35.75 مترمربع مفروز و مجزي 
از مالك رسمي خود  از 11 اصلي واقع در داران خريداري  از پالك 372 فرعي  شده 

متقاضی محرز گرديده است.
23-برابر راي شماره 139360302012003613 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد شريفي داراني فرزند ملك 
 133.6 به مساحت  خانه  باب  يك  در  داران  از  بشماره شناسنامه 268 صادره  محمد 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي محمدصادق يوسفی محرز گرديده است.
24-برابر راي شماره 139360302012003622هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود جديدي مياندشتي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1830 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به 
مساحت 105.83مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از200 اصلي واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رياحی محرز گرديده است.
25-برابر راي شماره 139360302012003740 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر حيدري فرزند عيدي 
محمد بشماره شناسنامه 17  در يك باب خانه به مساحت 201.17 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی شيخ محمدی محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره 139360302012003895 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مرضيه معين الديني فرزند سيد 
ناصر بشماره شناسنامه 68 در يك باب خانه به مساحت 343.44 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبداله ميثاقی محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره  139360302012004167هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرحيم کرمي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 106 در يك باب خانه به مساحت 229.16  مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

يزدانبخش عباسی وغيره محرز گرديده است.
28-برابر راي شماره 139360302012005200 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند حسن  فرهاد شاسوني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 3997 در يك باب کارگاه به مساحت 1180.91 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي خود 

متقاضی محرز گرديده است.
29-برابر راي شماره 139360302012003820 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود باقري فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 486 در يك باب خانه به مساحت 219.86 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي محمد مهدی 

کيخائی محرز گرديده است.
30-برابر راي شماره 139360302012004178 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي خليل اله غالمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 20 در يك باب خانه به مساحت 666.85  مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

عبدالمحمد بيات وغيره محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139360302012003823 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند جعفر  کيخائي  اردشير  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 30  در يك باب خانه به مساحت 220.01 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر 

کيماسی محرز گرديده است.
32-برابر راي شماره 139360302012004091 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شاپور علي محمدي رزوه فرزند 
صفدر بشماره شناسنامه 47 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 310.64 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 13فرعي از 59 اصلي واقع در رزوه خريداري از 

مالك رسمي آقاي علی صالحی وغيره  محرز گرديده است.
33-برابر راي شماره 139360302012003755 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند چراغعلي  احمدي  احمد  آقاي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 85 در يك قطعه زمين زراعی با حق الشرب طبق قانون توزيع عادالنه 
آب به مساحت 194154.25 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 202 

اصلي واقع در ششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي علی اکبر عالئی و غيره محرز 
گرديده است.

34-برابر راي شماره 139360302012003830 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نسرين خرمي نهر خلجي فرزند 
فرج بشماره شناسنامه 5750 در يك باب چهار ديواری به مساحت 251.45 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباس حاتمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012003619 شماره  راي  35-برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 

حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه صغري حسني 
 252.44 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1 شناسنامه  بشماره  قلي  محمد  فرزند  ماينده 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع دربوئين خريداري 

از مالك رسمي آقاي علی نعيمی محرز گرديده است.
36-برابر راي شماره 139360302012003805 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا احمدي فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 345 در يك باب مغازه به مساحت 17.21 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  داران خريداري  در  واقع  اصلي    11 از  فرعي  پالك20  از  شده 

مرتضی دادگستر دارانی محرز گرديده است.
37-برابر راي شماره 139360302012005229هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ام البنين مرادي ده کلبعلي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 14 در يك باب خانه به مساحت 246.56 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي موالقلی بهرامی محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139360302012005223 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تيمور مرادي فرزند محمد عبد 
و  مفروز  مترمربع   2219.55 به مساحت  خانه  باب  يك  در   73 بشماره شناسنامه  اله 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي امين اله باجول محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005220 شماره  راي  39-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا رفيعي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 85 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
160.36مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی موسوی محرز گرديده است.
40-برابر راي شماره 139360302012005216 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضائي مياندشتي فرزند 
محمدباقر بشماره شناسنامه 1688 صادره از بوئين و مياندشت در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 160.36 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 
فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی موسوی 

محرز گرديده است.
41-برابر راي شماره 139360302012003811 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  افوسي  کيخائي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
ناصر بشماره شناسنامه 2747 در يك باب خانه به مساحت 42.68 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

سيد حسين اصفهانی محرز گرديده است.
42-برابر راي شماره 139360302012004133 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دمنه  کاظمي  عبدالعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن   ملك 
ولي اله بشماره شناسنامه 1675 در يك باب خانه به مساحت 766.84 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي 

حفيظ اله عبداللهی محرز گرديده است.
43-برابر راي شماره 139360302012003616 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عابدين گنجعلي داراني فرزند 
علي جان بشماره شناسنامه 165 در يك باب خانه به مساحت 141.53 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي ميرزاعلی دادگستر محرز گرديده است.
44-برابر راي شماره 139360302012003808 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  خاني  محمد  آقاي غالمرضا  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
حبيب اله بشماره شناسنامه 145 در يك باب خانه به مساحت 175.13 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 266 فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضاقلی عابدی وغيره محرز گرديده است.
45-برابر راي شماره 139360302012003817 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام روشني فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 420 در يك باب خانه به مساحت 143.47 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درافوس  واقع  اصلي  از206  فرعي   1 پالك  از  شده 

فريدون خانجانی محرز گرديده است.
46-برابر راي شماره 139360302012003827 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدسعيد اسماعيلي فرزند 
115.92مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  در   13 شناسنامه  بشماره  سيدعبدالخالق 
مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي سيد نوراله اسماعيلی محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139360302012004088 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفر امير حاجيلو مشهدي فرزند 
مترمربع   406.16 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1957 شناسنامه  بشماره  قلي  صفدر 
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهد کاوه خريداري از 

مالك رسمي آقايمسلم امير حاجيلو محرز گرديده است.
48-برابر راي شماره 139360302012003628 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کرمعلي قاسمي آشجردي فرزند 
 75.84 مساحت  به  مسكونی  فوقانی  مغازه  باب  يك  در   19 شناسنامه  بشماره  جعفر 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از 

مالك رسمي آقاي خداداد کارگر محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139360302012004182هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرام نادي فرزند عبداله 
مفروز و مجزي  مترمربع  به مساحت 301  باب خانه  در يك  بشماره شناسنامه 111 
شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139360302012004195 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسين درويشي فرزند 
حاجي بشماره شناسنامه 49 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 322.23 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقای نوروزعلی عباسی محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 139360302012003814 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسلم خوانساري رزوه فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 60 در يك باب خانه به مساحت 201.61 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 9 فرعي از 60 اصلي  واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی اکبر عروجی محرز گرديده است.
52-برابر راي شماره 139360302012003886 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد اله کيخائي فرزند محمد علي 
بشماره شناسنامه 42  در يك باب خانه به مساحت 737.12 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

آقا شريفی محرز گرديده است.
53-برابر راي شماره 139360302012004085 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  آقائي  آقا  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حاجي اسمعيل بشماره شناسنامه 92 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
واقع در چادگان  از 63 اصلي  فرعي  از پالك 39  مفروز و مجزي شده  155مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي نصراله عباسی محرز گرديده است.
54-برابر راي شماره 139360302012004327 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  چراغي  قربانعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
زمان بشماره شناسنامه 17 در يك باب خانه به مساحت 499.41 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی زمان چراغی محرز گرديده است.
55-برابر راي شماره 139360302012005116 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا صالحي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 146  در يك باب خانه ومغازه متصله به مساحت 486.26 مترمربع  

مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از 
مالك رسمي آقاي مجيد پاينده محرز گرديده است.

56-برابر راي شماره 139360302012005119 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد رحيمي فرزند رحيم 
بشماره شناسنامه 231  در يك باب خانه به مساحت 235.95 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حسن 

دوست محمدی محرز گرديده است.
57-برابر راي شماره 139360302012005124 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جليل مهدي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 955 در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 112468.13 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در چهلخانه خريداري از مالك رسمي 

خود متقاضی محرز گرديده است.
58-برابر راي شماره 139360302012005127 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا رضايتي فرزند خليل 
بشماره شناسنامه 1826  در يك باب خانه به مساحت 336.68 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  از مالك رسمي  از221 اصلي واقع در خمسلو خريداري  از پالك 1 فرعي  شده 

مرتضی قلی يبلوئی محرز گرديده است.
59-برابر راي شماره 139360302012005142 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي گودرز خان احمدي داراني فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 6498 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 201.52 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي حسين خان احمدی محرز گرديده است.
60-برابر راي شماره 139360302012005147 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند صادق  توکلي  مسعود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 60 در يك باب خانه به مساحت 190.90 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  افوس  در  واقع  اصلي   206 از  فرعي  پالك1  از  شده 

محمدآقا مقصودی افوسی وغيره محرز گرديده است.
61-برابر راي شماره 139360302012005145 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد اسكندري نهرخلجي فرزند 
به مساحت 200  باب خانه  يك  در  داران  از  بشماره شناسنامه 439 صادره  عليرضا 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 102 فرعي از18 اصلي  واقع در گنجه خريداري 

از مالك رسمي آقاي عليرضا اسكندری محرز گرديده است.
62-برابر راي شماره 139360302012005151 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اله اقاميري فرزند  ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شمس 
سيدابوالفضل بشماره شناسنامه 2840 در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
112.04 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از مالك رسمي آقاي هدايت اله کيخائی محرز گرديده است.
63-برابر راي شماره 139360302012005101 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رحيمي آشجردي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 656 در يك باب خانه به مساحت 294.25 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي خانم 

اکرم قاسمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120005104 شماره  راي  64-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهدي احمدي 
مترمربع   222.48 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   30 بشماره شناسنامه  محمود  فرزند 
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمدحسين مهدوی محرز گرديده است.
65-برابر راي شماره 139360302012005107 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  يادگارصالحي  حاجت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مراد بشماره شناسنامه 355  در يك باب خانه به مساحت 1385.97 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 40 اصلي واقع در هرمانك خريداري از مالك رسمي خود متقاضی 

محرز گرديده است.
66-برابر راي شماره 139360302012005110 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  غالمي  عبدالعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
درويشعلي بشماره شناسنامه 11 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
واقع  اصلي  از 66  فرعي   1 از پالك  مفروز و مجزي شده  مترمربع  مساحت 461.48 
بيات و غيره محرز گرديده  قلی  آقاي مرتضی  از مالك رسمي  درمندرجان خريداري 

است.
67-برابر راي شماره 139360302012005113 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بيگم غالمي  زهرا  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
عباسعلي بشماره شناسنامه 1 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
461.48 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان 

خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی قلی بيات وغيره محرز گرديده است.
68-برابر راي شماره 139360302012003743 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماهي جان احمدي آموئي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 507 در يك باب خانه به مساحت 796.40 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي 

نبی اله ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120004295 شماره  راي  69-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
بهرامي  ابوالفضل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
ميرآبادي فرزند اباسلت بشماره شناسنامه 6210011373 در يك باب خانه به مساحت 
325.93 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي اباصلت بهرامی محرز گرديده است.
70-برابر راي شماره 139360302012004241 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صفيه معين الديني فرزند 
سيد موسي بشماره شناسنامه 146 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 297.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 666 فرعي از 63 اصلي  واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
71-برابر راي شماره 139360302012004238 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد قربانعلي هاشمي چادگاني 
فرزند سيد مرتضي بشماره شناسنامه 72  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
 63 از  فرعي   666 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع   297.94 مساحت  به  خانه 
محرز  خانی  حسن  رضاقلی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  چادگان  در  واقع  اصلي 

گرديده است.
72-برابر راي شماره 139360302012004283 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا مرادي فرزند محمد ابراهيم 
بشماره شناسنامه 111  در يك باب خانه به مساحت 104.25 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

جعفرقلی عباسی محرز گرديده است.
73-برابر راي شماره 139360302012004280 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر احمدي فرزند علي محمد 
بشماره شناسنامه 84  در يك باب خانه به مساحت 202.39 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  درچادگان  واقع  اصلي   64 از  فرعي   1 پالك  از  شده 

خداداد جعفری محرز گرديده است.
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74-برابر راي شماره 139360302012004404هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول اسمعيلي قوهكي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 587  در يك باب خانه به مساحت 270.43 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمود رفيعی محرز گرديده است.
75-برابر راي شماره 139360302012004407 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفر علي احمدي ماينده فرزند 
امير قلي بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه به مساحت 297 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي ميرزا حسين دادگستر محرز گرديده است.
76-برابر راي شماره 139360302012004410 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي  امير  فرزند  احمدي  داود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 436 در يك باب خانه به مساحت 234.33 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا 

حسن دادگستر محرز گرديده است.
77-برابر راي شماره 139360302012004333 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي رفيعي فرزند غالمحسين 
بشماره شناسنامه 1542 در يك باب خانه به مساحت 149.97 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

حسين علی احمدی محرز گرديده است.
78-برابر راي شماره 139360302012004277 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
اسماعيل  فرزند  قاسمي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 23 در يك باب خانه به مساحت 195.06 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

ناصر بهمن زياری محرز گرديده است.
79-برابر راي شماره 139360302012004261هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهزاد صالح فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 1161 در يك باب خانه به مساحت 151.94مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

غالمعلی عسگری محرز گرديده است.
80-برابر راي شماره 139360302012004258 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود محمدي فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 65 در يك باب مغازه به مساحت 32.45 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي فضل 

اله عابدينی محرز گرديده است.
81-برابر راي شماره 139360302012004308 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي نوروزي سفتجاني فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 10 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 216.5 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمدعلی رشيدی محرز گرديده است.
82-برابر راي شماره 139360302012004337هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بخش  فرح  علي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
خيراله بشماره شناسنامه 134  در يك قطعه زمين مزروعی با حق الشرب طبق قانون 
توزيع عادالنه آب  به مساحت 115306.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 
فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي خيراله فرح بخش 

محرز گرديده است.
83-برابر راي شماره 139360302012004226 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا سليماني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 3748 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 87.51 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي عليرضا مشايخی محرز گرديده است..
84-برابر راي شماره 139360302012004207 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تاج ماه محمدي قودجانكي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 570  در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
217.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 85 فرعي از 12 اصلي واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي اسماعيل احمدی محرز گرديده است.
85-برابر راي شماره 139360302012004210 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل احمدي داراني فرزند 
به  خانه  باب  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در   1682 شناسنامه  بشماره  حسن 
مساحت 217.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 85 فرعي از 12 اصلي  واقع در 

داران خريداري از مالك رسمي خود متقاضی محرز گرديده است.
86-برابر راي شماره 139360302012004289 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي جديدي مياندشتي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 50 در يك باب خانه به مساحت 246.14 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 4 فرعي از149 اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي مرتضی رضائی محرز گرديده است.
87-برابر راي شماره 139360302012004271هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  رزوهء  متوليان  مجيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
عباسعلي بشماره شناسنامه 77 در يك باب خانه به مساحت 97.09 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك5  فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

رضاعلی نوری و شرکا محرز گرديده است.
88-برابر راي شماره 139360302012004274 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  دامنه  مباشري  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
هوشنگ بشماره شناسنامه 26 در يك باب خانه به مساحت 163.44 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقايان رضا و مصطفی ربيعی محرز گرديده است.
89-برابر راي شماره  139360302012004223 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي موالقلي يارعلي داراني فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 2167 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 144.62 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك114 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران  خريداري 

از مالك رسمي وراث مرحوم قاسم يارعلی دارانی محرز گرديده است.
90-برابر راي شماره 139360302012004292 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مياندشتي  آقاي محمود کشاورزي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
فرزند علي بشماره شناسنامه 9 در يك باب خانه به مساحت 149.09مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 4 فرعي از149اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي 

ورثه علی کشاورزی محرز گرديده است.
91-برابر راي شماره 139360302012004216 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم رستمي فرزند نوروزعلي 
بشماره شناسنامه 125 در يك باب خانه به مساحت 277.66 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي نوروز 

علی رستمی محرز گرديده است.
92-برابر راي شماره 139360302012004318هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر مهدوي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1854 در يك باب خانه به مساحت 275.52 مترمربع  مفروز و مجزي 

شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 
محمد مهدوی محرز گرديده است.

