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 همسرتان شیفته شنیدن
 این جمالت است

مگر درباره پدیده حرف 
زدم که به عنایتی برخورد؟

خودروهایی که فروردین 
سهمیه بنزین ندارند

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rافزایش دوربین های نظارتی درسال جدید

 برای قطره قطره آب پشت سد
 برنامه ریزی شده است

 توزیع 400 هزار پیک نوروزی 
در مدارس ابتدایی اصفهان

 شناسایی 10 نفر از عامالن
 حادثه شیراز

۳0 درصد تخفیف برای خرید 
 نشان تقلبی شا    ه عباسی ، در دست ترک هازمین  شرکت های دانش بنیان
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سرپرست مرکز مدیریت راه های سازمان حمل و نقل اصفهان:
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فاز ۱۲ پارس جنوبی نشان داد 
تحریم به پایان رسیده است

رییس جمهوری با تأکید ب��ر اینکه امروز به دنیا نش��ان 
دادیم که صنعت نفت ما به معنای واقعی ملی است، گفت: 
بعد از ۶۴ س��ال که از ملی ش��دن صنعت نفت می گذرد،  
امروز روز بزرگی برای اس��تقالل صنعت نفت است؛ چرا 
ک��ه در جمهوری اس��المی ایران طرح بزرگی به دس��ت 
صنعتگران با توان ایرانی راه اندازی شد و به دنیا نشان داده 

شد که ما روی پای خود ایستاده ایم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی پس از 
آغاز بهره برداری رسمی از فاز ۱۲ پارس جنوبی، در جمع 
خبرنگاران تصریح کرد: ملت ایران در مسیر خودباوری، 
استقالل اقتصادی و پیش��رفت اقتصاد دانش بنیان، جلو 

می رود و این مسیر، همان راه اقتصاد مقاومتی است.
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ید مهمان رستوران های بین راهی نشو
ای��ام ن��وروز و تعطی��الت س��ال جدی��د ب��ازار مس��افرت را 
 داغ می کن��د؛ به همی��ن دلی��ل متخصصان تغذی��ه توصیه

  م��ی کنن��د، مس��افران ن��وروزی قب��ل از ورود ب��ه 
رس��توران های ب��ی ن��ام و نش��ان بی��ن راه��ی از کیفیت و 
س��المت غذای آنه��ا مطمئ��ن ش��وند.  عضو هی��ات علمی 
دانش��کده عل��وم تغذی��ه دانش��گاه عل��وم پزش��کی تهران 
 ب��ا تاکی��د بر مص��رف غ��ذای س��الم در ط��ول س��فرگفت:

خانواده ها بهتر است غذاهای ساده و خانگی مانند انواع کوو و 
کتلت به همراه داشته باشند...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9۳/12/ع
مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

موضوع مناقصه: استاندارد و ایمن سازی ابنیه اتاق سرور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی

مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 94/1/8 لغایت روز یک شنبه مورخ 94/1/16
محل دریافت اسناد: نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و آخرین تغییرات شرکت »چاپ 
در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی« و همچنین تاییدیه صالحیت شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه 

به واحد امور قراردادهای اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنین در 

سایت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز پنجشنبه مورخ 94/1/27 تا پایان وقت اداری.

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/1/29
گروه و رشته شغلی: شرکت هایی مجاز به دریافت اسناد می باشند که دارای شرایط ذیل باشند: 1- دارا 
بودن حداقل رتبه 4 شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و همچنین حداقل رتبه 4 در زمینه مشاوره و 
نظارت بر اجرای طرح های انفور ماتیک ، فناوری اطالعات و ارتباطات بطور همزمان از سوی شورای عالی 
انفور ماتیک کشور 2-  حداقل 5 سال سابقه عضویت در نظام صنفی رایانه ای .3- حداقل 5 سال سابقه 
رسمی شرکت 4- حداقل سابقه رسمی اجرای دو پروژه مرکز داده باالی 100 متر مربع ) کل پروژه شامل 

مشاوره و اجرا( با رضایت نامه مکتوب از کار فرما و قابل بازدید.
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان – طبقه اول.)پاکات 

را تحویل داده و رسید دریافت نمایند(
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی15/500/000 ریال در وجه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان صادر گردد ضمنًا به پیش�نهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و 
مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی 

که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان: بلوار دانشگاه – خیابان توحید میانی – بعد از چهار 
راه پلیس 

تلفن: 7-36289124-36289109    فاکس: 36289105 

نوبت  اول 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف:۳6061



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1547 چهار شنبه 27  اسفند 1393 | 27 جمادی االول 1436

2
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

3                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 مده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   12/187

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
 نظر به اين که برابر آرا صادره هيات قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح زير 
و به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند و گواهي تقديم دادخواست را از مراجع قضايي اخذ وبه اداره 
ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه قطعي دادگاه است در 
صورتي که اعتراضي در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست 
به دادگاه به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد و 
صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد                                                        
1-راي شماره 139360302033000759-1393/05/27 آقاي غالمرضا روشن ضمير 
فرزند عباس  به شماره شناسنامه 8 و شماره ملي 1239712995 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه و باغچه و بمساحت 465/30 متر مربع و بشماره پالك 562 فرعي 

از 77- اصلي واقع در کندز جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز 
به  آقاي حسن طالبي طرقي  2-راي شماره 1393/06/01-139360302033000803- 
ششدانگ  در  تهران  از  صادره   0042538696 ملي  شماره  2826و  شناسنامه  شماره 
يكدرب باغ و بمساحت 1329/59 متر مربع و و بشماره پالکهاي 3198و 3199 فرعي از 
193- اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي و مع الواسطه 

از مالك رسمي علي طالبي طرقي 
شماره  به  کريمي  علي  139360302033000946-1393/06/29-آقاي  شماره  3-راي 
شناسنامه 2 و شماره ملي 1239713746فرزند لطف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكدرب باغ بمساحت 338/19متر مربع و بشماره پالك 291 فرعي از 127- اصلي واقع 
در دستجرد جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز انتقالي عادي از ورثه و مالك رسمي خانم 

زرين کريمي 
به  بيك  فلك  فرنگيس  خانم   1393/07/30-139360302033001184 شماره  4-راي 
شماره شناسنامه 21 و شماره ملي 1239594127 فرزند عباس در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكدرب باغ و بمساحت 3709 متر مربع و بشماره پالك 119 فرعي از شماره 
1- اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالكين رسمي 

آقاي حسين آقا کريمي طاري و عصمت زرين کاله 
5- راي شماره 139360302033001288-1393/09/24 آقاي سيد اصغر ميري چيمه 
به شماره شناسنامه 347و شماره ملي 0039247211 فرزند سيد جواد در ششدانگ 
1482و  پالك  بشماره  و  مربع  295/47متر  بمساحت  و  مشجر  حياط  و  خانه  يكباب 
1487و 1488فرعي از 25- اصلي واقع در روستاي چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
حسين  و  بابائي  فرخ  و  چيمه  ميري  جواد  سيد  رسمي  مالكين  از  عادي  انتقالي  نطنز 

اسماعيل زاده چيمه  و محسن جاللي چيمه 
زاده  محمد  عباس  آقاي   1393/09/24  -139360302033001291 شماره  راي   -6
در  اله  نعمت  1239721978فرزند  ملي  شماره  12و  شناسنامه  شماره  به  فريزهندي 
از  فرعي   683 پالك  بشماره  و  مربع  60متر  بمساحت  مخروبه  خانه  يكباب  ششدانگ 
1- اصلي واقع در فريزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي نطنز انتقالي عادي ومع الواسطه 
ازمالك رسمي خانم جان کمالي فريزهندي و حسين مرتضائي فريزهندي و نعمت اله  

محمد زاده  فريزهندي 
محمد  مير  محمد  سيد  آقاي   1393/09/24-139360302033001295 شماره  راي   -7
علي طاري  به شماره شناسنامه 7 و شماره ملي 1239583613 فرزند سيد سيف اله 
در 25 سهم  مشاع از 78 سهم ششدانگ  يكدرب باغ  و بمساحت 1488/03متر مربع و 
بشماره پالك 998 فرعي از شماره 1- اصلي واقع در روستاي طار جزء بخش 11 حوزه 

ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالك رسمي خانم بتول ابراهيمي  طاري 
به  طرقي  آقابابا  حسن  139360302033001296-1393/09/24آقاي  شماره  8-راي 
شماره شناسنامه 47 و شماره ملي 1239719329 فرزند محمود در 40/89متر مربع از 
ششدانگ قسمتي از يكباب خانه و بشماره پالك 55 فرعي از 193- اصلي واقع در طرق 
جزء بخش 11 انتقالي از مالك رسمي حسين جالليان و عادي از خانم فاطمه ابوفاضلي 
غفاري  غالمرضا  آقاي   –  1393/09/29  -139360302033001317 شماره  راي   -9
طاري  به شماره شناسنامه 2412 و شماره ملي 0042152372 فرزند غالمحسين در 
از شماره  فرعي  و بشماره پالك 546  مربع  متر  بماسحت 305  باغ  يكدرب  ششدانگ 
از مالك رسمي غالم  انتقالي  نطنز  ثبتي  1- اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه 
رحيمي طاري و صغري و غالمحسين  غفاري و مع الواسطه از غالمرضا غفاري  طاري 
10- راي شماره 139360302033001318- 1393/09/29 خانم زهرا صمدي امين  به 
يكباب  در ششدانگ  محمد  فرزند  ملي 0042278899  شماره شناسمه 3228و شماره 
خانه قديمي بمساحت 70/58متر مربع و بشماره پالك 1641 فرعي از 1- اصلي واقع در 
طار جزء بخش 11  انتقالي عادي و مع الواسطه از مالكين رسمي صغري و محمد زعفر 

علينقي و مرصع سلطان  اکرمي 
روستايي  تعاوني  شرکت   1393/10/06  -139360302033001330 شماره  11-راي 
شريعتي  در ششدانگ يكباب ساختمان و بمساحت 204/11 متر مربع و بشماره پالك 

173 فرعي از 76- اصلي واقع در ريسه جزء بخش 9 حوزه ثبتي  نطنز 
12- راي شماره 139360302033001331-1393/10/07 آقاي سيد رحيم جاللي چيمه 
به شماره شناسنامه 1023 و شماره ملي 1239234015 فرزند سيد مرتضي در چهار 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجر و بمساحت 478/29 
متر مربع و بشماره پالك 1725 فرعي از 25- اصلي واقع در روستاي چيمه جزء بخش 

10 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي عادي از مالكين رسمي  بلقيس  و امه نساء جاللي  چيمه 
13- راي شماره 139360302033001382-1393/10/17 آقاي علي باقري ابيازني به 
در ششدانگ  علي   فرزند حيدر  ملي 1239139144  و شماره  شماره شناسنامه 614 
يكباب خانه و حياط و بمساحت 385 متر مربع و بشماره پالك 295 فرعي از 51- اصلي 
واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي و مع الواسطه از مالكين رسمي 
آقاي سيد احمد و ماه بيگم هاشمي رهني  و عادي از آقاي  اصغر دال و علي رجب زاده 
به  عليا  نقوي  علي  آقاي   1393/12/04  -139360302033001581 شماره  راي   -14
شماره شناسنامه 2749 و شماره ملي 1239057377 فرزند محمد در ششدانگ يكباب 
خانه و بمساحت 193/90 متر مربع و بشماره پالك 3013-1364- فرعي از 33- اصلي 
واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز  انتقالي از مالك  رسمي آقاي محمد نصيري
مرادي  اصغر  آقاي   1393/12/08  -139360302033001609 شماره  15-راي 
مربع   1578/56متر  بمساحت  و  باغ   يكدرب  ششدانگ  در  اله  هدايت  فرزند  بيدهندي 
و بشماره پالك 1188 فرعي از 15- اصلي واقع در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
از  عادي  و  بيدهندي  لطفي  رقيه   وخانم  مرادي  محمد  رسمي  مالك  از  انتقالي   نطنز  

هدايت اله مرادي  بيدهندي 
16- راي شماره 139360302033001615- 1393/12/10 – آقاي مرتضي  زماني نيه 
فرزند عباسعلي  به شماره شناسنامه 5024 و شماره ملي 0041328000 در 609/18 
االحداث و بشماره پالك 111  يكباب خانه جديد  از 6427 سهم ششدانگ  سهم مشاع 

فرعي از 147- اصلي واقع در مزده جزء بخش 11 انتقالي از مالك رسمي  
17- رای شماره 139360302033001639-93/12/11- آقای علی نقوی عليا به شماره 

شناسنامه 2749 و شماره ملی 1239057377 فرزند محمد در ششدانگ يك باب خانه 
و به مساحت 193/90 مترمربع و به شماره پالك 3013-1364 فرعی از 33 اصلی واقع 

در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی از مالك رسمی آقای محمد نصيری 
تاريخ انتشار نوبت اول:1293/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/27
م الف:251 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آرا  صادره موضوع  آگهی   12/184

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
شهر ستان نائين باستناد اسناد رسمی مالكيت مشاعی و اسناد عادی تسليمی تصرفات 
مفروزی و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئين نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که 
اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايستی پس از انتشار اولين 
از  بايد  معترض  و  نمايند  تسليم  اداره  اين  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  آگهی  نوبت 
تقديم دادخواست  به  ثبتی ظرف مدت يك ماه مبادرت  اعتراض به واحد  تاريخ تسليم 
به مرجع ذيصالح قضائی نمايد و گواهی تقديم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحويل دهد دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
کاظمی  موسی  بيگم  سكينه  خانم  شماره93/10/17-139360302031001559  1-رای 
فرزندسيد جالل ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 346 
اصلی واقع در نائين بخش 1 ثبت نايين به مساحت 145 متر مربع خريداری رسمی از 

علی رستمی راوری
فرزند  دريس  رضا  آقای   93/10/24-139360302031001588 شماره  2-رای 
عبدالحسين ششدانگ مفروزی قطعه زمينی که درآن احداث بنا شده احداثی در پالك 
ثبتی قسمتی  از 3233 اصلی واقع در محمديه بخش 2 ثبت نايين به مساحت235.45 متر 
مربع خريداری رسمی ازسيد محمد موسی کاظمی وغيره نسبت به اصل وخريداری 

عادی از حوابيگم موسی کاظمی نسبت به ثمنيه اعيانی 
فرزند  انارکی  زاهد  حسن  آقای  شماره93/10/24-139360302031001592  3-رای 
متصل  وزمين محصور  بهاربند  مفروزی  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ابراهيم سه  محمد 
به  نايين  ثبت   4 بخش  درانارك  واقع  اصلی   158 از  قسمتی  ثبتی  پالك  به  آن  به 
 مساحت ششدانگ 72.10 مترمربع خريداری عادی مع الواسطه از احمد عابدی انارکی 

مالك رسمی
علی  فرزند  سعيدی  سكينه  خانم  شماره93/10/24-139360302031001593  4-رای 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی بهاربند وزمين محصور متصل به آن به پالك 
ثبتی قسمتی از 158 اصلی واقع درانارك بخش 4 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 72.10 

مترمربع خريداری عادی مع الواسطه از احمد عابدی انارکی مالك رسمی
فرزند  انارکی  زاهد  حسن  آقای  شماره93/10/24-139360302031001594  5-رای 
اصلی   160 ثبتی  پالك  به  خانه  مفروزی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ابراهيم  محمد 
واقع درانارك بخش 4 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 506.55 مترمربع خريداری عادی 

از احمد عابدی انارکی
علی  فرزند  سعيدی  سكينه  خانم  شماره93/10/24-139360302031001595  6-رای 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه به پالك ثبتی 160 اصلی واقع درانارك بخش 
4 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 506.55 مترمربع خريداری عادی از احمد عابدی انارکی

فرد  طباطبايی  مرضيه  خانم   93/10/24-139360302031001600 شماره  7-رای 
فرزندسيد محمد علی ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 
45 اصلی واقع در روستای جامكان بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مساحت 

130متر مربع خريداری عادی از وراث شكراله قنبری 
8-رای شماره 139360302031001601-93/10/24 آقای رضا علی جعفری عفی آباد 
فرزندنجفعلی ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 1 فرعی 
از 17512 اصلی واقع در مزرعه قلی آباد بخش 2 ثبت نايين به مساحت 224.83 متر 

مربع خريداری رسمی
آباد  عفی  جعفری  حميد  آقای   93/10/24-139360302031001602 شماره  9-رای 
 1 از  قسمتی  ثبتی  درپالك  احداثی  خانه  باب  يك  مفروزی  علی ششدانگ  فرزند رضا 
فرعی از 17512 اصلی واقع درمزرعه قلی آباد بخش 2 ثبت نايين بمساحت 180.76 

مترمربع خريداری رسمی از رضا علی جعفری عفی آباد
آبادی  قيوم  آقايی  آقای حسن   93/10/24-139360302031001605 10-رای شماره 
فرزند فرج اله ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 497 
نايين بمساحت  الحاقی به ثبت  اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان 

485.55 مترمربع خريداری عادی از رضا حيدری
مهرآباد  اکبری  معصومه  خانم  شماره93/11/19-139360302031001657  11-رای 
فرزند حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از 4128 اصلی واقع درروستای مهر آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 

87.70 مترمربع خريداری عادی از رضا مردانی
فرزند  محمدی  غالمرضا  آقای  شماره93/11/19-139360302031001658  12-رای 
حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی 
از 4128 اصلی واقع درروستای مهر آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 87.70 

مترمربع خريداری عادی از رضا مردانی
نائينی  ميرزابيكی  همدم  خانم   93/11/19-139360302031001659 شماره  13-رای 
از 31  از 18 فرعی  ثبتی قسمتی  احداثی در پالك  باغ  فرزند عزيز ششدانگ مفروزی 
اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 722.20 مترمربع خريداری عادی از 

ورثه ابوالقاسم مالبابايی باشرط عدم تفكيك وعدم تغيير کاربری
نصيری  هرمزی  مهدی  آقای   93/11/19-139360302031001660 شماره  14-رای 
فرزند عزيزاله ششدانگ مفروزی قطعه زمينی که در آن احداث بنا شده درپالك ثبتی 
نايين  ثبت   2 بخش  نايين  در  واقع  اصلی  و20041   20038 از  فرعی   133 از  قسمتی 

بمساحت 63.70 مترمربع خريداری عادی از عزيز اله هرمز نصيری وزهراارجكی
15-رای شماره139360302031001661-93/11/19 خانم زهرا ارجكی فرزند حسين 

سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثی در قسمتی از پالك ثبتی 133 فرعی 
از 20038و 20041 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 308.80 

مترمربع خريداری بصورت رسمی
16-رای شماره 139360302031001662-93/11/19 آقای عزيز اله هرمزی نصيری 
پالك  از  قسمتی  در  احداثی  خانه  باب  يك  از ششدانگ  مشاع  دانگ  عباس سه  فرزند 
ثبتی 133 فرعی از 20038و 20041 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 

ششدانگ 308.80 مترمربع خريداری بصورت رسمی
17-رای شماره139360302031001725-93/12/10 خانم فاطمه موسی کاظمی فرزند 
سيد مصطفی 30 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ خانه پالك ثبتی 3151 اصلی واقع 
از  عادی  خريداری  مترمربع   304 ششدانگ  بمساحت  نايين  ثبت   2 بخش  درمحمديه 

آقايان سيد محمد وسيد موسی وخانم اقدس همگی موسی کاظمی
18-رای شماره139360302031001726-93/12/10 آقای حسين نظری محمدی فرزند 
ثبتی 2585 اصلی واقع درمحمديه بخش 2 ثبت  محمد ششدانگ خانه مخروبه پالك 

نايين بمساحت 135 مترمربع خريداری عادی از وراث بيگم مصاحبی محمدی
مزرعه  کريمی  صديقه  خانم   93/12/10-139360302031001727 شماره  19-رای 
از  ثبتی قسمتی  احداثی در پالك  يكباب خانه  فرزند حسين ششدانگ مفروزی  شاهی 
5269 اصلی واقع درروستای مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين بمساحت 62.95 مترمربع 

خريداری عادی از خانم جان کريمی
تمنانی  محمدی  حسين  آقای   93/12/10-139360302031001728 شماره  20-رای 
فرزند کريم ششدانگ مفروزی يكدرب خانه احداثی درپالك ثبتی قسمتی از 13 فرعی 
292 اصلی واقع درروستای نصرآباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين بمساحت 

240 مترمربع خريداری عادی از ورثه علی گل محمدی
فرزند  شهرياری  سعيد  آقای  شماره93/12/10-139360302031001729  21-رای 
علی ششدانگ مفروزی يك درب خانه احداثی درپالك ثبتی قسمتی از 292 اصلی واقع 
درروستای نصرآباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نايين بمساحت 341.65 مترمربع 

خريداری عادی از مالكين رسمی روستا)آقای حسن صادقيان وغيره(
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/27

