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گذر از رنج بی آبی،

 فرهنگسازی است

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 
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فدراسیون، خانه من است
رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: رضازاده به عنوان 
ورزشکار بسیار موفق بود و واقعا خوشحال می شوم اگر 
او به عنوان مشاور بتواند در کنار ما حضور داشته باشد.

 علی مرادی پس از 9 س��ال دوباره ب��ه عنوان رییس 
فدراس��یون وزنه برداری انتخاب ش��د تا دوران جدید 

ریاست خود را بر عرصه پوالدسرد آغاز کند.
بر همین اس��اس و پس از انتخاب دوباره مرادی برای 
حضور بر صندلی ریاست فدراس��یون وزنه برداری در 
مورد مس��ائل روز این رش��ته ورزش��ی دقایقی با وی 
همکالم شدیم که متن کامل گفت و گوی مرادی در 

زیر می آید:
لطفا مهم تری��ن برنامه های خود را ب��رای دوره جدید 

ریاست تان بر فدراسیون وزنه برداری تشریح کنید.
بیش��ترین تالش من این اس��ت که بحث ساختاری 
فدراس��یون را س��ر و س��امان دهم ک��ه از جمله این 
س��اختارها تش��کیل کمیته ه��ا و اقدامات اساس��ی 
هست که باید این کمیته ها انجام دهند. از مهم ترین 
برنامه هایم تش��کیل کمیته فنی اس��ت که در اسرع 
وقت این کمیته را تشکیل خواهیم داد و پس از آن به 
مباحث زیربنایی خواهیم پرداخت و س��عی می کنیم 
 پروتکل  های هم��کاری را با نهاده��ای مختلف امضا

 کنیم.
در بسیاری از موارد و برنامه ها در دوران مدیریت قبلی 

شاهد رکود بودیم، در این...
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گوهری پنهان در همسایگی قیصریه

حفاظت آمریکا از سایرکشتی 
در تنگه هرمز

ایران ، 20 پیشنهاد برای نابودی 
سالح های هسته ای داد

شریك سابق، حساب همکارش 
را خالي کرد

 دالالن حیثیت
 در دام فتا
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان  کميسيون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری اصفهان در چارچوب وظايف محوله در نظر دارد امور حمل و نقل اتباع خارجی 
از اردوگاه مراقبتی استان به سمت نقاط مرزی و ساير امور جانبی آن را از طريق مناقصه به شركت های توانمند واجد شرايط 
واگذار نمايد، بدينوسيله از شركتهای متقاضی دعوت به عمل می آيد از تاريخ 1394/02/16 تا 1394/02/22 در ساعات اداری 
با ارائه سوابق كار جهت اخذ اسناد مربوطه به اين اداره كل به آدرس اصفهان – خيابان طيب – جنب مركز تصويربرداری »جم« 

مراجعه نمايند.

 دس�تگاه مناقصه گ�زار : ش�ركت آب وفاض�الب روس�تايی اس�تان اصفه�ان  ) ارقام ب�رآوردو
تضمين به ريال (

    *- محل دريافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي استان 
اصفهان واقع درميدان جهاد

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

  * - تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 14 /94/02  لغايت 94/02/22
   *- مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

  * -  آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  03 /94/03
    * -  تاريخ جلسه مناقصه :   دوشنبه مورخ  04 /94/03ساعت 9صبح درمحل سالن جلسات شركت
    ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir و سايت شركت مهندسي آب 
وفاضالب كشور به  نشاني http://tender.nww.co.  ir وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني         

IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
                  » شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.«

اطالعيه

 آگهی مناقصه شماره94-786    
» یك مرحله ای«

مبلغ تضمينبرآورد دستگاهصالحيتعنوان مناقصه

1

خرید و حمل و تخليه لوله گالوانيزه 6 اینچ با 
ضخامت 5 ميلی متر جهت آبرسانی روستاهای 
تابعه شهرستان نائين به مقدار 3800 متر طول

کليه توليد کنندگان و 
فروشندگان  واجد صالحيت

2.600.000130.000.000

ردیف

2

یادگار ام��ام گفت: بزرگتری��ن ِدین ما این اس��ت که نام 
امام)ره( را برای جامعه و نسل بعد، توام با آزادگی، رفاه و 

مشکل گشایی زنده نگه داریم.
حجت االس��الم و المسلمین سید حس��ن خمینی طی 
س��خنانی در جم��ع مس��ووالن س��تاد اجرای��ی فرمان 
ام��ام و بنی��اد برکت، ب��ا ارزش��مند دانس��تن اقدامات 
ای��ن س��تاد، اظهار ک��رد: آن چ��ه به ن��ام ام��ام)ره( در 
جامعه ما فعالیت می کن��د، باید زینت امام)ره( باش��د؛ 

 همان گون��ه ک��ه از معصومین)ع( نقل ش��ده اس��ت که
 » برای ما زینت باشید و مایه سرافکندگی نباشید« و از 
همین رو هر مجموعه ای که نام امام)ره( دارد و در رأس 
آن خود جمهوری اسالمی، باید زینت امام)ره( بوده و با 

عملکردی که نشان می دهد، باعث محبوبیت خود شود.
وی با امیدوار کننده خواندن گزارش رییس ستاد اجرایی 
فرمان امام  افزود: آن زینتی که باید نام امام را در بر داشته 

باشد در مجموعه ستاد اجرایی شاهدیم...

سیدحسن خمینی:

جمهوری اسالمی باید زینت امام)ره( باشد

3 3

لزوم تاسیس خانه معماری 
در اصفهان 

 شکست رکورد ورود
 گردشگر به ابیانه

رونق عصارخانه شاهی،  نیازمند همت بلند شهرداری؛



حفاظتآمریکاازسایرکشتی
درتنگههرمز

ارتش آمریکا اعالم کرد: احتمال دارد ناوهای آمریکایی عالوه بر حفاظت از کشتی های 
تجاری این کشور در تنگه هرمز کشتی های دیگر کشورها را نیز اسکورت کنند.

در پی توقیف یک کشتی تجاری آمریکایی در آب های خلیج فارس توسط نیروهای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ارتش آمریکا روز جمعه اعالم کرد: ممکن است 
به ناوهای این کشور اجازه دهد تا عالوه بر اس��کورت کشتی های آمریکایی در تنگه 

هرمز از کشتی های دیگر کشورها نیز محافظت کند.
پاتریک رایدر یک سخنگوی ارتش آمریکا در این باره گفت: برنامه کنونی ما این است 
که از کشتی هایی حفاظت کنیم که پرچم آمریکا را حمل می کنند. اگرچه رایزنی ها 

برای اسکورت کشتی های دیگر کشورها نیز در جریان است.
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یادگار امام گف��ت: بزرگتری��ن ِدین ما این اس��ت که نام 
امام)ره( را برای جامعه و نس��ل بعد، توام با آزادگی، رفاه و 

مشکل گشایی زنده نگه داریم.
حج��ت االس��الم و المس��لمین س��ید حس��ن خمینی 
طی س��خنانی در جمع مس��ووالن س��تاد اجرایی فرمان 
ام��ام و بنی��اد برک��ت، ب��ا ارزش��مند دانس��تن اقدامات 
این س��تاد، اظه��ار ک��رد: آن چه ب��ه ن��ام ام��ام)ره( در 
جامعه ما فعالی��ت می کند، بای��د زینت امام)ره( باش��د؛ 
 همان گون��ه ک��ه از معصومین)ع( نقل ش��ده اس��ت که

 » برای ما زینت باشید و مایه س��رافکندگی نباشید« و از 
همین رو هر مجموعه ای که نام ام��ام)ره( دارد و در رأس 
آن خود جمهوری اس��المی، باید زینت امام)ره( بوده و با 

عملکردی که نشان می دهد، باعث محبوبیت خود شود.
وی با امیدوار کننده خواندن گزارش رییس ستاد اجرایی 
فرمان امام  افزود: آن زینتی که باید نام امام را در بر داشته 
باشد در مجموعه ستاد اجرایی شاهدیم و امیدواریم که این 
مجموعه بُعد خدمتگزاری خود را در جامعه تقویت کند تا 
در هر نقطه دور این مرز و بوم که برویم، نام س��تاد و بنیاد 

برکت را توأم با خدمت و کمک به محرومین ببینیم.
وی به حجم باالی س��رمایه گذاری بنیاد برکت اشاره کرد 

و گفت: این حجم سرمایه باعث می ش��ود هر جا نام ستاد 
اجرایی برده شود، به روح امام)ره( شادباش نثار شود و یک 
زینت برای امام)ره( باش��د که این بعد کار خود را همواره 

باید تقویت کنید.
سیدحسن خمینی با اشاره به تأکید رییس ستاد اجرایی 
فرمان امام بر این که این س��تاد رقی��ب بخش خصوصی 
نیس��ت ادامه داد: این که ستاد در جایی س��رمایه گذاری 
می کند که کس��ی امکان حضور در آن را ندارد، یک م ژده 

و خبر خوش است.
وی گف��ت: ای��ن مجموعه و همه ما نس��بت به ام��ام)ره( 
دین بزرگی داریم و بزرگ ترین دین ما این اس��ت که نام 
 امام)ره( را برای جامعه و نس��ل بعد، توام با آزادگی، رفاه و

 مش��کل گش��ایی زن��ده نگ��ه داری��م ک��ه م��ن 
اجرای��ی  س��تاد  مجموع��ه  در  را  ع��زم  ای��ن 
خ��ود مطل��وب  کم��ال  ب��ه  امی��دوارم  و   دی��دم 

 برسد.
وی در س��خنان خود همچنین با تش��کر از خدمات بنیاد 
برکت به وی ژه در بخش درمان تش��کر کرد و یادآور ش��د: 
ستاد اجرایی فرمان امام در آخرین ماه های عمر پر برکت 
امام)ره( شکل گرفت و ایشان آقایان عسکراوالدی، کروبی و 

صانعی را برای تصدی آن ستاد انتخاب کردند. البته در ابتدا 
تصور نمی شد که مجموعه ای با این عظمت شکل بگیرد ، اما 
پرونده های بر زمین مانده ای وجود داشت که وضعیت آن ها 
به عنوان یکی از شئون حکومتی باید مشخص می شد، اما 
 در ادامه آن پرونده های دیگری به دستور کار ستاد اضافه

 شد.
یادگار امام همچنین به شوخی خطاب به دست اندرکاران 
این س��تاد گفت: بعضی جاها مردم فک��ر می کنند آن چه 
ش��ما انجام می دهید، چون نام امام را داری��د، زیر نظر ما 
انجام می شود و ش��کایت تان را به من می کنند؛ درحالی 
که من ب��ه آن ه��ا می گوی��م این ها اگ��ر از م��ن چیزی 
 نگیرند خوب اس��ت و این مجموعه ارتباطی به بیت امام

 ندارد.
وی پیش از س��خنان خود، به مدت دو ساعت از خدمات و 
دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
و بنیاد برکت وابسته به این س��تاد بازدید کرد و مسووالن 
مربوطه توضیحات الزم را در خصوص خدمات بهداشتی و 

درمانی، صنعتی، تولیدی و... به وی ارائه کردند.
همچنین در این مراس��م که آیت اهلل سیدمحمد موسوی 
بجنوردی، محمدعلی انصاری و جمعی از مدیران موسسه 
تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی نیز حضور داشتند.مخبر 
دزفولی، رییس س��تاد اجرایی فرمان امام گزارش��ی را از 
روند اقدامات این س��تاد ارائه ک��رد و با تأکی��د بر این که 
درآمدها و هزینه های ستاد ش��فاف و روشن است، اظهار 
کرد: با تدبی��ر و درایت هم��کاران، درآمده��ا در مناطق 
محروم برای مستضعفان هزینه می شود و در این راستا در 
سال گذشته به 27 هزار بیمار صعب العالج کمک دارویی 
انجام شد و ساخت ده بیمارستان نیز در مناطق محروم با 
هزار تختخواب به تمام رس��ید؛ همچنین یک بیمارستان 
هش��تصد تختخوابی با پیش��رفته ترین امکانات در حال 

ساخت است.
وی افزود: در ستاد حتی یک فعالیت که مالیات آن پرداخته 
نشود، وجود ندارد و از حقوق کارمندان و کارگران گرفته تا 
مدارسی که احداث می شود، مالیات آن پرداخت می شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان این که »فعالیت های 
ما در جهت مصالح نظام اس��ت«، تأکید ک��رد: در انتخاب 
ش��رکای کاری، اولوی��ت با مواردی اس��ت ک��ه اولویت و 
ضرورت و خالء کشور اس��ت و به هیچ وجه نمی خواهیم 
با م��ردم رقابت کنی��م و هر ج��ا کار ما به نقطه ای رس��د 
 ک��ه می توانیم به م��ردم واگذار کنی��م، ای��ن کار را انجام 
می دهیم.همچنین در بخش هایی که دولت به دلیل مسائل 
استراتژیک نمی تواند ورود کند و مردم هم قادر نیستند، 

ما وارد می شویم.

سیدحسنخمینی:

جمهوری اسالمی باید زینت امام)ره( باشد
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روحانیفعالقصدتغییر
وزراراندارد

پس از اصرار یک خبرنگار در ش��یراز در ب��اره ضرورت 
 تغیی��ر در کابیت��ه، رییس جمهور پاس��خ داده اس��ت:

 » وزرای فعال کم نداریم. در عین حال چنان چه کابینه 
نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می دهیم اما امروز نیازی 

به این کار وجود ندارد«.

اجرایاسالمباقتلهایحیثیت
جمهوریاسالمیرانشانهرفت

سید ش��هاب الدین چاوشی،  معاون سیاس��ی استاندار 
تهران در همایش سراس��ری اعضای ش��ورای اسالمی 
شهر و روس��تای شهرس��تان مالرد در س��خنانی که از 
س��وی رس��انه های محلی منتشر ش��ده گفته: شرایط 
داخلی و خارج��ی ما ه��ردو قابل تامل وتوجه اس��ت . 
رییس جمهور در سخنرانی رسمی در میان فرماندهان 
نیروی انتظام��ی مطالبی را بیان م��ی کنند که دغدغه 
مهم در جمهوری اسالمی اس��ت و برخی از کوته بینان 
برداش��ت های انحرافی م��ی کنند . برخ��ی ها مطلب 
 را عمیق نم��ی س��نجند .مطالعه نمی کنن��د و متوجه

 نمی ش��وند غرض رییس جمهور چه بوده است . آقای 
رییس جمهور یک جمله کلیدی در صحبت های شان 
وجود داشت . که خیلی هم جنجالی شد .آن جمله این 
بود که نیروی انتظامی و پلیس موظف به اجرای قانون 
هستند نه اس��الم .وی ادامه داده: این که در جمهوری 
اسالمی هرکسی به خودش حق بدهد که هر طوری که 
اسالم را می فهمد اجرا کند، این شکل قرار گرفتن اسالم 
به عنوان یک ملعبه برای هوس های سیاسی است . مگر 
کسانی که در گذشته با تشخیص خودشان می خواستند 
اسالم را اجرا کنند با ارتکاب قتل های های زنجیره ای 
اعتبار و حیثیت جمهوری اسالمی را نشانه نرفتند . چه 
جوری می توانی��م اجازه بدهیم تو جامعه هر کس��ی به 
اجتهاد ش��خصی خود عمل کند . پذیرفت��ن این یعنی 

نفی والیت فقیه.

مخالفتنادران
باسوالازروحانی

الیاس نادران با اعالم مخالفتش با انتش��ار فکت ش��یت 
ایران��ی گف��ت: در مذاک��رات هس��ته ای س��ازوکار 
تعریف ش��ده ای وجود دارد که با توجه ب��ه اعتمادی که 
به تیم هس��ته ای در انج��ام مذاکرات وج��ود دارد باید 
در فرایند مذاکرات ب��ه آنها کمک کنیم ت��ا این فرایند 
مورد وفاق ملی قرار گیرد. نادران افزوده: انتش��ار گزاره 
برگ ایرانی به ص��ورت مکتوب ضرورت ن��دارد و اینکه 
رئیس جمهور را مورد س��وال قرار دهیم که چرا این کار 

گزاره برگ منتشر نشده به مصلحت کشور نیست.

ششراهبردانتخاباتی
اصالحطلبان

خبرگزاری مهر در مطلبی مدعی ش��ده که نش��انه ها و 
گفته ها حاکی است اصالح طلبان شش راهبرد را برای 

انتخابات مجلس شورای اسالمی نهایی کرده اند.
۱. تاکید بر رهبری رییس دولت اصالحات و وارد شدن 

در انتخابات با محوریت وی.
2. تش��کیل کمیته انتخابات در هر اس��تان متشکل از 

اعضای شورای مشورتی به عالوه اصولگرایان معتدل.
۳. س��ازماندهی انتخابات در سه س��طح ملی، استانی و 

حوزه های انتخابیه.
۴. تاکید بر ارائه یک لیس��ت سراسری با حمایت رئیس 

دولت اصالحات.
۵. انتخاب کاندیداه��ا از مدیران با س��ابقه اصالحات و 

نمایندگان اصناف.
۶. ثبت نام حداکثری. )تاکید بر ثبت نام همه کسانی که 
واجد شرایط هستند به این منظور که اگر شورای نگهبان 
عده ای از آنان را رد صالحیت کرد چهره های جایگزین 

داشته باشند.(

فتنهانگیزیعالویعلیهایران
ایاد عالوی مع��اون رییس جمه��ور عراق، ب��ا انتقاد از 
عملکرد حیدر العبادی، او را به حفظ نکردن اس��تقالل 
عراق متهم کرده اس��ت. عالوی در مصاحبه با روزنامه 
فرانسوی لوفیگارو گفته: حضور نظامی گروه های مسلح 
و افسران ایرانی در عراق در دوره حیدر العبادی رخ داد. 
سیاس��ت تبعیض آمیز العبادی علیه سنی ها در عراق، 
نتیجه ای نخواهد داشت. حیدر العبادی نخواهد توانست 
داعش را شکست دهد، مگر آنکه سالح در اختیار عشیره 
های س��نی عراق قرار ده��د. علت ناکام��ی العبادی در 
تکمیل آشتی بین شیعیان و سنی ها در عراق، ناتوانی او 
در خارج شدن از سیطره دستورات ایران است. ایران هم 

اکنون در عمل نظام عراق را اداره می کند.