93-برابر راي شماره 139360302012004314 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مياندشتي  اکبري  جالل  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
 202.62 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   1823 شناسنامه  بشماره  حسين  سيد  فرزند 
مياندشت  در  واقع  اصلي   149 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  

خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالرضا اسماعيلی محرز گرديده است.
94-برابر راي شماره 139360302012004311 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رفيعي  ابوالفضل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به  خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   53 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم 
مساحت 291.87 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي رضا مهدوی محرز گرديده است.
95-برابر راي شماره 139360302012004393 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم اسدي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1195 صادره از داران در يك قطعه زمين مزروعي با حق الشرب 
طبق قانون توزيع عادالنه آب  به مساحت100040.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 7 اصلي واقع در دره بيد خريداري از مالك رسمي آقاي سيد ستار 

عبداللهی محرز گرديده است.
96-برابر راي شماره 139360302012004220 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر سلطاني فرزند کريم 
بشماره شناسنامه 108 در يك باب خانه به مساحت 200.43 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي  مالك رسمي  از  واقع در چادگان خريداري  از 64 اصلي  از پالك 1 فرعي  شده 

يوسف بيات محرز گرديده است.
97-برابر راي شماره 139360302012003737 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
احمدي فرزند محمد  آقاي مصطفي  مالكانه بالمعارض متقاضي  ملك فريدن تصرفات 
بشماره شناسنامه 3 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه به مساحت 30.92 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري 

از مالك رسمي آقای اميدعلی ماندنی محرز گرديده است.
98-برابر راي شماره 139360302012004213  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرام عباسي آشجردي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 5204  در يك باب خانه به مساحت 447.44 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمدعلی رشيدی محرز گرديده است.
99-برابر راي شماره 139360302012004192 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
داراني  شريفي  محمد  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 143  در يك باب چهار ديواری به مساحت 94.03 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي عباسقلی محمدشريفی محرز گرديده است.
100-برابر راي شماره139360302012004231 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم همين بس شريفي افوسی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 2115  در يك باب خانه به  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفرقلی شريفی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004262 شماره  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود اميرحاجلو 
فرزند بازعلي بشماره شناسنامه 496 در يك باب خانه  به مساحت 186.85 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبدالمحمد بيات و شرکاء محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004321 شماره  راي  102-برابر 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
معظم  علي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 41 در يك باب خانه به مساحت 666.18 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك 

رسمي آقاي اکبر فرهادی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004254 شماره  راي  103-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اقدس حبيبي چادگاني 
فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 15  درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 555.73 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد هاشمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004251 شماره  راي  104-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حيدري  آقامعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 66 در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه به 
مساحت 555.73  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد هاشمی محرز گرديده است.
105-برابر راي شماره 139360302012005188 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  آقاي سيد مرتضي موسوي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ملك 
سيد باقر بشماره شناسنامه 1832 در يك باب خانه به مساحت 222.62 مترمربع مفروز 
مالك  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي  از 149  فرعي   2 پالك  از  و مجزي شده 

رسمي آقاي غالمحسين هاشمی محرز گرديده است.
106-برابر راي شماره139360302012005178 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود اميرحاجلو فرزند قدرت اله 
بشماره شناسنامه 4539 در يك باب ساختمان کارگاهی به مساحت 539.33 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبدالحسين ابدالی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005154 شماره  راي  107-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي پرويز اصالني افوسي 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 20 در يك باب خانه به مساحت 203.10 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي اسماعيل کيخايی افوسی  محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005157 شماره  راي  108-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اکبر حاتميان  حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3968 در يك باب خانه به مساحت 149.01 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسن حاتميان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005159 شماره  راي  109-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حكيمي  شوکت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 

فرزند اسداله بشماره شناسنامه 4 در يك باب خانه به مساحت 216.85 مترمربع مفروز 
مالك  از  مياندشت خريداري  در  واقع  اصلي   از149  فرعي   3 پالك  از  و مجزي شده 

رسمي آقاي محمد نصير دادخواه محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005162 شماره  راي  110-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد رياحي فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 13 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه فوقانی 
مسكونی به مساحت 153.31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
محرز  دادخواه  جهانشاه  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  مياندشت  در  واقع  اصلي  

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004661 شماره  راي  111-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 

سلماني  شهريار  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عزيزاله بشماره شناسنامه 3914  در يك باب خانه به مساحت 262.14 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقای ميرزا رضا احمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1393603020120004658 شماره  راي  112-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر نوروزي 
فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 2766 در يك باب خانه به مساحت 166.49 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقايان محمد علی و تقی احمدی محرز گرديده است.
113-برابر راي شماره 139360302012004652هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن نوروزي فرزند علي اکبر 
بشماره شناسنامه 1150088605 در يك باب خانه  به مساحت 105.70 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك12 فرعي از 12اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي حسن نوروزی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004655 شماره  راي  114-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
قاسمي  شكراله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
 210.21 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   20 شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  آشجردي 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي جعفر قاسمی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005033 شماره  راي  115-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل نوروزي 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 2285 در يك باب خانه به مساحت 104.81 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد علی وتقی احمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004094 شماره  راي  116-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن حاجي عرب 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1009 در يك باب خانه به مساحت 198.97 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از  64 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي ولی سعيدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005018 شماره  راي  117-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  علي  اميد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب مغازه 
فوقانی مسكونی به مساحت 98.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 
ابوالقاسم رضائی محرز  آقاي  مالك رسمي  از  بوئين خريداري  در  واقع  200 اصلي  

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005024 شماره  راي  118-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  علي  اميد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه 
به مساحت 99.78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي  واقع 

در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مرتضی دوست محمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005027 شماره  راي  119-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
خاني  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
به مساحت  باب خانه ومغازه متصله  قربانعلي بشماره شناسنامه 114 در يك  فرزند 
188مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري 

از مالك رسمي آقاي قربان جديدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005030 شماره  راي  120-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
خاني  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 114  در يك باب مغازه به مساحت 30.98 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك6 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي شاپور علی محمدی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005340 شماره  راي  121-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جمعه گلشاهي فرزند 
رحيم بشماره شناسنامه 34 در يك باب خانه  به مساحت 346.90 مترمربع  مفروز و 
مالكيت رسمي متقاضي  از  داران  از 11 اصلي واقع در  از پالك46فرعي  مجزي شده 

محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012003892 شماره  راي  122-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سجاد فلكي آبادچي 
ابراهيم بشماره شناسنامه 97 در يك باب خانه  به مساحت 199.14 مترمربع  فرزند 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسينقلی لطفی محرز گرديده است.
123-برابر راي شماره 139360302012003889 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزيز اله شملي مشهدي فرزند 
مترمربع  به مساحت 1066.75  باب خانه  در يك  اله بشماره شناسنامه 1951   سيف 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي  واقع در مشهدکاوه خريداري از 

مالك رسمي وراث نجفعلی شملی محرز گرديده است.
124-برابر راي شماره139360302012004173 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  الحميد فرجي  آقاي عبد  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
علي بشماره شناسنامه 319 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب چهار ديواری به 
مساحت 28.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 53 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمجيد فرجی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004176 شماره  راي  125-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت 
فرزند  فرجي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
جمشيد بشماره شناسنامه 393 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب چهار ديواری 
اصلي   149 از  فرعي   53 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   28.14 مساحت  به 
واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمجيد فرجی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004204 شماره  راي  126-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
فرزند  افشار  نادر  آقاي  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
غالمعلي بشماره شناسنامه 479 در يك باب چهار ديواری به مساحت 455.02 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 364 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي جعفرقلی هاشميان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012004286 شماره  راي  127-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد خانجاني فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه در يك باب چهار ديواری به مساحت 9.56 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقايان جالل و بهروز خانجانی محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005098 شماره   راي  128-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
دليري  اله  احسان  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 20 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  
به مساحت 174.71 متر مربع   مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي 

واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم رفيعي محرز گرديده است.
129-برابر راي شماره139360302012005095هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي سواري فرزند نصراله 
به مساحت  خانه   باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  بشماره شناسنامه 266 صادره 
در  واقع  اصلي     149 از  فرعي   3 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع    277.80

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي بهمن دادخواه محرز گرديده است.

130-برابر راي شماره139360302012005092هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  خداداد سپياني فرزند جعفرقلي 
بشماره شناسنامه 2824 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت  108.45 
مترمربع بر روي  پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي 

آقاي عليرضا شفيعي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005089 شماره  راي  131-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي کريمي 
آغچه فرزند اميرقلي بشماره شناسنامه 12 در يك باب خانه  به مساحت 132.30 متر 
مربع مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از 

مالك رسمي خانم صديقه توکلي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005083 شماره  راي  132-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه صفاري فرد 
فرزند حيدر علي بشماره شناسنامه 2 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به 
مساحت 322.10 متر مربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي   واقع در  

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سلمان بابائي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005080 شماره  راي  133-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا گوالني افوسي 
فرزند پرويز بشماره شناسنامه 3471 در يك باب خانه به مساحت 248.42 متر مربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل کيخائي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005077 شماره  راي  134-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نوروزي  مجتبي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
مغازه  باب   يك  در  داران  از  صادره   46 شناسنامه  بشماره  صفرعلي  فرزند  داراني 
فوقاني مسكوني به مساحت  68.44 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي 
از 12 اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسينعلي زماني محرز 

گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005074 شماره  راي  135-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نساء عالئي افوسي 
فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 46 در يك باب خانه  به مساحت   232.67 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي عصمت عالئي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005071 شماره  راي  136-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  غالمرضا احمدنژاد 
 201.16 مساحت   به  خانه   باب  يك  در   183 شناسنامه  بشماره  مهدي  محمد  فرزند 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2/13 فرعي از12 اصلي واقع در  داران خريداري 

از مالك رسمي آقاي امير آقا احمد نژاد محرز گرديده است.
137-برابر راي شماره139360302012005068 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي سيداحمد رضائي فرزند سيد  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
و  مفروز  مترمربع   509.18 مساحت  به  خانه  باب  يك  در   7 شناسنامه  بشماره  کمال 
مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي 

اصغر ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005065 شماره  راي  138-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
تقي  محمد  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
رضائي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 صادره از فريدن در يك باب خانه  
به مساحت 616.90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع 

در دامنه خريداري از مالك رسمي  افسر ترکيان محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005062 شماره  راي  139-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
تقي  محمد  سيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
رضائي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 در يك باب خانه  به مساحت 475.58 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در  دامنه خريداري 

از مالك رسمي  افسر ترکيان  محرز گرديده است.
140-برابر راي شماره 139360302012005059هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد کمال رضائي فرزند 
مترمربع    629.05 مساحت  به  خانه   باب  يك  در   1626 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم 
مفروز و مجزي شده از پالك 51 فرعي از 2 اصلي واقع در دامنه  خريداري از مالك 

رسمي افسر ترکيان  محرز گرديده است.
141-برابر راي شماره139360302012005056 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن قارداشي افوسي فرزند 
خيراله بشماره شناسنامه 2422 در يك باب خانه  به مساحت  316.24 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي خير اله قارداشي محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005053 شماره  راي  142-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جواد موسوي فرزند 
جمال بشماره شناسنامه 9 در يك باب خانه به مساحت  195.01 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي داحسان اله خانجاني محرز گرديده است.
تعيين  قانون  اول موضوع  هيات  143-برابر راي شماره 1393603020121005045 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
ماندني  اميدعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت   حوزه 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 416 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  
اصلي    200 از  فرعي   3 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   مساحت271.57  به 
محرز  محمدي  دوست  اله  نصرت  آقاي   رسمي  مالك  از  خريداري  بوئين  در    واقع 

گرديده است.
144-برابر راي شماره 139360302012005042هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حيدرعلي رمضاني فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 1930 در يك باب خانه به مساحت  204.62 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباسعلي امير حاجلو محرز گرديده است.
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   13936302012005039 شماره  راي  145-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کرمعلي محمدشريفي 
داراني فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 130  در يك باب مغازه فوقاني مسكوني به 
مساحت 393.45 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي   واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلي خان سلطاني محرز گرديده است.
146-برابر راي شماره 139360302012005036 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد نادري درباغشاهي فرزند 
مساحت   به  خانه   باب  يك  در  اصفهان  از  صادره   2168 شناسنامه  بشماره  حسين 
671.54 مترمربع بر روي پالك 50 فرعي از 124 اصلي   واقع در آبادچي خريداری از 

مالك رسمي آقاي نعمت اله  اسماعيلي محرز گرديده است.
در  شود  مي  روزآگهي   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول :  1393/9/24                 

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1393/10/9
محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن



اخبار کوتاهیادداشت

ملی پوش اصفهانی نقره گرفت
ملی پ��وش اصفهان��ی جودو 
ای��ران در دی��دار فین��ال 
مس��ابقات قهرمانی جوانان 
آس��یا مغلوب حریف ژاپنی 
خود ش��د و ب��ه م��دال نقره 

بسنده کرد.
جودوکار اصفهانی وزن ۸۱- 
کیلوگرم کشورمان که با سه 
پیروزی متوالی راهی دیدار پایانی مسابقات قهرمانی جوانان 
آس��یا ش��ده بود در جدال برای کس��ب مدال طال به مصاف 
"ساساکی" از ژاپن رفت اما با شکس��ت تاتامی را ترک کرد و 
مدال نقره گرفت. ایمان نیک اقبال در دور اول میگوئل کاستااز 
ماکائو را با ضربه فنی شکس��ت داد و سپس در وقت طالیی با 
گرفتن یک امتیاز وازاری،خامزین از قزاقس��تان را از پیش رو 
برداشت و در مرحله نیمه نهایی هم اسنبایکوف از قرقیزستان 
را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد.تاکنون ایمان نیک اقبال 
یک مدال نقره و محمد رشنونژاد، محمد محمدی بریمانلو و 
احمد قاسمی س��ه مدال برنز برای تیم ملی کشورمان کسب 

کرده اند.