م الف:539 رسول زمانی نائينی کفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي محمدحسين نادري فرزند غالمرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
9 حبه  مالكيت  مفقود شدن سند  مدعي  گواهي شده  امضاء شهود رسمًا  و  هويت  که 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2/5004 واقع در فضل آباد بخش يك شهرضا شده 
که سند مذکور ذيل ثبت 33042 درصفحه 70 دفتر 233 بنام مريم زماني ثبت و سند 

مالكيت  اصفهان  دفتر92   72/12/6–115857 سند  بموجب  نامبرده  که  گرديده  صادر 
 74/3/9–89420 سند  بموجب  نامبرده  که  داده  انتقال  نادري  محمدحسين  به  را  خود 
دفتريك شهرضا در رهن بانك ملي شهرضا قرار داده که فك نشده است اينك نامبرده 
نامه  120آئين  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود 
را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند 
مالكيت ياسند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت 

جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي 
ارائه دهنده مسترد خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد  المثني واصل سند به 

وامالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي محمدحسين نادري فرزند غالمرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2/5004 واقع درفضل آبادبخش يك شهرضا شده که 
بموجب  که  گرديده  ثبت  بنام وي  دفتر 283   1 ثبت 42908 در صفحه  سندمذکورذيل 
سند 89420–74/3/2 دفتر يك شهرضا در رهن بانك ملي شهرضا قرار داده که فك 
نشده است اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است که دراجراي 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که هر کس  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئين 

يا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملك  به  نسبت 
از  ده روز پس  مدت  بايست ظرف  مي  باشد  نزد خود مي  مالكيت  مدعي وجود سند 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند مالكيت يا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

12/22 شماره:1393/04/2228-1393/12/2 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه باغچه 
عمارت و ساختمان آن مشهور ويرانه در کوی صحرا سه قفيز به شماره پالك 1761 
فرعی از شماره پالك 100 اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که به 
نام آقای سيد طاهر ميرزاده واقفی و غيره و چون تحديد حدود پالك مرقوم تاکنون 
بعمل نيامده است اينك به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
تحديد حدود اختصاصی پالك مرقوم در صبح روز 1394/02/02 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالكين مجاور و صاحبان ملك مذکور 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رسانند 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالك  صاحبان  و  مجاورين  اعتراضات  ضمنا 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1393/12/27 

م الف:243 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
ابالغ وقت رسيدگی

12/498 در خصوص پرونده کالسه 1653/93 خواهان احمد نجار با وکالت آقای توکلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چك به مبلغ بيست ميليون ريال به طرفيت شيخ علی شهرکی 
فرزند محمد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/2/29 ساعت 
10 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 
اتخاذ می شود.م الف:35509  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

12/499 در خصوص پرونده کالسه 1000/93 خواهان محمود صافی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 60/000 ريال سال 1354 و مبلغ 1/964/965 ريال سال 82 به نرخ روز 
شاخص بانك مرکزی و خسارت هزينه دادرسی و تامين خواسته به طرفيت صغرا و 
 94/2/1 مورخه  شنبه  سه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  فاطمه صافی 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  عصر   4 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:35527 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

)نوشين  ترکی  پرونده کالسه 1804/93ش8 خواهان 1- سميه  در خصوص   12/500
ترکی( 2- محمد رهنما دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت نوشين خانه زرين تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 94/2/6 ساعت 10/30 صبح 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 مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35855 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  ا... چراغی  ذبيح  پرونده کالسه 1901/93 خواهان  در خصوص   12/501
مبنی بر انتقال سند به طرفيت سيد مهدی برهمند – محمدحسين سرخوش تقديم نموده 
با  است  گرديده  تعيين  10/30صبح  94/2/14 ساعت  مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف 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:35856 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  عليمرادی  اعظم  خواهان   2136/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/502
مبنی بر مطالبه وجه بابت قرارداد آموزش فنی حرفه ای به طرفيت زهرا سادات حسينی 
فرزند رضا تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/3/4 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30
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 مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35860 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/503 در خصوص پرونده کالسه 1028/93 خواهان خديجه نصوحی دادخواستی 
مبنی بر جلب ثالث جهت استماع شهادت شهود به طرفيت علی احمدی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف 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:35862 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار

بهروز  آقای  عليه  شكايتی  محمدعلی  فرزند  عباسی  مصطفی  آقای  چون   12/504
محمودی مبنی بر ضرب و جرح عمدی – فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
931141ك112 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 94/3/2 ساعت 12ظهر تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  عدم حضور 

م الف:35864 مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/505 در خصوص پرونده کالسه 93-920 خواهان شهروز فرنيا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت علی رامی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 94/2/15 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب  با توجه  تعيين گرديده است  ساعت 3/30عصر 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35866 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/506 شماره ابالغيه: 9310100353704802 شماره پرونده: 9309980359301390 
عليه  بابك روشنی شكواييه   - احمدی  بايگانی شعبه: 931394 شكات محسن  شماره 
متهمان 1- حسن برياز 2- محمدرضا کيانپور 3- ابراهيم يعقوبيان به خواسته سرقت از 
خودرو تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
111 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به 
کالسه 9309980359301390 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/02/30 و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   08:00
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهمان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:35867 شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
12/507 شماره ابالغيه: 9310100350210787 شماره پرونده: 9309980350200853 
طرفيت  به  دادخواستی  شاهينی  فاطمه  خواهان   930991 شعبه:  بايگانی   شماره 
و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامين  خواسته  به  چاروسه  حميد  خوانده 
مطالبه وجه تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به 
باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان   2 شعبه 
 304 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد   خ 
ارجاع و به کالسه 930991ح2 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/03/09و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   08:30
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به 
تا  می شود  آگهی  کثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور   و 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده 
را دريافت و در وقت مقرر فوق  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم   نشانی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  م الف:35868  گردد.  حاضر  رسيدگی   جهت 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

کرمی  صدرالدين  بابك  خواهان   1585/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/508
دادخواستی مبنی بر جلب ثالث به طرفيت ناصر جنتی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخ 94/2/8 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
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:35869  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

12/509 شماره ابالغيه: 9310100350210743 شماره پرونده: 9309980350201085 
به طرفيت خوانده  دادخواستی  بايگانی شعبه: 931270 خواهان محسن عربی  شماره 
تقديم  مطالبه وجه چك  و  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت  به خواسته  مقدم  ديانی  محمد 
دادگاه   2 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350201085 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/01/31 و ساعت 08:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:35870 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/510 شماره ابالغيه: 9310100361709337 شماره پرونده: 9309980361701119 
طرفيت  به  دادخواستی  روغنی  شهرام  خواهان   931148 شعبه:  بايگانی   شماره 
خواندگان علی اصغر سرکاری و شرکت تعاونی خدمات پشتيبانی شماره 500 شهر 
جديد هشتگرد و محمد آبادی به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارات 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  چك  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 931148ح/28 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1394/02/28 و ساعت 11:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:35888 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ اجرایيه

12/511 شماره ابالغيه: 9310100350709203 شماره پرونده: 9309980350700351 
شماره بايگانی شعبه: 930409 پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم 
عليه آقای مصيب تيموری که مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 1240-93 صادره از شعبه 7 در پرونده شماره 930409 محكوم به رد عين اجناس 
و اقالم مذکور در بازه های پيوست که ليست مشروح آن در صفحه دوم دادخواست نيز 
ذکر گرديد و در صورت تعذر از تسليم رد مثل يا قيمت آن به نرخ روز و پرداخت مبلغ 
1/460/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان 
آگهی مهلت  اين  انتشار  از  ده روز  ايد ظرف  نيم عشر دولتی شده  و  مينمايد  محكوم 
داريد نسبت به اجرای مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجرای احكام 
 طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.م الف:35875 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/512 شماره ابالغيه: 9310100350709292 شماره پرونده: 9309980350701208 
طرفيت  به  دادخواستی  زاده  صادق  مهدی  خواهان   931398 شعبه:  بايگانی  شماره 
مطالبه خسارت  و  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت  خواسته  به  آقابابائی  خوانده سودابه 
که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  چك  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
جهت رسيدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 9309980350701208 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1394/05/14 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  گردد.م الف:35878  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/513 شماره ابالغيه: 9310100351407871 شماره پرونده: 9309980351400722 
طرفيت  به  دادخواستی  رنانی  ياری  حسين  خواهان   930736 شعبه:  بايگانی  شماره 
از  اعسار  و  چك  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامين  خواسته  به  ساز  کاشی  عطا  خوانده 
پرداخت هزينه دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ 
شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351400722 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1394/02/30 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:35879 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/514 شماره ابالغيه: 9310100351407814 شماره پرونده: 9209980351401249 
شماره بايگانی شعبه: 921249 خواهان بانك ملت اصفهان به مديريت علی ديواندری 
دادخواستی به طرفيت خواندگان شرکت چينود صنعت اسپادانا و شرکت پاينده پايای 
تقديم  طلب  مطالبه  خواسته  به  عليزاده  فيروز  و  چينود  کار  صنعت  شرکت  و  آپادنا 
14دادگاه  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9209980351401249 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/05/11 و ساعت 11:00 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:35883 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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نظارتبرعملکردکانونهایمساجد،سببارتقایآنهامیشود
رییس سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: الزمه رشد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد داشتن برنامه و اعمال نظارت بر عملکرد آنها است. سید محمود فقیهی 
یکی از موفقیت  این کانون های حضور در مسجد دانست و اظهار داشت: الزمه رشد 
کانون های فرهنگی هنری مساجد داشتن برنامه و اعمال نظارت بر عملکرد آنها است.
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زاويه ديد 

 نقش استارتاپ ها در توسعه
 اقتصادی کشور

کارش��ناس ارش��د معاونت فناوری مرکز ملي فض��اي مجازي از 
اقدامات حمایتی برای بهبود فعالیت اس��تارتاپ ها در کشور خبر 
داد و گفت: اصالح قوانین و مق��ررات حوزه کارآفریني گام موثری 
در حمایت از این اکوسیس��تم است. اس��تارتاپ ها، شرکت های 
کوچکی هس��تند که معموال براس��اس ایده و خالقیت یک نفر یا 
مجموعه ای از افراد ش��کل گرفته اند. این ش��رکت ها، در تالش 
هستند که با استفاده از ایده جدید و خالقیتی که در ارائه محصول 
یا خدمت از خود نشان می دهند، درآمدزایی کنند.یکی از مزایای 
این نوع کس��ب و کارها، رش��د سریع آنها اس��ت که سبب توسعه 
اقتصاد کشور شده و در نتیجه اشتغالزایی خوبی نیز به همراه می 
آورند و نمونه موفق شرکت هایي که از مرحله استارتاپی به کسب 
و کار موفق رس��یده اندگویای این مطلب است.بنفشه سلمانزاده، 
 کارشناس ارشد معاونت فناوری مرکز ملي فضاي مجازي، اهمیت

 اس��تارتاپ ها و نقش آن در رونق کس��ب و کار و اقتصاد کشور را 
تش��ریح کرد و از برنامه های حمایتی برای این کس��ب و کارهای 
نو خبر داد. وی با بیان اینکه یک ش��رکت نوپا یا استارت آپ، یک 
ش��رکت یا س��ازمان موقت اس��ت که به منظور اجرای یک مدل 
کس��ب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر طراحی شده است گفت: 
اس��تارت آپ ها، به دنبال راهی برای ش��کل دادن به کسب و کار 
خود هس��تند،تا با اس��تفاده از محصوالت و خدمات نوآورانه شان 

کسب سود کنند. 
مزايای فعالیت استارتاپ ها در ايران

وی با بیان اینکه ایران در مراحل اولیه رشد اقتصاد اینترنتي قرار 
دارد، اما فرصت هاي تجارت الکترونیک در بازار کش��ورقابل توجه 
بوده و فضاي مناسبي براي رشد اس��تارت آپ ها وجود دارد گفت: 
برخی از مزیت های کش��ورمان که آن را تبدیل به مقصد مناسبي 
براي س��رمایه گذاري ش��رکت هاي بین المللي کرده است شامل 
ضریب نفوذ ب��االی اینترنت، موبایل و اینترنت موبایل درکش��ور، 
جوان بودن جمعیت به ویژه فارغ التحصیالن فنی، بهره برداری از 
تکنولوژی ۳G و فراهم شدن زیرساخت های تجارت الکترونیک 

می شود. 
این مقام مس��وول افزود: به عبارت دیگر، اکوسیستم استارت آپ 
محیطي است که سازمان هاي تحقیقاتي، دانش��گاه ها، نهادهاي 
دولتي و انواع س��رمایه گ��ذاران از افراد یا تیم های��ي که ایده هاي 
جدید و ن��وآوري خاصي در ح��وزه فناوري دارن��د حمایت کرده 
و آنها را تقوی��ت مي کنند. باید توجه داش��ت وجود اکوسیس��تم 
استارت آپ به معني موفقیت قطعي اس��تارت آپ هایي که در آن 
شکل مي گیرند نیست. هر اس��تارت آپ چرخه حیاتي دارد که از 
زمان تحقیق و پرورش ایده ت��ا بلوغ را در بر مي گی��رد و احتمال 
 شکس��ت اس��تارت آپ به خصوص در مراح��ل اولیه بس��یار زیاد

 است.

استاندار اصفهان مطرح کرد؛

برای قطره قطره آب پشت سد 
برنامه ريزی شده است

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان ملزم به رعایت خط قرمزها 
در زمینه رودخانه زاینده رود است و به همین دلیل میزان رها سازی 
آب رودخانه ی زاینده رود از ۷۵ – ۷۰متر مکعب بر ثانیه به کمتر از 

۲۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است .
 رسول زرگرپور پیرامون جریان آب در رودخانه زاینده رود در آستانه 
سال نو و تعطیالت نوروز اظهار داشت: در ارتباط با مقوله آب چند 

خطر قرمز وجود دارد و ما ملزم به رعایت این خط قرمزها هستیم.
وی با اش��اره به این خط قرمزها افزود: یکی از این خط قرمزها حد 
تحمل سازه در ارتباط با کاهش آب بوده است؛ چرا که تاسیسات آبی 
از جمله سد زاینده رود یک حدی از کاهش آب را می تواند تحمل 
کند و اگر میزان کاهش و ذخیره آب پش��ت سازه از مقداری کمتر 

شود سازه می تواند مورد مخاطره قرار گیرد.
استاندار اصفهان از تامین آب شرب نیز به عنوان یکی دیگر از خط 
قرمزها یاد کرد و گفت: مقدار حج��م آب مورد نیاز برای تامین آب 
ش��رب باید تا پایان سال در سد ذخیره ش��ود و نمی توان با کاهش 

حجم آب در زمینه تامین آب شرب ریسک کرد.
وی با اش��اره به بهره برداران از آب رودخانه که قرار است با اولویتی 
آب را در اختیار داشته باش��ند تصریح کرد: برای کشت پاییزه باید 
آب در اختیار کشاورزان قرار می گرفت که تا به این لحظه این کار 

انجام شده است.
زرگرپور میزان بارش ها در س��ر شاخه های سد زاینده رود را حدود 
هزار میلی متر اعالم کرد و افزود: این مقدار معادل بارش های نرمال 
این حوضه است؛ ولی متاس��فانه با توجه به تغییر رژیم بارش ها از 
برف به باران که عمده بارش های امسال را نیز باران تشکیل داده، 

نگرانی هایی را درباره تامین آب ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باید تامین آب شرب و سپس تعهدات کشاورزی و 
باغات و آنچه که برنامه ریزی شده را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: 
برای قطره قطره آب پشت سد برنامه ریزی شده و سعی داریم که با 

مصرف بهینه آب بتوانیم به نتایج مورد نظر خود دست یابیم.
اس��تاندار اصفهان به افزایش دمای هوا و کاه��ش میزان بارش ها 
در طول یک ماه گذشته اش��اره کرد و افزود: به منظور جلوگیری از 
خسارت به کشت های انجام شده در کشت پاییزه مجبور شدیم که 
با هماهنگی خود کش��اورزان آب را زودتر از موعد مقرر رها کنیم و 
از یکی دو روز گذشته نیز به دلیل اینکه وضعیت کشتزارها از نظر 

آبیاری مناسب تر شد آب رها سازی شده را محدود کردیم.
وی با بیان اینکه در هیچ زمانی دریچه های سد بسته نشده، گفت: 
اگر کشاورزی هم انجام نشود برای تامین آب شرب باید دریچه های 
سد باز باشد حتی در زمانی که به ظاهر رودخانه خشک است از کل 
4۲۰ کیلومتر طول س��یر رودخانه، ۳۰۰ کیلومتر دارای آب است 

و حدود 1۵ متر مکعب تا ۲۰ متر مکعب بر ثانیه آب جریان دارد.

اولین سهمیه بنزین بهار در آس��تانه تحویل سال نو در 
حالی در کارت های هوشمند سوخت واریز می شود که 
افزایش پنج درصدی قیمت بنزین برای فروردین ماه سال 
آینده فعال منتفی شده است. در آستانه سال جدید، دور 
جدید جهش مصرف بنزین در تهران و سایر کالنشهرهای 
کشور آغاز شده است و حتی به گفته مسووالن شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفت��ی پیش بینی می کنند در 
قالب سه دوره، متوس��ط مصرف روزانه بنزین ایران بار 
دیگر از مرز 1۰۰ میلیون لیت��ر در روز عبور کند. بر این 
اساس، پس از منتفی شدن تخصیص سهمیه ویژه بنزین 
نوروزی، س��اعت ۲4 جمعه ۲۹ اس��فند ماه و در فاصله 
چند س��اعت به آغاز س��ال جدید، اولین سهمیه بنزین 
۶۰ لیتری خودروهای ش��خصی با قیمت ۷۰۰ تومانی 
به کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد. مطابق 
با برنامه زمان بندی اعالم ش��ده از س��وی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، ساعت ۲4 جمعه ۲۹ 
اسفند ماه۶۰ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 
۷۰۰ تومانی به کارت هوش��مند س��وخت خودروهای 
ش��خصی واریز می ش��ود که در صورت اتمام س��همیه 
بنزین ۷۰۰ تومانی خودروسوان می توانند با استفاده از 
 کارت هوشمند س��وخت خود اقدام به خرید بنزین آزاد

 کنند.
 عالوه بر این س��همیه گازوییل خودروهای عمومی نیز 
تا س��اعت ۲4 جمعه ۲۹ اسفند ش��ارژ و قابل برداشت 
خواهد بود. در همین حال س��تاد سوخت در واکنش به 

احتمال تغییرات جدید در س��همیه بنزین خودروهای 
شخصی برای سال آینده، اعالم کرده است: دولت هنوز 
برنامه اي براي تغییر س��همیه هاي بنزی��ن یارانه اي در 

سال 1۳۹4 ندارد.
بنزين ۱۰۵۵ تومانی فعال منتفی است

از سوی دیگر همزمان با واریز اولین سهمیه بهار سال ۹4، 
موضوع افزایش ۵ درصدی قیم��ت هر لیتر بنزین برای 
اجرا از اول فروردین ماه منتفی شده است. بهمن ماه سال 
جاری نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش 
۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی از ابتدای سال 
آینده برای توسعه پاالیشگاه ها و زیرساخت های تأمین 

و توزیع فرآورده نفتی در کشور موافقت کردند. 
از این رو در صورت اجرای مصوبه مجلس توسط دولت 
پیش بینی می شد از ابتدای س��ال 1۳۹4 به ترتیب هر 
لیتر بنزین نیمه یاران��ه ای معمولی و س��وپر با افزایش 
۵ درص��دی ۷۳۵ و ۸4۰ تومان و بهای ه��ر لیتر بنزین 
معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت  هزار و1۵۰ و  هزار 
و 1۵۵ تومان در جایگاه های سوخت عرضه خواهد شد. 
در همین حال سید ناصر س��جادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش نفتی گفت: دولت تاکنون هیچ گونه مصوبه ای 

برای افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین ابالغ نکرده است.
 وی افزود: اگر این افزای��ش ۵ درصدی قیمت هم ابالغ 
شود، قرار است این افزایش قیمت به جای مردم از سهم 
دولت کس��ر ش��ود. به عبارت دیگر، به جای آنکه مردم 
هزینه ۵ درصدی افزایش قیمت بنزین را بپردازند، قرار 

است این منابع مالی از سهم فروش بنزین کسر شود. به 
گفته این مقام مس��وول، استنباط ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی آن است که با این مصوبه، افزایش ۵ 
درصدی از محل فروش کل بنزین کشور کسر و به منظور 
توسعه زیرساخت های تولید و انتقال فرآورده های نفتی 

در اختیار پاالیشگاه ها قرار می گیرد.
خودروهاي�ی ک�ه س�همیه بنزي�ن به�ار را 

نمی گیرند
از ابتدای اسفند ماه سال جاری سهمیه ویژه بنزین برخی 
از تاکسی های برون شهری کاهش یافت؛ به طوری که 
سهمیه بنزین تاکسي هاي بنزین س��وز از ۹۰۰ لیتر به 
۷۵۰ لیتر و سهمیه سوخت تاکسي هاي دوگانه سوز از 

۹۰۰ لیتر فعلي به ۵۰۰ لیتر کاهش یافته است.
 با کاهش سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی برخی از خودروها 
دور جدید ابطال سهمیه ویژه بنزین برخی از وانت بارها 
هم از ابتدای فروردین ماه س��ال جاری در دس��تور کار 
س��تاد س��وخت و دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. 
علیرضا فیض بخش، رییس س��تاد س��وخت در جمع 
خبرنگاران در تشریح این طرح حذف سهمیه های ویژه 
بنزین ۷۰۰ تومانی وانت بارها و تاکسی هاگفته است: از 
مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار وانت بار کشور حدود یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه س��ال ۹۰ ساماندهي شده 
و ۹۵۰ هزار دستگاه ساماندهي نش��ده اند که مجددا از 
 ابتداي اسفند توسط وزارت کشور مورد ساماندهي قرار 

مي گیرند. 
این مقام مس��وول خاطرنش��ان کرده اس��ت: از ابتداي 
فروردی��ن ماه با توجه ب��ه اطالعات جدید س��اماندهي 
این ناوگان بنزین یارانه اي به وانت بارها تعلق مي گیرد. 
این در حالی اس��ت که حذف بی��ش از ۶ میلیون کارت 
هوش��مند بنزی��ن خودروه��ای ش��خصی، خدماتی و 
موتورسیکلت ها، ابطال سهمیه های ویژه بنزین برخی 
از خودروه��ای عمومی و تاکس��ی ه��ا، افزایش قیمت 
هر لیتر بنزین به بی��ش از هزار تومان ب��ا وجود کاهش 
قیمت جهانی این فرآورده نفتی از مهمترین برنامه های 
 دولت و ستاد س��وخت برای مدیریت مصرف بنزین در 

کشور بود. 
از س��وی دیگر در طول دو س��ال اخیرا با مخالفت ستاد 
مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور س��همیه ویژه 
بنزین ن��وروزی ب��ه خودروس��وان اختص��اص نیافته 
و حتی از اول بهمن م��اه با ابطال س��همیه های بنزین 
4۰۰ تومانی، عرضه ای��ن فرآورده پرطرف��دار نفتی به 
 صورت دو نرخ��ی در جایگاه ه��ا عرضه و توزیع ش��ده

 است.