کارفرماحیاکن،افغانی
رارهاکن!

راهپیمای��ی روز جهانی کارگر ام��روز - جمعه - پس از 
هشت سال توقف، با مشارکت جمع کثیری از کارگران 

واحدهای مختلف در تهران برگزار شد.
 از نکات قابل توج��ه در راهپیمایی امس��ال این بود که 
کارگران با در دست داشتن پالکاردهایی خواستار بیمه 
کارگران ساختمانی، ایجاد امنیت شغلی در کارگاه ها، 
استخدام کارگران ایرانی به جای کارگران اتباع خارجی 

و برخی موارد دیگر شدند.

سخنگویکاخسفیددرواکنشبهاظهارات
محمدجوادظریف؛

لغوتحریمهاپسازعمل
بهتعهداتصورتخواهدگرفت

بر خالف تاکید مقامات کش��ورمان مبنی بر لغو تمامی تحریم ها در روز 
اول اجرای توافق هس��ته ای، س��خنگوی کاخ سفید گفت: تحریم ها علیه 
ایران پس از اطمینان از پایبندی این کشور به تعهداتش لغو خواهند شد.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران که گفته بود شورای امنیت سازمان ملل باید طی چند 
روز پس از حصول یک تواف��ق نهایی تحریم ها علیه ای��ران را لغو کند اظهار 
کرد: ما پیش از این به وضوح مشخص کردیم که هرگونه لغو تحریم ها علیه 
تهران تنها پس از آن که این کشور گام های قابل راستی آزمایی برای عمل به 

تعهداتش در این توافق را برداشت صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: به طور قطع ش��ورای امنیت سازمان ملل و 
۵ عضو دائم آن که هم اکنون درگیر مذاکرات هس��ته ای هستند باید درباره 
سرعت و چگونگی لغو تحریم هایی که شورای امنیت خود صادر کرده است 

تصمیم بگیرند.
ارنس��ت همچنی��ن گف��ت: آمری��کا باره��ا مش��خص ک��رده اس��ت 
ک��ه نظ��ر م��ا در این ب��اره چیس��ت تاکن��ون توافقات��ی در زمین��ه 
لغ��و تحریم ه��ا ب��ر س��ر می��ز مذاک��ره ص��ورت گرفت��ه ام��ا یک��ی از 
 موضوع��ات رایزنی های��ی ک��ه هم اکن��ون در جری��ان اس��ت همی��ن لغو

 تحریم هاست.
وی تاکید کرد:  ایران در صورتی که بخش��ی از گام های قابل راستی آزمایی 
برای اجرای توافق هسته ای نهایی را بردارد با کاهش برخی از تحریم ها روبرو 

خواهد شد.
سخنگوی کاخ سفید افزود: موضوع دیگری که در این مذاکرات مورد بحث 
قرار می گیرد اقداماتی اس��ت که باید برای بازگ��ردان تحریم های آمریکا و 
س��ازمان ملل علیه ایران در صورت عدم همکاری این کشور با توافق به کار 

گرفته شود.
ارنس��ت در ادام��ه ای��ران را ب��ه داش��تن س��ابقه ای طوالن��ی از نق��ض 
توافق نامه ه��ای بی��ن الملل��ی مته��م و تاکی��د ک��رد: توافق هس��ته ای با 
ایران مبتن��ی بر اعتماد نخواهد بود و اگر مش��خص ش��ود که ای��ران با این 
 توافق هم��کاری نمی کند تحریم ها به س��رعت ب��ه جای خ��ود بازگردانده

 می شود.
وی تصریح کرد: ما نظارت زیادی بر برنامه هسته ای ایران خواهیم داشت و از 
این ابزار برای راستی آزمایی پایبندی این کشور به توافق هسته ای و فهمیدن 

عدم همکاری ایران استفاده می کنیم.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: بازرس��ی هایی که طبق این توافق از برنامه 
هسته ای ایران انجام خواهند شد بسیار شدید هس��تند و تنها به تاسیسات 

هسته ای این کشور محدود نخواهند بود.
غرب ب��ه رهب��ری آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی ای��ران را به ت��الش برای 
دس��تیابی ب��ه ظرفی��ت س��اخت س��الح هس��ته ای مته��م می کن��د که 
 در این راس��تا تحریم ه��ای اقتصادی زی��ادی را علی��ه ایران اعم��ال کرده

 است.
این در حالی است که ایران همواره این ادعاها را رد و تاکید کرده است برنامه 

هسته ای این کشور ماهیت کامال صلح آمیز دارد.

شنیدهها

اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مس��جد سلیمان در مجلس 
شورای اسالمی درباره مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: بنده با این ط��رح مخالفم و 
دلیل آن نیز این است که طرح اس��تانی شدن انتخابات هنوز 
یک طرح خام اس��ت و علی رغم اینکه ۱2 س��ال از پیش��نهاد 
اولیه آن می گ��ذرد، اما همچنان ای��رادات و ابهامات جدی بر 
این طرح وارد است که هنوز رفع نشده اس��ت.وی با تأکید بر 
اینکه طرح استانی ش��دن انتخابات مجلس شورای اسالمی با 
ماده ۶ آن در تضاد اس��ت، افزود: دلیل آن این اس��ت که این 
طرح بیشتر اصالح قانون انتخابات اس��ت تا یک طرح جدید، 
اما در مجموع باید گفت که با توجه به اینکه زیرس��اخت های 
کش��ور در بحث اختیاراتی که برای رس��یدگی به امور محلی 
و منطقه ای نیاز دارد، به طور جدی، ش��فاف و روش��ن تعریف 
 نش��ده اس��ت، بنابراین، ای��ن ط��رح قابلیت اجرایی ش��دن

 ندارد.
طرحاستانیشدنانتخاباتاحتمالانتخابافراد

نخبهباامکاناتمالیکمراکاهشمیدهد

نماینده مردم مس��جد س��لیمان در مجل��س همچنین ادامه 
داد: پیش بینی بنده این اس��ت ک��ه با این رویک��رد انتخابات 
شهرس��تانی و اس��تانی که در این طرح مدنظر ق��رار گرفته، 
نیروهای توانمند و خالقی که امکان منابع مالی پایینی دارند 
نمی توانند در زیرساخت های سیاسی وارد شوند و عمال بخشی 
از افراد توانمند جامعه از این فرآیند حذف می ش��وند که این 
یکی از ایرادات این طرح اس��ت.جلیلی در ادامه یکی دیگر از 
معایب طرح استانی ش��دن انتخابات مجلس را فراهم نبودن 
زیرساخت هایی برای فعالیت گروهی و حزبی در کشور دانست 
و گفت: با توجه به اینکه فعالیت گروهی و حزبی در کش��ور ما 
نهادینه نشده اس��ت، براس��اس این طرح امکان بروز و ظهور 
نیروهای توانمند خیلی پایین می آید که این مس��اله یکی از 

ایردات جدی به طرح استانی شدن انتخابات مجلس است.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در استان ها 
برای انتخاب نمایندگان مجلس وجود دارد و ما ش��اهد عدم 
کارکرد فعالیت های گروهی و حزبی هس��تیم، بنابراین پول، 
نقش تعیین کننده ای در این شرایط برای انتخاب افراد خواهد 
داشت،بنابراین ورود پول ها در تعیین قدرت سیاسی بیش از 
قبل نقش ایفا می کند که این می تواند از مخاطرات این طرح 
باش��د؛ البته افرادی نیز که دارای قدرت سیاس��ی هستند با 
پشتیبانی از افراد دیگر می توانند اعمال نفوذ کنند و رأی مردم 
را به دست بیاورند که این مساله موجب رانت شده و حلقه ای 
از افراد خاص را برای تصدی کرس��ی های نمایندگی مجلس 
ایجاد می کند. جلیلی با بیان اینکه در استان هایی که مردم آن 
قومیتی رأی می دهند، تمرکز و یا رغبت کم یک قومیت برای 
رأی دادن به قومیت دیگر در فض��ای قومیت ها اختالل ایجاد 
می کندگفت: وقتی این رویکردها را کن��ار هم قرار می دهیم 
بحث امکان دسترس��ی مردم به نمایندگان خودش��ان که به 
عنوان وکیل شان هس��تند نیز کاهش می یابد که این موضوع 

بایستی به طور جدی در این طرح مدنظر قرار گیرد.

ایران به نمایندگی از غیرمتعهدها با ارائه 20 پیشنهاد 
مشخص در زمینه خلع سالح و نابودی کامل سالح ها، 
خواه��ان درج ای��ن پیش��نهادها در گ��زارش نهایی 

کنفرانس بازنگری NPT در 20۱۵ شد.
رضا نجفی،  س��فیر کش��ورمان نزد آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی در وین ب��ه نمایندگی از ۱20 کش��ور 
غیرمتعهدها در ادامه جلس��ات کنفران��س بازنگری 
معاه��ده NPT در نیویورک در کمیته خلع س��الح 

بیانیه این گروه را قرائت کرد.
در این بیانیه، خلع س��الح هس��ته ای و نابودی کامل 
این س��الح ها، اولویت اول گروه کشورهای غیرمتعهد 
عنوان ش��ده و ضمن تاکید بر خلع سالح هسته ای به 
عنوان یکی از محورهای مهم معاهده اعالم شد که این 
معاهده صرفا در مورد عدم اشاعه سالح های هسته ای 
نیست؛ بلکه کشورهای هسته ای تعهد قوی دارند که 
در زمین��ه خلع س��الح و نابودی کامل این س��الح ها 

اقدام کنند.
همچنین بیانیه قرائت ش��ده از سوی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن 
یادآوری رای مش��ورتی دیوان بین المللی دادگستری 
در مورد اینکه تهدید یا اس��تفاده از س��الح هسته ای 
خ��الف قوانی��ن انساندوس��تانه بین الملل��ی اس��ت، 
آمده اس��ت که استفاده از این س��الح ها جنایت علیه 
بش��ریت اس��ت و تنها تضمین مطمئن در مورد عدم 
 اس��تفاده این س��الح ها نابودی کامل این تسلیحات

 است.
کش��ورهای غیرمتعه��د نگران��ی عمی��ق خ��ود را از 
دکترین های دفاعی کش��ورهای هس��ته ای و ناتو که 
بر منطق استفاده از سالح های هسته ای استوار است 

ابراز کردند.

در بیانیه جنب��ش غیرمتعهدها از عدم پیش��رفت در 
اجرای تعهدات خلع سالحی کشورهای هسته ای برای 
نابودی این س��الح ها ابراز نگرانی عمیق شده و اعالم 
شده که تمدید نامحدود معاهده به هیچ وجه به معنای 
نگهداری و حفظ این سالح ها تا ابد نیست و تا رسیدن 
به نابودی کامل این س��الح ها، کش��ورهای هسته ای 
نباید تحت هیچ ش��رایطی کش��ورهای غیر هسته ای 
 عضو معاه��ده را با س��الح هس��ته ای، م��ورد تهدید

 قرار دهند.
این بیانیه شروع مذاکرات مربوطه در کنفرانس خلع 
س��الح و انعقاد یک کنوانس��یون بین المللی جامع در 
مورد نابودی سالح های هسته ای را مورد حمایت قرار 
داده و عالوه بر آن، ایران به نمایندگی از غیرمتعهدها 
با ارائه 20 پیشنهاد مش��خص در زمینه خلع سالح و 
نابودی کامل س��الح ها، خواهان درج این پیشنهادات 
 NPT در گزارش نهایی این جلسه کنفرانس بازنگری

شد.

مغایرتطرحاستانیشدنانتخابات
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اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان  کميسيون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری اصفهان در چارچوب وظايف محوله در نظر دارد امور حمل و نقل اتباع خارجی 
از اردوگاه مراقبتی استان به سمت نقاط مرزی و ساير امور جانبی آن را از طريق مناقصه به شركت های توانمند واجد شرايط 
واگذار نمايد، بدينوسيله از شركتهای متقاضی دعوت به عمل می آيد از تاريخ 1394/02/16 تا 1394/02/22 در ساعات اداری 
با ارائه سوابق كار جهت اخذ اسناد مربوطه به اين اداره كل به آدرس اصفهان – خيابان طيب – جنب مركز تصويربرداری »جم« 

مراجعه نمايند.

 دس�تگاه مناقصه گ�زار : ش�ركت آب وفاض�الب روس�تايی اس�تان اصفه�ان  ) ارقام ب�رآوردو
تضمين به ريال (

    *- محل دريافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي استان 
اصفهان واقع درميدان جهاد

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

  * - تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 14 /94/02  لغايت 94/02/22
   *- مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

  * -  آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  03 /94/03
    * -  تاريخ جلسه مناقصه :   دوشنبه مورخ  04 /94/03ساعت 9صبح درمحل سالن جلسات شركت
    ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir و سايت شركت مهندسي آب 
وفاضالب كشور به  نشاني http://tender.nww.co.  ir وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني         

IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
                  » شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.«

اطالعيه

 آگهی مناقصه شماره94-786    
» یك مرحله ای«

مبلغ تضمينبرآورد دستگاهصالحيتعنوان مناقصه

1

خرید و حمل و تخليه لوله گالوانيزه 6 اینچ با 
ضخامت 5 ميلی متر جهت آبرسانی روستاهای 
تابعه شهرستان نائين به مقدار 3800 متر طول

کليه توليد کنندگان و 
فروشندگان  واجد صالحيت

2.600.000130.000.000

ردیف



یادداشت

شریك سابق، حساب 
همكارش را خالي كرد

رييس پليس فتا استان اصفهان اعالم كرد: فردي كه 
با به دست آوردن اطالعات بانكي يكي از شهروندان، 
اقدام به س��رقت از حس��اب وي به مبلغ دو ميليارد 
ريال كرده بود، توس��ط پليس فتا اس��تان اصفهان 
شناسايي و دستگير ش��د. سرهنگ مرتضوي گفت: 
در پي شكايت يكي از ش��هروندان مبني بر سرقت 
دو ميليارد ري��ال به ص��ورت اينترنتي از حس��اب 
وي، بررس��ي موضوع در دس��تور كار اي��ن پليس 
ق��رار گرفت.رييس پلي��س فضاي تولي��د و تبادل 
اطالعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان افزود: 
با انجام اقدامات فن��ي و تخصصي در فضاي مجازي 
و بررسي اظهارات شاكي، متهم شناسايي و پس از 
هماهنگي با مقام قضايي دس��تگير ش��د.وي گفت: 
پس از دستگيري متهم، مشخص شد كه وي شريك 
سابق شاكي بوده اس��ت و انگيزه خود را از اين كار 

سودجويي عنوان كرد.

دالالن حیثیت در دام فتا
رييس پليس فتا اس��تان اصفهان گفت: فردي كه با 
به دست آوردن تصاوير خصوصي يكي از شهروندان 
و انتشار آن در فضاي مجازي، موجب هتك حيثيت 
وي ش��ده بود توس��ط پليس فتا اس��تان اصفهان 
شناسايي و دستگير ش��د. سرهنگ مرتضوي اظهار 
داشت: در پي شكايت خانمي جوان مبني بر اينكه 
فردي تصاوير ش��خصي و خصوصي وي را در يكي 
از شبكه هاي اجتماعي مجازي منتشر كرده است، 
بررسي موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت. 
وي افزود: شاكي در اظهارات خود عنوان كرد فردي 
كه اقدام به انتشار تصاوير وي كرده در همسايگي آنها 
سكونت دارد و فريب وي را خورده و تصاوير شخصي 
و خانوادگي اش را به عل��ت اعتماد بي جايي كه به او 

داشته، برايش ارسال كرده است. 
رييس پلي��س فض��اي تولي��د و تب��ادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: با مشاهده 
ش��واهد و قرائن و هماهنگي با مقام قضايي، متهم 
شناسايي و دس��تگير و پس از تش��كيل پرونده به 
مراجع قضايي تحويل داده شد. سرهنگ مرتضوي به 
شهروندان توصيه كرد: عكس ها و اطالعات خصوصي 
و محرمانه، جزئي از اسناد هر شخصي است كه بايد 
به دقت از آنها محافظت شود و به هيچ وجه در اختيار 
ديگران قرار نگيرد؛ همچني��ن در فضاي مجازي به 

هيچ عنوان نبايد به ديگران اعتماد كرد.

اصفهان دارای 10 درصد جمعیت 
كارگری كشور است

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تامين امنيت 
شغلی مهم ترين مطالبه كارگران اس��ت. غالمعلی قادری همچنين از 
تهيه و تدوين سياس��ت های الزم برای توسعه اشتغال پايدار و حمايت 
از بنگاه های كوچك و توليدی به عنوان فعاليت های شاخص خبر داد 
و افزود: در سال گذشته سهم تعهد اشتغال استان معادل 107 درصد 

محقق شده كه يك موفقيت بزرگ محسوب می شود.
قادری تاكيد كرد: در سال گذش��ته به مدد اقدامات صورت گرفته در 
بخش كارگری و كارفرمايی و ايجاد تعامل ميان سه ضلع دولت، كارفرما 
و كارگر با كاه��ش 23.5 درصدی جمعيت تحت پوش��ش بيمه كاری 
نسبت به سال 92 مواجه شديم كه حاكی از كاهش نرخ بيكاری است. 
وی با بيان اينكه استان اصفهان يك استان كارگری است، گفت: حدود 
10 درصد جمعيت كارگری كشور در اس��تان اصفهان حضور دارند و 
نزديك به 700 هزار كارگر دارای ليست بيمه مشغول به فعاليت هستند 
كه به همراه خانواده های خود بيش از نيمی از جمعيت استان را تشكيل 
می دهند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان جمعيت 
كارگری امروز را فهيم، هوشيار و فرهيخته دانست و تاكيد كرد: امروز 
كارگران در ذيل يك رابطه تعامل زا با كارفرما و تش��كل های كارگری 
حركت می كنن��د، واكنش كارگ��ران ايرانی در اين زمان و ش��رايط با 
واكنش و برخورد كارگران در نظام غربی و اروپايی بسيار متفاوت است.