پمینا اصفهان - هفت الماس قزوین 
ساعت ۱۶ 

 پس از ی��ک هفته اس��تراحت 
تیم ها، دور برگش��ت مس��ابقات 
لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 
کشور از امروزآغاز می شود.اما در 
دیدار مهم هفت��ه دهم، پمینای 
اصفهان در س��الن آبف��ا میزبان 
هفت الماس قزوین است. دیدار 
رفت دو تیم در هفته نخست دور رفت که به تعویق افتاده بود 
پنجشنبه هفته گذشته در قزوین برگزار شد که با شکست ۷۷ 
بر ۶۱ شاگردان محسن صادق زاده همراه شد و دو تیم باید در 
کمتر از یک هفته بار دیگر با هم روبه رو شوند. هفت الماس با 
۴ پیروزی و ۴ شکست در رده پنجم جدول رده بندی ایستاده 
است و پمینا با عملکرد متوسط خود در نیم فصل نخست، با ۳ 

برد و ۵ باخت ششم است.

 دعوت ازچهار کماندار استان
 به اردوی تیم ملی

کمیته فنی فدراس��یون تیران��دازی با کمان چه��ار کماندار 
اصفهانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

در بین لیست اسامی ۱2 کماندار جدید دعوت شده از سوی 
کمیته فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در 
رشته های ریکرو )آقایان و بانوان( و کامپوند )بانوان( ، نام چهار 

نفر از کمانداران استان نیز در این لیست اعالم شد.

۶
مهاجم ذوب آهن به آرزویش رسید 

سپاهان، گسترش فوالد تبریزرا درهم کوبید

عکس و متن زیر واکنش مسعود حسن زاده است به اولین دعوتش به تیم ملی. او که سال 
گذشته در داماش نشان داده بود چه پتانس��یلی دارد امسال در ذوب آهن به اوج رسیده 
است و البته برای مهاجم 2۳ ساله ذوب آهن دعوت به تیم ملی توسط کی روش بزرگترین 

اتفاق ممکن در حال حاضر بود.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1471 | dec 15  ,2014  |  8 Pages 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1471  دوشنبه 24   آذر 1393 | 22 صفر   1436

گسترشی های فوالد تبریز،مثل هفته 
یازده��م، دربرابرس��پاهان بد جوری 
غافلگیر ش��دند! بازی تازه آغاز ش��ده 
بودوهنوزثانیه هایی از ش��روع بازی نگذشته بود که محمد 
رضا خلعتبری یارآزادسپاهان درگوش چپ صاحب توپ شد 
واز کناره خط عرضی پس از گذشتن از مدافع تبریزی واز یک 

زاویه بسته دروازه گسترشی ها را فروریخت !
سید مهدی اسالمی دروازه بان گسترش که از این غافلگیری 
مدافعان سخت عصبی شده بود وهنوزدراین اندیشه بود که 
چه گونه در۵ثانی��ه اول بازی گل خورده که بار دیگراس��یر 
ضربه حساب شده ومهارنش��دنی همین بازیکن شد که از 
یک توپ کاشته پشت خط ۱۸قدم وازیک ضربه ایستگاهی 
گل دوم را هم ب��راو تحمیل کرد! واس��المی کاری ازپیش 

نبرد،جزمشایعت توپ با نگاه ناباورانه خویش!
نیمه نخس��ت بازی باهمین نتیجه خاتمه یافت، باش��روع 
نیمه دوم درحالی که کمتر از ۳ دقیقه از بازی سپری نشده 
بود که محمد امین مرادوند مدافع پیش تاخته س��پاهان از 
)سانتر( ارس��ال خوب محرم نوید کیا با زدن ضربه سربرای 
سومین بار دروازه گس��ترش را فروریخت تا شادی بیش از 
۱۵00هوادارحاضر درورزشگاه فوالدشهربه اوج خود برسد 
که شعار می دادند )یه تیم داره اصفهان � سپاهان قهرمان( 
تازه این پایان کار نبود ودردقیق��ه۷2 به خاطر خطایی که 
درمحوطه جریمه روی خلعتبری صورت گرفت، داور اعالم 

خط��ای پنالتی کرد وت��وپ روی نقطه پنالت��ی قرارگرفت 
و خود خلعتبری خواس��تار زدن این ضربه ش��د تا سومین 
گل خودش رابه ثبت برس��اند که با موافقت حسین فرکی 
س��رمربی تیم س��پاهان، خلعتبری مام��ورزدن این ضربه 
پنالتی شد که برخالف جهت حرکت اسالمی توپ را روانه 
گوش��ه دروازه کرد که گرفتن��ش برای ای��ن دروازه بان که 
روزسخت وکم فروغی را س��پری می کرد،بسیار دشواربود، 
به ای��ن ترتیب گل س��وم خلعتبری وگل چهارم س��پاهان 
که در بازی رف��ت درتبریز هم با دو گل خلعتب��ری و پریرا 
این تیم راشکس��ت داده ب��ود، به بارنشس��ت.فراز کمالوند 
س��رمربی جوان و شایسته گس��ترش که هر گزپیش بینی 
چنین نتیجه تحقیرآمیزی را نمی کرد، باردیگر دس��ت به 
تعویض زد واین بار بیاتی نیای پرتجربه را به میدان فرستاد تا 
 حداقل بادست خالی خالی هم اصفهان را ترک نکند!با ورود 
بیاتی نیا که یکی دو س��الی هم س��ابقه ب��ازی در تیم های 
اصفهانی را درکارنامه بازیگری خود دارد، چهره تیم گسترش 
تغییرک��رد و حالت تهاجمی ب��ه خود گرفت ت��ا در دقیقه 
۷۴)یعنی دو دقیقه بعد ازگل چهارم سپاهان( این بازیکن 
تازه وارد وپرنفس که بهترین گلزن تیم گسترش هم هست،از 
غفلت مدافعان سپاهان که حریف را قدری دست کم گرفته 
بودند استفاده کرد وتنها گل گس��ترش را به نام خودش به 
ثبت رساند و این بازی با نتیجه۴بر۱به سود سپاهان خاتمه 
یافت تا طالیی پوش��ان س��پاهان که اینک چه��ره واقعی 

واقتدارس��ال های نه چندان دورخودرا بازیافته اند درصدر 
جدول جا خوش کنند وچش��م به بازی ها و نتایجی بدوزند 
که در هفته ه��ای آینده حاصل خواهد ش��د!واما صرفنظر 
ازاین نتیجه درخش��انی که برای س��پاهانی ه��ا رقم خورد 
واین باربا آتش بازی بازیکن��ان صاحب نام وملی پوش خود 
درورزشگاه فوالدشهرموفق ش��د فستیوال )جشنواره ( گل 
راه بیاندازد ودل هوادارانش را ش��اد کند،حرکت ناشایست 
وغیر ورزش��ی محمد رضا خلعتبری،بازیک��ن خوب،دونده 
وخوش تکنیک فوتبال کشورمان درحمله به علی کریمی 
بازیکن جوان وبا اخالق سپاهان را چگونه باید تعبیر و تفسیر 
کرد؟!! که باید الگوی اخالق باشد برای نوجوانان وجوانانی 

 ک��ه درس��رما وگرما به ورزش��گاه
 م��ی آین��د ت��ا از نزدیک ش��اهد 
هنرنمای��ی ای��ن بازیکن وس��ایر 
کش��ورمان  مل��ی  بازیکن��ان 
باش��ند،جوانانی که ب��ا تمام وجود 
با سردادن ش��عار وتش��ویق های 
ب��ی امانش��ان درس��خت تری��ن 
ش��رایط ب��ازی ه��ا ی��ار وحام��ی 
تیم محبوبش��ان بوده وهس��تند! 
گرچ��ه ب��ا گذش��ت جوانمردان��ه 
وپاپی��ش گذاش��تن کریم��ی این 
غائله )بهتراست بگوییم این دعوا و 
 مرافعه یک طرفه که بیش��تر جنبه 
بگ��و مگوداش��ت( ختم ب��ه خیر 
ش��د، یعنی با درآغ��وش گرفتن و 
روبوسی کردن، مراسم آشتی کنان 
برگزارگردید تا پاسخی خوشحال 
کننده ای داده باش��ند به نگاه های 

 متعجب ومتحیر هوادارانی که حیرت زده شاهد این قضایا
 بودند!بگذریم، ب��ا توجه به احترامی که م��ن نگارنده برای 
محم��د رض��ا خلعتبری قایل��م ک��ه از دانش فن��ی خوبی 
برخورداراست، وبه حرمت باشگاه سپاهانی که صاحب اعتبار 
وقدمت فراوانی اس��ت،وبه احترام هواداران عزیز وخونگرم 
طالئی پوشان س��پاهان به همین چند نکته اشاره،بسنده 
می کنی��م و ازآقای خلعتب��ری انتظار داری��م درزمانی که 
هزاران تماشاگر درورزشگاه ومیلیون ها نفربیننده از طریق 
 تلویزیون های داخل کش��وروماهواره های غرب وش��رق، 
 نظ��اره گ��ر ب��ازی شماوس��ایربازیکنان مل��ی هس��تند و

کوچک تری��ن حرکت غیر ورزش��ی ت��ان را زی��ر ذره بین 
 دارند،بهتر اس��ت برخ��ود و اعصابتان مس��لط باش��ید،از

 اعتراض های مکرربه رای داوران دست برداریدواز همه مهم 
تر مراقب پرخاش��گری هایتان باشید که هرگزدر شان شما 
و باشگاهی که درآن عضویت پیداکرده اید نیست که وجهه 

وهواداران زیادی دارد! 

 جشنواره گل در یک روز استثنایی
 حاشیه سفر تیم ملی فوتبال

 به آفریقای جنوبی

 از ماجرای خانواده کی روش
 تا آرزوی کریمی

سفر تیم ملی فوتبال ایران به اردوی آفریقای جنوبی با 
حاشیه های مختلفی همراه بود. تیم ملی فوتبال ایران 
در حالی ساعت ۴ بامداد دیروز )یکشنبه( عازم اردوی 
آفریقای جنوبی شد که این س��فر با حواشی مختلفی 
همراه بود.کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
برای انجام امور شخصی زودتر از اعضای تیم و در ساعت 
2۱ شنبه شب عازم دبی شد تا بعد از رسیدن تیم ملی 
به امارات برای ادامه سفر به س��وی آفریقای جنوبی به 
این تیم ملحق شود.پس��ر  کی روش هم بامداد یکشنبه 
تهران را ت��رک کرد. او به همراه 2 دوس��ت دیگرش در 
فرودگاه حاضر شد، از خاطرات خوبش در مناطق دیدنی 
و تفریحی تهران، همراهی با پدر در طول هفته اخیر و 
بیزینس پیش رویش در ترکیه گفت و ایران را ترک کرد.

سردار آزمون بازیکن تیم ملی زودتر از سایر بازیکنان و 
جداگانه به فرودگاه آمد. این بازیکن انجام امور مربوط به 
روادید را دلیل حضور زودهنگام در فرودگاه اعالم کرد 
و تاکید داشت که اردوی آفریقای جنوبی برای موفقیت 
تیم ملی در جام ملت های آسیا بسیار تاثیرگذار است.

علی کریمی در هنگام ورود تیم ملی به فرودگاه با اشاره 
به اینکه فرصتی برای صحبت وجود ن��دارد، آرزو کرد 
تیم ملی فوتب��ال اردوی مفی��دی در آفریقای جنوبی 
داشته باشد که دس��تاورد آن به تیم ایران در مسابقات 
جام ملت های آسیا کمک کند. سروش رفیعی به دلیل 
مشکل خدمت س��ربازی همراه با تیم ملی به فرودگاه 
نیامد. همچنین محمد نوری ه��م در فرودگاه متوجه 
شد که ممنوع الخروج اس��ت و این موضوع به شدت او 
را ناراحت کرد.به درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال، 
پیگیری وضعیت رفیعی و نوری جهت حل مش��کل و 
اعزام هرچه س��ریعتر آنها به آفریقای جنوبی از دیروز 
)یکشنبه( در دس��تور کار مسووالن فدراس��یون قرار 
گرفت.همانند اردوی قبلی تیم ملی در تهران، با حضور 
مسوول رسانه ای تیم ملی، نظم خوبی در زمینه پوشش 
خبری آخرین وضعیت این تیم پیش از سفر به آفریقای 

جنوبی وجود داشت.
میکو تنها دس��تیار خارجی س��رمربی تیم ملی بود که 

همراه با کاروان تیم ملی عازم آفریقای جنوبی شد.
تیم مل��ی فوتبال پس از س��فر ب��ه دبی از دب��ی عازم 
ژوهانس��بورگ مرکز آفریقای جنوبی و محل برگزاری 

اردوی خود شد.