مدت ها بود که بازار صنایع دستی 
اصفهان به محصوالت چینی آلوده 
ش��ده و  هنر اصفهانی را مس��موم 
کرده بود و این بار خبر ورود کااله��ای ترکیه ای با برند 
اصفهان در بازارهای این شهر صنایع دستی اصفهان را 

به کما برده است.
صنایعی که گرچه نام و ظاهری از اصفهان را دارند و هر 
بیننده ای گمان می برد که این کااله��ا در کارگاه های 
همین شهر ساخته شده اس��ت؛  اما فقط ظاهر تاریخ و 

نشان اصفهان را یدک می کشند.
موضوع ورود صنایع دس��تی قاچاق و وارداتی به کشور 
و حض��ور آن در بازارهای صنایع دس��تی کش��ور یکی 
 از چندین مش��کلی اس��ت که س��ال هاس��ت گریبان

 صنایع دستی کشور را گرفته است.
بازار صنایع دس��تی اصفهان نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده است و صنایع دس��تی نامرغوب و قاچاق طی 1۰ 
سال اخیر بازار خالص صنایع دستی را با ناخالصی های 

قاچاق به هم ریخت.
گرچه بسیاری از بازاریان اصفهان به ویژه در میدان امام از 
این موضوع گالیه مند هستند؛  اما برخی دیگر نیز هستند 
که سود فروش را بر کیفیت و حفاظت از میراث چند صد 

ساله اصفهان ترجیح می دهند.
 برخی از فروشندگان صنایع دس��تی در میدان امام در

 سال های گذش��ته برای فروش بیش��تر اقدام به خرید 
صنایعی کردند که بیشتر از کشور چین، پاکستان و هند 
به بازار اصفهان وارد شده بود. صنایعی که عمدتا قاچاق و 

از مواد دست دوم و اغلب بازیافتی تهیه شده بود.
ناگفته پیداست که قیمت این دسته اقالم در مقایسه با 
صنایع دس��تی ظریف و با کیفیت اصفهان کمتر است و 
همین موضوع می توان��د در رقابت بازار و وضعیت مالی 
مردم، سبب پیشی گرفتن فروش صنایع دستی قاچاق از 
صنایع دستی اصفهان شود که همین امر هم اتفاق افتاد.

با ش��یوع این وضعیت و تعطیل ش��دن چندین کارگاه 
صنایع دستی در اصفهان، سازمان میراث فرهنگی استان 
طی چهار سال گذش��ته فروش هرگونه صنایع دستی 
خارجی در می��دان امام را ممنوع کرد و فروش��ندگانی 
که اقدام به فروش آن می کردند را نیز ملزم به پرداخت 
جریمه می کرد.با این تصمیم گیری بازار صنایع دستی 
اصفهان توانس��ت بخشی از جان از دس��ت رفته خود را 
بازیابد؛ اما ترفندهای بازار قاچاق برای حضور خود در بازار 
صنایع دستی به همین جا ختم نشد و اخیرا در بازارهای 

صنایع دستی میدان امام و حتی دیگر واحدهای فروش 
در سطح شهر، شاهد فروش صنایع دستی با ظاهر ایرانی 

اما ازجنس ترکیه ای هستیم.
سرویس های بلور و شیشه 
شاه عباسی اعم از استکان 
و نعلبی، الله، جام و لیوان 
که با رن��گ های مختلف و 
اغلب با تصویر شاه عباس 
در بس��یاری از مغازه های 
میدان ام��ام اصفه��ان به 
فروش می رسد، از بلورهای 
ترکیه ای و ب��ا نقش های 
 اصفهان��ی رن��گ و لعاب

 یافت��ه اند و با ن��ام صنایع 
دس��تی اصفهان به فروش 
می رسد.صنایعی که گرچه 
نام و ظاهری از اصفهان را 
دارند و هر بیننده ای گمان 
می برد که ای��ن کاالها در 

کارگاه های همین شهر ساخته شده است؛  اما فقط ظاهر 
تاریخ و نشان اصفهان را یدک می کشند.

یکی از فروشندگان این کاال در گفت وگو با خبرنگار ما 

می گوید: این اجناس از ترکیه وارد می شود؛ چراکه بلور 
اصفهان و ایران شکننده تر و در مقایسه با ترکیه کیفیت 

پایین تری دارد.
وی همچنی��ن می افزای��د: نقش های کار ش��ده بروی 
بلورهای ایرانی در بازار با ماژیک حک ش��ده است و بعد 
از مدتی استفاده این نقش ها از بین می رود؛ اما اجناس 
س��اخت ترک به دلیل کیفیت بهتر، با گذشت زمان هم 

آسیبی نمی بیند.
گرچه صحبت های این فروشنده با واقعیت هم منافاتی 
 ن��دارد و اغل��ب بلورهای ای��ن چنینی ایران��ی کیفیت

پایین تری در مقایس��ه ب��ا اجناس ترکی��ه ای دارد، اما 
 این موضوع دلیل ف��روش کاالهای ترکی��ه ای در کنار

 صنایع دستی با قدمت و ظرافت ایرانی نمی شود. 
اتحادیه صنایع دس��تی به عنوان واح��د نظارتی بر بازار 
صنایع دستی می تواند با تقویت کارگاه های داخلی در 
این زمینه و همچنین نظارت بر فروش اجناس خارجی 
در کنار صنایع دس��تی ایرانی، عالوه بر اینکه به سلیقه 
مشتری پاس��خ می دهد، تولید داخلی و صنایع دستی 
اصفهان را تقویت کند و نگذارد همانند سال های گذشته 
پای اجناس خارجی به بازارهای سنتی اصفهان باز شود 
و رقابتی نابرابر را در بین اجن��اس قاچاق ارزان قیمت و 

تولیدات داخلی ایجاد کند.

 خدمات گمرکی مسافران
 شبانه روزی شد

رییس کل گمرک ایران در رابطه با خدمات گمرک در 
ایام نوروز گفت: در راستای ایجاد تسهیالت و رضایت 
از خدمات گمرکی، گمرکات مسافری سراسر کشور به 
صورت ش��بانه روزی خدمات ارائه می کنند. ، مسعود 
کرباس��یان افزود: گم��رکات بندری کش��ور نیز برای 
ترخیص کاالهای اساسی در ایام تعطیالت عید نوروز 
خدمات گمرک��ی را ارائه می کنند و س��ایر گمرکات 
کشور نیز با استقرار کشیک نسبت به ترخیص کاالها 
اقدام خواهند کرد. وی در بخش دیگری از توضیحات 
خود درب��اره اصالحات انجام ش��ده در کتاب مقررات 
صادرات و واردات با تشکر و قدردانی از زحمات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت معدن و تجارت 
تالش های بسیار زیادی برای تسهیل فرآیند بررسی 
تعرفه های س��ال ۹4 صورت داد تا هرچه س��ریع تر 
این س��ند تجاری برای بهره برداری ذی نفعان آماده 
شود. وی افزود: در سال گذش��ته گمرک در راستای 
افزایش شفافیت در اجرای مقررات تجاری و حمایت 
از تولیدکنندگان و اجرای کنوانسیون های بین المللی 
با پیشنهاد حدود  هزار و ۵۰۰،  مورد اصالحی در کتاب 
مقررات ص��ادرات و واردات به کمیس��یون ماده یک 
و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکش��اورزی، 
 رییس س��ازمان اس��تاندارد و با تش��کیل جلس��ات
 فوق العاده کارشناس��ی موضوع به ش��کل شایس��ته 
بررسی شد. رییس کل گمرک متذکر شد: ۹۵ درصد 
اصالحات در موعد مق��رر و در فروردین ۹۳ به صورت 
چاپ شده در اختیار تجار و تولیدکنندگان قرار گرفت. 
کرباسیان گفت: امسال نیز بنابه وظیفه ذاتی گمرک 
برای انجام رس��الت مهم برای کنترل دقیق، سریع و 
صحیح در مرزه��ا و حمایت از تولیدکنن��دگان و در 
راستای ضرورت اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری 
و اقتصاد مقاومت��ی، حدود ۲۵۷ پیش��نهاد اصالحی 
به کمیس��یون ماده یک و وزارتخانه های مرتبط ارائه 
ش��د. وی ادامه داد: در همان روزهای نخست کلیات 
همه پیشنهادات مورد پذیرش و تصویب کمیته های 
کمیس��یون ماده یک قرار گرفت و ب��ا ارتباط مثبت و 
خوبی که با وزارتخانه ها و س��ازمان ها به ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام ش��د و روند جلسات با 

کارشناسی ادامه پیدا کرد. 
رییس کل گمرک ابراز امیدواری کرد: پیش��نهادات 
گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرصت باقی 
مانده در دولت مطرح شود و مورد تصویب قرار گیرد تا 
انشاءاهلل در نخستین روزهای سال جدید اجرایی و به 
واحدهای تولیدی، تجاری و صادرکنندگان ابالغ شود. 
کرباسیان تصریح کرد: با تالش مضاعف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ایر اعضای کمیسیون ماده یک و 
تایید به موق��ع دولت، ص��ادرات و واردات برای اولین 

مرتبه به موقع ابالغ خواهد شد.

افزايش دوربین های نظارتی 
درسال جديد 

سرپرست مرکز مدیریت راه های سازمان حمل و نقل 
اصفهان گفت: در سال ۹۳ تعداد دوربین های نظارت 
تصویری به مجموع دوربین ه��ای نظارت تصویری 
اس��تان اصفهان اضافه شده و توس��عه دوربین های 
نظارت تصویری در اصفهان سال ۹4 اجرایی می شود.
به گ��زارش زاین��ده رود و به نق��ل از روابط عمومی 
حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، محمد علی 
اسماعیل  زاده با اشاره به افزایش ۳ دستگاه دوربین 
نظارت تصویری اظهار داشت: سیستم های حمل و 
نقلی هوشمند، سیستم هایی بوده که تکنولو  ژی های 
اطالعات، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد 
شبکه های حمل و نقلی توس��ط آن ها به کار گرفته 

می شوند.
وی افزود: تعداد ۳۶ دستگاه دوربین نظارت تصویری 
در 1۸ محور، 1۲ دستگاه ثبت تخلف در ۲ محور، ۸۲ 
دستگاه تردد شمار در ۵۰ محور و ۳ دستگاه باسکول 
توزین در حین حرکت، در ۳ محور استان اصفهان، به 

صورت شبانه روزی فعال هستند.
سرپرس��ت مرکز مدیریت راه های س��ازمان حمل 
و نق��ل و پایانه های اس��تان اصفه��ان پیرامون نوع 
فعالی��ت باس��کول های توزی��ن در حی��ن حرکت 
بیان کرد: باس��کول های توزین حین حرکت چند 
 س��الی ب��وده ک��ه در پلیس راه های اس��تان نصب

 شده اند.
وی تصری��ح کرد: نح��وه کار باس��کول های مذکور 
بدین ش��رح بوده که با عب��ور ناوگان حم��ل و نقل 
باری، این دستگاه با استفاده از قابلیت های کنترل 
س��رعت، توزین و ت��ردد و همچنی��ن تهیه عکس، 
تخلفات صورت گرفت��ه را ثبت و خ��ودرو متخلف 
 در نخس��تین پاس��گاه پلی��س راه اعم��ال قان��ون 

می شود.
اس��ماعیل زاده گف��ت: باس��کول های توزی��ع 
حی��ن حرک��ت، در ۳ مح��ور ته��ران – اصفهان، 
 اصفه��ان – نائی��ن، نائین – اردس��تان، مش��غول

 به کار است.
وی اظهار داش��ت: اخیرا ب��ه ناوگان س��امانه های 
حمل و نقل هوش��مند )ITS( یک دستگاه دوربین 
نظ��ارت تصوی��ری، در مح��ور نجف آب��اد– تیران 
نص��ب ش��ده و همچنی��ن در س��ال ۹۳ تع��داد ۳ 
دس��تگاه دوربین نظارتی به مجم��وع دوربین های 
 نظ��ارت تصوی��ری اس��تان اصفه��ان، نی��ز اضافه

 شده است.
برای نخس��تین بار در کشور، اس��تان اصفهان قادر 
است تصاویر گرفته شده توسط دوربین های نظارت 
تصویری مرکز مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های استان اصفهان را برای استفاده بهینه در 
اتاق مانیتورینگ قرارگاه پلیس راه اس��تان اصفهان 

ارسال کنند.

خودروهايی که فروردين سهمیه بنزين ندارند

نشانتقلبیشاهعباسی،دردستترکها
قاچاق و اجناس تقلبی ، بازار صنايع دستی اصفهان  را  قبضه  کرد؛

گروه 
جامعه 

 صنايع دستی 
نامرغوب و قاچاق 

طی ۱۰ سال 
اخیر بازار خالص 
صنايع دستی را 
با ناخالصی های 

قاچاق به هم ريخت
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مفاد آرا 
تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   12/185

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره139360302012005783 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 هاروني قلعه شاهرخي 
فرزند ميرزاآقا بشماره شناسنامه 21 صادره از در  يك و نيم دانگ مشاع  از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 100241.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 101 اصلي   واقع در  علی آباد خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا 

هارونی و غيره  محرز گرديده است
2- برابر راي شماره139360302012005780 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قپاني  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا صالحي فرزند 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  از  صادره   139 شناسنامه  بشماره 
مزروعي  به مساحت   100241.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از101 اصلي  واقع در علی آباد  خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا هارونی و غيره  

محرز گرديده است
3- برابر راي شماره 139360302012005777 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 اله مراد هاروني قلعه شاهرخي 
فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 2 صادره از در  يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت   100241.67مترمربع  بر روی پالك 1 فرعي از 
101 اصلي   واقع در علی آباد  خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا هارونی و غيره  

محرز گرديده است
4- برابر راي شماره139360302012005774 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمعلي مرادي عليعربي فرزند 
حبيب بشماره شناسنامه 3 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 458.10مترمربع بر 
روی  پالك 1 فرعي از 56 اصلي  واقع در  علی عرب  خريداري از مالك رسمي آقاي 

عبد الحسين ميرزائی  محرز گرديده است
5-برابر راي شماره139360302012005770 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
حسين  فرزند  نظريان  مسلم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 401 صادره از در يك باب خانه   به مساحت    245.75 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69اصلي   واقع در مشهد کاوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي حسين نظريان محرز گرديده است
6-برابر راي شماره139360302012006311 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 عين الهي فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 1076 صادره از در يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 217690.5 
بادجان   در   واقع  اصلي     43 از  فرعي   1 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد علی افشاری و غيره   محرز گرديده است
7-برابر راي شماره 139360302012006308 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  الهي  عين  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
حسين بشماره شناسنامه 1076 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
102431.50 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 101 اصلي  واقع در 
بادجان  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی افشاری و غيره  محرز گرديده است
8-برابر راي شماره 139360302012006302 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  خانم زهرا صابري چادگاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 23 صادره از درسه دانگ مشاع از  يك باب خانه   به مساحت 
199.94مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي   واقع در  چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  رضا احمدی  محرز گرديده است
9-برابر راي شماره139360302012006305 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 علي سيد فتاحي چادگاني 
فرزند سيد مرتضي بشماره شناسنامه 5750042561 صادره از در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 199.94 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 
احمدی   آقاي رضا  مالك رسمي  از  واقع در  چادگان  خريداري  از 64اصلي    فرعي 

محرز گرديده است
10-برابر راي شماره139360302012006301 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بشماره  فرزند  چادگان   مخابرات  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
شناسنامه صادره از در يك باب  ساختمان  به مساحت 1935.21 مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك1 فرعي از 99 اصلي   واقع در  کميتك  خريداري از مالكين متعدد 

رسمي محرز گرديده است
11-برابر راي شماره139360302012006298 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 احترام چوپاني چادگاني فرزند 
نادر بشماره شناسنامه 48 صادره از در  دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   به 
مساحت 115.43مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 64 اصلي   واقع 

در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي صفر قلی فيض الهی   محرز گرديده است
12-برابر راي شماره 139360302012006295 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس فيض اللهي فرزند صفر 
بشماره شناسنامه 3831 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه   
به مساحت 115.43مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي  واقع 

در  چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي صفر قلی فيض الهی  محرز گرديده است
13برابر راي شماره139360302012006330 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا نوري فرزند مسلم بشماره 
شناسنامه 1150139072 صادره از در يك دانگ مشاع از  يك باب خانه  به مساحت  
217.29 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 273و274 فرعي از 11 اصلي   واقع در  

داران  خريداري از مالك رسمي آقاي امراله نوری  محرز گرديده است
14-برابر راي شماره139360302012006327 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا رحماني فرزند حيدرعلي 
به   خانه   باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  يكدانگ  در  از  صادره   81 شناسنامه  بشماره 
مساحت 217.29مترمربع  مفروز و مجزي شده از   273و274 فرعی از 11 اصلی  واقع 

در داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  امراله نوری محرز گرديده است
15-برابر راي شماره139360302012006324 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
امراله  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  قربانعلي نوري فرزند 

بشماره شناسنامه 86 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
از11 اصلي    فرعي  از پالك273و274  مفروز و مجزي شده  مساحت 217.29مترمربع 

واقع در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي امراله نوری  محرز گرديده است
16-برابر راي شماره139360302012006321 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 علي شريفي فرزند محمداقا 
مساحت  به  ديواری    چهار  باب  يك  در  افوس  از  صادره   1703 شناسنامه  بشماره 
6662.75مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمد شريفی محرز گرديده است
17-برابر راي شماره139360302012006318 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  توران شاهمرادي  متقاضي خانم  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 75 صادره از در يك باب خانه  چهار ديواری به مساحت 
590مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي   واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد شاهمرادی  محرز گرديده است
18-برابر راي شماره139360302012006315 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 نبي اله جعفري فرزند حسينقلي 
بشماره شناسنامه 526 صادره از در يك باب خانه به مساحت 250.24مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62اصلي واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي اسحاق اورش محرز گرديده است

19-برابر راي شماره139360302012006351 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
روستائي  رضا  احمد  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   2689 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند 
461.27مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي  امين اله باجول  محرز گرديده است
20-برابر راي شماره139360302012006348 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 ليال احمدي داراني فرزند علي 
اصغر بشماره شناسنامه 268 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 205.44مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 
اصلي   واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي حسين احمدی  محرز گرديده است
21-برابر راي شماره139360302012006345 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قاسم  فرزند  احمدي  محمود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 733 صادره از داران در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه   
به مساحت 205.44مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از12 اصلي  واقع 