 شكست ركورد ورود
 گردشگر به ابیانه 

دهيار روستای تاريخی ابيانه گفت: با ورود21 هزار گردشگر به روستای 
تاريخی ابيانه در روز 11 ارديبهشت، ركورد ورود گردشگر به روستای 
تاريخی ابيانه شكسته شد. محمد عادلی اظهار داشت: روستای تاريخی 
ابيانه در روز 11ارديبهشت ميزبان 21هزار گردش��گر بود. وی افزود: 
ورود اين تعداد گردش��گر در يك روز ركورد تاريخی محسوب شده و 
در طول تاريخ ابيانه هيچ وقت اين تعداد گردشگر به اين روستا نيامده 
بودند. دهيار ابيانه ركورد قبلی ورود گردش��گر به روستای ابيانه را روز 
15خرداد س��ال 93 دانست و گفت: در 15خرداد س��ال 93 تعداد 15 
هزار گردشگر وارد ابيانه شدند كه آمار روز 11 ارديبهشت با ورود 21 
هزار نفر در كش��ور برای ورود به يك روستای كوچك تاريخی بی نظير 
است. وی افزود: ترافيك ماشين ها در ورودی روستا گاه به پنج كيلومتر 
می رسيد و با اين حجم ترافيك تعريض جاده ورودی ابيانه ضروری به 
نظر می رسد. عادلی علت ورود گردش��گران زياد را ايام ميالد امام علی 
)ع( و تعطيلی روز شنبه عنوان و اضافه كرد: در اين ايام با توجه به خنكی 

آب و هوای منطقه نطنز گردشگران زيادی وارد ابيانه می شود.

 راه اندازی سه رشته جدید دكتری 
در دانشگاه علوم پزشكی 

معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: در راستای 
بحث راه اندازی رش��ته های جدي��د تحصيالت تكميلی، مجوز س��ه 
رشته دكتری و پنج رشته كارشناسی ارش��د گرفته و در سال جاری 
راه اندازی  شده است. طاهره چنگيز با بيان اينكه دانشگاه چهار ركن 
اصلی امكانات و منابع، هيات علمی، دانش��جو و برنامه های آموزش��ی 
را دارد، اظهار داشت: يكی از مسائلی كه س��رلوحه كار ما بوده فضای 
عمومی دانشگاه اس��ت، چرا كه عامل مهمی در نشاط و همدلی است. 
وی با بيان اينكه در سال گذشته بحث انتخاباتی شدن رؤسای دانشكده 
ها و همچنين فعال شدن كميته های مشورتی در دانشكده ها مطرح 
بود و امسال توانستيم اين امر را محقق كنيم، افزود: امسال توانستيم 
بحث جذب هيات علمی را ترميم و به پرداختی های اساتيد نظم دهيم 
و فرآيندهای ارتقا را تسريع بخشيم. چنگيز با بيان اينكه تعداد هيات 
علمی دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان از 714 نفر به 757 نفر افزايش 
يافته است، ادامه داد: امسال دستورالعمل هايی تدوين و تصويب شده 
كه در راستای آن بحث بازنشستگی براساس اين دستورالعمل ها مطرح 
شده است.همچنين بايد اس��تفاده از خدمات دانش آموختگان ارشد 
و دكتری در قالب تعهدات قانونی صورت گيرد. معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان با اش��اره به نسبت دانشجو به استاد در دانشكده 
های مختلف، ادامه داد: در دانشكده بهداشت و تغذيه به ازای هر 26.9 
دانشجو، در دانشكده پرستاری به ازای هر 21.4 دانشجو و در دانشكده 
علوم توانبخشی به ازای هر 14.7 دانشجو تنها يك استاد وجود دارد كه 
می توان گفت در اين دانش��كده ها وضعيت ناگوارتر از ساير دانشكده 
ها است كه اميدواريم با فعاليت های صورت گرفته وضعيت بهتر شود. 
وی با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكی اصفهان حدود 9 هزار دانشجو 
دارد، اضافه ك��رد: از كل اي��ن تعداد كمت��ر از 6 درصد دانش��جويان 
شهريه پرداز هس��تند كه اين عدد، عدد بااليی نيست، همچنين  27 
درصد دانشجويان تحصيالت تكميلی هس��تند كه عدد قابل توجهی 
به حس��اب می آيد. چنگيز با اش��اره به بحث اعتبارات دانشگاه افزود: 
س��عی برآن ش��ده تا تصميم های جمعی ب��رای توزيع اعتب��ارات را 
س��رلوحه كار خود ق��رار داده، همچنين برای توس��عه فضای فيزيكی 
تالش كنيم كه خوش��بختانه به كمك خيرين مركز آزمون دانش��گاه 
امسال به بهره برداری می رس��د. از طرفی تمام سعی خود را كرديم تا 
 اعتبارات آموزشی دانشگاه برای هزينه در مس��ير آموزشی برگردانده

 شود.
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عصارخانه ش��اهی، گوهری پنهان ش��ده 
در صدف بازار اصفهان اس��ت كه احيای 
آن نيازمند خريداری بخش های تخريب 
شده و همت بلند شهرداری است؛ شايد اين مرواريد كهن از سايه 
بيرون آمده و بار ديگر  عالوه بر بازياب��ی كاركرد اصلی خود، در 

چشم گردشگران بنشيند. 
كيست كه نشنيده باشد آوازه ديار نصف جهان را؛ سرزمينی كهن 
كه هرگوشه اش گنجی پنهان در خود نهفته دارد و شهرت ميدان 
نقش جهانش بر زبان هر گردش��گری كه از اصفهان گذر كرده، 

جاری است. 
ميدان نقش جهان كه با رو در رو قرار دادن مساجد، بازار و قصر 
كنايه ای زيبا از تلفيق دنيا و معنويت و اعتدال در زندگی را در خود 
نهفته دارد تنها به آبی فيروزه ای مساجد، و زيبايی كاخ عالی قاپو 
تمام نمی شود؛ بلكه عالوه بر زيبايی هايی كه در دل بازار اصفهان 
و در كاروانسراهای قديمی آن نهفته است، هر روز مكانی جديد در 
آن بازسازی و آماده بهره برداری می شود؛ از شربت خانه ورودی 
بازار قيصريه گرفته تا عصارخانه ای كه از آسيب روزگار درامان 

مانده است؛ عصارخانه شاهی.  
كاركردهای قدیمی عصارخانه صفوی احیاء  شود

عصاری به معن��ای عصاره گيری و فش��ردن و افش��ره كردن و 
عصارخانه جايی اس��ت كه روغن در آن  تهيه می ش��ده است؛ 
اين صنع��ت در دوران صفويان، همچون ديگ��ر صنايع و هنرها 

 رونق چش��مگيری داش��ته اس��ت؛ نكته جالب اينك��ه از تفاله 
دانه های روغنی باقی مان��ده در اين عصارخانه ب��ه عنوان كود 
استفاده می شده كه بويی بس��يار خوش نيز داشته و اگر امروز با 
خريد بخش های تخريبی اي��ن عصارخانه، كاركردهای قديمی 
آن احيا  ش��ود می توان از اين تفاله ها به جای كمپوست هايی 
 كه ب��وی نامطبوع آن در طول س��ال مش��ام ش��هروندان را آزار 

می دهد استفاده كرد.
در واقع عصارخانه شاهی از معدود عصارخانه هايی است كه در 
گذر زمان از گزند حوادث ناگوار تا حدودی سالم باقی مانده است؛ 
اما به دليل تخريب شدن بخش هايی همچون گرمخانه كاركرد 

قديم خود را ندارد و نيازمند توجه شهرداری است. 
در اين ارتباط محمد عيدی، مسوول عصارخانه شاهی در گفتگو 
با زاينده رود اظهار داشت: عصارخانه شاهی قدمتی معادل بازار 
قيصريه داشته است و گرچه اين مكان متعلق به دوران صفوی و 
ايام حكمرانی شاه عباس اول است اما زمان دقيق ساخت آن به 

شكل دقيق مشخص نيست.
وی با بيان اينكه عصارخانه داری از صنايع ش��هر م��ا در دوران 
گذشته بود و كاركردهای مختلفی نيز دارد تاكيد كرد: عصارخانه 
داری هم بعد معيش��تی و هم مصارفی و بخ��ش های فالحت و 
كشاورزی را درگير می كند و به نوعی هم دارای مصرف دامداری 
بوده و هم با نيازهای روزمره مردم ارتباط وسيع داشته است و به 
همين دليل شاهان بسيار بر روند كار عصارخانه داران و كارخانه 

های عصاری حساس بودند.

ش�كوه اصفهان عص�ر صفوی با روش�نایی 
عصارخانه ها

مسوول عصارخانه شاهی تاكيد كرد: شاردن در سفر خود 
به اصفهان اين شهر را برتر از قسطنطنيه می داند و معتقد 
است شب های آن به دليل روشنايی زياد بسيار زيباست 
كه اين روش��نايی حاصل روغن عصارخانه های فراوان در 

شهر اصفهان بود.
وی با توضيح در ارتباط با كار عصارخانه ها گفت: عصارخانه 
ها افش��ره دانه های روغنی گياهی همچ��ون بيدانجير، 
كيكوج، بَرزک، سياه دانه، كنجد و خشخاش را می گرفتند 
و به روغن تبديل می كردند كه محصول مورد نظر دارای 
مصارف صنعت��ی برای روش��نايی خانه ه��ا، روغن مالی 
حيوانات برای درامان بودن از بيماری اسب و شتر و دام و 

مصرف خوراكی يا بهداشتی داشت.
عيدی اظهار داش��ت: تفاله روغن هايی كه گرفته می شد 
عمدتا به عنوان كود مصرف كشاورزی نيز داشت و عالوه بر 
بوی خوش در رشد باغات ميوه بسيار موثر بود. وی با بيان 
اينكه هم اكنون نيز درشهر نجف آباد محصوالت عصاری 
برای كشاورزان بس��يار خواهان دارد، گفت: در شهر نجف 
آباد هنوز عصارخانه هايی هستند كه به شيوه سنتی كار 
می كنند و در كاشان نيز عصارخانه ها برای نرم كردن ادويه 

و خرد كردن حنا وجود دارد.
 افزایش بازدی�د از عصارخانه ب�ا راه اندازی 

در اصلی
مسوول عصارخانه شاهی با انتقاد از اينكه امروزه عصارخانه 
داری با وجود كاركردهای فراوان در زندگی مهجور مانده 
است، گفت: به طور مثال عصارخانه »جماله« كمتر مورد 

توجه قرار گرفته است و رو به ويرانی می رود.
وی اضافه كرد: مساحت عصارخانه شاهی در بازار  1800 
مترمربع بوده است كه هم اكنون 384 مترمربع آن باقی 
مانده است و در محل بارانداز عصارخانه هم اكنون پاساژ 
طالفروشان قرار دارد و درب اصلی عصارخانه نيز در ملك 

شخصی در قالب مغازه در بازار قرار گرفته است.
عيدی گفت: هم اكنون درب كوچك عصارخانه در وسط 
پاساژ  طالفروش��ان قرار دارد كه به نوعی كور شده است 
چراكه گردشگران نمی توانند به راحتی آن را پيدا كنند و 
حتی اهالی بازار نيز اطالعات چندانی در اين ارتباط ندارند.

وی اضافه كرد: در سال 1381 سازمان نوسازی و بهسازی 
ش��هرداری اقدام به بازس��ازی اين بازار كرد كه اكنون در 
دست ميراث قرار دارد و به عنوان موزه عصارخانه شاهی و 

مركز مطالعات و فرهنگ عامه اصفهان فعاليت دارد.
مسوول عصارخانه ش��اهی تاكيد كرد: تمام تالش ما اين 
اس��ت كه اين گنجينه نهفته بازار قيصريه و گم ش��ده در 
هياهوی مدرن  ب��ا خريداری بخش های ديگر به ش��كل 
اصلی خود در بيايد و هويت تاريخی آن بازآفرينی ش��ود 
مگرنه مانند مرواريدی است كه در داخل صدف ناشناخته 
خواهد مان��د و خريداری اي��ن بخش ه��ا نيازمند همت 

شهرداری است.

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:
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معاون نظارت بر بهره برداری ش��ركت مهندس��ی آب و 
فاضالب كشور گفت: برترين گذر از بحران آبی كه همه 
جه��ان را فراگرفته ارتقای فرهنگ جامعه در راس��تای 

تغيير رفتار مصرفی مردم است. 
حميدرضا تشيعی اظهار داشت: تا سال 2025 تعداد 1/2 
ميليارد نفر در كشورها و مناطق مختلف جهان با كمبود 
مطلق آب روبه رو می شوند و دو سوم جمعيت جهان در 

شرايط تنش آبی خواهند بود.
 وی افزود: در چنين شرايطی با توجه به تغييرات آب و 
هوايی و در نتيجه تغيير الگوی دستيابی به آب، بحران 

آبی به عنوان 10 ريسك اول دنيا شناخته شده است.
معاون نظارت بر بهره برداری ش��ركت مهندس��ی آب و 

فاضالب كشور با اشاره به اينكه ش��دت خشكسالی در 
ايران در شرايط متوس��ط به باال پيش بينی شده، اظهار 
داشت: كش��ور ايران در حال اس��تفاده از 80 درصد از 
منابع آبی تجديد پذير خود اس��ت و اين در حالی است 
كه استفاده بيش از 40 درصد منابع آبی شرايط بحرانی 
اعالم می شود. وی افزود: اكنون مناطق مختلف بر اساس 
شرايط آبی به بخش های  دارای كمبود آب، تنش آبی، 
تنش آبی شديد و قابل تحمل دسته بندی شده است كه 
 شرايط قابل تحمل به دليل بارندگی های فروردين ماه

 است.
تش��يعی اضافه كرد: در واقع می توان گفت در ترازوی 
عرضه و تقاض��ای آب، كف��ه تقاضا با توجه به ش��رايط 
اجتناب ناپذير افزايش جمعيت، توس��عه شهرنش��ينی 
 و افزاي��ش بهداش��ت و م��واردی چنين��ی س��نگينی

 می كند.
مع��اون نظارت بر بهره برداری ش��ركت مهندس��ی آب 
و فاضالب كش��ور اظهار داش��ت: با توجه به موارد بيان 
ش��ده بايد گفت كه در اي��ن وهله نق��ش كار فرهنگی 
مش��خص می ش��ود چراكه هنرمند با كار هنری خود 
می تواند ب��ر روح م��ردم تاثير گذاش��ته و عملكرد آنها 
را تصحي��ح كن��د. وی اف��زود: در واق��ع كاری كه يك 
عكس، فيلم ي��ا پيام تبليغاتی می كن��د و تاثيری كه بر 
دل و جان انس��ان ه��ا دارد با هيچ كار مهندس��ی نمی 
توان به دس��ت آيد. تش��يعی گفت: بنابراين مهم ترين 
اق��دام در زمينه كاهش مص��رف آب ارتق��ای فرهنگ 
 جامع��ه در راس��تای تغيي��ر رفت��ار مصرف��ی م��ردم

 است.

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازی و مديرعامل ش��ركت عمران و 
بهسازی شهری به لزوم تاسيس خانه معماری از سوی مسووالن 
در اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: خانه معماری اثری فاخر 

در اصفهان خواهد بود.
محمد س��عيد ايزدی افزود: ج��ای خالی ش��بكه ای گروهی 
از معماران در اصفهان مش��هود اس��ت. وی با اش��اره به اينكه 
متاس��فانه روز به روز در ش��هرها با سه فقر ش��هری، درآمدی 
و كيفيت س��اختمانی مواجه هس��تيم تصريح ك��رد: اكنون 
495 شهر كشور از اين سه فقر آس��يب زا رنج می برند. معاون 
وزير راه و شهرسازی و مديرعامل ش��ركت عمران و بهسازی 
شهری گفت: كاهش تحمل س��اختمان ها در مقابل كوچك 
ترين س��وانح و عدم ايمنی باعث مشكالت بسياری در شهرها 

شده است. ايزدی با اش��اره به اينكه يك سوم جمعيت مشهد 
در حاشيه شهرس��كونت دارند، گفت: حاشيه نشينان با پايين 
ترين وضعيت خدمات و امكانات زندگی می كنند. خش��ونت 
های حاشيه نشينی و حمله های فرودست در برخی از شهرها 
غير قابل ب��اور اس��ت. وی اضافه كرد: اين مش��كالت كوچك 
 نيست و ارقام حاشيه نشينی در شهرها در حال گسترش است.

معاون وزير 
راه و شهرس��ازی و مديرعام��ل ش��ركت عمران و بهس��ازی 
ش��هری با بيان اينكه بافت های حاش��يه نش��ينی در شهرها 
در حال توليد اس��ت، تصريح كرد: نوس��اخته ها و فرس��وده 
س��ازی ها در گوش��ه و كنار ش��هرها به اين موض��وع كمك 
كرده اس��ت. ايزدی در ادامه گفت: به نظر می رس��د اقدامات 
 انج��ام ش��ده در اين زمين��ه، كمك ش��ايانی به ع��دم ازدياد

 باف��ت ه��ای فرس��وده در كش��ور نك��رده اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: دس��تگاه ها و س��ازمان های مرتبط باي��د از موازی 
 كاری و فعالي��ت های بين بخش��ی در اين زمين��ه خودداری

كنن��د.    
معاون وزي��ر راه و شهرس��ازی و مديرعامل ش��ركت عمران 
و بهس��ازی ش��هری تصري��ح ك��رد: ع��دم برخ��ورداری از 
تجربي��ات كاف��ی و اج��رای برنام��ه هاي��ی ناهماهن��گ 
 اصفه��ان را ب��ا معض��الت ش��هری روب��ه رو م��ی كن��د. 
اي��زدی ادام��ه داد: جريان س��ازی ب��رای بازس��ازی حيات 
ش��هری ضروری اس��ت و دولتمردان و مديران ش��هری بايد 
در اين عرصه وارد ش��وند. وی با بي��ان اينكه ت��ا زمانی كه به 
دولت ها وابس��ته باش��يم نمی توانيم كاری از پي��ش ببريم، 
 گف��ت: تقوي��ت نهاده��ای صنعت��ی و گ��روه هاي��ی ك��ه 
 می توانند جريان ساز باش��ند در اين زمينه بسيار موثر است. 