شناسایی پردرآمدهای یارانه  
از بودجه ۹۴ حذف شد

در حالی که ط��ی ماه های اخیر مس��ووالن اجرایی از 
پاسخ شفاف به حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر طبق 
قانون طفره می روند، این موض��وع جنجالی از الیحه 
بودجه ۹۴ دولت حذف شد.موضوع جنجالی پرداخت 
یارانه نقدی به خانوارهای متقاضی در بودجه سال ۹۳ 
که دولت را متعهد به شناسایی و حذف غیر نیازمندان 
یارانه بگیر می کرد در الیحه بودجه س��ال ۹۴ به طور 
کامل حذف شده است.از دیگر سو، دولت سال آینده 
نیز برنامه ای برای اجرای گام بعدی هدفمندی یارانه ها 
ندارد ضمن اینکه سال ۹۴ پایان مهلت قانونی اجرای 
این قانون اس��ت و مشخص نیست مس��ووالن در این 

زمینه نیز چه رویکرد و دیدگاهی ارایه خواهند کرد.

مهلت سه ماهه به صرافی ها
بانک مرکزی در اطالعیه ای خطاب به صرافی ها اعالم 
کرد متقاضیان تاسیس صرافی حداکثر تا پایان سال 
جاری برای انجام اقدام��ات الزم جهت ثبت تقاضای 
دریافت مجوز فرصت دارند.ای��ن بانک دراطالعیه ای  
خطاب به متقاضیان تاسیس صرافی اعالم کرد: نظر به 
تصویب دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت 
و نظارت بر صرافی ها مورخ 2۸ مرداد ۱۳۹۳ توس��ط 
شورای محترم پول و اعتبار، مقتضی است حداکثر تا 
پایان س��ال جاری ضمن مراجعه به سامانه مذکور به 
آدرسnbfi.cbi.ir بخش صرافی ها، قسمت مشاهده 
وضعیت صرافی با استفاده از کد رهگیری دریافتی در 
زمان ثبت نام، نس��بت به مش��اهده و در صورت لزوم، 
اصالح اطالع��ات موجود و نیز اع��الم پذیرش یا عدم 
پذیرش ش��رایط و ضوابط مورد نظر ای��ن بانک اقدام 

کنید. 

توزیع ماهانه ۱۴۰ میلیون 
تومان پول خرد در استان

این روزها در ش��هر ب��ا معضل پول خ��رد به خصوص 
در ارتب��اط با تاکس��ی ها مواج��ه هس��تیم. برخی از 
رانندگان عنوان م��ی کنند که برای تهی��ه پول خرد 
 مجبور ب��ه خرید آن ب��ا قیم��ت باالتر از برخ��ی از م

غازه ها و یا حت��ی بانک ها هس��تند. در این خصوص 
ناظر پولی بانک مرکزی در اس��تان اصفه��ان با اظهار 
بی اطالعی نس��بت به پول فروشی در برخی بانک ها، 
اظهار داش��ت: اگر بانکی اقدام به پول فروش��ی کند 
 به طور قطع با آن بان��ک و کارمند متخل��ف برخورد

 می شود. کش��ور با مش��کل کمبود پول خرد مواجه 
نیست و ماهانه هزار و ۴00 میلیون ریال معادل ۱۴0 
میلیون تومان نیکل و پول خرد وارد اس��تان اصفهان 
شده که در بین تمام بانک های شهرستان های مختلف 

توزیع می شود. 

  اصغر
قلندری

 ازآقای خلعتبری 
انتظار داریم 
درزمانی که 

هزاران تماشاگر 
درورزشگاه 
ومیلیون ها 

 نفربیننده از طریق  
نظاره گر بازی 
 شماهستند و
کوچک ترین 

حرکت غیر ورزشی 
تان را زیر ذره بین 

دارند،بهتر است 
برخود و اعصابتان 

مسلط باشید

رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر از ممنوع بودن فروش طالی 
دس��ت دوم خبر داد و گفت: میزان اجرت ساخت طال مشخص 
نیست و کف یا سقف ندارد. حتی در برخی موارد اجرت ساخت 

هر گرم طال از قیمت یک گرم آن بیشتر است.
محمد کش��تی آرای با بیان اینکه تن��وع در بازار ط��ال در حال 
افزایش است و باعث شده اجرت س��اخت متفاوتی روی قیمت 
طال محاسبه ش��ود، اظهار کرد: اجرت س��اخت طال با توجه به 
طراحی های آن متفاوت است.آیا طالی دست دوم شامل مالیات 
بر ارزش افزوده می ش��ود؟رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر 
در پاسخ به اینکه آیا طالی دست دوم ش��امل مالیات بر ارزش 
افزوده می ش��ود؟ گفت: هر نوع خرید و ف��روش و معامله ای که 
فاکتور در آن رد و بدل می شود، ش��امل مالیات بر ارزش افزوده 
می شود و این در حالی است که به طور کلی فروش طالی دست 

دوم ممنوع است.
وی همچنین نسبت به اینکه برخی از مراکز غیرقانونی به اسم 
طالی دست دوم، فلزات بدلی یا طالهای فاقد عیار استاندارد را 

به فروش می رسانند، هشدار داد.
کشتی آرای در پاسخ به اینکه حدود 20 سال گذشته طالهای 
کمتر از ۱۸ عیار باب بوده و برخی از طالهای دس��ت دوم که در 
برخی مغازه های طالفروش��ی به فروش می رسند ممکن است 
مربوط به آن زمان باش��ند، گفت: در حال حاضر فروش طالی 
کمتر از ۱۸ عیار ممنوع اس��ت. چون استاندارد کشور برمبنای 
۱۸ عیار اس��ت و این در حالی اس��ت که ما ش��اهدیم طالهای 
دست دومی با عیار کمتر از ۱۸ به بازار آورده می شود که مربوط 
به سال های قبل است و عیار استاندارد را ندارند.وی تاکید کرد: 
کنترلی روی این نوع طالها نداریم و مردم باید هنگام خرید به این 

موضوع توجه کنند و از مغازه های مجوزدار و قانونی خرید کنند.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ورود، حمل و فروش 
مصنوعات خارجی طال ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود، 
تاکید کرد: در ویترین مغازه ها با طالهایی روبرو می شویم که با 
عنوان طالی ایتالیایی و یا هندی به فروش می رس��ند که یا به 
صورت قاچاق وارد می شوند و یا تولید داخل هستند.وی گفت: 
با دیدن لوگوهای حک ش��ده در داخل مصنوعات طال می توان 
ایرانی بودن طال را متوجه ش��د و طالیی که لوگو درون آن ثبت 
نشده باشد در کارگاه های به تایید رسیده اتحادیه تولید نشده 
است.کشتی آرای ادامه داد: اس��تفاده و خرید طالی دست دوم 
به لحاظ مسایل بهداشتی مشکل دار است. چون موجب انتقال 
بیماری های پوستی و عفونی می شود که این موضوع بیشتر در 
گردنبد و گوشواره رایج است. به ویژه گوش��واره که با گوش در 
تماس است و اگر طالیی ناقل بیماری یا عفونتی باشد سریع تر 

منتقل می شود.

سختگیری بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی وارد ابعاد تازه ای ش��د و موسس��اتی ک��ه در برابر آن 
مقاومت کنند منحل می شوند، همچنین صدور مجوزهای 

جدید متوقف شده است.
با افشای اطالعات بیشتر از فس��اد بانکی اخیر، لزوم نظارت 
بیش��تر بانک مرکزی ب��ر بازار بانکی کش��ور به وی��ژه بازار 
 غیرمتش��کل پولی دوب��اره بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت و 
گروه های مختلف از کارشناسان اقتصادی، مجلسیان و حتی 
عامه مردم خواستار برخورد جدی بانک مرکزی با متخلفین 
بانکی هستند.در این ارتباط س��اماندهی فعالیت برخی از 
موسس��ات مالی و پولی که در دولت قبل کلید خورده بود، 
همچنان در این دولت هم ادامه دار ش��د و مسووالن بانک 
مرکزی اعالم کردند که این موضوع همچنان در دستور کار 

است و در پی آن ادغام هایی در این بازار کلید خورد.
گرچه در حال حاضر موسسات اعتباری در تالش هستند تا 
موافقت بانک مرکزی برای تبدیل شدن به بانک را بگیرند، 
بانک مرکزی دیگر مجوزی برای فعالیت به موسسات مالی 
و اعتباری جدید نمی دهد و در اصل صدور مجوز جدید به 

این موسسات متوقف شده است.
در حال حاضر تنها نام سه موسس��ه اعتباری توسعه، کوثر 
مرکزی و اعتباری عس��کریه بر روی س��ایت بانک مرکزی 
به عنوان موسس��ات دارای مجوز و معتبر درج شده است و 
مدیران این موسسات هم در تالش برای دریافت مجوز بانکی 
از بانک مرکزی هستند.این در حالی است که موسسات مالی 
و اعتباری بسیار دیگری در س��طح کشور فعالیت می کنند 
که بدون مجوز از بانک مرکزی هستند؛ البته بانک مرکزی 

اخیرا در سایت خود بخشی با عنوان»اعالم اسامی موسسات 
بدون مجوز به بانک مرکزی«قرار داده است تا از طریق آن 

مردم موسسات بدون مجوز را به این بانک معرفی کنند.
یکی از بزرگ ترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد 
مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال های اخیر مطرح شده 
اس��ت، جذب منابع قابل توجه از مردم و ناتوانی در افزایش 
سرمایه اولیه موسس��ه بدون اتکاء به منابع دریافت شده از 

مردم است. 
در عی��ن ح��ال برخی از موسس��ات پول��ی فع��ال در بازار 
غیرمتشکل پولی ۱0 تا ۱۵ برابر سرمایه یک بانک از مردم 

سپرده اخذ می کردند.
همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه دیگری اعالم کرده بود 
که از ثبت و صدور مجوز فعالیت برای کلیه موسسات مالی  
و  اعتباری و صندوق های قرض الحس��نه ای که از نام »ائمه 

 اطهار « استفاده می کنند، خودداری خواهد کرد.

صدور مجوزهای جدید متوقف شده استمردم هوشیار باشند

نفس موسسات اعتباری به شمارش افتادفروش بدلیجات به نام طال در بازار 

 خودروسازان خارجی
 منتظر اجازه ورود به ایران

توسعه دربازارصادراتی 
محصوالت ذوب آهن 

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان خارجی تمایل زیادی به حضور 
در بازار ایران دارند اما برخی محدودیت های بین المللی مانع این کار است.

ش��هرام آزادی ادام��ه داد: خودروس��ازان ب��زرگ بی��ن المللی ای��ن واقعیت 
را ب��ه خوب��ی درک ک��رده و در رایزنی ه��ای مس��تقیم و غی��ر مس��تقیم 
 ب��ا خودروس��ازان ایرانی به دنبال مهیا ش��دن ش��رایط برای حض��ور در ایران 

هستند.
وی اضافه کرد: با این حال محدودیت های ایجاد شده از سوی برخی کشورهای 
غربی مش��کالتی را در این راه ایجاد کرده به گونه ای که خودروسازان خارجی 

دوست دارند به ایران بیایند اما به نوعی اجازه این کار به آنها داده نمی شود.
آزادی با بیان این که خودروسازان بین المللی تا زمان مهیا شدن شرایط مذاکره با 
خودروسازان داخلی را رها نخواهند کرد، تصریح کرد: مطمئنا با به نتیجه رسیدن 
مذاکرات هسته ای شاهد هجوم خودروسازان بزرگ بین المللی برای حضور در 

بازار ایران خواهیم بود.

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان موفق شد برای نخستین 
بار محصوالت خود را مطابق اس��تاندارد BS تولید کند که ین مسئله گام مهمی برای توسعه 

صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی است.
اردشیر س��عد محمدی اظهار داش��ت: محصوالت ذوب آهن اصفهان از نظر کیفیت در سطح 
بازارهای جهانی قرار دارد بنابراین عالوه بر کش��ورهای همس��ایه و حوزه خلیج فارس، برای 

کشورهای اروپایی نیز برای صادرات  محصوالت برنامه داریم. 
وی ب��ه س��رمایه گذاری ه��ای ذوب آه��ن در بخ��ش معدن اش��اره ک��رد و گف��ت: تاکنون 
 2 معدن زغ��ال س��نگ را در اختی��ار گرفتیم و ب��رای معادن س��نگ آهن نی��ز برنامه ریزی

 کردیم.
س��عدمحمدی با اش��اره به ظرفیت ۳ میلیون و ۶00 ه��زار تنی تولی��د در ذوب آهن، گفت: 
برای توس��عه این ش��رکت یک طرح توس��عه ای 2 میلی��ون تنی نی��ز در نظر گرفته ش��ده 
 و امیدواری��م ذوب آه��ن در اف��ق ۱۴0۴ ب��ه ظرفی��ت تولید ۶ میلیون تن در س��ال دس��ت

 پیدا کند. 
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مفاد آرا
9/176 شماره:103/93/2634/337-93/9/5 آگهی مفادآراءازهيات قانون تعيين تكليف 
وضعيت و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسنادوامالک نطنز

در اجرای ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر تاييد 
يا سهم مفروزی متقاضی صادر گرديده است در دو نوبت به فاصله  انتقال عادی و 
از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  يا  شخص  تا  شود  می  15روزآگهی 
تاريخ اولين انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده 
و در مهلت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعترض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
الحسينی  ذاکر  خانم  فاطمه  13936030203300040-1393/1/25خانم  شماره  1-رای 
پالك  بشماره  و  مربع  38/49متر  بمساحت  خانه  يكباب  ششدانگ  رضا  سيد  فرزند 
شهرستان  ثبتی  9حوزه  بخش  جزء  اوره  روستای  در  واقع  1-اصلی  از  246فرعی 

نطنزخريداری ازمالك رسمی عباس سلمانی  اوره و سكينه بابائی ولوجرد 
فرزند  عابد  صفر  محمد  139360302033000687-1393/5/18آقای   شماره  2-رای 
عباس ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 606/01مربع وبشماره پالك4039فرعی 