در  داران  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين احمدی محرز گرديده است
22-برابر راي شماره139360302012006342 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  بيكي  غالمرضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
هاجي محمد بشماره شناسنامه 1922 صادره از دامنه در يك باب خانه  به مساحت 
دامنه   در  واقع  اصلي    4 از  پالك1فرعي  از  مجزي شده  و  مفروز  325.78مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد بيگی محرز گرديده است
23-برابر راي شماره 139360302012006357 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
نيا  ابراهيمي  بهرامعلي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 3580 صادره از افوس در يك باب خانه  به مساحت 
134.34مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد ابراهيم کيخائی  محرز گرديده است
24-برابر راي شماره139360302012006354 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباسقلي  فرزند  نادي  آقاي محمود  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 1042 صادره از در يك باب  چهار ديواری  به مساحت 2024.79 
سمندگان   در   واقع  اصلي    62 از  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   

خريداري از مالك رسمي آقاي  حشمت اله عباسی و غيره  محرز گرديده است
25-برابر راي شماره139360302012006400 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمشيد  فرزند  طاهري  قاسم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 43 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 111.97مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از 66اصلي   واقع در مندرجان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي قدمعلی جعفری محرز گرديده است
26-برابر راي شماره139360302012006397 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مرادعلي  فرزند  مايلي  رضا  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 5011 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 311.58   از اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از66 اصلي  واقع در  مندرجان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي ميرزائی  محرز گرديده است
27-برابر راي شماره 139360302012006394هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن غالمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 27 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 419.37 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از64اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي نصرت اله طاهری محرز گرديده است
28-برابر راي شماره139360302012006391 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 حميدرضا آقايي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 98 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 297.72 مترمربع مفروز 

و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 
خانم مريم اينالو محرز گرديده است

29-برابر راي شماره139360302012006424 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباد  فرزند  انالوئي  اله  نعمت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اله بشماره شناسنامه 143 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 240.40 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي   واقع در  چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباد اله انالوئی  محرز گرديده است
30-برابر راي شماره139360302012006421 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 شعبانعلي دهخدائي دهقي 
به مساحت  خانه   باب  يك  در  فريدن  از  بشماره شناسنامه 33 صادره  پرويز  فرزند 
1185.82مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 28 اصلي  واقع در دهق  

خريداري از مالك رسمي آقاي عبد الحسين خان ارشد  محرز گرديده است
31-برابر راي شماره139360302012006418 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 الرضا قلعهء فرزند بهرامعلي 
مترمربع     197.35 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   2900 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62  اصلي  واقع در سمندگان  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  اصغر محمدی  محرز گرديده است
32-برابر راي شماره139360302012006427 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 محسن زالي بوئيني فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 11 صادره از در يك باب خانه به مساحت 224.41مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك3فرعي از200 اصلي   واقع در  بوئين خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل شفيعی  محرز گرديده است
33-برابر راي شماره 139360302012006415 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 قجاوند فرزند حبيب بشماره 
1507.08مترمربع    مساحت  به  خانه    باب  يك  در  داران  از  1576 صادره  شناسنامه 
مفروز و مجزي شده از پالك34 فرعي از176 اصلي . واقع در بتليجه  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حبيب اله قجاوند محرز گرديده است
34-برابر راي شماره139360302012006412 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  احمدي  مريم  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 

عيدي محمد بشماره شناسنامه 5112 صادره از در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 197.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 
اصلي   واقع در  داران خريداري از مالك رسمي  خانم  کبری راعی  محرز گرديده است
35-برابر راي شماره139360302012006409 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  داراني  آقاي حميد محمديان  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
ابراهيم بشماره شناسنامه 3989 صادره از در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب 
خانه   به مساحت 195.83 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك12  فرعي از 12  
اصلي   واقع در داران  خريداري از مالك رسمي  خانم کبری راعی   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012006406  راي  36-برابر 

ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اميرحاجلو  اکبر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند فتحعلي بشماره شناسنامه 192 صادره از در يك باب  چهار ديواری به مساحت 
173مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 64 اصلي   واقع در  چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي حاج هاشم هاشميان  محرز گرديده است
37-برابر راي شماره139360302012006403 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  زهرا سلطاني فرزند ايرج 
224.68مترمربع    مساحت  به  خانه   باب  يك  در  از  صادره   309 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206اصلي  واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهدی نجفی  محرز گرديده است

38-برابر راي شماره139360302012005797 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 مسيب اسمعيلي گنهراني فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1137 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
در  واقع  اصلي   از 51  فرعي   2 پالك  از  و مجزي شده  مفروز  100114.84مترمربع  

انالوجه  خريداري از مالك رسمي آقاي محمود اسماعيلی  محرز گرديده است
39-برابر راي شماره 139360302012005800 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
چهلخانه  احمد سلطاني  علي  آقاي   متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
فرزند درويش بشماره شناسنامه 1069 صادره از در  يك قطعه زمين مزروعي و باغ 
متصله   به مساحت 157289.78مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از48 

اصلي   واقع در  چهل خانه  خريداري از مالكيت رسمي متقاضی  محرز گرديده است
40-برابر راي شماره139360302012005803 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 مهدي رفيعي فرزند محمد 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   23 شناسنامه  بشماره 
98.85مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك2فرعي از 149 اصلي   واقع در  مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد اسماعيل رفيعی  محرز گرديده است
41-برابر راي شماره139360302012005806 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 هادي رافعي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 1965 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
134.91مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 4فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت  

خريداري از مالك رسمي آقاي  قربانعلی رفيعی  محرز گرديده است
42-برابر راي شماره 139360302012005809 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا احمدي فرزند محمد باقر 
بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 169.98مترمربع   مفروز و 
مجزي شده از پالك3 فرعي از149اصلي   واقع در  مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد حسين دادخواه محرز گرديده است
43-برابر راي شماره 139360302012005812 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 علي مفتح فرزند رضا قلي 
بشماره شناسنامه 2 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 390.18 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي   اميد علی ماندنی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات   139360302012005814 شماره  راي  44-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  جواد يبلوئي فرزند 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  انبار  برف  از  242 صادره  بشماره شناسنامه  قلي  اله 
233.59مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 221 اصلي  واقع در خمسلو  

خريداري از مالك رسمي آقاي  اله قلی يبلوئی  محرز گرديده است
45-برابر راي شماره139360302012005818هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  جديدي  مهدي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به  خانه  باب  يك  در  مياندشت  و  بوئين  از  صادره   1687 شناسنامه  بشماره  نوراله 
اله کاويانی محرز  از پالك3 احسان   مساحت 170.05 مترمربع مفروز و مجزي شده 

گرديده است
46-برابر راي شماره 139360302012005821 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي عبدالرحيمي مياندشتي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 27 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به 
مساحت 158.71مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از149 اصلي واقع در  

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلی عبد الهی  محرز گرديده است
47-برابر راي شماره 139360302012005824 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا قائدي فرزند محمدنقي 
بشماره شناسنامه 240 صادره از در يك باب خانه به مساحت 387.56مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك3فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  محمد باقر مهدوی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005827  راي  48-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 مهدوي 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به 
مساحت 247.17مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك3  فرعي از149 اصلي  واقع در 

مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسين ابراهيمی  محرز گرديده است
49-برابر راي شماره139360302012005830 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند مصطفي  اکبر سعادتي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 49 صادره از در يك باب خانه و مغازه متصله به مساحت 161.99 
مياندشت   در  واقع  اصلي    149 از  فرعي    4 پالك  از  مجزي شده  و  مفروز  مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين سعادتی  محرز گرديده است
50-برابر راي شماره139360302012005833 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 بهرامي خمسلوئي فرزند 
مساحت  به  خانه   باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   78 شناسنامه  بشماره  عباس 
165.25مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1  عباس بهرامی  محرز گرديده است

51-برابر راي شماره139360302012005722 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدرضا حسينخاني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
از در يك باب خانه  به مساحت 183.69مترمربع   کاظم بشماره شناسنامه 9 صادره 
مفروز و مجزي شده از پالك234فرعي از63 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  علی بهمن زياری  محرز گرديده است
52-برابر راي شماره139360302012005719 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 جمشيد اکبريان افوسي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 5677 صادره از در يك باب خانه به مساحت 468.99مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد حسين خان باجول محرز گرديده است
53-برابر راي شماره139360302012005716. 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 حسين ششياني فرزند عبد 
اله بشماره شناسنامه 110 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 290.92مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد اسماعيل صفائی  محرز گرديده است
54-برابر راي شماره139360302012005713  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 مرتضي بوئيني فرزند اسد 
بشماره شناسنامه 29 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 277.38 مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1  فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين  خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزت اله دوست محمدی  محرز گرديده است
55-برابر راي شماره139360302012005710 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 مرتضي مرتضائي فرزند 
مجتبي بشماره شناسنامه 124 صادره از در يك باب خانه به مساحت 123.50 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200اصلي   واقع در  بوئين  خريداري از مالك 

رسمي آقاي غالمحسين مرتضائی  محرز گرديده است
56-برابر راي شماره 139360302012005692. 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 شاهسوني فرزند حسن 
مترمربع    217.71 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   3239 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206اصلي واقع در  افوس  محمد حسين خان 

باجول  خريداري از مالك رسمي آقاي   محرز گرديده است

57-برابر راي شماره139360302012005695 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا صابري فرزند محمد 
ابراهيم بشماره شناسنامه 61 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 189.29مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي منوچهر خسروی  محرز گرديده است
58-برابر راي شماره139360302012005698هيات 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 مومني فرزند علي محمد 
بشماره شناسنامه 4 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه  به مساحت 323.5مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي   واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد کيخائی  محرز گرديده است
59-برابر راي شماره139360302012005701 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 عباسي فرزند شكراله 
139.34مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1337 شناسنامه  بشماره 
مفروز و مجزي شده از پالك29  فرعي از 12اصلي  واقع در داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي عباس سواد کوهی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012006360 شماره  راي  60-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  صفر علي قاسمي 
مياندشتي فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 313 صادره از ري در يك باب خانه  به 
مساحت 164.25مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از149 اصلي  واقع 

در مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقاي   عليمردان ماندنی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012006363 شماره  راي  61-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد رضا بخشي 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 2547 صادره از افوس در يك باب خانه به مساحت 
693.67مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  

خريداري از مالك رسمي آقاي  علی اکبر بخشی  محرز گرديده است
62-برابر راي شماره 139360302012006366هيات 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 حسين شيخ محمدي فرزند 
صفرعلي بشماره شناسنامه 30 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 203.86مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 71فرعي از148 اصلي  واقع در چهل خانه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  حسين حبيبی  محرز گرديده است
63-برابر راي شماره 139360302012005704 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
آقاي يونس خودسياني فرزند علي  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 49 صادره از در يك باب خانه/يك قطعه زمين مزروعي/يك قعطه 
باغ به مساحت 192.94مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  

واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي  محرز گرديده است
64-برابر راي شماره139360302012005707 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  شريفي  اسماعيل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
قلي بشماره شناسنامه 19 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
310.79مترمربع بر روی  پالك 2 فرعي از 149 اصلي  واقع در  مياندشت  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  امير حسينی  محرز گرديده است
65-برابر راي شماره139360302012005725 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقا  فرزند  رفيعي  بهروز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
جمال بشماره شناسنامه 3220 صادره از در يك باب خانه به مساحت 281.12مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از206اصلي   واقع در  افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي نصراله گوالنی افوسی محرز گرديده است
66-برابر راي شماره 139360302012005728 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  محمدرضا حسينخاني  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
از در يك باب مغازه به مساحت 40.83 مترمربع  کاظم بشماره شناسنامه 9 صادره 
رسمي  مالك  از  خريداري  چادگان  در  واقع  اصلي   63 از  فرعي   234 پالك  روی    بر 

آقاي محمد رضا حسينخانی محرز گرديده است
67-برابر راي شماره 139360302012005731هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسينعلي اميرحاجلو فرزند 
قربانعلي بشماره شناسنامه 8 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 651.27مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از69 اصلي   واقع در مشهد کاوه  خريداري از 

مالك رسمي آقاي  محمد آقا امير حاجيلو  محرز گرديده است
68-برابر راي شماره139360302012005734 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
اميرحاجلو  عروجعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1851 شناسنامه  بشماره  عبدالمحمد  فرزند 
602.54مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از69  اصلي واقع در مشهد کاوه  

خريداري از مالك رسمي آقاي حبيب اله امير حاجلو  محرز گرديده است
69-برابر راي شماره139360302012005737 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  ميرزائي  لهراسب  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 1606 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 394.63مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 89اصلي واقع در ننادگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهر علی کارگر  محرز گرديده است
70-برابر راي شماره139360302012005740 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
ثبتي حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  شكن  بت  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
عربعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه  به مساحت 
233.55مترمربع  بر روی پالك 135 فرعي از 11 اصلي  واقع در داران خريداري از 

مالك رسمي آقاي غالمحسين محمد صالحی محرز گرديده است
71-برابر راي شماره 139360302012005743. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  ميرافضلي  اعظم  خانم  متقاضي   بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
رحمت اله بشماره شناسنامه 15 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
116.58مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميزا حسن دادگستر محرز گرديده است
72-برابر راي شماره139360302012005746 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عباس  فرزند  گلچين  نيازعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 3996 صادره از داران در يك باب خانه به مساحت 369.17مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد رضا دادگستر محرز گرديده است
73-برابر راي شماره139360302012005763 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 محمد رضا متوليان رزوه 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 29 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 
199.3مترمربع  برروی پالك 5 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محرز گرديده است
 74-برابر راي شماره 139360302012005662 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 گلچين فرزند عباس 
باب  يك  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  سه  در  داران  از  صادره   480 شناسنامه  بشماره 
خانه   به مساحت 107.42مترمربع بر روی  پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عباس حاتمی  محرز گرديده است
75-برابر راي شماره139360302012005665 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 فاطمه نظري فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 1150128828 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت 107.42مترمربع بر روی  پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در  

داران  خريداري از مالك رسمي آقاي  عباس حاتمی  محرز گرديده است
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76-برابر راي شماره139360302012005659 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 بي بي جان شيخ داراني فرزند 
کرمعلي بشماره شناسنامه 326 صادره از در يك باب خانه به مساحت 266.98مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 29فرعي از 12 اصلي  واقع در  داران  خريداري از مالك 

رسمي آقاي  عباس حاتمی محرز گرديده است
77-برابر راي شماره 139360302012005668 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قدمعلي  فرزند  جعفري  رضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 529 صادره از در يك باب خانه به مساحت 199.98مترمربع   مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نامدار زياری محرز گرديده است
78-برابر راي شماره 139360302012005671 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
علي  فرزند  ميرزائي  لهراسب  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 1606 صادره از داران در يك باب خانه   به مساحت 577.4 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 89اصلي واقع در ننادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي مهر علی ابن علی محرز گرديده است
79-برابر راي شماره139360302012005674 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي رسول چوپاني چادگاني  متقاضي  مالكانه بالمعارض  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  چادگان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  نادر  فرزند 
199.77مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات محرز گرديده است
80-برابر راي شماره 139360302012005677 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  بوئيني  مرتضي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
اسد بشماره شناسنامه 29 صادره از در يك باب  ساختمان و زمين متصله  به مساحت 
13518.24 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي آقاي فرج دوستمحمدی محرز گرديده است
81- برابر راي شماره139360302012005680 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
چادگاني  چوپاني  اصغر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به مساحت  خانه  باب  يك  در  از چادگان  بشماره شناسنامه 133 صادره  نادر  فرزند 
192.82مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  يد اله يادگاری  محرز گرديده است
82-برابر راي شماره 139360302012005686 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 محمد رضا باقري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 45 در يك باب خانه به مساحت 252.39 مترمربع مفروز و 
از مالك رسمي  بوئين خريداري  از 200 اصلي واقع در  از پالك3 فرعي   مجزي شده 

خانم معصومه شفيعی محرز گرديده است
83-برابر راي شماره139360302012005614 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  رمازي  اردشير  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
علي بشماره شناسنامه 3178 صادره از افوس در يك باب خانه به مساحت 542.56 
 مترمربع بر روی  پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي 

آقاي محمد حاجی بنده محرز گرديده است
84-برابر راي شماره139360302012005617 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
داراني  احمدي  عليرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
به مساحت  باب خانه   از در يك  فرزند عيدي محمد بشماره شناسنامه 382 صادره 
250.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1170فرعي از12 اصلي  واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي  عيدی محمد احمدی  محرز گرديده است
85-برابر راي شماره139360302012005620 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي  مرتضي  فرزند  عباسي  ملوك  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
به  باب خانه  از ششدانگ  يك  از در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 671 صادره 
واقع در  از 8 اصلي  فرعي  از پالك1  مساحت 324.85مترمربع مفروز و مجزي شده 

آشجرد  خريداري از مالك رسمي آقاي  حسينقلی خان رحيمی  محرز گرديده است
86-برابر راي شماره139360302012005623 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 رحيمي آشجردي فرزند 
از ششدانگ   دانگ مشاع  از در چهار  رضا بشماره شناسنامه 1150025492 صادره 
 يك باب خانه  به مساحت 324.85 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 
8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلی خان رحيمی  محرز 

گرديده است
87-برابر راي شماره139360302012005626 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس محمدي فرزند حسينقلي 
بشماره شناسنامه 1895 صادره از در يك باب خانه   به مساحت 202.97 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك12 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك 

رسمي آقاي اردشير جاويد محرز گرديده است
88-برابر راي شماره 139360302012005629هيات 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  محمد علي دويستي فرزند 
منوچهر بشماره شناسنامه 333 صادره از در يك باب خانه به مساحت 204.19مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 149اصلي واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي سلطان علی جهانگيری محرز گرديده است
89-برابر راي شماره139360302012005632 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي محمد رضا صانعي دره  مالكانه بالمعارض متقاضي  فريدن تصرفات  ثبت ملك 
از در يك باب خانه  به مساحت  بيدي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 35 صادره 
124.12مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي   واقع در  داران  

خريداري از مالك رسمي آقاي خانم  ايرج ناظمی  محرز گرديده است
90-برابر راي شماره139360302012005635 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
قلي جوزي خمسلوئي  عباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   1104 شناسنامه  بشماره  احمدعلي  فرزند 
585.04مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 221 اصلي  واقع در خمسلو 

خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد قلی جوزی  محرز گرديده است
91-برابر راي شماره139360302012005638 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 چمران يبلوئي خمسلوئي 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   103 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند 

280.07مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلو  
خريداري از مالك رسمي آقاي  قدمعلی شهيدی  محرز گرديده است

92-برابر راي شماره 139360302012005641 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 عبدالرحيم ميرزا عليان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 67 صادره از در يك باب خانه به مساحت 256.75مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62  اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد رضا بهمن زياری  محرز گرديده است
93-برابر راي شماره139360302012005644 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بيژن مومني فرزند غالمرضا  آقاي  ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
مساحت  به  مسكونی  فوقانی  مغازه  باب  يك  در  از  4937 صادره  شناسنامه  بشماره 
119.79مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين  

خريداري از مالك رسمي حاجی آقا شفيعی  محرز گرديده است
94-برابر راي شماره139360302012005647 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ايران  اسالمی  متقاضي دولت جمهوری  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
بنمايندگی وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان( در يكباب 
از  فرعي   1 پالك  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   4299.41 مساحت  به  ساختمان 
200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی زالی و غيره محرز 

گرديده است

95-برابر راي شماره139360302012005650 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 محمد صادق مومني فرزند 
 428.11 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  درويشعلي 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري 

از مالك رسمي آقاي درويشعلی مومنی   محرز گرديده است
96-برابر راي شماره139360302012005653 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 حميد رضا کريمي داراني 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 57 صادره از داران در يك باب خانه  به مساحت 
168.42مترمربع بر روی  پالك 12/2 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران  خريداري از 

مالكيت  رسمي متقاضی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005656  راي  97-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
رضواني  حسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 5 صادره از در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
111017مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3فرعي از206 اصلي  واقع در افوس  

خريداري از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده است
98-برابر راي شماره139360302012005584 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
عبداله  فرزند  نادي  اله  عنايت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك 
بشماره شناسنامه 73 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 250.39مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك368.1 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي رضا قلی خانی  محرز گرديده است
99-برابر راي شماره139360302012005537 هيات اول  موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اميرحسين رضائي تبار فرزند 
حسن قلي بشماره شناسنامه 1120096065 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
582.95مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 8 اصلي   واقع در آشجرد  

خريداري از مالك رسمي آقاي  حسين مومنی  محرز گرديده است
100-برابر راي شماره139360302012005569 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 شهريار قرباني فرزند محمد علي 
بشماره شناسنامه 206 صادره از چادگان در يك باب خانه  به مساحت 200 مترمربع 
بر روی  پالك 1 فرعي از 62 اصلي   واقع در  سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي 