معاون نظارت بر بهره برداری شركت مهندسی آب و فاضالب كشور: 

تنهاراه گذر ازبحران آب، فرهنگ سازی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:

لزوم تاسیس خانه معماری در اصفهان 
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گوهری پنهان در همسایگی قیصریه
رونق عصارخانه شاهی،  نیازمند همت بلند شهرداری؛

فاطمه  
كازرونی 
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
1/222 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  رود  زاینده  های  روزنامه  در  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بند)الف( به مدت دو ماه ونسبت به بند)ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
بندالف(

شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه شهرضا
به شناسنامه شماره  خیراله  فرزند  جاوری  علیرضا  1.رای شماره93/11/25-11639 
از  مفروزی  قدیمی  خانه  یکباب  ملی1199168841ششدانگ  وشماره  شهرضا   410

پالک166به مساحت157مترمربع.
2.رای شماره11635-93/11/25 محسن طاوسی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
قدیمی مفروزی  یکباب مغازه  175حوزه3شهرضاوشماره ملی1199371351ششدانگ 

ازپالک997به مساحت18مترمربع.
3.رای شماره8508-93/09/12 سمیه شبانی فرندعبدالرضابه شناسنامه شماره 8002 
حوزه1شهری شهرضاوشماره ملی1199914975سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت ششدانگ95/75مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اله  فرزندحبیب  آقائی  جواد  شماره93/09/12-8509  4.رای 
به  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199198791سه  شهرضاوشماره   514

استثناءبهاءثمنیه اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت ششدانگ95/75مترمربع.
شناسنامه  شهرضافرزندغالمرضابه  شماره11773-93/11/28علیرضاقدیمی  5.رای 
شماره1096شهرضاوشماره ملی1199007072سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به استثناءهفت- چهارصدوهشتادم اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت 

ششدانگ235/60مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شهرضا  نصیری  زهره  شماره93/11/28-11774  6.رای 
شماره 295 شهرضاوشماره ملی1199046698سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به استثناءهفت- چهارصدوهشتادم اعیانی مفروزی ازپالک2998به مساحت 

ششدانگ235/60مترمربع. 
7.رای شماره12649-93/12/18 خدابخش مطهری فرزند عباسقلی به شناسنامه شماره 
696شهرضا و شماره ملی1199043443 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2998 

به مساحت228/30مترمربع.
8.رای شماره10941-93/11/11 محمدحسن ناظم فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 
استثناء  به  دهنه  مغازه دو  یکباب  579 شهرضا و شماره ملی1198875097ششدانگ 

بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک3519به مساحت24/48مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرحیم  فرزند  رحیمیان  سودابه  شماره93/11/11-11013  9.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  ملی1199360937  شماره  و  شهرضا   6 635حوزه  شماره 

مفروزی از پالک3738/1به مساحت145/30مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

10.رای شماره 11961-29 /93/11 محسن قبادی شهرضا فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 927 قمشه و کدملی 1199317519 سی و هفت حبه و هفت- بیست و نهم حبه 
به مساحت  از پالک 476  باب خانه مفروزی  هفتاد و دو حبه ششدانگ یک  از  مشاع 

ششدانگ145/70 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  هداشهرضا  /93/11زهرا   29-11962 شماره  11.رای 
شماره 1241 شهرضا و کد ملی 1199320651 سی و چهار حبه و بیست و دو- بیست 
و نهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به 

مساحت ششدانگ145/70 مترمربع.
12.رای شماره 11640-93/11/25 حبیب اله توانگر فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
491 حوزه 6 شهرضا و کد ملی  1199346047 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک490 به مساحت 194/96مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  ذوالفقاری  حیدرعلی   93/11/28-11794 شماره  13.رای 
شماره 1حوزه 1 روستائی دهاقان و کد ملی 5129857189 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 199/16مترمربع.
14.رای شماره 11795-93/11/28فریبا صبوری فرزند رضا قلی به شناسنامه شماره 
39 شهرضا و کد ملی 1199148326 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 641 به مساحت ششدانگ 199/16مترمربع.
رای شماره11941-93/11/29پژمان ناظم فرزندمحمدحسن به شناسنامه   .15
شماره7225شهرضاوشماره ملی1199907200سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک641به مساحت ششدانگ150/90مترمربع.
و  شناسنامه  به  مهدی  فرزند  منوچهری  مهشاد  شماره93/11/29-11942  16.رای 
شماره ملی1190155028شهرضاسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک641به مساحت ششدانگ150/90مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندسیداسماعیل  مدینه  شماره11947-93/11/29سیدحسین  17.رای 
شماره321شهرضاوشماره ملی1199137091سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک641به مساحت ششدانگ382/07مترمربع.
18.رای شماره11949-93/11/29 مریم اسحاقی فرزندکمال به شناسنامه شماره 763 
مفروزی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1198597437سه  شهرضاوشماره 

ازپالک641به مساحت ششدانگ382/07مترمربع.
شماره5  شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  ترابی  علی  شماره93/11/29-11932  19.رای 
به  پالک788  از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199626821 ششدانگ  و شماره  شهرضا 

مساحت94/17مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  زاد  دهقان  9463-93/10/8ناصر  شماره  20.رای 
1012 شهرضا و کد ملی 1199053864 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 922 
های92192-76/06/31و93525- اسنادشماره  مترمربع.بموجب   224/80 مساحت  به 
77/04/07دفتر2شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا قرار دارد.
اله به شناسنامه شماره  21.رای شماره 93/10/1030227اکبر کاویانپور فرزند نعمت 
284 شهرضا و کد ملی 1198881003 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 
سندشماره5529-91/03/08دفتر303دررهن  مربع.بموجب  متر   200 مساحت  به   966

بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضاقراردارد.
22.رای شماره11970-93/11/29 طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  انباری  یکباب  ملی1198852623 ششدانگ  و شماره  118 شهرضا 

1005 به مساحت54/50مترمربع.
23.رای شماره11971-93/11/29طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1198852623  وشماره  شهرضا   118

1005به مساحت43/50مترمربع.
24.رای شماره11972-93/11/29 عمادالدین منصف فرزند عطااله به شناسنامه شماره 

2143 قمشه و شماره ملی1199853681ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1005 
به مساحت144/10مترمربع.

25.رای شماره11973-93/11/29 مریم تیبا فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 984 
شهرضاوشماره ملی1199203491یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  منصف  بیگم  فاطمه  شماره93/11/29-11975  26.رای 
یکباب  دانگ ونیم مشاع ازششدانگ  شماره786شهرضاوشماره ملی1199122718یک 

خانه مفروزی ازپالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
27.رای شماره11977-93/11/29 علیرضا منصف فرزند عطااله به شناسنامه شماره 
856 شهرضا وشماره ملی1199052302دودانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
28.رای شماره11978-93/11/29 محمدرضا منصف فرزند عطااله به شناسنامه شماره 
414 حوزه3شهرضاوشماره ملی1199393339یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک1005به مساحت ششدانگ228/40مترمربع.
29.رای شماره12562-93/12/16 طاهره منصف فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
118 شهرضاوشماره ملی1198852623 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک1005به 

مساحت298/50مترمربع.
30.رای شماره3461-93/04/25 حجت اله مرادی فرزند لطف اله به شناسنامه شماره 
771 حوزه2بروجن وشماره ملی6299573481سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1008به مساحت ششدانگ 181/80مترمربع.
شناسنامه  به  معصومعلی  فرزند  پورسعادت  هاجر  شماره93/04/25-3466  31.رای 
مشاع  دانگ  ملی2390055370سه  وشماره  ممسنی  شهری  7079حوزه  شماره 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1008به مساحت ششدانگ181/80مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسن  فرزند  جلی  پروانه  شماره93/10/22-10090  32.رای 
از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1818169959  وشماره  1225حوزه3آبادان 

پالک1043به مساحت87مترمربع.
33.رای شماره10023-93/10/22 حمیدرضا جمالی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
385شهرضاوشماره ملی1199047597سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1074باقیمانده و9868و13055به مساحت ششدانگ238/70مترمربع.
شناسنامه  شهرضافرزندمحمدبه  مشکاه  شماره10025-93/10/22مریم  34.رای 
شماره892شهرضاوشماره ملی1199123773سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالکهای1074باقیمانده و9868و13055به مساحت ششدانگ238/70مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  جمشید  فرزند  گالبی  نسرین  شماره93/11/29-11951  35.رای 
923شهرضاوشماره ملی1199162221ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1355به 

مساحت287/70مترمربع.
36.رای شماره12008-93/11/29 اصغر قدسی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
647شهرضاوشماره ملی1198903211دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندعبدالرسول  شمسائی  شماره12009-93/11/29طاهره  37.رای 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  ملی1198937718دودانگ  شماره597شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  فرزندیوسف  صنایعی  شماره12010-93/11/29مهدیه  38.رای 
573شهرضاوشماره ملی1199214434دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالکهای1456باقیمانده و8739الی8745به مساحت ششدانگ216/88مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  اله  فتح  فرزند  گرامی  احمدرضا  39.رای شماره94/01/25-476 
مغازه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199090824سه  442شهرضاوشماره 

مفروزی ازپالک1482و1713به مساحت ششدانگ25/53مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  منصور  خاکپورفرزند  الهه  شماره94/01/25-477  40.رای 
79شهرضاوشماره ملی1199115649سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه مفروزی 

ازپالک1482و1713به مساحت ششدانگ25/53مترمربع.
41.رای شماره 93/11/1101511حمیدرضا پناهنده فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1830 حوزه یک شهری قمشه و کد ملی 1199244023 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1532و1533 به مساحت 227/36 متر مربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  باقی  مهدی  شماره93/11/21-11600  42.رای 
مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199200552ششدانگ  شماره687شهرضاوشماره 

ازپالکهای1694باقیمانده و8853الی8863به مساحت235/60مترمربع.
به  طمراس  فرزند  کربکش  صادقی  اله  سیف   93/11/11-10942 شماره  43.رای 
شناسنامه شماره 405 حوزه قشقائی شیراز و کد ملی 2293836126  ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1718 به مساحت 144 متر مربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  نژاد  سلمانی  غالمعلی  شماره93/11/28-11769  44.رای 
دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1209833786ششدانگ  وشماره  شماره44حوزه2سمیرم 

مفروزی ازپالک1719به مساحت129مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند فضل  اکبرحداد  45.رای شماره11316-93/11/11علی 
مفروزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ملی1199907685ششدانگ  7273شهرضاوشماره 

ازپالک1760به مساحت305مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  ارغوان  فرزند  جعفری  علی  شماره93/08/22-7382  46.رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1209314754سه  وشماره  سمیرم  503حوزه1مرکزی 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1761به مساحت ششدانگ294/80مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندعبدالحسین  شماره7383-93/08/22خیرالنساءموسوی  47.رای 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1209251817سه  وشماره  شماره4093حوزه3سمیرم 

یکباب خانه مفروزی ازپالک1761به مساحت ششدانگ294/80مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  رهنما  شماره10059-93/10/22غالمحسین  48.رای 
مفروزی  خانه  یکباب  ملی1209458705ششدانگ  وشماره  شماره39حوزه2سمیرم 

ازپالک1761به مساحت168/80مترمربع.
به  عبدالرحیم  فرزند  شهرضا  رحمتی  رمضانعلی  شماره94/01/19-240  49.رای 
شناسنامه شماره 597 حوزه 6 شهرضاوشماره ملی1199347108سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک1762به مساحت ششدانگ171مترمربع.
بموجب سندشماره93992-92/07/04دفتر2شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب 

الزمان شهرضا قرار دارد.
شماره  شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  رحمتی  مژگان  شماره94/04/19-241  50.رای 
235 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199377449سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک1762به مساحت ششدانگ 171مترمربع. بموجب سند 
الزمان  صاحب  شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  شماره93992-92/07/04دفتر2شهرضا 

شهرضاقراردارد.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  صفار  افسانه  شماره93/11/28-11781  51.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198474831سه  19493شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالک1763باقیمانده و8193به مساحت ششدانگ200/72مترمربع.موردرای 
بموجب اسناد شماره های 132499و132500-91/03/11دفتر4شهرضا در رهن بانک 

مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.
52.رای شماره11782-93/11/28 عباس آبادیان فرزند جعفر به شناسنامه شماره91 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199730750سه  حوزه2شهرضاوشماره 
مفروزی ازپالک1763باقیمانده و8193به مساحت ششدانگ200/72مترمربع.موردرای 
بانک  رهن  در  های132499و132500-91/03/11دفتر4شهرضا  اسنادشماره  بموجب 

مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.
شناسنامه  به  کرم  فرزندسیداله  شماره11789-93/11/28سیدحمیدموسوی  53.رای 

مغازه  یکباب  ملی1209230925ششدانگ  وشماره  شماره1774حوزه1مرکزی سمیرم 
مفروزی ازپالک3193به مساحت23/40مترمربع.

شماره  شناسنامه  به  حسینعلی  فرزند  دهقان  11166-93/11/14اکبر  شماره  54.رای 
5300 حوزه1شهری قمشه و کد ملی 1199887951 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121/90 متر مربع.
55.رای شماره 10945-93/11/11مصطفی محمودیه کرویه فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 27 حوزه 2 شهرضا و کد ملی 1199720860 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
56.رای شماره 10946-93/11/11اکرم محمدیان فرزند خسرو به شناسنامه شماره 28 
حوزه 2 شهرضا و کد ملی 1199829714 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
شناسنامه  به  خیراتعلی  فرزند  محمدی  شاه  10947-93/11/11فاطمه  شماره  57.رای 
شماره 1141 شهرضا و کد ملی 1198943157 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک  3768 به مساحت ششدانگ 330/62 متر مربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

شناسنامه  به  اله  فرزندقدرت  نظری  شا  شماره11636-93/11/25مهدی  58.رای 
خانه  یکباب  ملی1198587474ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره463حوزه1مرکزی 

مفروزی ازپالک460به مساحت94/86مترمربع.
به شناسنامه شماره  محمود  فرزند  عموعلی  59.رای شماره 10314-93/10/27جمال 
20802 قمشه و کد ملی 1198487895 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک  

772 به مساحت 194/25 متر مربع.
60.رای شماره8655-93/09/16 جمشید شیبانی فرزند کرمعلی به شناسنامه شماره85 
حوزه2شهرضا و شماره ملی1199777072چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک893و894به مساحت ششدانگ200/07مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فرزندلطف  ولندانی  مردانی  شماره8657-93/09/16امینه  61.رای 
مشاع  دانگ  ونیم  ملی1199625361یک  شهرضاوشماره  شماره2حوزه1مرکزی 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک893و894به مساحت ششدانگ200/07مترمربع.

شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  فر  ستایش  11304-93/11/18محمود  شماره  62.رای 
باب  از ششدانگ یک  شماره 1412شهرضا و کد ملی  1199239844سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت ششدانگ  88/01 متر مربع.
شماره  شناسنامه  به  مسیح   فرزند  فرشاد  11305-93/11/18اکرم  شماره  63.رای 

3440 حوزه یک شهری قمشه و کد ملی  1199869351سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت ششدانگ  88/01 متر مربع.

64.رای شماره 9443-93/10/7سیدغفار موسوی فرزند سید کریم به شناسنامه شماره 
2663 حوزه 1 مرکزی سمیرم و کد ملی 1209236729 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 949 به مساحت ششدانگ 196/30 متر مربع.
65.رای شماره 9444-93/10/7شهناز زارعی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 306 
حوزه 6 شهرضا و کد ملی 1199357642 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 949 به مساحت ششدانگ 196/30 متر مربع.
شناسنامه  به  امراله  فرزند  شهرضا  محرابی  احترام  شماره93/09/17-8723  66.رای 
شماره 98 شهرضا و شماره ملی1198920750دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک999به مساحت ششدانگ128/05مترمربع.
67.رای شماره8724-93/09/17 رحیم موالئی فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 

252شهرضا و شماره ملی 1198871822 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک999 به مساحت ششدانگ128/05مترمربع.

شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  عموحیدری  تاجماه  شماره93/11/25-11634  68.رای 
قدیمی  خانه  یکباب  ملی1198454245ششدانگ  شماره  و  شماره17432شهرضا 

مفروزی از پالک999به مساحت190/50مترمربع.
وشماره  شناسنامه  به  مختار  فرزند  کاظمزاد  شماره11790-93/11/28محمد  69.رای 
ملی1190002361شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک1117به مساحت ششدانگ202مترمربع.
شماره  و  شناسنامه  اکبربه  علی  فرزند  فعال  شماره11791-93/11/28سمیه  70.رای 
ملی1190013487شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک1117به مساحت ششدانگ202مترمربع.
71.رای شماره 11772-93/11/28عبدالرضاسالک فرزندعلی اکبربه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  طبقه  دو  یکباب خانه  ملی1198841702ششدانگ  741 شهرضا و شماره 

پالک1174به مساحت156/75مترمربع.
به  برات  علی  فرزند  خلیفه  مال  خلیلی  جانجان  شماره93/11/28-11780  72.رای 
شناسنامه شماره480لردگان وشماره ملی6329734348ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک1283به مساحت181/30مترمربع.
شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

73.رای شماره 11784-93/11/28مصطفی سالک فرزند قاسم به شناسنامه شماره 87 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199266841 ملی  کد  و  قمشه 

مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 161/70 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسین  فرزند  رحمتی  11785-93/11/28حمیده  شماره  74.رای 
3299 شهرضا و کد ملی 1199867942 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 161/70 مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  همائی  مسعود  شماره93/11/29-11950  75.رای 
شماره 1295 شهرضا وشماره ملی1199099351سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک19به مساحت ششدانگ 144/48 مترمربع.
76.رای شماره11952-93/11/29رضوان فخارشهرضا فرزند عبدالخلیل به شناسنامه 
شماره271شهرضا و شماره ملی1199089117سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک 19به مساحت ششدانگ144/48مترمربع.
77.رای شماره8528-93/09/12عصمت باقری اسفه فرزند حسین به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1816940070چهارونیم  وشماره  290آبادان 

مفروزی ازپالکهای 94باقیمانده و1704و1705به مساحت ششدانگ 131مترمربع.
78.رای شماره8529-93/09/12وحیدباقری اسفه فرزندعلیرضابه شناسنامه وشماره 
مفروزی  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ونیم  یک  ملی1190075644شهرضا 

ازپالکهای94باقیمانده و1704و1705به مساحت ششدانگ 131مترمربع.
79.رای شماره11792-93/11/28محمدرضا جوی فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 
31 قمشه و شماره ملی1199332216سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان سه 

طبقه مفروزی از پالک112به مساحت ششدانگ 154/50مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حسنعلی  فرزند  مایساایری  شماره93/11/28-11793  80.رای 
18بندرترکمن وشماره ملی2239918918سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

سه طبقه مفروزی ازپالک112به مساحت ششدانگ154/50مترمربع.
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

81.رای شماره4940-93/06/10سیده هاجر میربد فرزند سیداحمد به شناسنامه شماره 
728 شیراز و شماره ملی 2298709823 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک116به 

مساحت121/26مترمربع.
82.رای شماره 11261-93/11/16افشین زاهدی کیا فرزند نوذر به شناسنامه شماره 
752 حوزه 19 شیراز  و کد ملی 2292011190 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

169 به مساحت 201/60 مترمربع.
83.رای شماره13044-93/12/27 عزیزاله آقاسی فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1198451483سه  شماره  و  17156شهرضا 

مفروزی ازپالک169به مساحت ششدانگ155/50مترمربع.
84.رای شماره13045-93/12/27 ماه بس شجاعی واژنانی فرزند یداله به شناسنامه 
از  دانگ مشاع  ملی1199479268سه  شماره 11 حوزه 1روستائی شهرضا و شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک169به مساحت ششدانگ155/50مترمربع.
85.رای شماره12941-93/12/25علی سلیمانی زاده اسفه ساالری فرزندحسینعلی به 
شناسنامه شماره4حوزه روستائی شهرضاوشماره ملی1199579149ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزی ازپالک245/2به مساحت29/83مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  صالحپور  1155-93/11/14مهدی  شماره  86.رای 
مغازه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199213896 ملی  کد  و  519 شهرضا 

مفروزی از پالک 712 باقیمانده به مساحت ششدانگ 17/68 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  صالحپور  1157-93/11/14مجید  شماره  87.رای 
از ششدانگ یک باب مغازه  1640 شهرضا و کد ملی 1199242128 سه دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 712 باقیمانده به مساحت ششدانگ 17/68 مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

88.رای شماره 11225-93/11/29مجتبی پیام فرزند حجت اله به شناسنامه شماره 665 
شهرضا و کد ملی 1199292842 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 217 به مساحت ششدانگ 182 مترمربع.
89.رای شماره 11946-93/11/29عاطفه آقاسی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
4637 حوزه 1 شهری قمشه و کد ملی 1199881325 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 217 به مساحت ششدانگ 182 مترمربع.
90.رای شماره10442-93/10/30حجت اله عدالت فرزندرحمت اله به شناسنامه شماره 
1129حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199400483سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزی ازپالک565به مساحت ششدانگ109/45مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند  بیات  مریم   93/10/30-10443 شماره  91.رای 
1041 شهرضا و شماره ملی 1199163406سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 

طبقه مفروزی ازپالک565به مساحت ششدانگ109/45مترمربع.
به  حیدرعلی  فرزند  شهرضا  نصیبی  شماره11770-93/11/28حسینعلی  92.رای 
خانه  یکباب  ششدانگ  ملی1198999802  شماره  و  شهرضا   369 شماره  شناسنامه 

مفروزی از پالک1252به مساحت313/50مترمربع.
به  حیدرعلی  فرزند  شهرضا  نصیبی  محمدجواد   93/12/10-12368 شماره  93.رای 
شناسنامه شماره471شهرضاوشماره ملی1199249785ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالک1252به مساحت313/50مترمربع.
شماره های مفروزی از68- اصلی سیدآباد

94.رای شماره 3138-93/4/17رمضانعلی کاشی شهرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 423 حوزه 3 شهرضا و کد ملی 1199373834 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

به مساحت 111/15 متر مربع.
95.رای شماره 93/8/711515محمد مهدی حسین پور فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
به  باب خانه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  832 شهرضا و کد ملی 1199201979 دو 

مساحت ششدانگ 127/70 متر مربع.
96.رای شماره 7116-93/8/15مریم ممیز فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 20652 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1198486392 ملی  کد  و  شهرضا 

مساحت ششدانگ 127/70 متر مربع.
شماره مفروزی از68/1اصلی میرآبادکه به شماره225اصلی تبدیل شده است

شناسنامه  به  فرزندقربانعلی  محمدقربانی  شماره11729-93/11/29عیدی  97.رای 
به  خانه  یکباب  ملی1209814153ششدانگ  وشماره  سمیرم  شماره27حوزه2مرکزی 

مساحت206/40مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهیار

98.رای شماره 12006-93/11/29عبدالحسین کاظمی فرزند عباس به شناسنامه شماره 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ   1199473014 ملی  کد  و  شهرضا  روستائی   1 حوزه   16
مربع.درازاء100هزارسهم  متر  به مساحت 100037  از پالک  218  مفروزی  مزروعی 
مشاع از1574562سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین باقری مهیاری 
به13جریب  اکبرنسبت  فرزندعلی  انصاری  ومحمدعلی  به13جریب  فرزندباقرنسبت 
ورمضان کاظمی اسفه فرزندحسن نسبت به13جریب ویداله صادقی مهیاری فرزندبرات 
کاظمی  وعلی  به25جریب  نسبت  فرزندتقی  اسفه  کاظمی  ومحمدعلی  به5جریب  نسبت 
اسفه فرزندعباس نسبت به14جریب واسماعیل ابراهیمی فرزندحسین نسبت به8جریب 

ومحمدتفنگچی فرزندیداله نسبت به9جریب.
شماره های فرعی از100- اصلی مزرعه فیض آباد

99.رای شماره11992-93/11/29 روح اله ذوالفقاری فرزند حسین به شناسنامه شماره 
36حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209855216سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه مفروزی ازپالک1به مساحت ششدانگ94/60مترمربع.
شناسنامه  به  سیدقنبر  فرزند  جاویدان  سیدحسن  شماره93/12/27-12981  100.رای 
شماره 2924 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209550733ششدانگ یکباب کارگاه 

درب و پنجره سازی مفروزی ازپالک174به مساحت210/10مترمربع.
101.رای شماره11948-93/11/29 محسن خلیلی فرزند علی به شناسنامه شماره 198 

از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1209980592ششدانگ  وشماره  مرکزی سمیرم  حوزه2 
پالک233به مساحت140/02مترمربع.

شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  نجفی  براتعلی  شماره93/11/29-11953  102.رای 
2015 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی1209541564ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک384به مساحت110/44مترمربع.
شناسنامه  به  پرویز  فرزند  بیگی  داتلی  مرتضی  شماره93/07/15-6171  103.رای 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی5129891600ششدانگ  حوزه3شهرضاوشماره  شماره3 

پالک404به مساحت228/75مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  قاسمی  11969-93/11/29عمران  شماره  104.رای 
شماره 122 سمیرم و کد ملی 1209268094 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

495 به مساحت 141متر مربع.
105.رای شماره 10304-93/10/27دستان ذهبی نژاد فرزند مراد به شناسنامه شماره 
465حوزه قشقائی شیراز و کد ملی 2293836738 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 496 به مساحت 112/35 متر مربع.درازاء113سهم مشاع از14520سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
106.رای شماره 7766-93/9/1معصومه رضائی فرزند قدمعلی به شناسنامه شماره 
716 شهرضا و کد ملی 1199160156 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک  497 به 
انتقال  از16438/5سهم ششدانگ  مساحت 131/25متر مربع.درازاء131/25سهم مشاع 

عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
107.رای شماره 11289-93/11/18محمود رضا مهجور فرزند کرمعلی به شناسنامه 
شماره 530 شهرضا و کد ملی 1199120154 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 497 به مساحت 127/50 متر مربع.
الیاس به شناسنامه شماره  108.رای شماره 11492-93/11/20علی کاظمی نیا فرزند 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   2391383551 ملی  کد  و  ممسنی   4 حوزه   1500

مفروزی از پالک 497 به مساحت 146/05 متر مربع.
شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  آرامی  حمیدرضا  شماره93/11/14-11163  109.رای 
از  مفروزی  مغازه  یکباب  ششدانگ  ملی1199233633  شماره  و  قمشه  شماره790 

پالک510به مساحت52/50مترمربع.
شماره های فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

شناسنامه  به  فرزندمحمدعلی  شماره10138-93/10/23محمدجواددیانت  110.رای 
شماره1024شهرضاوشماره ملی1199218944سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک138به مساحت ششدانگ104/55مترمربع.
111.رای شماره10139-93/10/23مریم شجاعی شهرضافرزندمحمدرضابه شناسنامه 
شماره1149قمشه وشماره ملی1199319732سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک138به مساحت ششدانگ104/55مترمربع.
شماره فرعی از171- اصلی مهدیه

112.رای شماره 11290-93/11/18مهراب اکبری فرزند بهمن به شناسنامه شماره 20 
حوزه 2 بروجن و کد ملی 6299858559 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 14 به 
مساحت 230/60 متر مربع.درازاءیک حبه ویک- چهارم حبه مشاع ازچهارده حبه ودو- 
پنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف غالمرضابهرامی.

بندب(
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

اله تیموریان  رای شماره7375-93/08/22ورای اصالحی شماره439- 94/01/24ولی 
فرزندغالمحسین به شناسنامه شماره161شهرضاوشماره ملی1198828919سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک4778که قبال733باقیمانده بوده است به 
مساحت ششدانگ154مترمربع.که دررای وآگهی اولیه شماره پالک اصلی اشتباها2-

اصلی قیدگردیده است اینک تجدیدآگهی می گردد.
7376-93/08/22- ناهید صدری فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 691 شهرضا 
وشماره ملی1198876212سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
رای  در  که  به مساحت ششدانگ154مترمربع.  است  بوده  قبال733باقیمانده  که   4778
تجدیدآگهی  اینک  است  قیدگردیده  اشتباها2-اصلی  اصلی  پالک  اولیه شماره  آگهی  و 

می گردد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/13

م الف:2 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/1/20-1394/04/20553   1/151
یکدرب باغ بائره مشجر معروف کوچه امامزاده تقریبًا دو رجل پالک شماره 258 فرعی 
از شماره 147-اصلی واقع در مزده جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای میثم مهابادی فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم مورخ 94/4/8 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
اداره  رئیس  شادمان  مجتبی  م الف:15  انتشار:1394/02/13  شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته 

ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدیدحدوداختصاصی  

مفروزي  فرعي   2651 شماره  پالک  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر 
سوابق  طبق  که  شهرضا  ثبت  یک  بخش  رشکنه  در  واقع  اصلي   21 از  فرعي  از110 
و  است  ثبت  جریان  در  حسن  فرزند  غضنفري  حمیدرضا  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  و 
ذیل  تبصره  به دستور  بنا  اینک  است  نیامده  به عمل  آن  قانوني  تحدید حدود  عملیات 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  نکلیف  تعیین  قانون   13 ماده 
یکشنبه مورخ 94/03/17  تحدید حدود پالک مرقوم در روز  نامبرده  تقاضای  و طبق 
کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  خواهدآمد0  بعمل  و  محل شروع  در  9 صبح  ساعت 
محل حضور  در  آگهي  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که  گردد  اخطارمی  مجاورین 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
انتشار:1394/02/13  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی   صورتمجلس 

مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
ابالغ وقت دادرسی 

2/52 خواهان محمد سلیمی دادخواستی به خواسته الزام خوانده جعفر سلیمی و ورثه 
حل  شورای  به  سلیمی  جعفر  ورثه  و  سلیمی  جعفر  خوانده  طرفیت  به  سلیمی  جعفر 
شماره  به  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  آباد  نجف  شهرستان  سوم  شعبه  اختالف 
گردیده  تعیین    4/45 94/3/31 ساعت  تاریخ  به  دادرسی  وقت  و  گردیده  ثبت   33/94
علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای 
در  یکبار  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  دستور شورا  به  خواهان 
روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
 خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.

م الف:692 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

2/53 آقای مجتبی قنبری دارای شناسنامه شماره 3336 به شرح دادخواست به کالسۀ 
957/93ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 1392/3/12  داده که شادروان زهره چترایی بشناسنامه 10 در 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجتبی قنبری 
کروندی ش.ش 3336، 2- فرهاد حمیدی نجف آبادی کدملی 1080286837، 3- مژگان 
قنبری کروندی ش.ش 3952، 4- اکبر کمالی علویجه ش.ش 4563، 5- فاطمه سلطان 
با  اینک  ندارد.  دیگری  نامبردگان ورثه  به جز  آبادی ش.ش 23. متوفی  مصدق جالل 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:128 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/54 دارای خانم عزت ابراهیمی شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  50/94ش.ح14 
 91/11/5 تاریخ  در   676 بشناسنامه  آبادی  نجف  آذری  محمدعلی  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
اشرف آذری نجف آبادی ش.ش 50، 2- زهرا آذری نجف آبادی ش.ش 132، 3- طاهره 
آذری نجف آبادی ش.ش 65 )فرزندان متوفی( 4- عزت ابراهیمی جالل آبادی ش.ش 
36)همسر متوفی( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:580  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 
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مفاد آرا
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  قانون  نامه  آئین   3 ماده  موضوعی  آگهی   2/175
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که افراد 
اولین نوبت  انتشار  تاریخ  از  اعتراضی داشته باشند  نسبت به صدور سند متقاضیان 

آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید:
1- رای شماره 139360320200000538 آقای رمضانعلی باقی فرزند رضا شناسنامه 
به مساحت  باب خانه  یک  ملی 622982311 در ششدانگ  به شماره  میمه  شماره 12 
228/26 متر مربع قسمتی از پالک 30/79 واقع در زیاد آباد خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی فاطمه بیگم موسویان
رمضانعلی  فرزند  طالیی  ناصر  آقای   1393603020200000529 شماره  رای   -2
شناسنامه شماره 1880 میمه به شماره ملی 6229688824 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 234/35 متر مربع قسمتی از پالک 1/3746 خریداری از مالک رسمی عبداله 

متقی
آقا  حسن  فرزند  رنجکش  ناصر  آقای   1393603020200000424 شماره  رای   -3
شناسنامه شماره 43 میمه به شماره ملی 6229844931 در ششدانگ یک باب انباری 
از پالک 1/2015 واقع در میمه به مساحت 75/17 متر مربع را خریداری مع  قسمتی 

الواسطه از مالک رسمی آقای مهدی هاشمی
4- رای شماره 1393603020200000423 آقای احمد کمال فرزند حسین شناسنامه 
شماره 1998 میمه به شماره ملی 6229793016 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از 
پالک 26/1620 به مساحت 156/89 متر مربع واقع در ونداده خریداری از مالک رسمی 

خانم خدیجه کمال 
غالمعلی  فرزند  کمال  ابوالقاسم  آقای   1393603020200000422 شماره  رای   -5
باب خانه  به شماره ملی 6229930791 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 29 میمه 
به مساحت 242/92 متر مربع قسمتی از پالک 26/1478 واقع در ونداده خریداری از 

مالکین رسمی آقای غالمعلی کمال و خانم خدیجه کمال
6- رای شماره 1393603020200000576 آقای جعفر جوکار فرزند حسن شناسنامه 
شماره 842 لواسان شماره ملی 0450311090 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از 
پالک 11/1375 به مساحت 57/64 متر مربع واقع در وزوان خریداری از مالک رسمی 

حسن جوکار 
7- رای شماره 1393603020200000575 آقای جعفر جوکار فرزند حسن شناسنامه 
شماره 842لواسان به شماره ملی 0450311090 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
196/07 متر مربع قسمتی از پالک 11/1375 واقع در وزوان خریداری از مالک رسمی 

حسن جوکار 
8- رای شماره 1393603020200000573 آقای سعید خان احمدی ورنو سفا درانی 
فرزند رجبعلی شناسنامه شماره 12919 خمینی شهر به شماره ملی 1140505378 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 542 متر مربع قسمتی از پالک 11/1378 واقع در 

وزوان خریداری از مالکین رسمی ملیحه شیخ هرندی و عصمت شیخ هرندی 
9- رای شماره 1393603020200000535 آقای محمد رضا شبانی فرزند شناسنامه 
زمین  و  اطاق  باب  یک  ششدانگ  در   6229907577 ملی  شماره  به  میمه   17 شماره 
محصور متعلق به آن به مساحت 70 متر مربع قسمتی از پالک 11/7942 واقع در وزوان 

خریداری از وراث آقای مرتضی خوب نشان مالک رسمی 
براتعلی  فرزند  باطن  خوش  حسین  آقای   13946030202000002 شماره  رای   -10
شناسنامه شماره 90 میمه به شماره ملی 6229821001 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/70 متر مربع قسمتی از پالک 11/4702 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی فاطمه صغری طاهر پور 
آقا  فرزند حسین  گرامی  داریوش  آقای   1393603020200000551 رای شماره   -11
شناسنامه شماره 18 میمه به شماره ملی 6229861178 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1677/71 متر مربع قسمتی از پالک 30/271 واقع در زیاد آباد خریداری از 

مالک رسمی شاه محمد احمدی
12- رای شماره 1393603020200000486 آقای برات توکلی فرزند علی شناسنامه 
مزروعی  باغ  درب  یک  ششدانگ  در   6229939754 ملی  شماره  به  میمه   15 شماره 
ازا مالکیت  به مساحت 1850 متر مربع قسمتی از پالک 88/149 واقع در الی بید در 

مشاعی خریداری شده 
جون  علی  فرزند  احقاقی  مسعود  آقای   139460302020000014 شماره  رای   -13
شناسنامه شماره 78 میمه به شماره ملی 6229852251 در ششدانگ یک باب انباری 
به مساحت 65 متر مربع قسمتی از پالک 11/4661 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی غالمرضا راعیان
14- رای شماره 1393603020200000577 خانم جواهر یاوری فرزند احمد شناسنامه 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  6229750996در  ملی  شماره  به  میمه   396 شماره 
465/80مترمربع قسمتی از پالک 67/589 واقع در حسن رباط در ازاء مالکیت مشاعی 