ازشماره193-اصلی واقع درطرق جزءبخش11خريدارعادی ازخانم جالليان
3-رای شماره 139360302033000704-1393/05/19آقای حسين فيض فرزند مهدی 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 135/45متر مربع و بشماره 209فرعی از 41-

اصلی واقع در مزرعه بيشه ولوجر د جزء بخش 10حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی و 
مع الواسطه ازخانم صغری جعفر حسينی

4-رای شماره 139360302033000706-1393/05/19آقای حسين فيض فرزند مهدی 
ششدانگ  قطعه زمين مزروعی بمساحت 307/10متر مربع و بشماره پالك 209مكرر 
نطنز  ثبتی  10 حوزه  بخش  ولوجرد جزء  بيشه  مزرعه   در  واقع  41-اصلی  از  فرعی 

انتقالی عادی  و مع الواسطه از حسين  غالم  ولوجردی
طاری  زاده  خليل  طاهره  خانم   -1393/6/1-139360302033000747 شماره  5-رای 
مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  3سهم  از  مشاع  سهم  درپنج  محمود  فرزند 
جزء  طار  در  واقع  1-اصلی  از  پالك393فرعی  بشماره  و  بمساحت488/80مترمربع 

بخش11-حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از مالك رسمی علی خليلی طاری 
روستائی  تعاونی  شرکت   1393/05/27-139360302033000758 شماره  6-رای 
پالك  بشماره  و  مربع  55/03متر  بمساحت  ساختمان  يكباب  ششدانگ  نطنز  شريعتی 
46فرعی از 77-اصلی واقع در کندز جزء بخش9 حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از 

مالك رسمی خانم رقيه حاجی هادی
فرزند  ابوالحسن  منير  139360302033000760-1393/05/27خانم  شماره  7-رای 
يكباب خانه بمساحت 465/30متر مربع و بشماره  از ششدانگ  رضا سه دانگ مشاع 
خريداری  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  کندزجزء  در  واقع  از77-اصلی  562فرعی  پالك 

رسمی از طرف خانم صغری کندزی
بيدهند  احمدی  عباس  شماره139260302033000762-1393/05/27-آقای  8-رای 
بشماره  و  وبمساحت160مترمربع  طبقه  دو  در  يكبابخانه  ششدانگ  شكراله  فرزند 
پالك2083فرعی از15-اصلی واقع در فريزهند جزء بخش 10 خريداری عادی از ورثه 

شكراله احمدی بيدهندی و مالك رسمی شكراله بها بزرگی
فرزند  قنبری  سعيد  1393603020330000764-1393/05/27-آقای  شماره  رای   -9
حبيب اله درششدانگ يكباب خانه بمساحت204/20مترمربع و بشماره پالك173از76-
اصلی واقع درريسه جزء بخش9حوزه ثبتی نطنزخريداری رسمی ازمالك رسمی اکبر 

حاجی سلطانی 
طرقی  طالبی  مرتضی  139360302033000765-1393/05/27آقای  شماره  10-رای 
و  1115مترمربع  بمساحت  باغ  درب  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  نيم  در  محمد  فرزند 
بشماره پالك158فرعی از213-اصلی واقع در مزرعه کوهن طرق جزء بخش 11 حوزه 

ثبتی نطنز خريدار عادی و مع الواسطه ازمالك رسمی محمد علی و عباس کشانی
اله  روح  سيد  139360302033000767-1393/05/27آقای  شماره  11-رای 
بمساحت  خانه  يكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  درسه  ميرزا  سيد  فرزند  طاری  اميری 
44/25مترمربع و بشماره پالك 78فرعی از 1-اصلی واقع در طار بخش   11خريداری 

عادی و مع واسطه از مالك رسمی بيگم آقاولی طاری و علی آقاولی
فرزند  آگاهی  مهدی  139360302033000768-1393/05/27آقای  شماره  12-رای 
فرعی  پالك62  بشماره  و  مترمربع  بمساحت67/30  خانه  يكباب  ششدانگ  اهلل  حبيب 
عباس  مالكين رسمی  ازورثه  عادی  بخش11خريداری  درکشه جزء  واقع  از37-اصلی 

آگاهی و فاطمه شهريار
فرزند  فيض  حسين  139360302033000770-1393/05/27-آقای  شماره  13-رای 
مهدی ششدانگ يكباب خانه نيمه کاره 424/45مترمربع و بشماره پالك 211فرعی از41 
- اصلی واقع درمزرعه بيشه ولوجرد جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنزخريداری عاد ی 
از مالك رسمی معصومه سيدی هنجنی و خانم نيره کثيری و حسين  الواسطه  و مع 

غالم ولوجردی 
عباسی  البنين  ام  خانم   -1393/05/28-139360302033000772 شماره  14-رای 
فرد  فرزند  ناصر  ششدانگ يكباب خانه بمساحت 124/35مترمربع  و بشماره پالك 
349فرعی از9-اصلی واقع در علياء  جزء بخش9حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از 

مالك رسمی بنام ناصر عباسی فرد
15-رای شماره 139360302033000773-1393/05/28- آقای عباس لطفی بيدهندی 
فرزند قاسم ششدانگ يكبابخانه بمساحت81/32مترمربع و بشماره پالك 1730-1729-

1731فرعی از15-اصلی واقع در بيدهندجزء بخش10حوزه ثبتی نطنزخريداری عادی 
ازمالك رسمی غالمرضا قربانی و هاجيه قربانی و رقيه  محمدی بيدهندی 

چيمه  جاللی  نسرين  139360302033000774-1393/05/28-خانم  شماره  16-رای 
پالك  بشماره  و  مترمربع   632/01 مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  عزيزاهلل  فرزند 
ثبتی نطنز خريداری عادی   1431فرعی از25-اصلی واقع درچيمه جزء بخش10حوزه 

و مع الواسطه از حسين احسانی و عزيزاهلل جاللی چيمه 
چيمه  جاللی  نسرين  139360302033000776-1393/05/29خانم  شماره  17-رای 
فرزند عزيزاهلل ششدانگ يك حجر آسياب مخروبه بمساحت 274/09متر مربع و بشماره 
مع  و  عادی  10خريداری  بخش  جزء  چيمه  در  واقع  25-اصلی  از  1435فرعی  پالك 

الواسطه ازحسين احسانی و عزيزاله جاللی چيمه
چيمه  جاللی  نسرين  139360302033000777-1393/05/29خانم  شماره  18-رای 
فرزند عزيزاهلل در سه سهم مشاع ششدانگ قطعه زمين مزروعی و مشجر بمساحت 
بخش  درچيمه جزء  واقع  از 25-اصلی  پالك 1430فرعی  وبشماره  1288/02مترمربع 
10خريداری عادی و مع الواسطه از مالك رسمی نظام الدين احسانی چيمه و الهه جاللی 

چيمه و عزيزاهلل جاللی چيمه 
19- رای شماره 139360302033000778-1393/5/29-آقای مهدی ميرعبداهلل فرزند 
احمد ششدانگ يكباب طويله بمساحت 32متر مربع و بشماره پالك 6/10فرعی از 52-اصلی 
 واقع در وشوشاد جزء بخش 9حوزه ثبتی نطنزخريداری عادی از ورثه عباس ميرعبداله

20- رای شماره 139360302033000779-1393/5/29- آقای رضا مبينی کشه فرزند 
علی اصغرششدانگ قطعه زمين  مزروعی و مشجر بمساحت280/61مترمربع و بشماره 
پالك 66فرعی از37- اصلی واقع درکشه جزء بخش11حوزه ثبتی نطنزخريداری عادی 

از ورثه علی اصغر شكيبائی
21- رای شماره 139360302033000781-1393/5/29-آقای اکبر معماری هنجنی 

فرزند رضا ششدانگ يك درب باغ بمساحت131/09مترمربع وبشماره پالك789فرعی 
ازمالك  عادی  نطنزخريداری  ثبتی  بخش10-حوزه  جزء  درهنجن  واقع  از128-اصلی 

رسمی ميمنت قيصری هنجنی
22-رای شماره 139360302033000783-1393/5/29-خانم طاهره خليل زاده طاری 
فرزند محمود يك دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه قديمی بمساحت81/16مترمربع 
نطنز  ثبتی  حوزه  بخش11-  درطارجزء  واقع  1-اصلی  از  پالك383فرعی  بشماره  و 

خريداری عادی ازمالك رسمی علی خليلی طاری
23-رای شماره 139360302033000785-1393/5/29-خانم طاهره خليل زاده طاری 
فرزند محمود ششدانگ قطعه زمين مزرعی و مشجر بمساحت282/61مترمربع و بشماره 
نطنز خريداری  ثبتی  در طار جزء  بخش 11-حوزه  واقع  از 1-اصلی  پالك313فرعی 
اميری طاری و ربابه صمدی طاری بيگم  از مالك رسمی زاغی  الواسطه   عادی و مع 

24-رای شماره 139360302033000788-1393/5/29-خانم طاهره خليل زاده طاری 
مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از54قصبه  قصبه  پنج  محمود  فرزند 
بمساحت 885/3مترمربع  و بشمار پالك294 فرعی از 1-اصلی واقع در روستای طار 

جزء  بخش 11-حوزه ثبتی  نطنز خريداری عادی ازمالك رسمی علی خليلی طاری
25-رای شماره 139360302033000793-1393/6/1-آقای اسماعيل سلمانپور فرزند 
مهدی در دوازده سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ يك باب خانه بمساحت135 مترمربع 
نطنز  ثبتی  بخش9 حوزه  ء  نطنزجز  در  واقع  اصلی  از33-  پالك3913فرعی  وبشماره 
خريداری عادی و مع الواسطه از شوکت و حسين ابوالقاسمی قصبه و جعفر اکبرپور 

قصبه و مهدی سلمان پور 

زاده  عباس  مريم  خانم   -1393/6/1-139360302033000795 شماره  26-رای 
زمين  و  باغ  يكدرب  از9سهم ششدانگ  مشاع  يك سهم  در  محمود  سيد  فرزند  واقفی 
واقع   از100-اصلی  فرعی  بشماره پالك1504  و  مربع   بمساحت911/72متر  مزروعی 
 در طامه جزء بخش 9-حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از مالك رسمی سيد محمود 

عباس زاده واقفی 
27-رای شماره 139360302033000797-1393/6/1- خانم طاهره ايران نژاد  فرزند  
ماشاله در ششدانگ قطعه زمين مزروعی و مشجر بمساحت 250مترمربع و بشماره 
پالك 1133فرعی از 100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 9-حوزه ثبتی نطنز خريداری 

عادی و مع الواسطه ازمالك رسمی کوکب السادات هاشمی
طاری  خانيان  اهلل  ذات  آقای   -1393/6/1-139360302033000799 شماره  28-رای 
فرزند غالم درششدانگ دو باب اطاق فوقانی  بمساحت69/90مترمربع و بشماره پالك 
عادی  خريداری  نطنز  ثبتی  بخش11-حوزه  طارجزء  در  واقع  از1-اصلی  1705فرعی 

ازمالك رسمی ماشاله حبيب طاری فرد
فرزند  خواجوئی  ناهيد  خانم   -1393/6/1-139360302033000801 شماره  29-رای 
محمد رضا درششدانگ يك درب باغ و بمساحت 650مترمربع و بشماره پالك737و 
738فرعی از 128-اصلی واقع درهنجن جزءبخش10-حوزه ثبتی نطنز خريداری  عادی 

و مع الواسطه از مالك رسمی احمد آقا ربيع
فرزند  فر  عبدالمجيد صدوقی   -1393/6/1-139360302033000944 30-رای شماره 
محمد درششدانگ قطعه يك درب باغ 602/15مترمربع و بشماره پالك758فرعی از 134-
اصلی واقع در يارند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی از مالك رسمی 
 خانم  فاطمه غالمرضا يارندی ومع الواسطه از احمد صدوقی و محمود باقری يارندی

محمدی  آقا  اقدس  خانم   -1393/6/31-139360302033000960 شماره  31-رای 
فرزند عزيزاله درششدانگ قطعه زمين مزروعی و بمساحت474/6متر مربع و بشماره  
پالك3159فرعی از 193-اصلی واقع درطرق جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز خريداری 

عادی از حبيب اله آقا محمدی طرقی
32-رای شماره 139360302033000961-1393/6/31-  حسن رحمانی فرزند جليل 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 680/15متر مربع وبشماره پالك74فرعی از277-

اصلی واقع د رنسران جزءبخش11-حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی و مع الواسطه از 
مالك رسمی امير تقی زاده انصاری و حيدر اسماعيلی مقدم

فرزند  عقيلی  مريم  خانم   -1393/6/31-139360302033000962 شماره  33-رای 
حبيب اله در ششدانگ يكباب خانه درحال احداث بمساحت 226/45مترمربع و بشماره 
خريداری  نطنز  ثبتی  جزءبخش11-حوزه  درکشه  واقع  از37-اصلی  پالك241فرعی 

عادی و مع الواسطه از حسين آگاهی
34-رای شماره 139360302033001021-1393/7/8- آقای محسن جالليان فريزهندی 
و  بمساحت65/35مترمربع  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  در ششدانگ  فرزند حسن 
بشماره پالك 1221فرعی از 1-اصلی واقع در فريزهند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز 
 خريداری عادی و مع الواسطه از مالك رسمی يداله مرتضائی و ورثه سكينه بيگم جالليان

فريزهندی  جالليان  محسن   -1393/7/8-139360302033001022 شماره  35—رای 
و  بمساحت213/5مترمربع  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  در ششدانگ  فرزند حسن 
بشماره پالك1225فرعی از 1-اصلی   واقع در فريزهند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز 

خريداری عادی از ورثه سكينه بيگم جالليان
نسرانی  حبيبی  محمود  آقای   -1393/7/8-139360302033001023 شماره  36-رای 
بشماره  و  بمساحت313/90مترمربع  خانه  يكباب  ششدانگ  در  منصور  فرزند 
پالك72فرعی از277-اصلی واقع درنسران  جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز خريداری 

عادی و مع الواسطه از آقايان پرويز و حسن نظر پور
نسرانی  جليل رضائی  آقای   -1393/7/22-139360302033001145 37-رای شماره 
فرزند محمد در ششدانگ يكباب خانه بمساحت375مترمربع و بشماره پالك477فرعی 