اله کرم مرادی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005565  راي  101-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
نصيري  نجاتعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
بابادگاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 3389 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
260.24مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي  واقع در سمندگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد نصيری  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005596 شماره  راي  102-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات چادگان دهباد 
عليا در يك باب  ساختمان به مساحت 316.20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك52 

اصلي  واقع در  دهباد  خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005599 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 مخابرات  چادگان در يك 
باب  ساختمان به مساحت 600مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 291 اصلي   واقع 

در  اصفهانك خريداري از مالكين متعدد رسمي  محرز گرديده است
104-برابر راي شماره139360302012005602 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 محمدرضا صابري افوسي 
فرزند محمدابراهيم بشماره شناسنامه 28 صادره از در دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 123225.29مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از206  اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ابو القاسم کريمی  

محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005605.  راي  105-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نبي اله بابائي فرزند 
قطعه  از ششدانگ  يك  دانگ مشاع  از در چهار  رسول بشماره شناسنامه 9 صادره 
زمين مزروعي به مساحت 123225.29مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي 
از 206 اصلي واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالقاسم کريمی محرز 

گرديده است
106-برابر راي شماره139360302012005608 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 اصغر خليلي شش جواني 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 1227 صادره از بوئين و مياندشت در يك باب خانه 
به مساحت 156.59مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 202 اصلي واقع 
در  ششجوان  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين خان باجول  محرز گرديده است

107-برابر راي شماره 139360302012005611 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 مريم پارسا فرزند ولي بشماره 
شناسنامه 37867 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 434.59 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد ابراهيم کيخائی محرز گرديده است
108-برابر راي شماره139360302012005578 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 مخابرات  چادگان در يكباب ساختمان  
به مساحت 500مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 272 اصلي  واقع در  پرمه حيدر 

آباد خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
109-برابر راي شماره139360302012005689 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 حجت اله بهارلو فرزند نصرت 
اله بشماره شناسنامه 298 صادره از در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 
از 149 اصلي واقع در مياندشت   از پالك3 فرعي  104مترمربع مفروز و مجزي شده 

خريداري از مالك رسمي آقاي عليقلی صفائی  محرز گرديده است
110-برابر راي شماره139360302012005523 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 فاطمه نساء نوري فرزند ولي 

اله بشماره شناسنامه 6 صادره از در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  به 
مساحت 653.08 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله آقايی محرز گرديده است
111-برابر راي شماره139360302012005518 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
جمشيد  فرزند  کريمي  پوران  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك 
بشماره شناسنامه 89 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 100.16مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1  فرعي از 62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي نامدار زياری محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005515  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 سيدمحمود موسوي 
به مساحت  خانه  باب  يك  در  از  بشماره شناسنامه 2759 صادره  عبداله  فرزند سيد 
141.22مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1  فرعي از 64 اصلي   واقع در چادگان  

خريداري از مالك رسمي آقاي  ميرزا لطفی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005587  راي  113-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
مباشري  عباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
دامنه فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه 2646 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
دامنه   در  واقع  اصلي  از4  پالك23فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  596.67مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي سيد مهدی عبد الهی محرز گرديده است

114-برابر راي شماره139360302012005459 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 شيخي داراني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 65 صادره از در يك باب مغازه به مساحت 17.36 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك20 فرعي از11اصلي واقع در داران  خريداري از مالك رسمي 

آقاي  لطف اله خان احمدی  محرز گرديده است
115-برابر راي شماره 139360302012005465هيات 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 ذبيح اله مومني فرزند ولي اله 
 178.7 مساحت  به  خانه  باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   256 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206 اصلي  واقع در  افوس  خريداري 

از مالك رسمي آقاي علی اکبر اله ياری محرز گرديده است
116-برابر راي شماره139360302012005462 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 علي گوالني افوسي فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 12 صادره از در يك باب خانه به مساحت 167.46مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد ابراهيم کيخائی محرز گرديده است
117-برابر راي شماره139360302012005453 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 مخابرات  چادگان در يكباب ساختمان  
ورباد  در  واقع  اصلي  پالك288  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   600 مساحت  به 

خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
118-برابر راي شماره139360302012005450 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
باب    يك  در  چادگان  مخابرات  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ساختمان به مساحت 955 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك296 اصلي واقع در  

چهل چشمه خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
119-برابر راي شماره139360302012005447 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 مخابرات  چادگان  در يكباب ساختمان  
به مساحت 978.41 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 298 اصلي واقع در دهباد 

سفلی خريداري از مالكين رسمی متعدد  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005444 شماره  راي  120-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  مخابرات  چادگان  در يك 
باب ساختمان  به مساحت 410.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
273 اصلي   واقع در  درك آباد  خريداري از مالكين رسمی متعدد   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012005441  راي  121-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات چادگان در يكباب 
ساختمان به مساحت 2000 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از272 اصلي   

واقع در  پرمه خريداري از مالكين  رسمي متعدد   محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول   هيات  شماره139360302012005437  راي  122-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  مخابرات   چادگان  در 
يكباب ساختمان  به مساحت 100 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك272 اصلي 

واقع در  پرمه  خريداري از مالكين رسمی متعدد محرز گرديده است
123-برابر راي شماره139360302012005434 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 مخابرات چادگان در يكباب ساختمان   
به مساحت 153.98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از56 اصلي  واقع 

در علی عرب خريداري از مالكين  رسمي متعدد محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   .139360302012005456 شماره  راي  124-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  سيد محمود عبداللهي 
به  خانه  باب  يك  در  دامنه  از  صادره   48 شناسنامه  بشماره  محمد  سيد  فرزند  دمنه 
مساحت 287.15مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 3 اصلي واقع در   

دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي  سيد محمد عبد الهی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005512 شماره  راي  125-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
طاهري  مجتبي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
انالوجه فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 12 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
538.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 51 اصلي واقع در انالوجه  

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی قلی اسكندری محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005509 شماره  راي  126-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
طاهري  ناصر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه 
انالوجه فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 77 صادره از در يك باب خانه به مساحت 
انالوجه   در  واقع  اصلي  از51  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  527.68مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی قلی اسكندری محرز گرديده است
127-برابر راي شماره139360302012005506 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
زياري  بهمن  حسينعلي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
چادگاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 27 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 
206.42مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي  يوسفعلی عباسی محرز گرديده است
128-برابر راي شماره139360302012005503 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 اسداله غالمي فرزند محمدتقي 
بشماره شناسنامه 11 صادره از در يك باب خانه به مساحت 387.86مترمربع مفروز 
 و مجزي شده از پالك1 فرعي از64اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي عبدالمحمد بيات محرز گرديده است
129-برابر راي شماره139360302012005500 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد محمد مهدي موسوي فرزند 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  در  از  29 صادره  بشماره شناسنامه  علي  محمد  سيد 
فرعي  پالك1  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع   247.08 مساحت  به  خانه   باب  يك 
آقاي يحيی عابدينی محرز  از مالك رسمي   از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري 

گرديده است
130-برابر راي شماره139360302012005497 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 زهرا هادي چادگاني فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 153 صادره از در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب خانه 
به مساحت 247.08 مترمربع   مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي يحيی عابدينی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005494 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 جواد محمدي فرزند 
شكراله بشماره شناسنامه 33 صادره از در يك باب خانه  به مساحت 246.66 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين اله دادی  محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005491 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 آقاي علي جديدي فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 2 صادره از در يك باب خانه به مساحت 181.88 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك4 فرعي از 149اصلي واقع در مياندشت  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد شجاعی محرز گرديده است
133-برابر راي شماره 13936030201200360هيات 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 عصمت درويشي چادگاني فرزند 
عيدي محمد بشماره شناسنامه 3433 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه  به مساحت 247.53مترمربع 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

134-برابر راي شماره139360302012005484 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر حاجي عرب فرزند قلي 
از ششدانگ يك باب خانه  از داران در سه دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 6 صادره 
واقع  از 62اصلي  فرعي  از پالك1  مفروز و مجزي شده  به مساحت 247.53مترمربع 

در سمندگان  خريداري از مالك رسمي آقاي ناصر بهمن زياری محرز گرديده است
135-برابر راي شماره139360302012005572 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 مخابرات  چادگان در يك باب  
ساختمان به مساحت 109.41 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 291اصلي واقع در  

اصفهانك عليا خريداري از مالكين متعدد رسمی محرز گرديده است
136-برابر راي شماره139360302012005575 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
يكباب  در  چادگان  مخابرات   متقاضي   بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت 
ساختمان  به مساحت 629.50 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك285 اصلي واقع 

در  خرسانك خشتی  خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
137-برابر راي شماره 139360302012005581 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا عباسي فرزند نيازعلي 
بر  به مساحت 1625.52مترمربع  انباری  باب  از در يك  بشماره شناسنامه 6 صادره 
روی  پالك 23 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان از مالك رسمي متقاضی محرز 

گرديده است
138-برابر راي شماره 139360302012005478هيات 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 کرمي فرزند بهمن 
بشماره شناسنامه 32 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 238.15مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62اصلي  . واقع در سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي بهمن کرمی محرز گرديده است
139-برابر راي شماره139360302012005481 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 خليل اله فيض اللهي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 14 صادره از در يك باب خانه به مساحت 257.37مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64اصلي   واقع در  چادگان خريداري از مالكين 

متعدد رسمي محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005475 شماره  راي  140-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله کرمي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 48 صادره از در يك باب خانه به مساحت 284.68 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در  چادگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي  محمد کرمی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005470 شماره  راي  141-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي کتابخانه عمومي چادگان  
فرزند بشماره شناسنامه صادره از در يك باب ساختمان به مساحت 1607.90 مترمربع   
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 69 اصلي واقع در مشهد کاوه خريداري از 

مالكين  رسمي  متعدد محرز گرديده است
142-برابر راي شماره139360302012005561. 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 صفري فرزند ابراهيم 
بشماره شناسنامه 25 صادره از در يك باب  مغازه  به مساحت 69.96مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي فضل اله عابدينی محرز گرديده است
143-برابر راي شماره139360302012005558 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي ابراهيمي فرزند حياتقلي 
بشماره شناسنامه 565 صادره از در يك باب خانه به مساحت 96.08مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از66اصلي   واقع در مندرجان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حياتقلی ابراهيمی محرز گرديده است
144-برابر راي شماره139360302012005555 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  بهمن نوري فرزند علي بشماره 
شناسنامه 0 صادره از در يك باب خانه به مساحت 384.65مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك1 فرعي از 64اصلي واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي هاشم 

هاشميان محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005552 شماره  راي  145-برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي مخابرات  چادگان   ز در 
يك باب  ساختمان به مساحت 800 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك286  اصلي   

واقع در هرمانك خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
146-برابر راي شماره139360302012005549 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
باب   يك  در  چادگان  مخابرات  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
ساختمان  به مساحت 1014.10 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك6  فرعي از 60 

اصلي واقع در رزوه خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است
147-برابر راي شماره139360302012005546 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 ابوالقاسم سيدفتاحي فرزند 
سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 63 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه  به مساحت 310.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از62. اصلي   
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است

148-برابر راي شماره139360302012005543 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 مينا اله دادي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 8 صادره از در سه دانگ يكبابخانه يك باب خانه به مساحت 310.35مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان  خريداري از مالك 

رسمي آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139360302012005540  راي  149-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوسفعلي اله دادي 
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از چادگان در يك باب خانه به مساحت 
224.14مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد احمدی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005536 شماره  راي  150-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
اميرحاجلو  نجيمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
مندرجاني فرزند بختيار بشماره شناسنامه 1150007451 صادره از در يك باب خانه  
به مساحت 119.3مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1. فرعي از66 اصلي واقع در  

مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي  حميد امير حاجلو محرز گرديده است
151-برابر راي شماره139360302012005538 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
عليعربي  مرادي  آقاي مسعود  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   414 شناسنامه  بشماره  اله  قدرت  فرزند 
چادگان  در  واقع  64اصلي  از  پالك1فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  351.73مترمربع 

خريداري از مالك رسمي آقاي  منوچهر قاسمی محرز گرديده است
تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139360302012005526 شماره  راي  152-برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
فرزند  نوري  اکبر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  حوزه 
رجبعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از در سه دانگ  يك باب خانه به مساحت653.08 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي نعمت اله آقائی محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1393/12/12  
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1393/12/27  

محمد سلمانی-رئيس ثبت فريدن
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هشتمین پیروزی شاگردان مویس در ختافه رقم خورد

هفته بیست و هفتم لیگ دس��ته اول فوتبال اس��پانیا با پیروزی خارج از خانه تیم فوتبال 
رئال سوس��یه داد در خانه ختاقه رقم خورد. در آخرین بازی از هفته بیست و هفتم اللیگای 
اسپانیا، تیم فوتبال رئال سوسیه داد موفق ش��د میزبان خود ختافه را با نتیجه یک بر صفر 
شکست دهد.تنها گل این بازی را اینیگو مارتینس در دقیقه 66 به ثمر رساند تا شاگردان 

دیوید مویس 33 امتیازی شوند و به رده دهم جدول صعود کنند.
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اخبار کوتاه  

برتواف�ق  کنگ�ره  نظ�ارت  ط�رح 
هسته ای هفته آینده 

ریی��س کمیت��ه رواب��ط خارج��ی مجل��س س��نای آمریکا 
می گوی��د ط��رح نظ��ارت کنگ��ره ب��ر تواف��ق هس��ته ای 
بح��ث  ب��ه  آین��ده  هفت��ه   ۱+۵ گ��روه  و  ای��ران   بی��ن 

گذاشته می شود.
 »باب کورکر«، ریی��س کمیته روابط خارجی مجلس س��نای 
آمریکا گف��ت: هفته آینده، 2۵ م��ارس، یعنی ی��ک روز بعد از 
ضرب االجل تفاهم سیاس��ی ای��ران و گ��روه ۵+۱ طرح نظارت 

کنگره بر توافق هسته  ای ایران را به جریان بیندازد.
این در حالی اس��ت ک��ه »دنی��س مک دانوف«، ریی��س دفتر 
رییس جمه��ور پی��ش از ای��ن در نامه ای ب��ه کورکر هش��دار 
 داده بود پیش��برد این طرح می توان��د مانع هر گون��ه توافق با

 ایران شود.
کورکر در پاس��خ به این س��وال که آی��ا هفته آین��ده این طرح 
را پیش خواهد بردگف��ت: »بله، امی��دوام. االن تنه��ا فکر من 
این اس��ت که صبر ک��ردن تا بیس��ت و پنجم باعث می ش��ود 
بس��یاری از دغدغه ه��ای دموک��رات ه��ا در نظر گرفته ش��ده 
 باشند. امیدوارم سه ش��نبه یا چهارش��نبه هفته آینده آن را به 

بحث بگذارم.«
نمایندگان سنای آمریکا، که از ابتدای سال جدید میالدی رسما 
کار خود را با اکثریت جمهوری خواه آغاز کرده، در حال حاضر دو 

طرح ضدایرانی را در نوبت معرفی دارند.
 ط��رح اول را »م��ارک ک��رک« و »راب��رت منن��دز« در 
نظر دارن��د که خواه��ان تصوی��ب تحریم های مش��روط علیه 
ای��ران اس��ت. ط��رح دوم ه��م متعل��ق به »ب��اب کورک��ر« و 
»لیندس��ی گراه��ام« اس��ت ک��ه خواه��ان تصوی��ب هرگونه 
 تواف��ق ب��ا ای��ران، پی��ش از اجرای��ی ش��دن آن در کنگ��ره

 است.
بر اس��اس طرح ک��رک، منن��دز که گفت��ه می ش��ود حمایت 
بس��یاری از س��ناتورها در ه��ر دو ح��زب را ب��ه هم��راه خود 
دارد، تحریم های��ی را ب��ه تصوی��ب می رس��اند ک��ه در صورت 
»شکس��ت مذاکرات یا عدم پایبندی ایران ب��ه توافق« اجرایی 
می ش��ود. حامیان این طرح در تالش هس��تند ت��ا حد نصاب 
 کافی ب��رای »ضد وتو« ک��ردن آن را در میان نمایندگان س��نا 

جلب کنند.
 بر اس��اس قوانین آمریکا، رییس جمهور امکان وتوی مصوباتی 
که آرای دو سوم نمایندگان سنا را به دست آورده باشد را ندارد.

بر اساس طرح دیگر نیز که در س��نای قبلی به صورت مشترک 
از سوی »باب کورکر« رییس جدید کمیته روابط خارجی سنا 
و »لیندس��ی گراهام« دیگر س��ناتور جمهوری خواه به کنگره 
معرفی شده بود و تاکنون نتوانس��ته حمایت چندانی در میان 
دموکرات ها به دس��ت آورد، هرگونه توافقی با ای��ران، پیش از 
 اجرایی ش��دن، نیازمند تصویب از س��وی قانونگذاران خواهد

 بود.

 سرمربی تیم ملی نقشه می کشد
 با چه کسی دعوا کند

 مدیر تیم فوتبال امید گفت: از کی روش تعجب می کنم که هرروز با یک 
دشمن فرضی جنگ به راه می اندازد.

حبیب کاشانی درباره آخرین شرایط تیم امید عنوان کرد: تمرینات تیم زیر 
نظر محمد خاکپور و سایر اعضای کادر فنی پیگیری می شود. روز گذشته 
برای تهیه زمین تمرینی دچار مش��کل شدیم که س��رانجام با مساعدت 
اسدی، دبیرکل فدراس��یون فوتبال زمین شماره یک کمپ تیم های ملی 

در  اختیارمان قرار گرفت.
وی درباره اینکه تکلیف حضور سردار آزمون و علیرضا جهانبخش در تیم 
امید به کجا کشیده شد، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال و هیات رییسه 
آن در این ب��اره تصمیم گیری خواهند کرد. آنها هس��تند که تش��خیص 
می دهند کدام مسابقه و تورنمنت اهمیت بیشتری دارد و ما منتظر تصمیم 

فدراسیون هستیم.
کاشانی درباره اختالفاتی که این روزها با کی روش پیدا کرده است، تصریح 
کرد: من از کی روش تعجب می کنم که هرروز با یک دشمن فرضی جنگ 
به راه می اندازد. یک روز درخشان. یک روز قلعه نویی. یک روز خاکپور. یک 
روز مایلی کهن. یک روز س��ازمان لیگ و یک روز هم من دشمنان فرضی. 
او می گوید مربی حرفه ای است؛  در حالی که اظهار نظرهای غیرحرفه ای 

می کند. 
مدیر تیم فوتبال امی��د افزود: مربی بای��د روی تیمش تمرک��ز کند؛  اما 
کی روش از انتقال پورعلی گنجی به لیگ چین صحبت می کند و هنوز از 
راه نرسیده درباره آزمون و جهانبخش و س��ایر مواردی که به او ارتباطی 
ندارد حرف می زند. به نظرم او در تعطیالتی که دارد نقشه می ریزد که به 

چه کسی حمله کند و حاال این دفعه نوبت من شده است.
کاشانی تأکید کرد: من فرصت پاسخگویی ندارم و تالش می کنم شرایط 
مناسب را برای تیم امید فراهم کنم. تجربه نشان داده که مربیان خارجی 

به فکر منافع ایران نیستند. 
سکوت من هم نشانگر این نیس��ت که جوابی ندارم و کی روش هر چه را 
شایسته خودش اس��ت به ما بگوید. من س��کوت می کنم تا به تیم امید و 

منافع ملی ایران کمک کنم. 
وی گفت: امیدوارم کی روش و عوامل اطراف او مانع پیشرفت عملکرد تیم 
امید نشوند و بهتر است هر فردی کار خودش را پیگیری کند. کی روش به 
وظیفه و کارش بپردازد و ما هم کارمان را دنبال می کنیم. من در موقع الزم 

حرف های دیگری دارم که بر زبان می آورم.
کاشانی اضافه کرد: فعاًل به خواست مردم سکوت می کنم و امیدوارم دیگر 

در کار تیم امید دخالت نشود.
 تصور من این اس��ت که مربیان خارجی که در ایران فعالیت می کنند به 
منافع ملی ما نمی اندیشند. پس از سال ها یک بازیکن از تیم صنعت نفت 
آبادان به تیم امید دعوت شده،  اما مربی خارجی این تیم برای ما مشکالتی 

را ایجاد کرد. اسکوچیج سرمربی فوالد نیز با تیم امید همکاری نکرد. 
وی یادآور ش��د: مربیان خارجی ش��اغل در ایران احساس خطر می کنند 
که یک تیم کام��اًل ایرانی نتیجه بگی��رد. با این حال امی��دوارم تیم امید 
 فعل خواستن را صرف کند و اگر دوس��تانی مانند کی روش اجازه بدهند 

نتیجه بگیرد.
کاش��انی با اش��اره به حمایت حاج رضایی از کادر فنی تیم امید گفت: از 
حاج رضایی و مربیان لیگ برتری که با ما همکاری کرده اند تشکر می کنم. 
خیلی از تیم ها با وجود نیازی که به بازیکنان خود داشتند آنها را در اختیار 
ما قرار دادند؛ چون منافع ملی برای ش��ان مهم ب��ود،  اما مربیان خارجی 

شاغل در ایران به فکر منافع ملی ما نیستند.
 امیدوارم شرمنده مردم نشویم و در مسابقات انتخابی المپیک در فروردین 

ماه سال 94 عملکرد خوبی داشته باشیم.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز به دنیا نشان 
دادیم که صنعت نفت ما به معنای واقعی ملی است، 
گفت: بعد از 64 س��ال که از ملی ش��دن صنعت نفت 
می گذرد،  امروز روز بزرگی برای استقالل صنعت نفت 
است؛ چرا که در جمهوری اسالمی ایران طرح بزرگی 
به دس��ت صنعتگران با توان ایرانی راه اندازی شد و به 

دنیا نشان داده شد که ما روی پای خود ایستاده ایم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی پس 
از آغاز بهره برداری رس��می از فاز ۱2 پارس جنوبی، 
در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ملت ایران در مسیر 
خودباوری، اس��تقالل اقتصادی و پیش��رفت اقتصاد 
دانش بنیان، جلو می رود و این مسیر، همان راه اقتصاد 

مقاومتی است.
رییس جمهوری گفت: دولت یازدهم به معنای واقعی 
به اقتصاد مقاومتی عمل می کند و این درحالی است 

که برخی ها فکر می کنند، اقتصاد مقاومتی تنها ش��عار 
است.