خریداری شده
15- رای شماره 139460302020000010 آقای ابراهیم آهی فرزند عباس شناسنامه 
شماره 5 میمه به شماره ملی 6229937387 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 

60/1 به مساحت 242/15 متر مربع خریداری از مالک رسمی فتحعلی آهی
شناسنامه  احمد  فرزند  ثابتی  علی  آقای   13946030202000006 شماره  رای   -16
شماره 2020 میمه به شماره ملی 6229792796 در ششدانگ یک باب خانه مساحت 
رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری   26/3068 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   607/51

فاطمه بهرامیان 
17- رای شماره 1393603020200000622 خانم مهرانگیز زین الدینی فرزند خلیل اله 
باب خانه  به شماره ملی 6229962721 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 22 میمه 
مع  خریداری  ونداده  در  واقع   26/1353 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   245/19 مساحت 

الواسطه از مالک رسمی حسن امینی
علی  فرزند  میرزائیان  حسینعلی  آقای   1393603020200000634 شماره  رای   -18
خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229966085 ملی  شماره  به  میمه   6 شماره  شناسنامه 
به مساحت 460/37 متر مربع قسمتی از پالک 26/1193 واقع در ونداده خریداری از 

مالکیت رسمی غالمرضا صادقین و صاحب جان صادقین
19- رای شماره 139460302020000027خانم فاطمه شبان فرزند غالمعلی به شماره 
زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در   6229822547 ملی  کد   3 شناسنامه 
مزروعی به مساحت 1444/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1/2637 واقع در میمه 

خریداری از مالک رسمی ملک تاج صابری
به  آقای ناصر طالیی فرزند رمضانعلی  20- رای شماره 1393603020200000530 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  میمه   6229688824 ملی  کد   1880 شناسنامه  شماره 
مساحت 267/45 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1/3747 واقع در میمه در ازا مالکین 

مشاعی خریداری شده 
21- رای شماره 139360302020000540 آقای غالمحسین بید هندی فرزند فرج اله به 
شماره شناسنامه 119 کد ملی 6229800365 میمه چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
درب باغ مزروعی به مساحت 478/12 متر مربع قسمتی از پالک شماره 11/2910 واقع 

در وزوان در ازا مالکیت مشاعی
22- رای شماره 139360302020000539 خانم خاتون جان محرابیان فرزند ولی اله 
به شماره شناسنامه 37 کد ملی 6229933381 وزوان در ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 188 متر مربع قسمتی از پالک شماره 26/2286 واقع در میمه در ازا مالکیت 
مشاعی خریداری شده

23- رای شماره 139360302020000539 آقای غالمعلی سلیمی فرزند سلطانعلی به 
شماره شناسنامه 1776 کد ملی 6229687771 میمه ششدانگ یک باب اطاق به مساحت 
33/82 متر مربع قسمتی از پالک 1/1708 واقع در میمه در ازا مالکیت مشاعی خریداری 

شده 
به  قلی  فرزند رضا  مسلم صالحان  آقای  رای شماره 139360302020000623   -24
شماره شناسنامه 20 کد ملی 6229868660 میمه ششدانگ یک درب باغ محصور ساده 
به مساحت 844/80مترمربع قسمتی از پالک شماره 30/494 متر مربع واقع در زیاد 

آباد خریداری ازمالک رسمی خانم بانو ماندنی
25- رای شماره 139460302020000013 آقای غالمرضا میرزائیان فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 41 کد ملی 6229939282  وزوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
را  ونداده  در  واقع   26/3203 شماره  پالک  از  قسمتی  مربع  متر   976/90 مساحت  به 

خریداری از مالک رسمی خاتون جان رحمانیان
26- رای شماره 139460302020000012 آقای غالمرضا میرزائیان فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 41 کد ملی 6229939282 وزوان ششدانگ یک درب باغ مزروعی به 
مساحت 1580 متر مربع قسمتی از پالک شماره 26/30 واقع در ونداده خریداری از 

مالک اصل حسن میرزائیان 
به  علی  حسن  فرزند  عکاف  داود  آقای   139360302020000621 شماره  رای   -27
به  شماره شناسنامه 1 کد ملی 6229887665 وزوان ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
ازا مالکیت  از پالک 11/5479 واقع در وزوان در  مساحت 388/62 متر مربع قسمتی 

مشاعی خریداری شده 

به  فرهاد  فرزند  ثابتی  رضا  حمید  آقای   139360302020000588 شماره  رای   -28
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   6229793377 ملی  کد   1962 شناسنامه  شماره 
123/52 متر مربع قسمتی از پالک 26/2372 واقع در ونداده خریداری از مالک رسمی 

محمود ثابتی
به  فرهاد  فرزند  ثابتی  رضا  حمید  آقای   139360302020000587 شماره  رای   -29
شماره شناسنامه 1962 کد ملی 6229793377 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 60 

متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 خریداری از مالک رسمی حاجی بهرامیان
ثابتی فرزند فرهاد به شماره  30- رای شماره 139360302020000589 آقای سعید 
شناسنامه 2087 کد ملی 6229795086 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/30 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2369 خریداری از مالک رسمی کوکب انصاری
محمد  فرزند  صادق  احمدرضا  آقای   139460302020000007 شماره  رای   -31
اسماعیل به شماره شناسنامه 51 کد ملی 6229819899 ششدانگ یک باب مغازه به 
مشاعی  رسمی  مالکیت  ازا  در   1/2756 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   140/66 مساحت 

خریداری شده
به  حسن  فرزند  عمرانی  عباسعلی  آقای   139460302020000025 شماره  رای   -32
شماره شناسنامه 5 کد ملی 6229899450 ششدانگ یک درب باغ مزروعی به مساحت 

1170 متر مربع قسمتی از پالک 1/7548 خریداری از مالک رسمی رقیه صبوری 
33- رای شماره 139360302020000614 آقای رضا صمدیان فرزند فرج اله به شماره 
شناسنامه 65 کد ملی 6229883902 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345/80 متر 

مربع قسمتی از پالک 11/2547 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  محمدعلی  فرزند  فرجیان  عباس  آقای   139360302020000603 شماره  رای   -34
شماره شناسنامه 84 کد ملی 6229905612 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2692 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  غالمحسین  فرزند  رادور  حسن  آقای   139360302020000201 شماره  رای   -35
شماره شناسنامه 39 کد ملی 6229849739 ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
غالمحسین  رسمی  مالک  از  خریداری  پالک30/3503   از  قسمتی  مربع  متر   543/25

حسین منی
36- رای شماره 139360302020000600 آقای شمس الدین مهدویان فرزند شیخ زین 
الدین به شماره شناسنامه 8 کد ملی 6229811316 ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
آقای  مالک رسمی  از  از پالک 1/3687 خریداری  مربع قسمتی  متر  مساحت 451/18 

صدر خردمند
37- رای شماره 139360302020000619 آقای حسین خوش باطن فرزند براتعلی به 

شماره شناسنامه 90 ششدانگ پالک 11/4704 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
38- رای شماره 1393603020000581 آقای رضا تقوی فرزند علی محمد به شماره 
شناسنامه 2814 کد ملی 6229795353 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 294/04 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2663 خریداری از مالک رسمی حیدر بهرامیان
39- رای شماره 139360302020000585 آقای عبداله ثابتی فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 96 کد ملی 6229915200 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 277/36متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 26/2432 خریداری از مالکین رسمی آقا گل بهرامیان و 

حیدر بهرامیان
شماره  محمد  فرزند  فریدونی  اکبر  آقای   139360302020000590 شماره  رای   -40
به مساحت 231/73  باب خانه  یک  ملی 6229794901 ششدانگ  کد  شناسنامه 2069 
و  بهرامیان  گل  آقا  رسمی  مالکین  از  خریداری   26/2432 پالک  از  قسمتی  مربع  متر 

حیدر بهرامیان
41- رای شماره 139360302020000553 آقای عبداله خدابنده فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 29 کد ملی 6229964643 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/08 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/1575 خریداری از مالک رسمی اسماعیل صادقیان
42- رای شماره 139360302020000633 خانم زهرا بهرامیان فرزند علی به شماره 
شناسنامه 55 کد ملی 6229989204 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/40 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/1353 خریداری از مالک رسمی حسن امینی
اکبر  علی  حاجی  فرزند  کمال  بتول  خانم   139360302020000622 شماره  رای   -43
به شماره شناسنامه 2018 کد ملی 6229792818 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

276/40 متر مربع قسمتی از پالک 26/1489 خریداری از مالک رسمی غالمعلی کمال
44- رای شماره 139360302020000531 خانم صغرا زمانیان فرزند رمضانعلی به 
شماره شناسنامه 67 کد ملی 6229837927 یک چهارم از یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلی زمانیان
45- رای شماره 139460302020000011 خانم پروانه آهی فرزند ابراهیم به شماره 

شناسنامه5 کد ملی 0452392594 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 متر مربع 
قسمتی از پالک 60/1 خریداری از مالک رسمی فتحعلی آهی

شماره  به  رضا  فرزند  بهرامیان  حسین   139360302020000582 شماره  رای   -46
شناسنامه 24 کد ملی 6229957493 ششدانگ یک باب خانهبه مساحت 282/08 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2663 خریداری از مالک رسمی حیدر بهرامیان
47- رای شماره 139360302020000625 خانم سمیه توکلی فرزند کاظم به شماره 
شناسنامه 2454 کد ملی 6229694573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب به مساحت 

990/10 متر مربع قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  فرزند رمضانعلی  آقای محمد زمانیان  48- رای شماره 139360302020000533 
شماره شناسنامه 12 کد ملی 0040699961 یک سوم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلی زمانیان
49- رای شماره 139360302020000532 خانم نجمه زمانیان فرزند رمضانعلی به 

شماره شناسنامه 36 کد ملی 6229851830 یک سوم از یکدانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلیزمانیان
50- رای شماره 139360302020000627 آقای قربانعلی توکلی فرزند علی به شماره 
به مساحت 1031/30  باب خانه  یک  ملی 6229761653 ششدانگ  کد  شناسنامه 486 

مترمربع را قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  قلی  حیات  فرزند  توکلی  خانم صدیقه   139360302020000624 شماره  رای   -51
شماره شناسنامه 399 کد ملی 6229760789 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1568 

متر مربع قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده 
شماره  به  علی  فرزند  توکلی  برات  آقای   139360302020000626 شماره  رای   -52
شناسنامه 15 کد ملی 6229939754 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

990/10 متر مربع قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
53- رای شماره 139360302020000575 آقای جعفر جوکار فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 842 کد ملی 0450311090 ششدانگ یک باب اطاق و زمین محصور متصل 
به آن به مساحت 196/07 متر مربع قسمتی از پالک 11/4528 خریداری شده از مالک 

رسمی خانم مریم بیگم جوکار
54- رای شماره 139360302020000576 آقای جعفر جوکار فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 842 کد ملی 0450311090 ششدانگ یک باب طویله مخروبه و مشاعات و 

تابعه به مساحت 57/64 قسمتی از پالک 11/1375 خریداری شده مالک حسن جوکار
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه    1394/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1394/02/29

رئیس ثبت میمه-حسین نوروز
اخطار اجرایی

2/126 شماره: 10/93 به موجب رای شماره 1076 تاریخ 92/11/1 شعبه 24 شورای 
بنا  موام  شرکت  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  خیری  محمد  مهندس  مدیریت  به  اسپادانا 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
حق  در  حکم  صدور  زمان  لغایت   92/5/5 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
خ.شمس –  جوی آباد –  خواهان علی اکبر هارون الرشیدی به نشانی خمینی شهر – 
خ.محمدی – پ437- منزل علی اکبر هارون الرشیدی و همچنین نیم عشر اجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:1440 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

تشنیزی  احمدی  رسول  آقای  خواهان   44/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/178
به شماره  پراید  اتومبیل سواری  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
221ص22ایران32 و فک پالک انتظامی – مطلق خسارات و هزینه دادرسی به طرفیت 
1- جواد امیری 2- جمشید مروارید تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای شنبه مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16:30 ساعت   94/3/16
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  دوم  ردیف 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
– شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اختالف  اتخاذ می شود. م الف:2113 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

فرشته   – خاکپور  بهرام  خواهان   2083/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/179
وقت  است  نموده  تقدیم  رفیعی  سمیه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  جوادی 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/19 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2132 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/180 شماره ابالغیه: 9410100361700796 شماره پرونده: 9409980361700045 
طرفیت  به  دادخواستی  پورطاهرزاده  عباس  خواهان   940048 شعبه:  بایگانی  شماره 
خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  شهریاری  حسن  خوانده 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 940048ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/03/19 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  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 دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:2551  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/181 شماره ابالغیه: 9410100361700794 شماره پرونده: 9409980361700046 
به طرفیت  دادخواستی  طاهرزاده  پور  عباس  بایگانی شعبه: 940049 خواهان  شماره 
خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  شهریاری  حسن  خوانده 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 940049ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/03/19 و ساعت 11:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  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 دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:2553  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/182 شماره ابالغیه: 9410106825300430 شماره پرونده: 9309986825300238 
به  دادخواستی  آبادی  نجف  ابراهیم  سعید  خواهان   930250 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده رسول باقری به خواسته پرداخت حق الوکاله و مطالبه خسارت و مطالبه 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  بابت...  وجه 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 31 
کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
9309986825300238 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/18 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:2656 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/183 شماره ابالغیه: 9410106825300413 شماره پرونده: 9309986825300267 
طرفیت  به  دادخواستی  رستمیان  حسین  خواهان   930287 شعبه:  بایگانی   شماره 
پرداخت  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سامانی  ریاحی  مهدی  خوانده 
حق الوکاله و مطالبه خسارت و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309986825300267 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/03/18 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  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 دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  گردد.م الف:2658  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/184 در خصوص پرونده کالسه 66/94 خواهان عبدالمحمد منصوری بابامنصوری 
انتقال سند به طرفیت 1- عباس آزادی 2- حسام صدری تقدیم  دادخواستی مبنی بر 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/16 ساعت 5 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2700 شعبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/185 در خصوص پرونده کالسه 2199/93 خواهان سید نادر اعتضادی دادخواستی 
زاده  فاضل  محمدحسین  طرفیت  به  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده که 
طی فیش شماره 575999 مبلغ 80/000 ریال هزینه آن واریز گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2706 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

تجدید  طرفیت  به  زاده  طاهری  رضا  تجدیدنظرخواهی  پرونده  خصوص  در   2/186
در  مطروحه   93/12/12 مورخه   1692 شماره  دادنامه  به  طاهری  حسن  نظرخوانده 
اختالف  حل  شورای   45 شعبه   119/93 تجدیدنظر  کالسه  و   631/93 کالسه  پرونده 
اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی خطاب به تجدیدنظرخوانده رضا طاهری زاده 
جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام 
فرمایید عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.م الف:2708 شعبه 45 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

کاهیدانی  شی  غریب  مینا  خواهان  160/94ش5  کالسه  پرونده  خصوص  در   2/187
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهدی سبزعلی 2- محسن کمارچی 3- حسین 
 94/3/18 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  اجاقی  مصطفی   -4 کمارچی 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2716 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
2/188 کالسه پرونده: 1379/93ش.ح9 شماره دادنامه:1757-93/9/29 مرجع رسیدگی: 
خوانسارکی  احمدی  ابراهیم  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
پالک79   – محمدی  ابراهیم  خ.شهید   – خوانسارک   – پیربکران   – اصفهان   نشانی: 
وکیل: خانم نفیسه عرب زاده نشانی: اصفهان – فلکه جهاد – ابتدای خ.آتشگاه – نبش 
طبقه3- واحد3- دفتر وکالت خواندگان: 1- آقای  کوچه شماره2- مجتمع فردوسی – 
مرتضی اسکندری نشانی اصفهان – خ.24متری دوم – کوچه نواب صفوی – فجر6- 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی  عیدی رضایی  آقای   -2 پالک45،   – میالد ششم  نبش 
تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی 
پیکان سواری به شماره انتظامی 517ب43ایران31 و استرداد مدارک خودروی مزبور 
جمعا علی الحساب مقوم به 41/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم نفیسه عرب زاده به وکالت از آقای ابراهیم احمدی خوانسارکی به طرفیت 
فرزند  عیدی رضایی  آقای   -2 و  فرزند جعفر  اسکندری  مرتضی  آقای   -1 خواندگان 
میرزاآقا به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر رسمی و انتقال سند رسمی یک 
دستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی 517ب43ایران31 و استرداد مدارک خودروی 
مذکور جمعًا مقوم به 41/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
قرارداد عادی ارائه شده توسط وکیل خواهان که امضا خوانده ردیف اول در ظهر آن 
وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه موکل طی قرارداد 
ابرازی اقدام به خرید خودروی مورد ادعا از خوانده ردیف اول نموده ولیکن علی رغم 
تعهد نامبرده در قرارداد ابرازی تاکنون نسبت به انتقال سند رسمی آن اقدامی ننموده و 
در تاریخ 90/12/12 طی رسید ظهر قولنامه مستند دعوی اقدام به اخذ مدارک خودرو از 
موکل نموده و تاکنون مدارک را نیز مسترد ننموده است و موکل طی اظهارنامه شماره 
نماید  عمل  تعهدات خود  به  از وی خواسته  و  اطالع  نامبرده  به   92/4/5 مورخ   5682
نیافته و الیحه ای  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خواندگان علی رغم  و 
نامه شماره  راهور طی  معاونت  از  انجام شده  استعالم  پاسخ  و  اند  ننموده  ارائه  نیز 
1413/6/43517 مورخ 93/8/21 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد لذا شورا 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 10و219و220و619و620 قانون 
مدنی و 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پیکان به شماره 
انتظامی 571ب43ایران31 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد 
مدارک خودروی موصوف که پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه می باشد.م الف:1506 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2/189 شماره دادنامه: 9309970353301380 شماره پرونده: 9309980365800387 
بایگانی شعبه: 930829 شاکی: آقای سید مجتبی سروستانی فرزند محمد به  شماره 
متهم:  مدرس  تاسیسات   – سپه  بانک  روبروی   – سرچشمه   – قدیم  خ.مدرس  نشانی 
آقای مجتبی اسدزاده به نشانی نامعلوم اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجتبی 
از او در دست نیست  اسدزاده که به علت عدم شناسایی آدرس مشخصات کاملتری 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای سید مجتبی سروستانی این 
دادگاه براساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت 
شاکی خصوصی و مفاد گواهی پزشکی قانونی منضم به پرونده به شماره و تاریخ 
جلسه  در  او  عدم حضور  و  مطلعین  و  اظهارات شهود  و   93/1/20 مورخ  1580/م/2 
دادرسی با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خویش و سایر قرائن 
امارات موجود در پرونده بزهکاری او را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد  و 
290-448-450-452-462-488-492-709 جملگی از قانون مجازات اسالمی نامبرده 
بابت حارصه گیجگاه سمت راست سر در حق  از  به پرداخت یک صدم دیه کامل  را 
شاکی خصوصی ظرف یک سال از تاریخ وقوع نزاع محکوم می نماید رای صادر شده 
به  سپس  و  مرجع  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  و  غیابی 
اعتبار میزان دیه که کمتر از خمس دیه کامل است به استناد بند دال ماده 232 قانون 
است.م الف:1509  قطعی  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی   آیین 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