از277-اصلی واقع درنسران جزء بخش11-حوزه ثبتی  نطنز
محمدرضا  آقای   -1393/7/30-139360302033001185 شماره  رای   -38
باغ  يكدرب  ششدانگ  سهم   1253 از  مشاع  سهم   1115 در  نوراله  فرزند  خشنودی 
جزء  اوره   در  واقع  از1-اصلی  پالك928فرعی  بشماره  و  بمساحت1253مترمربع 
بخش9-حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه از مالك رسمی شوکت اعتباری  

وکوکب و رضا مكاری و نوراله خشنودی
کثيری  خانم  رقيه  خانم   -1393/7/30-139360302033001186 شماره  39-رای 
بيدهندی فرزند عباس در ششدانگ يك قطعه زمين مزوعی و مشجر بمساحت 175/02 
بيدهند جزء بخش10حوزه  مترمربع و بشماره پالك 1125 فرعی 15-اصلی واقع در 

ثبتی نطنز انتقالی عادی از عباس کثيری بيدهندی 
40-رای شماره 139360302033001187-1393/7/30- آقای جعفر رجبی فرد فرزند 

حسين در ششدانگ يكباب خانه بمساحت84/07مترمربع و بشماره پالك2816فرعی 
مع  و  عادی  انتقالی  نطنز  ثبتی  بخش11-حوزه  جزء  طرق   در  واقع  193-اصلی  از 
آقا  صديقه  و  پور  رضايی  اقدس  و  محمدی  آقا  اکبر  علی  رسمی   مالك  از  الواسطه 

محمدی و سيد محمد صمدی طرقی 
41-رای شماره 139360302033001188-1393/7/30- آقای  اصغر گيوه چيان  فرزند 
پالك495فرعی   بشماره  و  بمساحت252/75مترمربع  خانه  يكباب  در  ششدانگ  حسن 

از193 -اصلی واقع درطرق  جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز 
42-رای شماره 139360302033001231-1393/8/26- آقای حسن براتی فريزهندی 
فرزند حسين در ششدانگ يكدرب باغ بمساحت383مترمربع و بشماره پالك2040فرعی 
مالك  از  عادی  انتقال  نطنز  ثبتی  بخش10-حوزه  جزء  درفريزهند  واقع  از1--اصلی 

رسمی شهربانوبيگم حسينی-
طرقی  فوالدی  جواد  آقای   -1393/08/27-139360302033001263 شماره  43-رای 
فرزند اصغر در ششدانگ  يكباب خانه بمساحت367/84مترمربع و بشماره پالك597فرعی 

نطنز ثبتی  بخش11-حوزه  جزء  طرق  پايين  باغستان  در  واقع  141-اصلی   از 
طرقی  فوالدی  جواد  آقای   -1393/8/27-139360302033001264 شماره  44-رای 
فرزند اصغر در ششدانگ يكباب خانه بمساحت65/39مترمربع و بشماره پالك599فرعی 
از41 1-اصلی واقع در باغستان پايين طرق  جزء بخش 11-حوزه ثبتی نطنز  خريداری 

از مالك رسمی  اصغر فوالدی طرقی 
45-رای شماره 139360302033001265-1393/8/27-  خانم قدسی علی کيا فرزند 
مصطفی در ششدانگ يكباب خانه بمساحت98/03مترمربع و بشماره پالك1743فرعی 
 از1-اصلی واقع درطار جزء بخش11-حوزه ثبتی نطنز  انتقالی از مصطفی آقا علی طاری

46-رای شماره 139360302033001268-1393/09/02- آقای  حسن براتی فريزهندی 
فرزند حسين در ششدانگ دو باب طويله بمساحت53مترمربع و بشماره پالك836فرعی 
از1-اصلی واقع در فريزهند جزء بخش10-حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از مالك رسمی 

سيد محمد و سيد مهدی ذوالفقاری 
تاريخ انتشار نوبت  اول: 1393/09/09     

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1393/09/24 
م الف:172 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

مزایده
9/59 شماره آگهی: 139303902004000179 شماره پرونده: 9000400200400344 
بايگانی:9001054 شش دانگ سه قطعه زمين  آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره 
از 411 اصلی که به صورت  پالکهای شماره 1196و1195و1194 فرعی مجزی شده 
در  واقع   7602/23 مساحت  به  درآمده  فوق  پالکهای  عرصه  از  متشكل  کارخانه  يك 
بخش16 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – جاده تهران – مقابل پااليشگاه نفت اصفهان 
– شهرك صنعتی محمودآباد برخوار – خيابان 14- که اسناد مالكيت آن برای پالك 

ذيل  امالك  250و202و202و47  دفاتر  و  543و247  200و540،  فرعی صفحات   1194
چاپی  شماره  به   769763 چاپی  های  شماره  56246و30729و30730و3893  شماره 
و  ورنوسفادرانی  کوچكی  عباسعلی  نام  به  093268و717854و093267و318528 
محمدمهدی کوچكی ورنوسفادرانی و مسعود کوچكی ورنوسفادرانی و صغری حاجی 
رحمن سدهی بالسويه سابقه ثبت و صدور سند مالكيت داشته است با حدود: شمااًل به 
خيابان 20 متری جديداالحداث به طول 36/40 متر شرقًا به طول 71/50 متر به قطعه 
شماره 1195 جنوبًا به قطعه 1203 به طول 35 متر غربًا به خيابان احداثی 20 متری 
به طول 71/50 متر است فواصل خط مستقيم مفروض است 2-سند مالكيت برای پالك 
1195 فرعی در صفحه 250 دفتر 47 ذيل شماره 3894 به شماره چاپی 717855 به 
نام عباسعلی کوچكی ورنوسفادرانی ثبت و صدور سند مالكيت داشته است با حدود: 

شمااًل به خيابان 20 متری به طول 36 متر شرقًا به پالك 1196 به طول 70/50 متر 
جنوبًا به پالك 1202 به طول 35/50 متر غربًا با پالك 1194 به طول 71/50 متر. 3- که 
ذيل  47و250و250  دفاتر  253و86و89  صفحات   1196 پالك  برای  آن  مالكيت  اسناد 
شماره های 3895و56208و56209 ذيل شماره های چاپی 717856و717857و717858 
به نام محمدمهدی کوچكی ورنوسفادرانی نسبت به 1/5 دانگ مشاع و مسعود کوچكی 
ورنوسفادرانی نسبت به 1/5 دانگ مشاع و صغری حاجی رحمن سدهی نسبت به 3 
با  است  داشته  مالكيت  سند  تسليم  و  صدور  و  ثبت  سابقه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
حدود و مشخصات شمااًل به خيابان 20 متری جديداالحداث به طول 36 متر شرقًا به 
قطعه 1197 به طول 70 متر جنوبًا به قطعه 1201 به طول 35/50 متر غربًا به قطعه 
نظر کارشناس  به طول 70/50 فواصل خطوط مستقيم مفروض است که طبق   1195
از  متشكل  که  مرجان  سنگبری  کارخانه  ششدانگ  از  است  عبارت  فوق  پالك  رسمی 

پالکهای فوق می باشد جمعًا به مساحت 7602/23 مترمربع می باشد که مساحت هر 
يك از پالکهای 1194و1195و1196 به ترتيب 2552/55 مترمربع و 2538/25 مترمربع 
مورد  پالکهای  عرصه  روی  بر  فوق  کارخانه  محدثات  و  است  مترمربع   2511/43 و 
ابعاد 20 در 72 متر و به  اشاره به شرح ذيل می باشد. 1- سوله اصلی کارخانه به 
مساحت 1440 مترمربع که دستگاههای سنگبری در آن نصب گرديده با اسكلت فلزی و 
سقف فلزی با پوشش ورق گالوانيزه موجدار و عايق کاری از پشم شيشه – کف بتنی 
مسلح شده – پنجره های آهنی با قاب شيشه خور – ديوارهای آجری که داخل آن با 
آجر 3 سانتی نما شده است. 2- سوله احداثی در مجاورت سوله اصلی به ابعاد 21 در 
18 به مساحت 378 مترمربع با مشخصات اسكلت فلزی و سقف فلزی با پوشش ورق 
گالوانيزه موجدار و عايق کاری از پشم شيشه – کف بتنی و فاقد هرگونه درب و ديوار. 
3- سازه فلزی چسبيده به سوله اصلی با ارتفاع 4 متر با سقف ايرانيت و کف بتنی به 
مساحت 240 مترمربع. 4- ساختمان اداری با کف سنگ فرش شده و ديوار تا ارتفاع 
1/2 متر و مابقی تا زير سقف کاغذ ديواری شده است به انضمام سرويس بهداشتی و 
آبدارخانه و 2 دهنه مغازه به مساحت 220 مترمربع. 5- ساختمان انباری که در چند 
قسمت احداث شده است به مساحت حدود 600 مترمربع که ششدانگ طبق اسناد رهنی 
شماره 12375-1387/7/24و12394-97/07/23 دفترخانه 657 تهران در رهن صندوق 
الی 12 روز يكشنبه  بيمه سرمايه گذاری فعاليتهای معدنی واقع می باشد از ساعت 9 
مورخ 93/10/14 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
پايه  مبلغ  از  مزايده  می شود.  گذارده  مزايده  به  چپ  سمت   – اول  چهارراه   – شرقی 
18/320/000/000 ريال شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی 
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
يا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها  انشعاب و  از حق 
باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 
رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از 
مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 93/09/24 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به 
روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزايده بايد کل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان 
روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:23279 

اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

 9000078 پرونده:  بايگانی  شماره   9004002127000075/1 پرونده:  شماره   9/497
شماره آگهی ابالغيه: 139303802127000008 بدينوسيله به آقای کاکاجان ميرزاخانی 
ملی  به شماره   1337 متولد  از سميرم  51 صادره  به شماره شناسنامه  طاهر  فرزند 
1209421704 ساکن: شهرضا – اميرآباد – فاز دو - فرعی 46- پالك133- کدپستی 
35151-86188 که برابر گزارش مامور ابالغ مديون در آدرس مذکور مورد شناسايی 
اجاره شماره 61125 مورخ 1387/03/25  براساس سند  ابالغ می گردد  نگرديده  واقع 
دفتر اسناد رسمی شماره 60 اصفهان شما قطعه زمينی به مساحت سه هزار مترمربع 
دو  بخش  پاتله  در  واقع  اصلی   295 از  فرعی  يك  شماره  ثبتی  پالك  ملی  اراضی  از 
ثبتی شهرضا از سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان )مديريت امور اراضی( اجاره 
نموده ايد که با توجه به انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواست بستانكار اجراييه جهت 
تخليه و خلع يد مورده اجاره توسط دفترخانه تنظيم کننده سند صادر و پرونده تحت 
کالسه 758-4167 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشكيل و تحت شماره بايگانی 
به  لذا  اسناد وامالك شهرضا در جريان رسيدگی می باشد  ثبت  اجرای  9000078 در 
استناد ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف 
واحد  يافت.مسئول  خواهد  جريان  اجرايی  عمليات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت 

اجرای اسناد رسمی شهرضا 
اجراییه 

9/498 شماره اجراييه: 9310423640200192 شماره پرونده: 9209983640200904 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 920937 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  محبيان  محمود  عليه  محكوم   9309973640200816 مربوطه  دادنامه  شماره 
سعدا... نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دويست و هفده ميليون و 
ششصد و دو هزار و هشتصد و بيست و نه ريال تمام بابت اصل خواسته و نيز به 
پرداخت مبلغ چهارميليون و پانصد و چهل هزار ريال تمام بابت خسارت دادرسی و نيز 
به پرداخت خسارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمی بانك مرکزی جمهوری اسالمی 
ايران از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجرای حكم در حق محكوم له قاسم قاسمی قلعه 
قاسمی فرزند حسن به نشانی زرين شهر – 400 دستگاه – خ ستارخان – ك انديشه 
پ76 و پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت. رای صادره غيابی است.   –
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی 
خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  نمائيد.م الف:679   توجه   1377 10آبان 

شهرستان لنجان)زرين شهر(
ابالغ 

و   9310100350105227 و   9310100350105228 ابالغنامه:  شماره   9 /503
و9310100350105218و9310100350105217و93101003  9310100350105226

50105219و9310100350105222و9310100350105220و9310100350105223 
شونده  ابالغ   930125 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980350100104 پرونده:  شماره 
حقيقی: 1- محمدرضا پورشهبازی 2- عبدالحسين پورشهبازی 3- شهربانو منصوری 
معصومه   -7 پورشهبازی  ملوك   -6 پورشهبازی  ملك   -5 منصوری  مهدی   -4
پورشهبازی 8- محترم منصوری 9- احترام منصوری همگی به نشانی مجهول المكان 
تاريخ حضور: 1394/01/23يكشنبه ساعت: 08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
کرمانی  و عزت  منصوری  آذر  و  منصوری  دعوی حسن  در خصوص  علت حضور: 
اين شعبه  در  رسيدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  طرفيت شما  به  منصوری  منيژه  و 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  منشی  نبی  احمدی  م الف:24964  شويد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
احضار 

9/504 شماره درخواست: 9310460363300006 شماره پرونده:9309980363300731 
دادياری  پرونده کالسه 930738 شعبه چهاردهم  در  بايگانی شعبه: 930738  شماره 
فرزند  محمدی  اله  سيف ا...  آقای  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
شعبه  اين  به  رسيدگی  جهت  که  فرزند  و  همسر  انفاق  ترك  بر  است  متهم  باقر  علی 
آيين  قانون  ماده 115  اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب  به  نظر  ارجاع گرديد. 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اين دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.م الف:24969 شعبه 14 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

9/505 شماره درخواست: 9310460359500085 شماره پرونده: 9309980359500575 
شماره بايگانی شعبه: 930581 بدينوسيله اعالم می گردد شاکی بانك ملی اصفهان عليه 
از سند مجعول  استفاده  و  بر جعل  داير  فرزند غالمرضا  آبادی  بيك  رحيميان  محمد 
مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 930581ب16 ثبت گرديده است که 
به حضور  دعوت  رسيدگی  جهت  آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از 
می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی کيفری اين آگهی به منزله ابالغ در 
يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصميم خواهد نمود.ضمنًا هزينه نشر آگهی  بازپرسی  اين 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:24987  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت رسیدگی