رییس شورای عالی امنیت ملی با اعالم این پیام به طرف 
های مذاکره کننده با ای��ران در گروه ۱+۵ گفت: افتتاح 
فاز ۱2 پارس جنوبی نشان داد که تحریم ها دلیل مذاکره 
نبوده وگر نه این طرح ها به ثمر نمی نشس��ت. ما موفق 
ش��دیم در زمان تحریم طرح هایی چنین ب��زرگ را به 

سرانجام برسانیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه تحریم مشکالتی را ایجاد کرد، 
اما مانع پیشرفت ملت ایران نشد خاطر نشان کرد: علت 
مذاکره ما تکیه بر منطق و تأمین منافع متقابل است و 
اگر مذاکرات به نتیجه برسد، به نفع منطقه، جهان و ۵+۱ 

اس��ت . ما کاری را انجام می دهیم که منافع همه در آن 
لحاظ شده باشد.

رییس جمهوری گفت: با افتتاح این طرح بزرگ به دنیا 
اعالم می کنیم که دوران فشارها از طریق اعمال تحریم 

به پایان رسیده است.
دکتر روحانی در ابتدای این مصاحب��ه که توأم با بارش 
باران رحمت الهی در منطقه عسلویه بودگفت: با افتتاح 
فاز ۱2، یک برنامه صنعتی بسیار عظیم و دانش بنیان در 

کشور تحقق یافته است.
رییس جمهوری با تجلیل از همه صنعتگران، کارآفرینان 
و متخصصان کشور که در شرایط تحریم این کار بزرگ 

را به اتمام رساندند، گفت: متخصصان داخلی کشور، 
موفق ش��دند بخش های مهمی از ف��از ۱2 پارس 
جنوبی را خود اجرا کنند و حتی برخی از بخش ها 
که به شرکت های خارجی واگذار شده بود، متوقف و 

توسط پیمانکاران داخلی تکمیل شد.
دکتر روحانی گفت: ملت ایران وقتی تصمیم بگیرد 
و اراده کند که کاری انجام دهد، هیچ قدرتی در دنیا 
نمی تواند مانع ش��ود. این کار بزرگ را به مجموعه 
صنعت نفت، وزارتخانه و کسانی که در مسیر اقتصاد 
دانش بنیان تالش می کنند تبریک می گویم. ملت 

ما قادر است به اهداف مورد نظر نظام دست یابد.
رییش شورای عالی محیط زیست با بیان اینکه گاز 
امروز به عنوان س��وختی پاک در دنیا مطرح است، 
اظهار امیدواری کرد: کش��ور با استفاده از سوخت 
انرژی تأمین ش��ده از مجموعه پ��ارس جنوبی در 
مقابله با ش��رایط نامطلوب زیس��ت محیط��ی گام های 

بلندی بردارد.
رییس ش��ورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در زمس��تان 
س��ال 92 در تأمی��ن گاز مصرفی خانگ��ی و واحدهای 
صنعتی و نیروگاه ها مش��کالتی داش��تیم تصریح کرد: 
امسال مشکالت ما بس��یار کم بود؛ زیرا همین فازهای 
تکمیل ش��ده پارس جنوبی تولیدش��ان به مدار آمد و 
توانس��ت روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکع��ب به تولید گاز 

کشور اضافه کند.
رییس جمهوری گفت: با افتتاح مرحله به مرحله فازها و 
بهره برداری از آنها ان شاء اهلل سال آینده در زمینه تولید 

گاز وضعیت بهتری خواهیم داشت.

 حسین ذوالفقاری در پایان س��فر دو روزه خود به شیراز 
با بیان اینکه برای اجرای دس��تور رییس جمهور و وزیر 
کشور در خصوص بررسی ابعاد حادثه اخیر شیراز، به این 
شهر سفر کرده است، گفت: بررسی های میدانی مختلف 
و تحقیقات در سه حوزه قبل از واقعه، حین واقعه و پس 

از واقعه انجام شد.
معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور با اشاره به برگزاری 
جلس��اتی با نماینده ولی فقیه در اس��تان فارس و دیگر 
مقام های اس��تانی و با تصریح اینکه مواض��ع خوبی در 
مس��ووالن وجود دارد، گفت: هیات اعزامی با حضور در 
جلسه ش��ورای تامین ابهامات و پرسش های موجود در 

مورد حادثه شیراز را مورد بررسی قرار داد.

ذوالفقاری با اشاره به برگزاری جلسه نهایی هیات اعزامی 
و بررس��ی اس��ناد و مدارک مختلف، گفت: در این راستا 
مقرر شد که دس��تگاه های اطالعاتی متش��کل از اداره 
کل اطالعات استان، حفاظت اطالعات نیروی انتظامی، 
حفاظت اطالعات سپاه مس��تندات و تحقیقات خود را 

تحت نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند.
معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور ادامه داد: تاکنون بر 
اساس مس��تندات مختلف از جمله عکس و فیلم هویت 
بیش از ۱۰ نفر از افراد شناسایی شده که مقرر شد زیر نظر 

دادستان اقدامات الزم انجام شود.
وی تاکید کرد: همچنین مقرر شد در چارچوب قانون و 
مقررات هرکس به هر میزانی قصور، تخلف و قانون شکنی 

داشته با هماهنگی دادستان با آن برخورد شود.
ذوالفقاری یادآور ش��د: هماهنگی های الزم در ش��ورای 
تامین استان نیز انجام شده و بر اساس دستور وزیر کشور، 
اس��تاندار فارس به عنوان رییس ش��ورای تامین،  مامور 
پیگی��ری و هماهنگی های الزم برای شناس��ایی عوامل 

حادثه با همکاری دستگاه های امنیتی شد.
وی گف��ت: تکالیف و وظای��ف قانونی دس��تگاه ها کامال 
مشخص ش��ده و مقرر شد اطالعات به دس��ت آمده در 

اختیار مقامات قضایی قرار بگیرد تا با سرعت اقدام شود.
ذوالفقاری خاطرنش��ان کرد که گزارش هیات یاد شده 
به زودی به رییس شورای امنیت کشور ارائه می شود و پس 
از بررسی در اختیار مقام های کشوری قرار خواهد گرفت.

 

پیش از پرواز پرسپولیس به عربستان، محسن بنگر مدافع 
این تیم به شدت  برای رضا عنایتی کاپیتان استقالل کری 
می خواند و می گوید سن او به ستاره های روی پیراهنش 

قد نمی دهد!
 بنگر جزو س��ردمداران کری خوانی با آبی هاست و این 
 بار هم نس��بت به مصاحبه اخیر عنایتی واکنش نش��ان 
 می ده��د. کاپیتان اس��تقالل گفت��ه بود س��ن بنگر به
 6 تایی ها ق��د نمی دهد و حاال مداف��ع قرمزها به تندی 

پاسخش را می دهد. 
بازي بسیار سختي با النصر در پیش دارید؛ درست 

است؟
صد درصد. سختي کار زماني بیش��تر احساس مي شود 
که ما از داش��تن 2 بازیکن اصلي خود یعن��ي گابریل و 
بابک حاتمي ه��م محروم هس��تیم. ه��ر دو بازیکناني 
 تأثیرگذارند که متأسفانه نمي توانیم آنها در اختیار داشته 

باشیم.
مي داني ک�ه النصر هم اکنون ب�ا 8 امتیاز اختالف 
نسبت به تیم دوم صدرنشین لیگ عربستان است؟
بله. عرض کردم تیم بس��یار خوبي اس��ت و اگر بتوانیم 
 ب��ا ی��ک امتی��از ه��م از عربس��تان برگردی��م معجزه 

کردیم!
جداً؟!

بله. من خودم چند بار در همین ورزشگاه ملک فهد ریاض 
بازي کردم که اگر اشتباه نکنم 6 بار برنده بیرون آمدم و 

یکبار هم به االتفاق عربستان باختیم.
چه تیم هایي را بردید؟

الهالل. االتحاد و الشباب را بردیم؛ ولي به نظر مي رسد این 
مرتبه کار دشوارتري پیش  رو داشته باشیم.

طي روزهاي اخیر خیلي در مورد ماجراي بازي نفت 
مسجدسلیمان و پرسپولیس صحبت شده است 

نظري ندارید؟
واقعاً براي فوتبال ایران متأسفم که تماشاگران یک تیم به 
ناموس بازیکنان حریف توهین مي کنند و کوچک ترین 
ارزش��ي براي خانواده طرف قائل نیستند. متأسفم که از 
بلندگوي ورزشگاه به ما فحش مي دادند و هیچ برخوردي 

هم با متخلفان صورت نمي گیرد.
از بلندگوي ورزشگاه فحاشي مي کردند؟!

بله. بلندگو دست همه بود. مثاًل اول صدا مي زدند بنگر، 
بعد شروع مي کردند یک صدا فحش دادن . برای سوشا 
و همین اتفاق مي افتاد و تک تک بازیکنان پرسپولیس را 

به فحش بستند!
تو و مس�عود رضاییان ه�م جروبحث رس�انه اي 

داشتید. در این رابطه توضیح مي دهي؟
من ایشان را خیلي نمي شناسم و از نزدیک هم رضاییان 
را ندی��ده ام ول��ي اسم ش��ان را ش��نیده ام. مدیرعام��ل 
نفت مسجدس��لیمان براي من ش��عر س��عدي خواند و 
من هم گفتم براي من ش��عر س��عدي نخوانید و بروید 
ورزش��گاه خودت��ان را درس��ت کنی��د ک��ه بازیکنان 
 حری��ف و خانواده ه��اي بي گن��اه آنها ای��ن همه فحش

 نخورند.
ولي مجتبي محرمي گفته که ما وقتي فحش مي خوردیم 
بهتر بازي مي کردی��م و توي زمین جواب تماش��اگران 

حریف را مي دادیم!
آیا زمان آقامجتبي نارنجک، پاره  آجر و آهن به س��مت 
بازیکنان پرسپولیس پرت مي کردند؟ باور کنید در عمر 
فوتبالي ام چنین صحنه هایي ندیده بودم. واژه تأسف هم 

براي آن اتفاقات کم است. بگذریم.
حضورت در برنام�ه تلویزیوني 90 ه�م بدجوري 

سروصدا به پا کرد؟
چطور مگه؟!

حرف هایت واکنش اس�تقاللي ها را ه�م به دنبال 
داشت.

کدام استقاللي ؟!
به عنوان مثال رضا عنایتي ...

)حرف مان را قطع مي کند( 
مگر درب��اره پدیده صحبت ک��ردم که به رض��ا عنایتي 

برخورده باشد؟!
ولي عنایتي کاپیتان استقالل است؟

جداً؟! نمي دانستم.از نظر من که او بازیکن پدیده است و 
بهتر است درباره این تیم نظر بدهد. شنیدم رضا عنایتي 
گفته سن بنگر به 6 تایي ها قد نمي دهد. مي خواهم بپرسم 
سن عنایتي به آن ستاره هایي که روي پیراهن استقالل 

چسبانده اند، قد مي دهد؟!
مثل اینكه بدجوري دلخور شدي؟

نه. اتفاقاً نم��ک فوتبال همین کرکري هاس��ت؛ اما رضا 
عنایتي گفته پرسپولیسي ها حواس شان باشد به دسته 
دوم سقوط نکنند. ظاهراً خیلي چیزها را فراموش کرده 
است. آقایان اس��تقاللي  بدانند پرس��پولیس حداقل به 
 دس��ته  س��ه س��قوط نکرده و تجربه بازي در این سطح

 را ندارد.

وزرای خارجه اروپایی به 
مذاکرات ملحق می شوند

خبرگزاری رویترز گ��زارش داد ک��ه وزرای خارجه 
کش��ورهای اروپایی احتماال اواخر هفته به مذاکرات 

هسته ای در لوزان ملحق خواهند شد.
 رویترز همچنین گزارش داد که انتظار می رود برخی 
مقامات ارش��د اروپایی اواخر سه شنبه به لوزان سفر 

کنند.

اصولگرایان، رهبری واحد در 
فعالیت های انتخاباتی ندارند

نماینده تهران با تاکید بر این ک��ه یکی از نقاط قوت 
اصولگرایان باور و اعتق��اد آن ها به نظ��ام و انقالب و 
رهبری است تاکید کرد : یکی از مشکالت اصول گرایان 
این اس��ت که رهبری واح��د در ام��ر و فعالیت های 
انتخابات حال حاضر را ندارند.حسین طال ، در خصوص 
اس��تراتژی انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات آینده  
اظهارکرد:  یکی از چالش های بزرگی که در کش��ور با 
آن مواجه هستیم این است که در ماه های منتهی به 
انتخابات برنامه ریزی قوی برای به دست آوردن پست 
و مناصب انجام می شود اما واقعیت این است که وقتی 
تمام برنامه ریزی ها محدود به پست ها باشد زمانی که 
آن پست به دست آمد،  برنامه ای وجود ندارد و این آفت 
کلی همه جریان هاست.وی با تاکید بر این که مطرح 
ش��دن موضوعات انتخاباتی پیش از برگ��زاری برای 
پیشرفت و توسعه کشور س��م به شمار می رود  اظهار 
کرد:  در این شرایط فرصت های انجام کارهای اصلی را 
از دست خواهیم داد؛ زیرا وقت مدیران و امکانات کشور 
صرف گرفتن پست ها و مناصب می شود. در واقع اگر 
در جامعه فقط به این فکر کنیم که چگونه پس��تی را 
به دس��ت آوردیم، این همان نگاه غربی یعنی گرفتن 
پست به مثابه هدف است؛ در حالی که در نگاه اسالمی 
پست، وسیله اس��ت. نماینده مردم تهران در مجلس 
تصریح کرد:  بنابراین وقتی یکسال مانده به انتخابات، 
جلسات و همایش هایی برگزار شود ، یعنی تمام وقتی 
که می توانست صرف امور و انجام کارهای مردم شود به 
مساله انتخابات معطوف شده و در این مدت فرصت ها 
را از دست داده ایم. این نماینده اصولگرای مجلس با 
اش��اره به برگزاری 36 دوره انتخابات در کشور گفت: 
فرض کنید در هر سال یک س��ال مانده به انتخابات 
درگیر فضای انتخاباتی شویم زمان زیادی را از دست 
داده ایم؛ در حالی که قانون صراح��ت دارد به این که 
یک هفته مانده به برگزاری انتخاب��ات باید تبلیغات 

صورت گیرد.

دروازه بان تیم فوتبال نفت تهران:

می خواهیم یک شگفتی بزرگ 
رقم بزنیم

دروازه بان تیم فوتبال نفت تهران گفت: می خواهیم 
کاری کنی��م که تا به ح��ال هیچ تی��م ایرانی آن را 
انجام نداده است.علیرضا بیرانوند در خصوص دیدار 
حس��اس تیمش مقابل الش��باب عربس��تان اظهار 
داشت: بازی سختی پیش رو داریم؛ چرا که الشباب 
یکی از مدعیان جدی صعود از گروه اس��ت و ما هم 

در این بازی به کمتر از سه امتیاز راضی نیستیم.
وی ادام��ه داد: برای صع��ود از گروه چ��اره ای جز 
شکست الش��باب در بازی فردا نداریم و اگر به این 
خواسته خود نرسیم در ادامه راه به مشکل خواهیم 
خورد. دروازه بان نفت تهران با تاکید بر اینکه همه 
تیم های گروه B شانس صعود از این گروه را دارند 
یادآور شد: مطمئن باشید العین در بازی چهارشنبه 
پاختاکور را شکست خواهد داد و در صورت پیروزی 
ما مقابل الشباب آن وقت هر 4 تیم شانس صعود از 
گروه را خواهند داش��ت و ما می توانیم امتیازات از 
دست رفته را در دور برگشت جبران کنیم. بیرانوند 
دلیل عدم نتیجه گیری تیمش در دو بازی نخست 
در لی��گ قهرمانان آس��یا را کم تجربگی دانس��ت 
و اف��زود: تیم ما جوان اس��ت و طبیعی ب��ود که در 
بازی های اول لیگ قهرمانان دچار مشکالتی شود 
اما بازی به بازی بهتر شده و خواهیم شد. بازیکنانی 
چون رضای��ی، مبعل��ی، حمدی ن��ژاد، پادووانی از 
تجربه باالیی برخوردارند و تجارب خود را در اختیار 

بچه های دیگر قرار می دهند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا بازیکنان نفت 
تمرکز خ��ود را روی بازی های لیگ ق��رار داده اند، 
گفت: در حال حاض��ر اصال توجهی ب��ه بازی های 
لیگ نداریم و تمام تمرکزمان روی بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا و بازی با الش��باب است. حریفان ما 
در این جام همگی از بهترین های لیگ کشورشان 
هس��تند و کارمان برای صعود از این گروه بس��یار 

سخت است.
دروازه بان نفت ته��ران تصریح کرد: در این فصل به 
دنبال این هستیم تا کاری کنیم که تا به حال هیچ 
تیم ایرانی موفق به انجام آن نش��ده اس��ت. کسب 
دو جام داخل��ی و صعود به جمع 8 تیم برتر آس��یا 
می توان��د افتخار بزرگ��ی برای تیم نفت باش��د. به 
امید خ��دا و همت مجموعه تیم یک ش��گفتی رقم 

خواهیم زد.