2/190 شماره دادنامه: 9409970354400003 شماره پرونده: 9309980354400040 
با  محمدحسن  فرزند  بینائی  رمضان  آقای  خواهان:   931214 شعبه:  بایگانی  شماره 
بین   – نشانی خ.شیخ صدوق شمالی  به  علی  فرزند  نژاد  نوربخش  آقای مجید  وکالت 
چهارراه وکال و شیخ مفید – ساختمان عرفان – واحد201 خوانده: خانم زهرا پورحاجی 
با  دادگاه  مطالبه خسارت گردشکار:  نشانی مجهول المکان خواسته:  به  فرزند خانعلی 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای رمضان بینائی فرزند محمدحسن 
با وکالت رسمی دادگستری آقای مجید نوربخش  و خانم زهرا کورنگی فرزند حسن 
فرزند علی به طرفیت خانم زهرا پورحاجی خمسه فرزند خانعلی و آقایان محمد شرقی 
به  فرزند محمد  ابوالقاسم و حسین کشایی  فرزند  ا... شرقی  و فضل  ا...  فرزند فضل 
از سند مجعول خوانده  استفاده  از جرم جعل و  خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی 
ردیف اول و معاونت در جرم جعل توسط سایر خواندگان مقوم به مبلغ 51/000/000 
ریال به انضمام جمع خسارات قانونی و تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل دادگاه نظر به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را در مورد خواندگان ردیفهای 
دوم و سوم و چهارم مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 از قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می کند و در خصوص ادعای خواهانها در 
مورد خوانده ردیف اول دادگاه نظر به شکایات کیفری آنان علیه متهمه و مفاد دادنامه 
شماره 1682 مورخ 93/10/29 این شعبه دعوی خواهانها را موجه دانسته و مستنداً به 
مواد 2و198و522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون و یکصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
چهارصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دویست هزار ریال 
به عنوان هزینه نشر در جراید دادخواست و پرداخت حق الوکاله وکیل که در مرحله 
اجرا حکم معین می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در مورد سایر موارد 
خواسته حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدیدنظر است.م الف:1510 شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

2/191 شماره دادنامه: 9309970353001850 شماره پرونده: 9309980358300698 
شماره بایگانی شعبه: 930826 شاکی: آقای حمیدرضا نوری فرزند عبدالصمد با وکالت 
خانم طلوع صفایی بروجنی فرزند ظهیر به نشانی اصفهان – خ.شمس آبادی – نرسیده 
به چهارراه قصر – مجتمع رازی – طبقه دوم – واحد110 متهم: آقای محمدرضا دهقانی 
باغ غدیر  جنب   – امینی  چهارراه عالمه   – به نشانی شهرستان اصفهان  فرزند مختار 
غیر  مال  اتهام ها: 1- فروش  واحد5)مجهول المکان(   نوید-  مجتمع   – نوید  بن.بست   –
مشاوره  انجام  و  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  غیر  مال  انتقال   -2
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
در خصوص اتهام آقای محمدرضا دهقانی فرزند مختار دائر بر فروش و انتقال مال 
غیر موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بدین 
به  را  آپارتمان  دانگ  91/7/27 شش  مورخ  عادی  مبایعنامه  موجب  به  متهم  که  شرح 
شاکی آقای محمدرضا دهقانی فروخته است و متعاقب آن در تاریخ 91/8/23 به موجب 
که  است  کرده  واگذار  دینانی  عباسی  مژگان  خانم  به  را  ملک  همان  وکالتنامه رسمی 
تحقیق  مرحله  در  مطلعین  اظهارات  و  شاکی  شکایت  و  پرونده  محتویات  به  توجه  از 
قرائن  سایر  و  متهم  ناحیه  از  دفاعی  ایراد  عدم  و  تحقیق  مرحله  در  متهم  اظهارات  و 
ماده  استناد  به  و  است  محرز  نامبرده  به  انتسابی  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و 
یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری و 
پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
اینکه وکیل شاکی به موجب الیحه  و در خصوص رد مال در حق شاکی با توجه به 
شماره 1967-93/12/23 اعالم گذشت کرده است و عدول از گذشت مسموع نیست و با 
توجه به قابل گذشت بودن موضوع به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار 
موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد. محکومیت صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و قرار صادره ظرف مهلت بیست روز 
می باشد.م الف:1511  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از   پس 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 



یادداشت
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 کادر فنی ما تقابلی
 با آندو ندارد

رقابت های قهرمانی 
والیبال زیر ۲۳ سال 

بانوان

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: دیدار استقالل و تراکتورسازی تقابل آندو و کادر 
فنی نیست.بهرام افشارزاده، در خصوص پیروزی استقالل مقابل صبای قم اظهار 
داشت: خیلی خوشحال شدم که بازیکنان استقالل موفق شدند،  برد ارزشمندی 
را کسب کنند و امیدوار هس��تم تیم به همین رویه ادامه دهد و بتواند در آینده به 
پیروزی برسد.مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل در خصوص میزبانی صبا نیز گفت: 
شنیدم که قمی ها میزبانی خوبی از استقالل داشتند که جا دارد از آنها تشکر کنم.

وی در خصوص اینکه آیا تیمش می تواند سهمیه مسابقات آسیایی را کسب کند 
یا خیر؟ گفت: ما به این موضوع امیدوار هستیم و فقط دوست دارم گرفتن سهمیه 
را به هوادارانمان هدیه بدهیم. طرفداران استقالل امسال حمایت های زیادی را 

انجام دادند و فقط امیدوارم بتوانیم از خجالت آنها در بیاییم.
افشارزاده در پاسخ به این سوال که آیا تقابل استقالل و تراکتور تقابل تیموریان با 
کادر فنی این باشگاه است گفت: اصال این گونه نیست. این مسائل را کنار بگذارید، 
ما تقابلی نداریم. من فکر می کنم بازیکنان استقالل خودشان انگیزه الزم را برای 

این بازی را دارند چون همانطور که گفتم می خواهند سهمیه بگیرند.

 رقابت های زیر ٢٣ سال بانوان از صبح دیروز به میزبانی فیلیپین آغاز شد و 
تیم ملی ایران نیز در نخستین گام مقابل میزبان قرار گرفت و با نتیجه سه 
بر یک پیروز شد تا با انگیزه بیشتری مقابل قزاقستان قرار بگیرد.تیم ملی 
ایران و فیلیپین در ست نخست بازی پایاپایی را ارائه کردند، اما بانوان ایران 
توانستند این ست را با نتیجه ٢٥بر ٢٢ به سود خود به پایان ببرند.در ست 
دوم باز هم بانوان والیبالیست برتری خود را در حضور تماشاگران زیاد به رخ 
حریف کشیدند و با بازی زیبای خود این ست را هم با نتیجه ٢٥ بر ٢٢ پیروز 
شدند.با وجود اینکه یک س��ت به پیروزی ایران باقی مانده بود، اما یکی از 
بازیکنان حریف با چند سرویس این ست را با نتیجه ٢٥ بر ١٩ به سود کشور 

خود رقم زد تا بازی به ست چهارم کشیده شود.
ر این ست ملی پوش��ان کش��ورمان بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و با 
نتیجه ٢٥ بر ٢٠ پیروز شدند.تیم ملی زیر ٢٣ سال ایران شنبه استراحت 

دارد و روز یکشنبه به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

 رییس فدراسیون وزنه برداری؛

فدراسیون، خانه من است

 سزاوارانه به پیروزی
 رسیدیم

سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس از پیروزی تیمش برابر پیکان 
ابراز خوشحالی کرد و گفت: خوشحالم از اینکه پس از چند بازی 

دلهره آور توانستیم به منطقه امن برسیم.
برانکو ایوانکوویچ، پس از پیروزی یک بر صفر روز جمعه تیمش 
برابر پیکان به خبرنگاران حاضر در س��الن کنفرانس ورزش��گاه 
آزادی گفت: خیلی خوشحالم که عید ش��نبه را برای هواداران 
خودمان را ش��اد کردیم. امیدوارم فردا هم��ه بتوانیم از این روز 

عید لذت ببریم.
وی افزود: اول به بازیکنانم تبریک می گویم به خاطر این پیروزی. 
آنها نشان دادند که در سخت ترین شرایط برای پیروزی تالش 
کردند. این پیروزی کامال سزاوارانه بود. فقط متاسفم از اینکه چرا 

با گل های بیشتری این بازی را با پیروزی پشت سرنگذاشتیم.
س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس خاطرنش��ان کردکه پیکان 
نتوانست موقعیتی را روی دروازه ما ایجاد کند. این در حالی است 
که ما توانستیم موقعیت های زیادی را خلق کنیم؛ اما نتوانستیم 
از آنها اس��تفاده کنیم. چیزی که برای ما اهمیت دارد این است 
که باالخره به منطقه امن رس��یدیم. حاال برای بازی با بنیادکار 

آماده می شویم.
ایوانکوویچ ادامه داد: ما هر سه تا چهار روز یکبار بازی می کنیم 
و این روند در پایان فصل کمی کار را سخت می کند. با این حال 
برابر پیکان تالش زیادی کردیم و این پیروزی توانست بار بزرگی 
را از روی دوش بازیکنان بردارد. توقع طراوت و شادابی بیشتری 
از بازیکنانم دارم و امیدوارم در دیدار برابر بنیادکار اینگونه باشند.

وی در مورد تغییر پس��ت مهرداد کفش��گری و اس��تفاده از وی 
در پس��ت دفاع چپ گفت: این ب��رای من رضای��ت بزرگی را به 
 همراه دارد که من بازیکنانی را در اختیار دارم که می توانند در 
پست های مختلفی بازی کنند. کفشگری عملکرد خوبی داشت 

و توانست وظایفش را به نحو شایسته ای انجام دهد.
برانک��و در مورد از دس��ت دادن موقعیت های تیمش از س��وی 
مهاجمان گفت: ما در دیدارهای گذشته هم شانس های متعددی 
داشتیم که همه آنها را از دست دادیم. با این حال این خوب است 
که شما ش��انس ایجاد می کنید. من زمانی نگرانی می شوم که 
تیمم ش��انس گلزنی ایجاد نکند. عالوه بر خستگی بازیکنان به 
خاطر فشردگی مسابقات، ما در هر تمرین روی گلزنی بازیکنان 

کار می کنیم.
وی افزود: این کار را انجام می دهیم زیر پرس��پولیس هیچ وقت 
حق بازی دفاعی ندارد. به خاطر س��نتی که این تیم دارد. با این 
حال باید بازیکنان باید در تمام مناطق مسئوالنه بازی کنند و کار 

دفاعی را هم رها نکنند.

 شانس آوردیم دوباره 
مساوی نکردیم

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران در پایان دیدار این تیم برابر 
صبای قم گفت: ما باید با چند اختالف گل برنده می ش��دیم؛ اما 

شانس آوردیم بازی مساوی نشد.
امیر قلعه نوی��ی در پایان دی��دار این تیم برابر صب��ای قم که با 
برتری  دو بر یک آبی ها خاتمه یافت گف��ت: قبل از هر چیز روز 
مرد را به همه پدران ایران تبریک می گویم. بابت روز گذشته هم 
عذرخواهی می کنم که در نشس��ت خبری غیبت داشتم؛ چون 
هر وقت قم می آییم دوست داریم زیارت مسجد جمکران و حرم 

حضرت معصومه )س( برویم.
وی افزود: ما بای��د حداقل چهار گل می زدیم و باید خوش��حال 
باشیم که بازی مساوی نشد. ما قبل از گل تیم صبا دو گل زدیم 
و چندین ت��ک به تک را از دس��ت دادیم که به خاطر اس��ترس 
بود. از هواداران هم تش��کر می کن��م که ما را تنها نگذاش��تند. 
صبا هم تیم خوبی اس��ت ولی فکر می کنم که م��ا در این بازی 
 شایستگی این را داشتیم که بازی را با اختالف گل بیشتری برنده

 شویم.
سرمربی تیم استقالل همچنین عنوان کرد: ما وقتی دو بر صفر 
پیش بودیم دو تا موقعیت تک به تک را از دس��ت دادیم. این را 
هم بگویم که یک بازیکن جوان دیگر را معرفی کردیم. البته در 
بازی های قبل هم امثال رمضانی و برزای را بازی دادیم. تعویض 
ما هم رو به جلو بود و فکر می کنم که دروازه بان صبا ستاره میدان 
بود. خدا را ش��کر می کنم که توپ هادی شکوری گل نشد تا بار 

دیگر مساوی شویم.
قلعه نویی با اش��اره به اتف��اق دقیقه ٩٠ عنوان ک��رد: در دقیقه 
٩٠ بازی یک خطا روی فخرالدینی از س��وی داور گرفته نش��د 
و همان ت��وپ نزدیک بود گل ش��ود. م��ا دو بازی دیگ��ر داریم 
که بس��یار مهم اس��ت. این برد کلید دو ب��ازی دیگر ب��ود تا با 
 اس��ترس کمتری به میدان برویم و به دنبال کس��ب س��همیه 

باشیم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه مصدومیت ه��ای متوال��ی بازیکن��ان ای��ن 
 تی��م بی��ان ک��رد: دو س��ال اس��ت که ای��ن بال س��ر م��ا آمده

 است. 
نمی دانم چه اتفاقاتی رخ می دهد که بازیکنان تیم ملی به باشگاه 
بر می گردد عادی می ش��ود یا بازیکنی که در ش��رایط تیم ملی 
نیست به اردو دعوت می ش��ود و این ها را گذشت زمان مشخص 

خواهد کرد.
 در این دو س��ال همیش��ه ما با چند بازیکن تمرین کردیم ولی 
مطمئن باش��ید که یک روز دس��ت آنهایی که اس��تقالل را به 
این روز انداختند رو می ش��ود. آنها می خواس��تند که آدم های 
 خود را در اس��تقالل و پرس��پولیس بگذارند تا به خواسته خود

 برسند.
س��رمربی اس��تقالل در خص��وص اس��تفاده از ی��اران ج��وان 
عن��وان ک��رد: بازیک��ن ج��وان را بای��د در ش��رایط آرامش به 
می��دان بفرس��تید تا اگ��ر تیم نتیج��ه نگی��رد او هم نس��وزد. 
در ای��ن هفته ه��ا چ��ون نتیج��ه نگرفته بودی��م ب��ه بازیکنان 
 ج��وان فرص��ت ندادیم ول��ی دیگ��ر در این ب��ازی ای��ن کار را

 کردیم.
قلعه نوی��ی درب��اره نصب بن��ر در تمری��ن و بازیه��ای این تیم 
گفت: ص��د در صد این بنرها خودجوش اس��ت. حتی ش��عارها 
 ه��م خودج��وش اس��ت. بازیکن��ان اس��تقالل اص��ل غی��رت

 هستند.
وی درب��اره ف��روش باش��گاه اس��تقالل ب��ه بخ��ش خصوصی 
گف��ت: ب��رای اس��تقالل که مش��تری نیام��ده اس��ت ولی من 
فک��ر می کن��م ک��ه برنام��ه ای ک��ه ب��رای س��پاهان و ف��والد 
اج��را ش��د ب��رای اس��تقالل و پرس��پولیس اجرا ش��ود خوب 
اس��ت. طرحی ک��ه اس��المیان در ای��ن ب��اره ارایه ک��رد واقعا 
 طرح خوبی اس��ت چ��ون م��ا س��پاهان را دیدیم که ب��ه کجا

 رسیده است.
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مهاج��م تی��م فوتب��ال 
کش��ورمان گف��ت: ت��ا 
چند روز قبل مشخص 
نبود بتوانم در مراس��م 
برترین ه��ای فوتب��ال 
استان خراس��ان حاضر 
شوم؛ اما خوشحالم که 
در مشهد هس��تم تا به 

این مراسم بروم.
قوچان ن��ژاد  رض��ا 
ک��ه ب��رای حض��ور در 
مراس��م برترین ه��ای 

فوتب��ال خراس��ان وارد مش��هد مق��دس ش��ده 
اس��ت گفت: بعد از مدت ه��ا خوش��حالم که برای 
دومین یا سومین بار به مش��هد که زادگاهم است 
 می آیم و خوش��حال هس��تم که ش��هر مادری ام را 

می بینم.
وی درباره دعوتش به این مراس��م و حض��ور او در 
مش��هد اظهار داش��ت: عمویم جبار قوچان نژاد که 
مربی تیم والیبال مش��هد اس��ت، چند وقت پیش 
با من تم��اس گرفت و به م��ن گفت که از س��وی 
مسووالن هیات فوتبال اس��تان خراسان به مراسم 
برترین های فوتبال دعوت ش��دم و از من خواست 
تا در این مراسم حاضر باش��م البته تا چند روز قبل 
مشخص نبود که بتوانم به مشهد بیایم یا نه اما بعد 
از پای��ان آخرین بازی الوکره در قطر خوش��بختانه 
ش��رایطی فراهم ش��د تا به ای��ران بیای��م و ضمن 
 حضور در زادگاهم بتوانم در این مراس��م ش��رکت 

کنم.
مهاجم تیم ملی فوتبال کش��ورمان درب��اره اینکه 
می داند چه کس��ی برترین فوتبالیس��ت اس��تان 

خراسان ش��ده یا نه؟ گفت: 
واقعیت این اس��ت که هنوز 
نمی دانم چه کس��ی انتخاب 
شده؛ اما می دانم که بازیکنان 
زیادی برای به دست آوردن 
این عنوان کاندید هس��تند 
و قطع��ا من هم یک��ی از این 
بازیکنانی هستم که شانس به 
دست آوردن عنوان بهترین 
 بازیک��ن اس��تان خراس��ان

 را دارم.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��وال که تا چ��ه زمانی در مش��هد باق��ی خواهد 
ماند اف��زود: فع��ال در کن��ار خویش��اوندان خودم 
هس��تم ؛ به مراس��م برترین ه��ا م��ی روم و امروز 
 ه��م در مش��هد خواه��م ب��ود و س��پس ب��ه قطر

 برمی گردم.
قوچان نژاد در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: از اینکه به 
عنوان یک خراسانی در تیم ملی فوتبال حضور دارم 
و باعث خوشحالی مردم می شوم به خودم می بالم و 
همیشه خودم را یک خراسانی می دانم و امیدوارم 
 که باز هم بتوانم ب��رای مردم ایران ش��ادی آفرین

 باشم.
مهاجم تی��م مل��ی فوتب��ال کش��ورمان در پایان 
درباره اینکه با توجه به حضور در مش��هد به زیارت 
بارگاه امام رض��ا )ع( می رود اظهار داش��ت: پیش 
از این یک بار دیگر توانس��ته بودم ب��ه زیارت امام 
رضا )ع( ب��روم و حض��ور در ای��ن م��کان واقعا به 
م��ن آرام��ش داد و دوس��ت دارم ی��ک ب��ار دیگر 
 این آرام��ش قلبی را با زی��ارت این امام به دس��ت

آورم.