9/506 در خصوص پرونده کالسه 1581/93 خواهان مرتضی اکوچكيان دادخواستی 
تقديم  نادری  به طرفيت محسن  مبلغ 13/235/200  به  فاکتور  فقره   4 مطالبه  بر  مبنی 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/10/28  ساعت 9:30 تعيين گرديده که طی 

به مجهول المكان  توجه  با  است  گرديده  واريز  آن  هزينه  مبلغ 80/000  فيش 052959 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25013 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/507 در خصوص پرونده کالسه 1582/93 خواهان مرتضی آکوچكيان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 43/446/000 ريال وجه 4 فاکتور به انضمام هزينه دادرسی به 
 93/10/28 مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ابراهيمی  عزيزا...  طرفيت 
واريز  آن  هزينه   80/000 مبلغ   52960 فيش شماره  که طی  گرديده  تعيين   10 ساعت 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
کدپستی  پالك57   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:25014 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/508 در خصوص پرونده کالسه 93-1366 خواهان آرزو جمالی ارمندی دادخواستی 
انضمام  به  بر مطالبه عين 69/82 گرم طالی 18 عيار مقوم 50/000/000 ريال  مبنی 
هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل به طرفيت محمدرضا مظفری تقديم نموده است وقت 
شماره  فيش  طی  که  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   93/10/28 مورخه  برای  رسيدگی 
876443 مبلغ 120/000 ريال هزينه آن واريز گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25015 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خزايی  خسرو  خواهان   1574/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/509
مبنی بر مطالبه به طرفيت محمد برونی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10/30صبح  ساعت    93/10/30
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25017 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/510 در خصوص پرونده کالسه 93-1552 خواهان مهدی رستمی دادخواستی مبنی 
از دفاتر ثبت به طرفيت 1- احمد حضرتی 2-  انتقال سند رسمی در يكی  الزام به  بر 
ابراهيم حميد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/11/4 ساعت 9 تعيين 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
کدپستی  پالك57   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:25019 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/511 در خصوص پرونده کالسه 1533/93 خواهان علی غالمی چالشتری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چك به طرفيت علی فيض آبادی فرزند حسينعلی تقديم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  تعيين گرديده   9 برای روز شنبه مورخ 93/10/27 ساعت  رسيدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25021 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/512 در خصوص پرونده کالسه 1545/93 خواهان روح ا... حيدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت کاظم باقری فرزند نورمحمد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/10/27 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:25022  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
احضار 

9/513 شماره درخواست: 9310460353200028 شماره پرونده: 9309980353200102 
شماره بايگانی:930292 نظر به اينكه آقای حميد ميرزايی به طرفيت خانم ثريا تراکمه 
سامانی و پريا تراکمه سامانی با واليت شهرام تراکمه دادخواست اعسار از پرداخت 
به  رسيدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  به  محكوم 
شعبه 106 دادگاه عمومی )کيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ 
اتاق  طبقه1-   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نيكبخت  شهيد  خ   – باال 
شماره123 ارجاع و به کالسه 9309980353200102 و شماره بايگانی 930292ك106 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1393/10/27 و ساعت 08:30 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان  بودن خواندگان به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
دادگاه  به  مفاد آن  از  اطالع  از نشر آگهی و  تا متهم پس  کثيراالنتشار آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.

م الف:25363 شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه

9/514 شماره پرونده: 139304002003000777/1 شماره بايگانی پرونده: 9301395/1 
شماره ابالغيه: 139305102003003576 ابالغ اجراييه چك بدينوسيله به آقای وحيد 
ساکن  سليمان  مسجد  از  صادره   728 شماره  شناسنامه  به  فريدون  فرزند  قاضيانی 
که  می شود  ابالغ  کاج  کوچه  نبش   – فرخی  ماه  خيابان   – اصفهان  خانه   – اصفهان 
استناد چك شماره 500850  به  ريال  مبلغ 135/000/000  قوامين جهت وصول  بانك 
مورخ 1390/08/07 عهده بانك سپه خانه اصفهان عليه شما اجراييه صادر نموده و 
پرونده اجرايی به کالسه 9301395/1 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1393/07/19 مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در روزنامه 
اين  تاريخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  می شود  آگهی  اصفهان  چاپ  زاينده رود 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات 
 اجرايی جريان خواهد يافت.م الف:25479 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

                                                 ابالغ اجراییه
9/515 شماره پرونده: 139304002003000248/1 شماره بايگانی پرونده: 9300461/1 
شماره ابالغيه: 139305102003003461 بدينوسيله به آقای منصور موزرمنی فرزند 
اسدا... به شماره شناسنامه 209 و کدملی 5759559931 ساکن اصفهان – ملك شهر – 
خيابان مطهری – کوچه اميرکبير – بن بست شهيد محمودی – پالك14 ابالغ می شود 
که بانك قوامين شعبه بزرگمهر جهت وصول مبلغ 160/000/000 ريال به استناد چك 
شماره 609513 مورخ 1392/01/15 عهده بانك ملی شعبه مسجدسيد عليه شما اجراييه 
صادر نموده و پرونده اجرايی به کالسه 9300461/1 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته  گزارش مورخ 1393/03/31 مامور پست محل 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك 
تاريخ  از  روز  ده  مدت  چنانچه ظرف  و  می شود  آگهی  زاينده رود  روزنامه  در  مرتبه 
ننماييد  اقدام  به پرداخت بدهی خود  ابالغ محسوب می گردد نسبت  اين آگهی که روز 
عمليات اجرايی جريان خواهد يافت.م الف:25482 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 



سالمت 

کمردرد ناخوانده

نتایج مطالعه صورت گرفته توسط محققان 
دانشگاه آکسفورد نش��ان می دهد، مگس 
میوه قب��ل از تصمیم��ات دش��وار، »فکر« 
می کند!جم��ع آوری اطالع��ات پی��ش از 
تصمیم گیری نش��انه ای از هوش محسوب 
می شود که در انس��ان و برخی پستانداران 
دیده می ش��ود.محققان مرک��ز مدارهای 
عصب��ی و رفتاری دانش��گاه آکس��فورد در 
تحقیقات خود دریافته اند، مگس میوه زمان 
بیش��تری را برای اتخاذ تصمیمات دشوار 
صرف می کند.در آزمایشات صورت گرفته، 
تمایز قائل شدن مگس میوه بین غلظت های 

نزدیک تر یک رایحه مورد بررس��ی قرار گرفت و محققان دریافتند، مگس به صورت غریزی 
یا ناگهانی تصمیم گیری نکرده و پیش از انتخ��اب، اقدام به جمع آوری اطالعات می کند.ژن 
FoxP  فعال در یک مجموعه کوچک از 200 سلول عصبی - در فرآیند تصمیم گیری در مغز 
مگس میوه نقش دارد.به گفته پروفسور »گرو میزنباک« سرپرست تیم تحقیقاتی، آزادی عمل 
از انگیزه های خودکار، مشخصه شناخت یا هوش است و نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
مگس میوه از ظرفیت ذهنی خارق العاده ای برخوردار است که تاکنون ناشناخته باقی مانده بود.

اتوبان های کشور آمریکا به بی قانونی 
مش��هور هس��تند و حال این مس��ئله 
چالشی اساسی برای طراحان ماشین 

هوشمند گوگل تبدیل شده است.
ش��رکت گوگل به تازگی کار س��اخت 
اتومبیل های بدون سرنشین خود را به 
اتمام رسانده و مراحل آزمایشی حرکت 
آنها در جاده ها را به اتمام رسانده است، 
اما حال این خودروها با چالشی جدید 
مواجه هس��تند و آن رو به رو شدن با 
خی��ل انبوهی از رانن��دگان متخلف و 
بی قان��ون در خیابان ه��ا و جاده ها در 
سراسر جهان است. گفتنی است در حال حاضر این خودروها در حدود 700 هزار 
مایل را در جاده های عمومی طی کرده اند اما حال نیاز دارند تا برخی از ش��رایط 
خاص رانندگی برای مواجه با رانندگان متخلف را نیز بیاموزند. شرکت گوگل در 
نظر دارد 100 عدد خودروی بدون سرنشین در فاز اول طرح ساخت خودروهای 
بدون ماشین راه اندازی کند اما بعید است که فروش تجاری این خودروها تا قبل 

از سال 2017 امکان پذیر باشد.

مگس هم قبل از کار مهم فکر می کند! اتومبیل گوگل در راه اتوبان های مرگبار آمریکا
اگ��ر ناگهان دچ��ار گرفتگی کمر ش��ده اید، مضطرب 
نشوید. مطمئن باش��ید ش��ما تنها مورد مبتال به این 
عارضه نیس��تید و دنیا به آخر نرس��یده است. بیش از 
90 درصد از ما کمردرد و گرفتگی ماهیچه های ناحیه 
کمر را دست کم یک بار در زندگی تجربه خواهیم کرد. 
گاهی فقط کافی اس��ت خم ش��وید تا بند کفش تان 
را ببندید ی��ا خوارباری را که خریده ای��د از روی زمین 
بردارید تا همین کار به ظاهر س��اده سبب شود الیاف 
ماهیچه های این ناحیه از بدن کش��یده ش��ده یا دچار 
پارگی یا آسیب دیدگی جزیی شود.  شاید شما هم بسیار 
شنیده باشید که برای خالص شدن از شر این مشکل 
باید چند هفته استراحت کنید و دست به سیاه و سفید 
هم نزنید وگرنه این کمر، دیگر برایتان کمر بشو نیست. 
اما واقعیت چیز دیگری اس��ت. در مواردی که صرفا به 
دلیل کارهای عادی روزمره دچار گرفتگی عضالنی کمر 
می شوید باید به مدت 72 ساعت به کمرتان استراحت 
دهید. پس از آن می توانید آرام آرام فعالیت های سبک 
روزانه را آغاز کنید و البت��ه در این حال باید با کمرتان 
مدارا کنید. پس از طی دوره نقاهت و رسیدن به شرایط 
مطلوب، دیگر باید راست و درست بایستید و بنشینید. 
این نخس��تین کاری اس��ت که می تواند از بروز مجدد 
چنین کمردردهایی پیش��گیری کند. به عالوه باید به 
ورزش هایی بپردازید که ماهیچه های ناحیه ش��کم و 
کمر را تقویت می کند. تا می توانید چنین ورزش هایی را 
در برنامه ورزشی خود بگنجانید. آسیب های ماهیچه ای 
کمر اغلب زمانی رخ می دهند که بخصوص ماهیچه های 
شکمی ضعیف هس��تند و کمر ش��ما باید برای راست 
نگهداش��تن بدنتان بار بیش از ح��دی را تحمل کند. 
برای پیشگیری از بروز این دردها در آینده، به گذشته 
نگاهی بیندازید. فعالیت های گوناگون جس��مانی تان، 
به خصوص فعالیت های روزمره را مرور کنید و ببینید 
عموما کدام  یک از آنها س��بب بروز ناراحتی در ناحیه 
کمرتان شده است. مثال اگر با کامپیوتر سروکار دارید، 
حتما وضع نشستن خود را پشت میز کامپیوتر بررسی 
کنید و در صورت لزوم از امکانات ارگونومتری استفاده 
کنید یا شاید وضع بدنتان هنگام خواب نامناسب است.

 خوابیدن روی شکم بدترین حالت خوابیدن است و به 
کمر فشار بسیار زیادی وارد می کند. بهتر است به پشت 
بخوابید و بالش��ی هم زیر زانوهای خود قرار دهید یا به 

پهلو بخوابید و بالشی بین زانوهایتان بگذارید.

دانشمندان دانشگاه لیدز 
با بررسی نحوه تشکیل شدن 
استاالگمیت )نوعی رسوب 
آهک��ی قندیل مانن��د( در 
غار، مدل ه��ای جدیدی از 
چگونگی رسوب مواد معدنی 
آب ارایه داده اند و همزمان چگونگی 
رس��وب کردن نمک های خورنده را در کانتین��ر مهار زباله 
هس��ته ای مدل بندی کردند.محقق��ان معتقدند یافته های 
جدید می توانند به ارتقای طراح��ی کتری ها و جلوگیری از 
زنگ زدن و آسان تر کردن فرآیند شستن آن ها کمک کنند. 
این دستاورد نشان می دهد چگونه مدل های ریاضی پیچیده 
می توانند دارای کارکردهایی روزانه باش��د.محققان در این 
پروژه به دنبال بررس��ی چگونگی تشکیل شدن محلول های 

نمک خطرناکی بودند که در کانتینره��ای حاوی زباله های 
هسته ای شکل می گیرند. آن ها دریافتند فرآیندهای موجود 
در پس چگونگی انباش��ت این رسوبات در رسوبات کتری ها 
نیز وجود دارند.با استفاده از یافته های جدید، تولیدکنندگان 
می توانند طراحی کتری ها را به گون��ه ای ارتقا دهند که این 
رسوبات ناخواسته به حداقل برسند. آن ها می توانند کتری ها 
را طوری طراحی کنند که رسوبات در جاهایی شکل بگیرند 
که تمیزکردنشان آسان باشد.شکل گیری رسوبات در نواحی 
دارای آب سخت مشکلی ویژه به شمار می آید و ابزاری مانند 
کتری ها ب��ه تمیزکردن م��داوم نیاز دارند. گفته می ش��ود، 
رس��وبات زیاد عمر کت��ری را کاهش می دهد.دانش��مندان 
حاضر در این تحقیق شکل گیری اس��تاالگمیت در غارها را 
بررسی کردند که طی میلیون ها سال و هنگامی که آب غنی 
از کربنات کلسیم از سقف غار چکه می کند، در کف غار ایجاد 

می شوند. این فرآیند همچنین شامل تشکیل قندیل از سقف 
غار بوده و با گذر زمان این قندیل ها با استاالگمیت های کف 
غار تالقی پیدا کرده و ستون های آهکی را تشکیل می دهند.با 
بررسی مدل های فرآیند شکل گیری استاالگمیت دانشمندان 
دریافتند چگونه مواد معدنی می توانند تحت شرایط غیرعادی 
انباش��ت ش��وند.در صنعت هس��ته ای، محلول ه��ای نمک 
خطرناک ممک��ن اس��ت در درون کانتینرهای مه��ار زباله 
شکل بگیرند و سازه هایی با اشکال عجیب را تشکیل دهند. 
در صورتی که این س��ازه ها بررس��ی نش��وند، ممکن است 
موجب بروز مشکالتی شوند.دانش��مندان در این تحقیق با 
اس��تفاده از مدل های پیچیده خود چگونگی تش��کیل این 
رسوبات را توضیح دادند و چنین دستاوردی می تواند به طور 
قابل توجهی تعداد بازرس��ی های دستی مضر از کانتینرهای 

مهار زباله های هسته ای را کاهش دهد.