رییس جمهوردر مراسم بهره برداری از فاز ۱۲ پارس جنوبی:

فاز ۱۲ پارس جنوبی نشان داد تحریم به پایان رسیده است

شناسایی ۱0 نفر از عامالن حادثه شیراز

مگر درباره پدیده حرف زدم که به عنایتی برخورد؟
بنگر:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی 
12/515 شماره ابالغيه: 9310100361709333 شماره پرونده: 9309980361701392 
به طرفيت خوانده  اجاقی دادخواستی  بايگانی شعبه: 931411 خواهان روح ا...  شماره 
حميدرضا مزدور کرد محله به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت 
و مطالبه وجه چك و تامين خواسته تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 931411ح/28 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1394/02/28 و ساعت 11:15 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:35890 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/516 شماره ابالغيه: 9310100351006873 شماره پرونده: 9309980351001090 
بايگانی شعبه: 931241 خواهان رسول فاتحی دادخواستی به طرفيت خوانده  شماره 
رسول امينی به خواسته مطالبه وجه چك و تامين خواسته تقديم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 9309980351001090 
ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/03/17 و ساعت 08:00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:35896 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

12/517 شماره ابالغيه: 9310100351705284 شماره پرونده: 9309980351701604 
به  دادخواستی  منوجان  ساالری  سهيال  خواهان   931809 شعبه:  بايگانی  شماره 
زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  اصفهانی  صالحی  محمدرضا  خوانده  طرفيت 
 17 شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره  206 ارجاع و به کالسه 
9309980351701604  ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1394/02/15 و ساعت 11:30 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:35898 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

آقای  خواهان:   93/12/4-355-93 دادنامه:  شماره  پرونده:342-93  کالسه    12/518
 – سهروردی   – راه سيمين  سه   – نشانی اصفهان  به  فرزند صادق  مرتضی صديقی 
شرکت کيان پالست سپاهان خوانده: آقای محمدرضا   – جنب رستوران شيرين نخل 
شوشتری فرزند محمد به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: 
شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
مرتضی صديقی  آقای  دعوی  در خصوص  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای  صدور 
ريال   5/300/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شوشتری  محمدرضا  آقای  طرفيت  به 
مهر  قرض الحسنه  بانك  عهده  به   92/12/20-462319 شماره  به  چك  فقره  يك  وجه 
اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارت  انضمام  به  ايران 
که  عليه  محال  بانك  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  يد  در  مستندات 
اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
و  اليحه  هيچگونه  و  نيافته  حضور  جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  خوانده 
دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارايه ننموده 
قانون  310و313و307و315  مواد  به  مستنداً  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا 
تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
5/300/000 ريال بابت اصل خواسته و 200/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 92/12/20 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همين مرجع و ظرف 20 روز پس 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:35503 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

آقای  خواهان:   93/12/4-  355-93 دادنامه:  شماره  پرونده:343-93  کالسه   12/519
مرتضی صديقی فرزند صادق به نشانی اصفهان – سه راه سيمين – سهروردی – جنب 
 رستوران شيرين نخل – شرکت کيان پالست سپاهان خوانده: خانم مهديه حسنی حرجندی

فرزند غالمحسين به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: شورا 
با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی صديقی به طرفيت 
فقره چك  به خواسته مطالبه مبلغ 5/300/000 ريال وجه يك  مهديه حسنی حرجندی 
به شماره 1422-95394959-92/12/15 به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارايه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
بر  حكم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5/300/000 ريال بابت اصل خواسته و 200/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 92/12/15 
تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
 41 شعبه  می باشد.م الف:35504  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/520 شماره دادنامه: 9309970351201542 شماره پرونده: 9309980351200290 
شماره بايگانی شعبه: 930295 خواهان: آقای حميد ايرجی بروجنی به نشانی اصفهان 
– خ مشتاق اول – ك.سپهر – ساختمان سپهر – واحد13 خوانده: خانم راشين جمالی 
به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به اصدار رای مينمايد. رای دادگاه: 
دعوی آقای حميد ايرجی بروجنی فرزند هوشنگ به طرفيت خانم راشين جمالی فرزند 
نصير به خواسته مطالبه مبلغ 90/500/000 ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به امضای ذيل فاکتور خريد به مبلغ فوق توسط خوانده بقای اصل فاکتور در يد 

خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اينكه خوانده دليلی که حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوی داشته باشد اقامه 
آيين  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و 
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 90/500/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 2/800/000 ريال بابت خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از 
تا تاريخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك  تاريخ سررسيد 
مرکزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن 
ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.م الف:35505 

حفيظی رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجرایيه 

12/521 شماره اجراييه: 9310420351200091 شماره پرونده: 9209980351200543 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 920548 بموجب درخواست  شماره 
نشانی  به  جعفری  يدا...  عليه  محكوم   9209970351201594 مربوطه  دادنامه  شماره 
بابت  ريال   66/400/000 مبلغ  به  است  محكوم  دشت  سفيد   – بختياری  و  چهارمحال 
اصل خواسته و 1/390/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه 
سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاريخ  تا  سررسيد  تاريخ  از 
بانك مرکزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان مريم اله ياری به نشانی 
ملك شهر – خ مطهری – ك.دانش – بن.اميرخانی – داخل کوچه – سمت راست – درب 
منزل روزبهانی و نيم عشر اجرايی به مبلغ 3/320/000 ريال در حق صندوق  دوم – 
ظرف  اجرائيه  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم   دولت. 

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 مفاد اجرائيه متعسر باشد  يا قسمتی  از دارايی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام 
باال که  تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون 
آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:35506 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

دادنامه: 2063-93/11/30 مرجع رسيدگی:  پرونده: 1292/93 شماره  12/522 کالسه 
شعبه6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی محمد رسولی فرزند علی جمعه نشانی: 
اصفهان- خ زينبيه – روبروی تقاطع – بن.مولود- پالك6 خوانده: کريم پيروزی نشانی: 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه طبق فيش واريزی شماره 6277601888915004 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای علی محمد رسولی به طرفيت کريم پيروزی به 
خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال طبق فيش واريزی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنايت به محتويات پرونده – اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورای دعوای مطروحه 
قانون  مواد 198و515و519و522  استناد  به  لذا شورا  داده  ثابت تشخيص  و  وارد  را 
بر محكوميت خوانده  امور مدنی حكم  انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 155/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و هزينه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ريال و همچنين خسارت تاخير تاديه از 
نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاريخ وصول  لغايت   93/7/24 دادخواست  تقديم  تاريخ 
اعالمی از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر عهده اجرای احكام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:35517 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/523 شماره دادنامه: 9309970351501824 شماره پرونده: 9309980351500974 
شماره بايگانی شعبه: 931033 خواهان: آقای حيدر بخشائی فرزند محمدعلی به نشانی 
شهرستان اصفهان – خ کاوه – فلكه برازنده- ك.سعادت – پ57 خوانده: خانم پروانه 
رای  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  فرزند حسين  عرب  موسی 
دادگاه: آقای حيدر بخشائی فرزند محمدعلی به طرفيت خانم پروانه موسی عرب فرزند 
ريال وجه سه  ميليون  پنجاه  و  مبلغ چهارصد  مطالبه  به خواسته  دادخواستی  حسين 
فقره سفته به شماره های 136182-136184-136185 هر کدام به مبلغ يكصد و پنجاه 
ابالغ  علی رغم  خوانده  است  نموده  تقديم  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ريال  ميليون 
ايرادی نسبت به مستندات تقديم  قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی شرکت نكرده و 
198و515و519  مواد  به  مستنداً  ثابت  خواسته  فوق  مراتب  به  عنايت  با  است  ننموده 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت 
چهارصد و پنجاه ميليون بابت اصل خواسته خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا 
زمان وصول که بر مبنای تغيير شاخص اعالمی بانك مرکزی محاسبه خواهد گرديد و 
کليه خسارت دادرسی از جمله هزينه نشر آگهی و سيزده ميليون و پانصد و نود هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی ظرف 
بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 
پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان 
می باشد.م الف:35518 راجی رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
دادنامه: 2019-93/11/24 مرجع رسيدگی:  پرونده: 1732/93 شماره  12/524 کالسه 
فاطمه  وکيل:  ابری  روغنی  رجبعلی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه 
گلپايگانی نشانی خ نيكبخت – بعد از دادگستری – جنب مشاور امالك شاهين – بيمه 
سكينه   -2 فرزند حسين  کوهپايی  نادری  محسن   -1 خواندگان:  زيرين  طبقه   – ميهن 
خاتون کوهپانيان فرزند علی 3- حسين نادری کوهپايی فرزند علی 4- بانو حاجيه رباب 
صدوقيان فرزند عباس همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس 

از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رجبعلی روغنی ابری 
فرزند محمود با وکالت خانم فاطمه گلپايگانی به طرفيت آقای محسن نادری کوهپايی 
نادری کوهپايی فرزند  فرزند حسين و سكينه خاتون کوهپانيان فرزند علی و حسين 
علی و بانو حاجيه رباب صدوقيان فرزند عباس به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
وکيل  اظهارات  استماع  و  پرونده  محتويات  و  اوراق  بررسی  به  توجه  با  رسمی  سند 
خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی با وجود ابالغ قانونی و عدم ارائه 
اليحه دفاعيه جهت رد خواسته خواهان به شعبه ارائه ننموده است لذا شورا خواسته 
به شماره  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  استعالم  به  ثابت تشخيص و مستنداً  را  خواهان 
5734-92/11/1 مبنی بر مالكيت خوانده رديف چهارم و وصول نظر کارشناس رسمی 
دادگستری که به طرفين ابالغ و مصون از اعتراض قرار گرفته لذا خواندگان را محكوم 
به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند شماره 37/12/7/70083 دفتر 14 مربوط به 
پالك 12529 ثبت از بخش 5 در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس تجديدنظر می باشد.

م الف:35519 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

12/525 شماره اجراييه: 9310420351500274 شماره پرونده: 9109980351500844 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 910855 بموجب درخواست  شماره 
به  الروياء  امين  جعفر  عليه  محكوم   9109970351501748 مربوطه  دادنامه  شماره 
نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ هشتاد و يك ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و ششصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
نجف آباد-   – در حق محكوم له حسين شياسی فرزند عبدالحسين به نشانی اصفهان 
خيابان انقالب – خيابان 15 غربی – پالك21 به سمت بيابان – کدپستی 8519937361، 
2- پرداخت خسارات تاخير تاديه سی ميليون ريال از مبلغ فوق از تاريخ صدور چك 
90/8/25 و خسارت تاخير تاديه مابقی مبلغ محكوم به از تاريخ تقديم دادخواست 91/7 
لغايت زمان اجرای حكم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانك مرکزی. 3- پرداخت نيم 
عشر دولتی. 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 

باال که  تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون 
آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:35520 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

12/526 شماره دادنامه: 9309970351501726 شماره پرونده: 9309980351500553 
و  انداز  پس  موسسه  جانب  از  انصار  بانك  خواهان:   930567 شعبه:  بايگانی  شماره 
قرض الحسنه انصارالمجاهدين با وکالت آقای محمدجواد عبداللهی فرزند امين به نشانی 
واحد22   -5 طبقه  ماکان3-  مجتمع   – پليس  چهارراه   – توحيد  خيابان   – اصفهان 
 خواندگان: 1- خانم مريم قاسمی به نشانی مجهول المكان، 2- آقای کيانوش خوش نظر
شهرك   – رجايی  خ.شهيد  جی-  خ   – اصفهان  شهرستان  نشانی  به  عبدالرضا  فرزند 
شهرستان  نشانی  به  نظر  خوش  عبدالرسول  آقای   -3 پ3،  گلستان9-   – فرهنگيان 
اصفهان – خ.جی – خ.شهروند – شهرك صفائيه2- منزل پنجم – سمت راست خواسته: 
مطالبه وجه چك تصميم دادگاه: با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نمايد. رای دادگاه: آقای محمدجواد 
عبدالهی به وکالت از بانك انصار )موسسه پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدين( 
کيانوش خوش نظر و خانم مريم قاسمی   – به طرفيت آقايان عبدالرسول خوش نظر 
دادخواستی به خواسته مطالبه نود ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 069101-

92/1/29 از جاری 010085849008 )صاحب حساب آقای کيانوش خوش نظر و ساير 
خواندگان ضامن( و يك فقره سفته واخواست نشده به شماره 881690 به مبلغ بيست 
ميليون ريال به عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه تقديم 

نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاريه در جلسه رسيدگی شرکت نكرده 
ثابت  به مراتب فوق خواسته  با عنايت  اند  ننموده  تقديم  به مستندات  ايرادی نسبت  و 
مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چك و استفساريه آن 
249و314و403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت نود ميليون ريال بابت 
اصل خواسته – خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان وصول که بر مبنای 
دادرسی  کليه خسارت  و  گرديد  خواهد  محاسبه  مرکزی  بانك  اعالمی  تغيير شاخص 
و  حق الوکاله  ريال  هزار  چهل  و  دويست  و  ميليون  سه   – آگهی  نشر  هزينه  جمله   از 
سه ميليون و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد 
رای صادره غيابی ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه 
و سپس ظرف بيست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:35521 راجی رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 32 شعبه   93/10/3 تاريخ   1647 شماره  رای  موجب  به   1307/93 شماره:   12/527
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه مهدی صالحی 
طالخونچه به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت 
اصل خواسته )چك شماره 213209-92/2/20( و 165/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
80/000 ريال بابت نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 92/2/20 لغايت 
اجرای حكم با احتساب نيم عشر اجرای احكام. مشخصات محكوم له: محمود ميرزايی 
کوچه24- فرعی3- پالك42. ماده 34 قانون   – به نشانی خيابان هشت بهشت شرقی 
اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35523 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 32 شعبه   93/10/16 تاريخ   1701 شماره  رای  موجب  به   1306/93 شماره:   12/528
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه فرهاد حشمتی 
اصل  بابت  ريال   5/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
خواسته )چك شماره 093267-93/5/2( و مبلغ 160/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
80/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
)93/5/2( لغايت اجرای حكم با احتساب نيم عشر اجرای احكام. مشخصات محكوم له: 
محمود ميرزائی به نشانی خ هشت بهشت شرقی – ك24- فرعی3- پالك42. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35524 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/529 شماره: 388/93 به موجب رای شماره 702 تاريخ 93/4/31 شعبه 11 شورای حل 
 اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه حسن ملكی دولت آبادی

به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ سی و شش ميليون ريال بابت 
هزينه  ريال  ميليون  يك  مبلغ  و  دادرسی  هزينه  ريال   180/000 مبلغ  و  اصل خواسته 
کارشناسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها: 1- فتح ا... مرادی 
فرزند عزيزا... 2- اکبر رمضانی هر دو به نشانی اصفهان – ملك شهر – خ مطهری – خ 
آزادگان – کوچه برنا و نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35555 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/530 کالسه پرونده: 488/93 شماره دادنامه: 806-93/11/19 مرجع رسيدگی: شعبه 
 – احمدآباد  خ  نشانی  به  حشمتی  خاطره  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   15
ايوب  خوانده:  واحد102   – اول  طبقه   – نور  اداری  مجتمع   – توانا  شهيد  خ  روبروی 
عبدالهی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه رسيد عادی 93/2/28 با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای خاطره حشمتی به طرفيت ايوب عبدالهی به خواسته مطالبه 
مبلغ 2/250/000 ريال وجه رسيد عادی مورخه 93/2/28 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنايت به بقای اصول مستندات در يد خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
جلسه  در  خوانده  عدم حضور  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
2/250/000 ريال بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 80/000 
دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  همچنين  و  آگهی  نشر  هزينه  ريال 
1393/7/14 لغايت تاريخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ به خوانده 
قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
الف:35557  می باشد.م  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  خواهی   تجديدنظر 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/11/19-805 دادنامه:  شماره   489/93 پرونده:  کالسه   12/531
احمدآباد  خ  نشانی:  اصفهان خواهان: خاطره حشمتی  اختالف  15 شورای حل  شعبه 
– روبروی خ شهيد توانا – مجتمع اداری نور – طبقه اول – واحد102 خوانده: محسن 
اجرائی تادوانی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات 
با  رسيدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده 
قاضی  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت 
شورا: در خصوص دادخواست خاطره حشمتی به طرفيت محسن اجرائی تادوانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 93/7/10-045236 
دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخير  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ملی  بانك  عهده 
تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ 93/1/22 وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حكايت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
به  تجارت حكم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
170/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی و 80/000 ريال هزينه نشر آگهی به پرداخت 
خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 93/7/10 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ 
غيابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانك  شاخص 
الف:35558  بود.م  اين شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/532 کالسه پرونده: 1558/93ش33 شماره دادنامه: 2029-93/11/29 تاريخ رسيدگی: 
93/11/19 مرجع رسيدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
پالك31 خوانده:   – ك.صائب   – خ.ش شيرانی   – اول  تاصيدی نشانی: خ رباط   عبدا... 
اله يار ظفری نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عبدا... تاصيدی به طرفيت آقای اله يار ظفری 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه دو فقره چك به شماره های 906916-
با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  سپه  بانك  عهده  93/5/22و93/5/22-906917 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
بابت هزينه دادرسی و  و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و يكصد و هشتاد هزار ريال 

)93/5/22و93/5/22(  موصوف  چكهای  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارات 
و  غيابی  صادره  رای  می نمايد  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حكم  اجرای  تاريخ  تا 
 ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد.م الف:35560 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/9/27 تاريخ   1577 شماره  رای  موجب  به  1798/92ش33  شماره:   12/533
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه مجتبی 
تسليمی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به حكم بر محكوميت خوانده به استرداد 
مبلغ  پرداخت  نيز  فاکتورهاو  طبق  نشده  ساخته  عيار   18 طالی  گرم   225/240 عين 
و حق الوکاله  آگهی  نشر  بابت  ريال   240/000 مبلغ  و  دادرسی  هزينه  ريال   160/000
وکيل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 150/000 تومان بابت هزينه کارشناسی در 
حق محكوم له حجت ا... شهسواری با وکالت فرزانه الماسی به نشانی دروازه تهران – 
رباط اول – پل رباط – جنب داروخانه دکتر بزرگزاد – مجتمع اداری پزشكی – نوبهار 
يك – ط سوم – واحد6 و نيم عشر در حق اجرای احكام مدنی. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35561 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 2004-93/11/29 مرجع رسيدگی:  پرونده: 1272/93 شماره  12/534 کالسه 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سيد مهدی تسليمی نشانی: 
خوانده:  پالك42   – ك.سيروس   – دهقان  شهيد  ك.   – کاشانی  ا...  آيت  خ   – اصفهان 
جمشيد رستمی جوانمردی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای سيد مهدی تسليمی به طرفيت آقای جمشيد رستمی جوانمردی به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه چك به شماره 9158/080627-1393/5/6 به عهده 
بقای  و  پرونده  به محتويات  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  تعاون  بانك 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و دويست هزار ريال بابت هزينه 
تاريخ  از  تاديه  و  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزينه  و  دادرسی 
سررسيد چك موصوف )1393/5/6( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:35562 شعبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/535 شماره: 93-1694ش14 به موجب رای شماره 470 تاريخ 93/3/31 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه محمدجواد 
منتظمی فرزند محمد به نشانی مجهول المكان  محكوم است پرداخت مبلغ شش ميليون 
ريال وجه چك به شماره 237820 عهده بانك ملی و مبلغ يكصد و دوازده هزار ريال 
آگهی طبق  نشر  هزينه  و  قانونی  تعرفه  و حق الوکاله وکيل طبق  دادرسی  هزينه  بابت 
تا   91/8/15 موصوف  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له احمد صرامی فرزند محمدکريم شغل بازنشسته 
سنگتراشهای  کوچه   – شريعتی  خ   – اصفهان  نشانی  به  طاهرزاده  صفورا  وکالت  با 
شرقی – پالك8 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35567 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/536 شماره: 1695/92ش14 به موجب رای شماره 471 تاريخ 93/3/31 شعبه 14 
عطاءا...  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مرادی شاه فرزند عليرضا به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ ده 
ميليون ريال بابت وجه چك به شماره 515711 به عهده بانك صادرات و مبلغ يكصد و 
دوازده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و هزينه 
موصوف  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  و  تاخير  خسارت  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر 
91/9/8 تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له احمد صرامی فرزند محمدکريم شغل 
کوچه   – شريعتی  خ   – اصفهان  نشانی  به  طاهرزاده  صفورا  وکالت  با  بازنشسته 
سنگتراشهای شرقی – پالك8 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35568 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

12/537 خانم اعظم چترايی دارای شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسۀ 
داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از   6744/93
که شادروان بيژن غزالی بشناسنامه 502 در تاريخ 1393/10/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اعظم چترايی ش.ش 
42 نسبت با متوفی همسر 2- نيلوفر غزالی شماره ملی 1-127123968 نسبت با متوفی 
فرزند 3- مهشاد غزالی به شماره ملی 0-127208705 نسبت با متوفی فرزند والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35406 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   4769 دارای شناسنامه شماره  ايزدی  فرخنده  خانم   12/538
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  6700/93ح10  کالسۀ 
 93/11/1 تاريخ  در   73 بشناسنامه  رامشه  حيدری  رضا  شادروان  که  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
رامشه  حيدری  محمد   -2 )فرزند(   2400005151 ش.ش  رامشه  حيدری  جواد  به:1- 
ش.ش 1271580772 )فرزند( 3- نرگس حيدری رامشه ش.ش 1272466167 )فرزند( 
4- فرشته حيدری رامشه ش.ش 536 )فرزند( 5- فرخنده ايزدی ش.ش 4769 )همسر(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35407 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/539 کالسه پرونده:525/93 شماره دادنامه: 804-93/11/19 مرجع رسيدگی: شعبه 
- خ18-  فرايبورگ  نشانی  کاتوزيان  اصفهان خواهان: شهال  اختالف  15 شورای حل 
پ16 خوانده: محمد طهماسبی بروجنی نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به تحويل 
عين 4 دستگاه پكيج وايالنت گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان شهال کاتوزيان به طرفيت خوانده محمد طهماسبی بروجنی 
به خواسته الزام به انجام تعهد و تحويل عين 4 دستگاه پكيج وايالنت شعبه با بررسی 
محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی خواهان و صورتجلسه دادرسی مورخه 
93/9/16 و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی و مالحظه رسيد عادی مورخه 
1391/4/12 در يد خواهان دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و به استناد 
ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به استرداد 4 دستگاه 
و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  مبلغ 160/000  و  عنوان اصل خواسته  به  وايالنت  پكيج 
حكم  نمايد  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  آگهی  نشر  هزينه  نوبت  يك  پرداخت 
صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و 20 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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۳۰ درصد تخفیف برای خرید 
زمین  شرکت های دانش بنیان

معاون، پژوهش، آموزش و فن��اوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: به ش��رکت های دانش بنیان 
۳۰ درصد تخفیف برای خرید زمین ارائه می ش��ود.  
علی اصغ��ر توفیق در نشس��ت خب��ری » همکاری 
صنعت و دانش��گاه، فرصت مطالعات��ی در صنعت و 
پس��ا دکترای صنعت��ی« گفت: در حدود ۳۰ س��ال 
اس��ت که درباره ارتباط صنعت و دانش��گاه فعالیت 
ش��ده، ولی این تفاهمنامه اولین باری اس��ت که به 
صورت رس��می به این ارتباط تاکید دارد. وی افزود: 
ارتباط صنعت و دانشگاه یک ارتباط دینامیک، پویا 
و بی انتها است؛چون هم صنعت و هم دانشگاه هر دو 
رو به رشد هستند و موجودات رو به رشد نمی توانند 
بدون تعامل و تغییر باشند.معاون پژوهش، آموزش 
و فن��اوری وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اظهار 
داش��ت: در قال��ب ای��ن تفاهمنامه ای ک��ه بین این 
وزارتخانه و وزارت علوم به امضا رسید به همه روسای 
سازمان های استانی در سراسر کش��ور ابالغ شده تا 
معاونان پژوهشی خود را به عنوان مشاوران پژوهشی 
در جلس��ات مرتبط با صنعت و معدن شرکت دهند 
تا شاهد ارتباط صنعت و دانش��گاه در آینده باشیم.