پایان زنگ زدگی کتری ها 

کتری با مدل الهام گرفته از رسوب غارها

سخنان چارلی چاپلین
چاپلین غیر از کارهای سینمایی 
اش حرف های حکیمانه ای هم 
دارد که گزی��ده ای از جمالت 

وی را در ادامه می خوانید. 
   بزرگ ترین الماس جهان آفتاب 
اس��ت،که خوش��بختانه بر گردن 

همه مي درخشد.    
 مردم��ان روی زمی��ن اس��توار، 
بیشتر از بندبازان روی ریسمان 

نااستوار سقوط می کنند.    
هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زماني که عاشق بشویم 

اگر روزی خیانت دیدی،بدان که قیمت  ات  باالست 
 دنی��ا آن ق��در وس��یع اس��ت ک��ه ب��رای هم��ه مخلوق��ات

 جا هست. 
به جای آن که جای کسی را بگیرید، تالش کنید جای واقعی 

خودتان را بیابید. 
 برهنگی بیماری عصر ماست.

   وقتی زندگی ص��د دلیل برای گریه کردن به ش��ما نش��ان 
می دهد ،ش��ما هزار دلیل برای خندیدن به آن نش��ان دهید.   
فیلمس��ازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلم هایشان 
را در روز رس��تاخیز با حضور خودش��ان نمایش خواهند داد.   
 درخش��ان ترین تاجی ک��ه مردم بر س��ر می نهن��د در آتش 

کوره ها ساخته شده است.
   ازدواج مثل بازار رفتن اس��ت تا پول و احتیاج و اراده نداری 

بازار نرو.   
از دشمن خود یک بار بترس و  از دوست خود هزار بار.   
خوشبختی فاصله این بدبختی  تا بدبختی دیگر است.   

اگر ش��اد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نش��ود و اگر غمگین 
بودی آرام گریه کن تا شادی را ناامید نکنی.   

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند 
که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.   

نقاش کامل آن است که از هیچ برای خود سوژه بسازد.   
ای��ن یک��ی از تضاده��ای زندگ��ی م��ا اس��ت ،ک��ه آدم 
 همیش��ه کار اش��تباه را در بهتری��ن زم��ان ممک��ن انج��ام 

می دهد.  

جمالت قصار
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حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
همانا س��عادتمند)به معنای( کامل و حقیقی کس��ی اس��ت که 
امام عل��ی)ع( را در دوران زندگی و پس از مرگش دوس��ت 

داشته باشد.

هفت

»مهاجرت« پرفروش ترین فیلم 
هفتگی  درجهان شد

دومین قسمت فیلم پرفروش 
»بازی ه��ای گرس��نگی« ب��ا 
اکران فیل��م جدی��د رایدلی 
اس��کات به ن��ام »مهاجرت« 
به رتبه دوم ج��دول هفتگی 
فروش جهانی تنزل پیدا کرد.

از  هالیوودریپورت��ر خب��ر 
ف��روش 25 میلی��ون دالری 
»مهاجرت« س��اخته رایدلی 
اسکات در جمعه گذش��ته داد در حالی که متوسط فروش روزانه 

فیلم های دیگر تنها دو نیم میلیون دالر برآورد شده است.
این اختالف ده برابری عالوه بر حضور بازیگران مش��هوری چون 
کریس��تین بیل در فیلم و تبلیغات گس��ترده پیرامون آن به دلیل 
اقتباس این فیلم از انجیل اس��ت چرا که داس��تان مهاجرت بنی 

اسراییل و نبرد حضرت موسی)ع( با فرعون را بازگو می کند.
معروف ترین فیلم درباره این پیامبر خدا فیلم ده فرمان س��اخته 
سیسیل ب دومیل است که در آن چارلتون هستون نقش حضرت 
موسی)ع( را بازی می کرد و فیلم توانس��ت برنده جوایز مختلفی 
در اسکار شود.به نظر می رسد فیلم فروش بسیار باالیی در اکران 
جهانی داشته باشد به ویژه این که اس��کات ساخت آن را دو سال 
طول داده و در آن س��عی کرده از جلوه های وی��ژه رایانه ای کمتر 

استفاده کند تا فیلم به واقعیت نزدیکتر باشد.

نمایشگاه هنرمندان اصفهان 
تمدید شد

مدیر نگارخان��ه ترانه باران 
گفت: زمان نمایشگاه نقاشی 
خط هنرمندان اصفهان در 
نگارخانه ترانه باران تمدید 
شد.زهرا اس��کندری مدیر 
نگارخانه تران��ه باران گفت: 
نمایش��گاه گروه��ی از آثار 
هنرمن��دان اصفه��ان در 
نگارخانه تران��ه باران برگزار 

شده است. 
اسکندری افزود: در این نمایشگاه نقاشی خط هایی از 4 هنرمند 
فعال استان اصفهان به نمایش گذاشته شده است که هر کدام به 

شیوه خود به خلق اثر پرداخته اند. 
مدیر نگارخان��ه ترانه باران بیان کرد: این نمایش��گاه قرار بود تا 
14 آذر به پایان برسد اما با توجه به اینکه شاهد عالقه  مخاطبان 
نسبت به این آثار بودیم بر آن ش��دیم تا زمان نمایشگاه تمدید 

شود. 
وی اظهار داشت: نمایشگاه هنرمندان برجسته اصفهان تا 26 آذر 
در نگارخانه ترانه باران ادامه می یابد و مخاطبان می توانند تا این 

زمان به نگارخانه برای دیدن آثار مراجعه کنند.

»اینترشنمنت دیلی« در انتخاب سالیانه خود پنج فیلم 
بدتر سینمای جهان در سال میالدی جاری را انتخاب و 

فهرست آن را منتشر کرده است.
فیلم های زیادی هر س��ال در جهان تولید می ش��وند 
که بس��یاری از آنها ضعف های س��اختاری و محتوایی 
زی��ادی دارند ام��ا وقتی این آث��ار نام های مش��هوری 
چ��ون ج��ورج کلون��ی، الرن��س ف��ون تری��ه و جانی 
 دپ را ب��ا خ��ود دارند تعج��ب مخاطب��ان خ��ود را بر

 می انگیزند.
در فهرس��ت زی��ر پن��ج فیل��م بدت��ر دنی��ا در س��ال 
 2014 ب��ه انتخ��اب »اینترش��نمنت دیل��ی« آم��ده

 است:
 مردان موثر

 

فیلمی به کارگردانی جورج کلون��ی و نیز با بازی وی که 
قرار بود یک فیلم حماسی از دوران جنگ جهانی دوم و  
 رش��ادت ه��ای خلبان��ان آمریکای��ی در آن باش��د اما 
حساب های کلونی درست از آب درنیامد و فیلم مخاطبی 

نداشت.
این فیلم یک کار دوساعته کس��ل کننده شده است که 

مثل یک سرود ملی کشدار آمریکایی به نظر می رسد.
از آنجا که کلونی سالهاس��ت فعالیت زیادی در تبلیغات 
رییس جمهوری های مختلف امریکا دارد خواسته تا این 
فیلم را در خدمت تبلیغات دور بعدی ریاست جمهوری 
 قرار ده��د و برای همی��ن فیلم به ش��دت ضربه خورده

 است.
 تعالی

 

جانی دپ از بازیگرانی بود که همه فیلم هایش خوب یا 
الاقل متوسط رو به باال بودند اما پس از بازی در فیلم  رنجر 
تنها مخاطبان خود را ناامید کرد و پس از آن حاال با فیلم 
تعالی که یک داس��تان تکنو تریلر دارد وضعیت خود را 

خرابتر کرده است.
تعالی درباره یک نابغه رایانه با بازی دپ اس��ت که بر اثر 
یک بیماری ناشناخته می میرد اما همسر و همکار وی 
مغزش را زنده نگاه داشته و داده های آن را به یک ابریارانه 

می دهند.
وی از طریق یارانه رشد می کند و با انرژی مغزش تبدیل 
به هیوالیی مهارناپذیر می ش��ود که می خواهد جهان 
ضعیف تر را نابود کند و نوعی دیدگاه فاشیستس در این 

زمینه پیدا می کند.
 تخیل مطرح ش��ده در فیل��م آن قدر احمقان��ه و بدون

 ریشه های علمی و سرشار از تناقض است که مخاطب را 
از آن دلزده می کند.

 بیا پلیس باشیم
 

کمدی های پلیس��ی زیادی در طی سال های مختلف 
ساخته شده اند و اغلب آن ها متشکل از یک زوج پلیس 
بوده اند که یکی از آنها شلوغ و پردردسر و دیگری جدی 
و ماهر بوده اس��ت و از ان جمله می توان به یک پلیس و 
 نصفی، پلی��س بورل��ی هیل��ز، س��اعت ش��لوغی و ... 

اشاره کرد.
این ن��وع فلی��م ه��ا مخاطب��ان زی��ادی دارن��د چون 
 ه��م وج��ه کمی��ک کار را دارن��د ه��م اکش��ن و

 تریلر.
با این ح��ال برخی از آنها هم قابل تحمل نیس��تند و بیا 

پلیس باشیم فیلمی از آن جمله است.
فیلم دارای صحنه های لوس و خنک و گاه خیلی جدی 
اس��ت به طوری که گونه آن مدام متغیر است و تکلیف 

بیننده با آن مشخص نیست.
 ترنسفورمرها: زمان انقراض

 جدیدترین نسخه فیلم ترنسفورمرها که به تهیه کنندگی 
اسپیلبرگ است و مایکل بی اکشن ساز معروف هالیوود 

آن را کارگردانی کرده است بیشتر به بازی های رایانه ای 
فضایی می ماند تا این که فیلم باشد.

 این نس��خه احمقانه ترین فیلم در این س��ری به شمار 
می رود و مملو از لحظات غیر قابل باور و غلوشده شدید 

در اکشن و حادثه است.
فیلم داستان مشخصی ندارد و شخصیت های جدید نه 
تنها به تازه بودن آن کمک��ی نمی کنند بلکه مخاطب با 

حضور آنها سردرگم می شود.
 بازی خوب م��ارک والب��رگ ه��م دردی را از فیلم دوا 
نمی کند و کاراکتره��ای احمقانه همچنان به مخاطب 

دهان کجی می کنند.
 نیمفومانیاک

تازه ترین فیلم کارگردان هالیوودی دانمارکی االصل 
یعنی الرنس ف��ون تریه ی��ک اث��ر مالیخولیایی روان 
پریشانه اس��ت که منتقدان س��ینمایی و اندیشمندان 
مخاطب خاص هم انگشت حیرت به دهان مانده اند که 

این فیلم چیست و چه می خواهد بگوید؟
فیلم فاقد داستانی مشخص اس��ت و نماهای مختلفی 
که تش��کیل فصول را داده اند از هم گسستگی روایی 
دارند و در کل هیچ فراز و فرود در فیلم دیده نمی شود.

تریه نش��ان داده که به پایان فیلمس��ازی خود رسیده 
و دغدغه های ش��خصی خودش را که به نظر می رسد 
تحت تاثیر الکل وآن طور که ش��ایع است مواد مخدر 
اس��ت می خواهد فیلم هایی کند که کسی از آنها هیچ 

نمی فهمد.

رییس سازمان بسیج هنرمندان استان 

انتشار فراخوان هفتمین 
جشنواره هنرهای تجسمی 

رییس سازمان بس��یج هنرمندان استان اصفهان از 
برگزاری هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج 
استان اصفهان خبر داد.حسین الهی دوست  اظهار 
کرد: هفتمین دوس��االنه هنرهای تجسمی بسیج 
هنرمندان اس��تان اصفهان در چهار رشته نقاشی، 
برگ��زار  نگارگ��ری، کاریکات��ور و گرافی��ک 

 می شود.
وی افزود: همزمان با جش��نواره تجس��می بسیج، 
دومین همایش علم��ی تجلی حقیق��ت و هنر نیز 
برگزار خواهد ش��د، لذا عالقه من��دان به حضور در 
این بخش نیز می توانند مقاالت خود را به دبیرخانه 

استانی این جشنواره ارسال کنند.
رییس س��ازمان بسیج هنرمندان اس��تان اصفهان 
هدف از برگزاری این دوس��االنه را تبیین و ترسیم 
مفاهیم عالی دینی به  واس��طه هنر و اندیش��ه های 
واالی هن��ر دانس��ت و اف��زود: این جش��نواره در 
موضوعات��ی از قبیل حقیقت و زیبایی در س��احت 
هنر، هنر به  مثابه رسانه، استقالل فرهنگی و هنری، 
س��بک زندگی ایرانی اس��المی، جه��اد فرهنگی، 
اقتصادی، علمی و س��ازندگی، استکبارس��تیزی، 
وحدت اس��المی، تداوم فرهنگ عل��وی، فرهنگ 
پایداری، انرژی هسته ای برای همه و سالح هسته ای 
برای هیچ کس، افشای فتنه گروهک های تکفیری 
به  ویژه گروهک تروریس��تی و تکفی��ری داعش و 
چالش ه��ای هنر در ح��وزه جنگ نرم و مب��ارزه با 

ماهواره و شبکه های معاند برگزار می شود.
عالقه مندان برای ش��رکت در هفتمین دوس��االنه 
جش��نواره هنره��ای تجس��می بس��یج می توانند 
ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه کانون های 
بس��یج هنرمن��دان در شهرس��تان های اس��تان 
اصفه��ان و دبیرخان��ه مرک��زی جش��نواره واق��ع 
در اصفه��ان، خیاب��ان توحید، مجتم��ع فرهنگی 
هنری اس��تاد فرش��چیان مراجع��ه ک��رده و یا با 
 ش��ماره تلف��ن 03136290456 تم��اس حاصل

 کنند.

پنج فیلم پرهزینه اما بی مخاطب 
از اثر کسل کننده جورج کلونی تا فیلم احمقانه »ترنسفورمرها«


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