توفیق گفت: این مش��اوران پژوهش��ی می توانند با 
تش��کیل یک ش��ورای مش��ورتی، ارتباط صنعت و 
دانش��گاه را برقرار کنن��د. وی اف��زود: در حدود ۴۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت، معدن 
و تجارت اس��ت که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل 
می شود. الزم است که این اقتصاد پویا باشد و از این 
رو باید به سمت فعالیت های کاربردی برویم.معاون 
پژوهش، آم��وزش و فن��اوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه در ش��بکه های توزیع کش��ور 
مشکل داریم، افزود: در فروشگاه های ما علمی برای 
ارتباط با مش��تری، تبلیغات، حضور در بازار جهانی، 
توسعه صادرات و مواردی از این دست وجود ندارد. 
این علم در دانشگاه هاس��ت ؛ بنابرای��ن ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه باید توسعه یابد.توفیق عنوان کرد: 
محل تولید اندیشه از شرکت های دانش بنیان است 
و شهرک های صنعتی و فناوری محل تولید محصول 

و تجاری سازی آنهاست.

ای��ام ن��وروز و تعطی��الت س��ال جدید ب��ازار 
مس��افرت را داغ م��ی کن��د؛ ب��ه همی��ن 
توصی��ه تغذی��ه  متخصص��ان   دلی��ل 

  می کنند، مس��افران ن��وروزی قب��ل از ورود به 
رس��توران های ب��ی نام و نش��ان بی��ن راهی از 
کیفیت و س��المت غذای آنها مطمئن ش��وند.  
عض��و هی��ات علم��ی دانش��کده عل��وم تغذیه 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ته��ران ب��ا تاکید بر 
 مص��رف غ��ذای س��الم در ط��ول س��فرگفت:

خانواده ها بهتر اس��ت غذاهای س��اده و خانگی 
مانند انواع کوو و کتلت به همراه داشته باشند و از 

خوردن غذاهای آبکی، پرچرب و فست فودها اجتناب 
کنند. فریبا کوهدانی افزود:با ح��رارت دادن غذاهایی 
که در طول سفر س��رد نگاه داشته ش��ده اند می توان 
 خطر عوامل بیماری زا را تا حد زیادی کاهش داد. وی

 در ب��اره نحوه نگه��داری م��واد غذایی تصری��ح کرد: 
 بهتر اس��ت مواد غذایی در محیطی خنک مانند کنار 

کیسه های یخ نگهداری شود.
مراقب افزایش وزن باشید

کوهدانی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز مراقب افزایش 
وزن خود باش��یدگفت:یکی از پیامدهای شایع در ایام 
نوروز اضافه وزن ناش��ی از عدم توازن در اس��تفاده از 
مواد غذایی پرکالری اس��ت. وی اظهار ک��رد: در دید 
 و بازدیده��ای ن��وروزی ازانواع ش��یرینی، ش��کالت و

 آجیل ها که ح��اوی مواد غذایی پرکالری هس��تند از 
مهمانان پذیرایی می شود که در صورت رعایت نکردن 
مقدار دریافت این مواد س��بب افزایش وزن می شود. 
کوهدانی با بیان اینکه آجیل ها جزو منابع بسیار مغذی 
هس��تند ادامه داد: مغزها مقادیر زیادی چربی اشباع 
ش��ده دارند، بنابراین از زیاده روی در خوردن آنها باید 

خودداری کرد.
آجیل های کم نمک استفاده کنید

وی توصیه کرد که حتی االمکان از آجیل های خام یا از 
انواع کم نمک آن استفاده کنید؛ چرا که نمک موجود 
در آجیل برای افرادی که به فشار خون یا بیماری های 

قلبی و عروقی مبتال هستند مضر است. کوهدانی اضافه 
کرد:آجیل و مغزها دارای ویتامین و آنتی اکسیدان های 
مختلف هستند؛ اما بس��یاری از افراد به دلیل افراط در 
مصرف آن سبب اضافه وزن خود در این ایام می شوند.

از ش�یرینی های کوچک و س�بک استفاده 
کنید

عضو هیات علمی دانش��کده علوم تغذیه دانشگاه علوم 
پزشکی تهران درباره میزان مصرف ش��یرینی در ایام 
نوروز گفت: بهتر است از شیرینی های خشک،کوچک 
و کم کالری استفاده شود. وی اظهار کرد : زیاده روی در 
مصرف شیرینی سبب افزایش میزان قند و چربی خون 
 شده و س��المتی افراد به خصوص س��المندان به خطر

 می افتد.کوهدان��ی توصیه کرد: بهتر اس��ت به جای 
پذیرایی از مهمانان با انواع ش��یرینی ها، از میوه های 

تازه یا خشک استفاده کرد.
پرهیز از پرخوری 

وی توصیه کرد: اگر در دی��د و بازدیدهای روزانه میوه، 
شیرینی و شکالت زیادی خورده اید کمی به دستگاه 
گوارش خود استراحت دهید؛ مثال شام سبکی بخورید 
یا اینکه ش��ام را حذف کنید. کوهدان��ی ادامه داد: اگر 
قصد تنظیم برنامه غذایی مناسب برای نوروز را دارید، 
کالری ش��یرینی ها، آجیل و میوه هایی که معموال در 
این روزها مصرف آنها افزایش پیدا م��ی کند را نیز در 
نظر بگیرید. وی گفت:برخالف تصور عده ای، میوه ها 

هم کالری دارند که در صورت مصرف زیاد همان 
نقش مصرف زیاد برن��ج و غذاهای چرب در چاق 
شدن را دارند. این متخصص تغذیه توصیه کرد: 
سعی کنید تحرک و ورزش کافی در برنامه روزانه 
خود بگنجانید و روزانه حداقل نیم ساعت پیاده 

روی کنید.
رژیم غذای�ی س�المندان و بیماران را 

فراموش نکنید 
کوهدان��ی ب��ه رعایت رژی��م غذایی بیم��اران و 
س��المندان در ایام نوروز اش��اره کرد و گفت: در 
صورتی که بیمار دیابتی یا بیماری های غیرواگیر 
مانند قلبی، عروقی در جمع خانواده شما حضور دارند، 
رژیم غذایی آنها را رعایت و غذای مناس��ب در اختیار 

آنها قرار دهید.
آب و میوه را فراموش نکنید

کوهدانی یکی از مشکالت شایع س��فرهای نوروزی را 
یبوست عنوان کرد که به دلیل کمبود دریافت مایعات 
و میوه و س��بزی ایجاد می ش��ود. وی توصیه کرد که 
برای جلوگیری از این مشکل بهتر است میوه و سبزی 
و مایعات مصرفی خود را در طول س��فر افزایش دهید. 
عضو هیات علمی دانش��کده علوم تغذیه دانشگاه علوم 
پزش��کی تهران اظهار کرد: ممکن اس��ت دسترس��ی 
به میوه وس��بزی در مسافرت دشوار باش��د که در این 
مواقع می توان از میوه های خشک مانند انجیر و آلوی 
خشک اس��تفاده کرد. وی در باره نوشیدن آب هنگام 
س��فر گفت: در طول س��فر و به وی��ژه در مناطقی که 
کیفیت آب پایین است بهتر است از آب معدنی استفاده 
شود و از آب های لوله کش��ی که کیفیت آن مشخص 
نیست اس��تفاده نکنید. کوهدانی گفت:آب آشامیدنی 
را به مق��دار مورد نی��از تامین کرده ، ب��ه خصوص اگر 
به مناطق گرمتر س��فر می کنید، ضروری اس��ت آب 
معدنی یا آب س��الم و بهداش��تی را به همراه داش��ته 
باشید. این متخصص تغذیه ادامه داد: از آشامیدن آب 
 چش��مه ها خودداری کنید و در صورت اجبارحتما آن

 را بجوشانید.

مهمان رستوران های بین راهی نشوید
 همسرتان شیفته شنیدن

 این جمالت است

تا زمانی که با این احساس��ات درونی تان جمله ای نسازید و 
همسرتان را از آنها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی 
مش��ترک تان نخواهد افتاد. اگر هم از اهمی��ت این جمالت 
باخبرید اما نمی دانید چه بگویید و از کجا ش��روع کنید، بهتر 
اس��ت از این توصیه ها کمک بگیرید و با دنیای زنان آش��ناتر 

شوید.
چقدر زیبایی

زن ها دوست دارند ظاهرشان را ستایش کنید و گاهی به آنها 
بگویید که چه چهره زیبایی دارند. حتی اگر همسر شما واقعا 
به این زیبایی نباشد، از اینکه گمان کند در نظر شما این طور 
به نظر می رسد، احس��اس غرور خواهد کرد.البته بی گدار به 
آب نزنید و بدون آنکه برای حرف تان دلیلی داش��ته باشید او 
 را س��تایش نکنید. چون درس��ت در زمانی که به همسرتان 
می گویید، چقدر زیبا هستی،  او دلیل شما را خواهد پرسید و 
خواهد گفت از چه نظر؟ پس سعی کنید برای این ادعای تان 
جزئیاتی را هم مطرح کنید و به این فکر کنید، چه چیز در او 

زیباتر است و بعد سراغ تعریف کردن بروید.
تو خیلی خاصی

این که همسر شما بشنود که او فردی بی همتاست و هیچ زن 
دیگری نمی توانسته شما را به این اندازه خوشبخت کند، یک 
حس فوق العاده به او می دهد. زن ها دوست دارند، بدانند که 
با تمامی گزینه های دیگری که شاید همسرشان به آنها برای 
ازدواج درنظر داش��ته فرق می کنند و آنها ویژگی هایی دارند 
که از نظر شوهرشان در هیچ کدام از زن های دور و بر هم وجود 
ندارد. شما باید این خاص بودن را به او گوشزد کنید و بگویید 
که کدام یک از ویژگی های همسرتان بیش از دیگر ویژگی ها، 
ش��ما را تحت تاثیر قرار داده. این موضوع نه تنها حس خوب 
مورد توجه قرار گرفتن و قدردانی ش��ما را به او می دهد، بلکه 
باعث می شود که او تمرکز بیشتری روی ویژگی های مثبتش 

داشته باشد و برای پررنگ کردن شان تالش کند.
با تو بودن بی نظیر است

زن ها دوست دارند، همسرش��ان به رابطه ای که دارد افتخار 
کند و به دلیل آرامش��ی ک��ه در این رابطه دارد ه��م از آن ها 
قدردانی کند. این قدردانی ممکن است به شکل های مختلفی 
صورت بگیرد. مثال وقتی مردی زودتر از س��ر کار می آید و به 
همسرش می گوید، دوست داشتم امروز بیشتر کنار تو باشم 
یا این که دوست دارم وقتم را بیشتر با تو بگذرانم و باقی مانده 
کارهایم را هم کنار تو انجام دهم می تواند یک حس فوق العاده 

را در زنان ایجاد کند.
دوستت دارم

اگر می خواهید همس��رتان از این که دوستش دارید مطمئن 
شود چاره ای جز گفتن این حرف ندارید؛ اما مهم تر از گفتن 
این حرف ها عملکرد شماست. زن ها دوست دارند عشق تان را 
با کارهای تان نشان دهید. دادن یک شاخه گل، یک هدیه بی 
مناسبت، پیامک های احوالپرسی طول روز و خیلی کارهای 
ساده دیگر می تواند تاثیر خاصی روی رابطه شما بگذارد و این 
زندگی را در چشم همسرتان افتخار آمیزتر کند. اما ماجرا به 
همین جا ختم نمی شود، شما باید مراقب تمام حرف هایی که 
میان تان رد و بدل می شود باش��ید و فکر نکنید کلمات تاثیر 
چندانی ندارند.مهم تر از همه این ک��ه باید مراقب قول هایی 
که به همسرتان می دهید باش��ید. گرچه پاسخ مثبت شما به 
خواسته های همسرتان می تواند او را خوشحال کند،  اما عمل 
نکردن به وعده های کوچک و بزرگ تان مشکل را چند برابر 
خواهد کرد و تاثیری منفی روی نگاه همسرتان به شما و رابطه 

خواهد گذاشت.
متاسفم

برای زن ها مهم ترین اتفاقی که م��ی تواند بعد از یک دعوا یا 
دلخوری پیش بیاید، شنیدن عذرخواهی مردشان است.آن ها 
دوست دارند تاسف واقعی شما را ببینند و بعد از این دلخوری 

ها مورد دلجویی قرار گیرند. 
غرورت��ان را کن��ار بگذاری��د و اگ��ر اش��تباه کرده ای��د قبل 
از توضی��ح دادن دالی��ل ت��ان از او ع��ذر خواه��ی کنی��د.

اینک��ه ش��ما ب��دون گفت��ن این ک��ه پش��یمان اید ش��روع 
 به توضی��ح دادن و دلیل تراش��ی کنی��د می توان��د ناراحت

 کننده ترین واکنش بعد از دعوا برای یک زن باش��د.پس اگر 
نمی خواهید اوضاع را از این که هس��ت خراب تر کنید با یک 
جمله ای که از ته دل می گویید همه چی��ز را رو به راه کنید؛ 

بگویید: ببخشید ؛  متاسفم.
همه چیز را درست می کنم

حتی اگر یک س��وپرمن نباش��ید باید بتوانید به همس��رتان 
اطمینان دهیدکه همه چیز تحت کنترل است و تا زمانی که در 
کنارش هستید نمی گذارید زندگی تان را چیزی تهدید کند.

گرچه ش��ما با رفتارهای تان باید این اطمینان را در او ایجاد 
کنید؛ اما در لحظاتی که او از ته دل غمگین اس��ت و احساس 
اضطراب می کند باید این جمل��ه جادویی را به کار ببرید و به 

او آرامش دهید.

زیر یک سقف

برخ��ی م��واد غذای��ی چن��ان خواص��ی 
دارند که باعث ش��گفتی می ش��وند؛ مثال 
اینک��ه فلفل ب��ا اس��ترس و ی��ا ب��ادام با 
بی خوابی مقابل��ه می کند. با ما باش��ید تا 
 بیش��تر با این خ��واص اعجازانگیر آش��نا 

شوید.
سیب برای مقابله با خستگی

خیلی از مردم برای رفع خستگی و احساس 
آرامش به سمت نوش��یدن قهوه می روند؛ 
اما حتم��ا می دانید که قه��وه باعث ایجاد 
اختالل در خواب افراد حس��اس می شود. 
این در حالی است که خوردن سیب بدون 
 اثر منفی روی خواب می تواند خستگی را از
 جان تان به در می کن��د و آرامش را برای 
تان به ارمغان می آورد. س��یب به دو دلیل 
باعث رفع خستگی و ایجاد آرامش می شود 
و تاثیری مش��ابه کافئین به جا می گذارد. 
اول اینکه عمل جویدن باعث فعال ش��دن 
مغز می شود )مانند جویدن آدامس( و دوم 
اینکه میزان فس��فر و فروکتوز موجود در 
سیب باعث فعال ش��دن و تقویت سیستم 
عصبی می شود. خواص س��یب بی شمار 
است؛ از کاهش کلس��ترول گرفته تا ایجاد 
احساس آرامش طوالنی مدت. از این به بعد 
می توانید از این میوه برای رفع خستگی و 

آرامش روحی نیز استفاده کنید.
فلفل برای رفع استرس

فلفل برای مقابله با اس��ترس مفید است. 
اگ��ر از س��وزش مع��ده رن��ج نمی بری��د، 
می توانید با جویدن فلفل بر استرس های 
تان غلبه کنید. ب��ه خاطر اینک��ه مغز در 
واکنش به تندی فلفل، با سرعت بیشتری 
آندورفی��ن تولی��د می کن��د. بهتر اس��ت 
بدانید که آندورفی��ن یکی از هورمون های 
آرامش بخش است. عالوه بر این اگر دچار 
کرامپ های عضالنی ناش��ی از اس��ترس 
می ش��وید، بهتر اس��ت بدانید که جویدن 
فلفل خاصیت مسکنی دارد و برای تسکین 

دردهای عضالنی موثر است.
ی��ک مش��ت ب��ادام ب��رای مقابله با 

اختالالت خواب
بادام سرش��ار از منیزیم است. به عقیده ی 
محقق��ان ارتباطی بین کمب��ود منیزیم و 
اینسومینا )بی خوابی( وجود دارد. به نظر 
می رسد که مصرف روزانه یک مشت بادام به 
ویژه نزدیک خواب باعث آرامش عضالت و 
عصب ها شده، میزان ترشح هورمون خواب 
یعنی مالتونین را افزای��ش و در عین حال 

میزان کورتیزول یا همان هورمون استرس 
را کاه��ش می دهد. بهتر اس��ت بدانید که 
با مصرف بادام همچنی��ن می توانید خطر 
ابتال به دیاب��ت ن��وع 2 و همچنین چاقی 
مفرط را نیز کاهش دهید. نتایج پژوهش ها 
 نش��ان می دهند ک��ه ب��ادام ی��ک میان 
وع��ده ی مغذی و حاوی خواص ش��گفت 

انگیز است.
هویج برای افزایش حافظه

یک عدد هوی��ج 157 درصد نی��از روزانه 
به ویتامین A را تامین می کند و ش��هرت 
زیادی در تقویت قدرت بینای��ی دارد. اما 
باید بدانید که خواص هویج به اینجا ختم 
نمی شود. بتاکاروتن موجود در این سبزی 
باعث تقویت حافظه شده و قدرت حفظ و 
انتقال مطالب را در ذهن افزایش می دهد. 
توصی��ه می کنیم ب��ه خص��وص در فصل 

امتحانات هویج بیشتری میل کنید.
بادام هندی برای مقابله با پوسیدگی 

دندان
برخ��ی از ترکیب��ات مفی��د موج��ود در 
بادام هندی که ب��ا نام اس��ید آناکاردیک 
معروف هستند ش��هرت زیادی در مقابله 
باکتری های مس��وول پوس��یدگی دندان 
دارند. به خاطر اینکه این ترکیبات خواص 
آنتی باکتریایی دارن��د. اگر نمی خواهید به 
این زودی ها دندان های تان را کرم بخورد 

روزانه چند دانه بادام هندی میل کنید.
اسفناج بیشتر و گوشت کمتر برای 

ترک سیگار
اگر به فکر س��المتی خود افت��اده اید و به 
دنبال راهی برای ترک س��یگار هس��تید 
بهتر اس��ت ب��دن ت��ان را قلیای��ی کنید. 
این حالت در س��ایه مصرف م��واد غذایی 
مناس��ب اتف��اق می افت��د. عالوه ب��ر این 
داش��تن تع��ادل ب��ازی اس��یدی داخلی 
بدن باعث پیش��گیری از ابتال به س��ندرم 
 قطع نی��ز می ش��ود. اگر pH خ��ون تان
 قلیایی تر باش��د، نیکوتین جری��ان پیدا 
می کند. در نتیجه احساس کمبود زیادی 
نمی کنید و به این ترتیب راحت تر سیگار 
را کنار می گذارید. برای قلیایی شدن خون 
تان الزم است که اسفناج و سبزیجات سبز 
رنگ، س��یر، بادام و چای سبزی بیشتری 
میل کنید و در عین حال مصرف گوش��ت 
قرمز، قهوه و قن��د را کاهش دهید و نیازی 
 به گفتن نیس��ت که الکل ه��م باید حذف

 شود.

 با خواص شگفت انگیز این  
خوراکی ها آشنا شوید
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