 خوشحالم که در مراسم برترین های 
فوتبال خراسان شرکت  کردم

 علیرضا مرزبان درباره شرایط تیم فوتبال پدیده خراسان در فاصله 
دو هفته مانده به لیگ برترگفت: باتوجه به مشکالت مالی متعددی 
که داریم با گرفتن ٣١ امتیاز توانستیم از مرز خطر رد شویم و این 
هدیه را به مردم مشهد بدهیم که سال دیگر به همراه سیاه جامگان 
٢ تیم مشهدی در لیگ برتر حضور دارند و این اتفاق بعد از سال ها 

در فوتبال مشهد رخ می دهد.
وی درباره مشکالت مالی باشگاه پدیده هم اظهار داشت: با توجه به 
قراردادهایی که اول فصل بسته بودیم، به بن بست مالی خورده ایم 
به طوری که چک تاریخ ٢٠ فروردین بازیکنان برگش��ت خورده و 
چک دومی که برای روز پنجش��نبه به بازیکنان داده شده بود هم 
برگشت خورد و مسئوالن ورزشی و سیاسی استان خراسان کمکی 
به ما نکردند که البته انتقادی به آنها وارد نیست اما امیدوارم برای 
موفقیت تیم های فوتبال مشهد که ش��هری بزرگ است مسئوالن 

متحد شوند تا دو تیم سال آینده نتایج خوبی بگیرند.
مرزب��ان در ادامه اف��زود:  تاکن��ون بازیکنان ٣٥ درص��د دریافتی 
داش��ته اند و تنها دو بازی ت��ا پایان لی��گ باقی مان��ده و بازیکنان 
نمی دانند در این شرایط باید به چه کس��ی مراجعه کنند و االن در 
بحران مالی ش��دیدی گرفتار هس��تیم اما از طرف دیگر من به کل 
مجموعه پدیده و بازیکنانم افتخار می کنم که بدون پول بازی کردند 
و با بی پولی و انجام مبارزه بی پایان تیم را در لیگ برتر نگه داشتند و 

باید از بازیکنان به خاطر شرافت کاری شان تشکر کنم.

به خاطر شرافت کاری از 
بازیکنانم تشکر می کنم

رییس کمیته ملی المپیک با حضور در بیمارستان کسری از 
محمود معزی پور پیشکسوت کشتی کشور و سرمربی اسبق 

تیم ملی کشتی آزاد عیادت کرد.
محمود معزی پور، ملی پوش و سرمربی اسبق تیم ملی کشتی 
آزاد کشور که در بازی های المپیک ٢٠٠8 پکن هدایت تیم 
ملی کشورمان را نیز بر عهده داشت به دلیل بیماری معده در 
بخش ICU بیمارستان کسری بستری شده و تحت معالجه 

قرار دارد.
به همین منظور کیومرث هاشمی، رییس کمیته ملی المپیک 
ضمن حضور در بیمارستان کس��ری و عیادت از پیشکسوت 
کش��تی کش��ورمان برای وی آرزوی س��المتی کرده و ابراز 
امیدواری کرد تا با تالش های پزشکان به بهبودی کامل دست 
یابد. هاش��می در عیادت از معزی پور گفت: وظیفه ماست در 
چنین مواقعی در کنار زحمتکش��ان ورزش کش��ور باشیم و 
کمیته ملی المپیک برای سالمتی پیشکسوت کشتی کشور 

هر چه در توان داشته باشد و الزم بداند انجام خواهد داد.
در خاتمه رئیس کمیته ملی المپیک ضمن گفتگو با پزشکان 
بخش ICU پیگیر روند درمانی معزی پور ش��د که پزشکان 
زحمتکش بیمارس��تان اعالم کردند پیشکس��وت کش��تی 
کش��ورمان روند بهبودی خود را طی کرده و هر چه زودتر به 

بهبودی کامل دست خواهد یافت.

عیادت رییس کمیته ملی 
المپیک از محمود معزی پور

�

رییس فدراس��یون وزنه برداری گفت: رضازاده به عنوان 
ورزشکار بس��یار موفق بود و واقعا خوشحال می شوم اگر 

او به عنوان مشاور بتواند در کنار ما حضور داشته باشد.
 علی م��رادی پس از ٩ س��ال دوب��اره به عن��وان رییس 
فدراس��یون وزنه برداری انتخاب ش��د ت��ا دوران جدید 

ریاست خود را بر عرصه پوالدسرد آغاز کند.
بر همین اساس و پس از انتخاب دوباره مرادی برای حضور 
بر صندلی ریاست فدراسیون وزنه برداری در مورد مسائل 
روز این رشته ورزش��ی دقایقی با وی همکالم شدیم که 

متن کامل گفت و گوی مرادی در زیر می آید:
لطفا مهم ترین برنامه های خود را برای دوره جدید 
ریاس�ت تان بر فدراس�یون وزنه برداری تش�ریح 

کنید.
بیش��ترین تالش من این اس��ت ک��ه بحث س��اختاری 
فدراس��یون را س��ر و س��امان ده��م ک��ه از جمل��ه این 
س��اختارها تش��کیل کمیته ها و اقدامات اساسی هست 
ک��ه باید ای��ن کمیت��ه ه��ا انج��ام دهن��د. از مهم ترین 
برنامه های��م تش��کیل کمیته فنی اس��ت که در اس��رع 
وقت این کمیته را تش��کیل خواهی��م داد و پس از آن به 
مباحث زیربنای��ی خواهیم پرداخت و س��عی می کنیم 
 پروتکل  ه��ای هم��کاری را ب��ا نهادهای مختل��ف امضا

 کنیم.
در بس�یاری از موارد و برنامه ها در دوران مدیریت 
قبلی ش�اهد رکود بودیم، در این خصوص انتقادی 

ندارید؟
م��ا نباید ب��ه این مس��ائل ب��ه این ش��کل ن��گاه کنیم. 
دوس��تانی که در فدراس��یون قبلی بودند باید از زحمات 
ش��ان تش��کر کرد چراکه در حد توان خود ب��رای ارتقا 
و پیش��رفت این رش��ته ورزش��ی تالش کردن��د و نباید 
 نگاه مان به این ش��کل باش��د که زحمات گذش��تگان را

 نبینیم.
دل تان برای بازگشت به فدراس�یون تنگ نشده 

بود؟
فدراس��یون خانه من بوده و هست. البته تمام کسانی که 
برای این رش��ته زحمت کشیده باش��ند این احساس را 
دارند. من در این مدت هم دور از وزن��ه برداری نبودم و 
از سال ٢٠٠6 به بعد در کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 
توجه ویژه ای به فدراس��یون ایران داش��تم و کمک های 
بسیار رایگانی از کنفدراسیون آسیا در اختیار هیأت های 

استانی قرار می دادم.

 همیش�ه از 9 کی�س خیانت صحب�ت می کردید و 
اذعان داش�ته اید که در آن دوران به ش�ما خیانت 
شده است. نگران نیستید دوباره در دوران جدید 

باز هم چنین خیانت هایی شود؟
کارهای بزرگ مشکالت بزرگ خود را خواهد داشت و ما 
سعی می کنیم در فصل جدید کاری خود با یک همدلی 
و وفاق با تمام خانواده بزرگ این رش��ته ورزش��ی بر این 

مشکالتی که وجود دارد غلبه کرده و فائق آییم.
در انتخابات اخیر کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 
تنش هایی بین ش�ما و رییس فدراس�یون جهانی 
به وج�ود آمد و اش�اره کردی�د اقدامات�ی برای از 
بین رفتن این تنش ها انجام ش�ده اس�ت. در این 
مورد بیش�تر توضی�ح می دهید؟ نگران نیس�تید 
که انتخابات فدراس�یون ایران توسط فدراسیون 

جهانی زیر سؤال برود؟
با توجه به انتخابات دموکراتی که در ورزش کش��ورمان 
انجام ش��د، آیان هم به این نکته توجه داشته و مشکلی 
 پیش نخواه��د آم��د. خوش��بختانه انتخاب��ات خوب و
  آزادانه ای انجام شد و شما ش��اهد آن بودید و دیدید که

 ٩ کاندی��دا در انتخابات حض��ور داش��تند و برنامه های 
خود را ارائ��ه کردند. مع��اون وزیر نیز در ای��ن انتخابات 
قوانین ج��اری کش��ور را برش��مرد و دوس��تانی هم که 
نبودند به خاط��ر همی��ن محدودیت ه��ای قانونی بود. 
مطمئ��ن باش��ید ک��ه آی��ان ه��م از نح��وه انتخاب��ات 
 رضایت دارد و مش��کلی از ای��ن بابت به وج��ود نخواهد

 آمد.
یعنی این اقدامات برای کم شدن تنش ها ادامه پیدا 

خواهد کرد؟
به طور حتم چنین خواهد بود.

آیان گفته بود ه�ر کاری می کنم تا رض�ازاده رأی 
بیاورد. این موضوع به نحوی دخالت در ورزش ایران 

محسوب نمی شود؟
این موضوع مربوط به گذشته بوده و پاسخ وی در همان 
دوران نیز توسط مسووالن ورزش کشور به صورت منطقی 
داده شد و فکر نمی کنم بیشتر از این توضیحی الزم باشد، 
ضمن اینکه تعامالت بعدی به عهده من و آیان اس��ت تا 
تعامالتی که آغاز شده است را ادامه داده تا روابط روز به 

روز گرم تر شود.
ش�ایعاتی وجود داش�ت که عده ای می خواستند 

مجمع انتخاباتی را برهم بزنند؟

من چنین شایعاتی را نشنیدم. اتفاقاً مجمع خوبی برگزار 
شد و کاندیداهای دیگری هم آمدند و برنامه های خود را 
اعالم کردند و همین جا از آنها می خواهم در صورتی که 
نظری برای توس��عه وزنه برداری دارند، نظرات مشورتی 
خود را به فدراس��یون و ش��خص بنده ارائه دهند. حتی 
کس��انی که به ما رأی ندادن��د از آنها تقاض��ا می کنیم تا 
نظرات مش��ورتی خود را برای کمک به وزنه برداری به ما 

ارائه دهند.
حض�ور وزی�ر ورزش ه�م در مجم�ع انتخابات�ی 

وزنه برداری کمی عجیب بود.
وزنه ب��رداری یک��ی از رش��ته های پرافتخ��ار ورزش 
کش��ور اس��ت و وزیر ورزش ه��م قب��ل از اینک��ه وزیر 
باش��د، اس��تاد دانش��گاه هس��تند و تاریخ ورزش کشور 
را بهتر از هر کس��ی می شناس��ند و ایش��ان ب��ه احترام 
اعضای محترم مجمع، قدم بر چش��م ما گذاش��ته و جا 
 دارد از وی به عنوان ش��خص اول ورزش کش��ور تش��کر 

کنم.
ق�ول می دهی�د در المپی�ک ۲016 ریو تی�م ملی 
وزنه ب�رداری بتواند از المپیک لن�دن هم موفق تر 

باشد؟
هی��چ قولی نم��ی دهم ام��ا تالش م��ا بر این اس��ت که 
وزنه برداری یک��ی از شگفتی س��ازهای ورزش ایران در 

المپیک ٢٠١6 باشد.

حس�ین رضازاده در بیانیه ای انتق�ادات زیادی را 
مطرح کرد و گفت که هر کاری کردند که من نباشم.

من این بیانی��ه را نخواندم. رض��ازاده را یکی از افتخارات 
وزنه ب��رداری می دان��م و او به عنوان ورزش��کار بس��یار 
موفق ب��ود. واقع��ا خوش��حال می ش��وم اگر رض��ازاده 
 به عن��وان مش��اور بتوان��د در کنار م��ا حضور داش��ته

 باشد.
زمانی که در آسیا بودید، رضازاده در ایران رییس 
بود و حاال ش�ما رییس فدراس�یون ایران هستید. 
سعی می کنید تعامالت خود را با کنفدراسیون آسیا 

همچنان ادامه دهید؟
جایگاهی که ما داشتیم یعنی دبیرکلی آخرین پست مؤثر 
ورزش کشور در سطح بین المللی در پست اجرایی بود. در 
حال حاضر پس��ت های بین المللی مثل نایب رئیسی هم 
وجود دارد که این پست ها با هم تفاوت زیادی دارد. فکر 
می کنم تأثیرگذاری مسوولیت ها در کنفدراسیون آسیا 
بر عهده افراد دیگری باشد که سعی می کنیم با تعامالت 
بین خودمان با دیگران این مشکالت را حل خواهیم کرد.
به انتخابات بعدی فدراسیون جهانی فکر می کنید؟

صحبت در این مورد زود است.
کادرفنی تیم ملی تغییر نخواهد کرد؟

پس از تش��کیل کمیته فن��ی، این کمیت��ه در این مورد 
تصمیمات الزم را خواهد گرفت.

استقالل و  پرسپولیس
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مفاد آرا 
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   1/115

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

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
فرزند  قادری  جمشید   93/09/26 مورخ   139360302015006959 شماره  رای   –  1
از پالک  به مساحت 288/19 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015006976 مورخ 93/09/26 محمد کاظم نکوئی فرزند 
مترمربع   51/89 مساحت  به  ساختمان  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015006980 مورخ 93/09/26 طاهره کریم زاده ریزی 
فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015007003 مورخ 93/09/29  محمد علی مهدیان ریزی 
از  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 293/32 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
شیرمحمدی  عباس   93/10/26 مورخ   139360302015007473 شماره  رای   -  5
از  مفروزی  مترمربع   191/24 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  باباشیخعلی 
پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر قلی باقری.
6 - رای شماره 139360302015007489 مورخ 93/10/28 رمضانعلی قربانی ریزی 
به مساحت 143/02  یکبابخانه  از ششدانگ  به 4 دانگ مشاع  فرزند علی محمد نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015007490 مورخ 93/10/28 خیرالنساء رحیمی ریزی 
 143/02 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  عزیزاله  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015007502 مورخ 93/10/29  تقی قربانی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   122/41 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  به  نسبت  علی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اسکندری  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007503 شماره  رای   -  9
ریزی فرزند ابراهیم نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/42 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  زهره   93/10/29 مورخ   139360302015007504 شماره  رای   -  10
 167/42 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  مصطفی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015007506 مورخ 93/10/29 محمد حسین زاده فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 388/57 مترمربع مفروزی از پالک 338- 
مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی 

رسمی عزیز اله علی بابایی بیستگانی.
12 - رای شماره 139360302015007507 مورخ 93/10/29 زهرا یعقوبی ریزی فرزند 
مترمربع   129/64 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  مظاهر 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015007508 مورخ 93/10/29  عبدالخلیل اسحقی ریزی 
 129/64 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  حبیب  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015007509 مورخ 93/10/29 شهناز خبازی چالشتری 
مترمربع   59/89 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  صفری  سعید   93/10/29 مورخ   139360302015007511 شماره  رای   -  15
پالک  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 91/44  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  خدارحم 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015007512 مورخ 93/10/29  عباس لطفی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/39 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139360302015007514 مورخ 93/10/29 داریوش محمدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   134/65 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عبداله 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی   -338

مالک رسمی حسن موذنی.
18 - رای شماره 139360302015007515 مورخ 93/10/29 حفیظ اله کریمی بهجت 
مترمربع   249/67 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی براتعلی کریمی.
19 - رای شماره 139360302015007516 مورخ 93/10/29  ایرج مدحی فرزند محمد 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/81 مترمربع مفروزی از پالک 106- 
اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمد رضا مدحی ریزی.
20 - رای شماره 139360302015007520 مورخ 93/10/29 منوچهر سلمانیان ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   152/12 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اشیانی  رفیعی  ابراهیم  مورخ 93/10/29  رای شماره 139360302015007521   -  21
 198/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  عزیزاله  فرزند 

اصفهان  ثبت   9 زرین شهر بخش  در  واقع  اصلی  پالک 107-  از  مفروزی   مترمربع 
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

22 - رای شماره 139360302015007522 مورخ 93/10/29 عزیزاله رفیعی اشیانی 
 198/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  مرتضی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عسگری  علی  جواهر   93/10/29 مورخ   139360302015007524 شماره  رای   -  23
ریزی فرزند حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/96 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015007525 مورخ 93/10/29 حسینعلی غالم زاده ریزی 
 133/96 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رجبعلی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زمان  ایزدی  93/10/29  عصمت  مورخ   139360302015007526 شماره  رای   -  25
آبادی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182/33 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015007528 مورخ 93/10/29  جالل قدیمی چرمهینی 
فرزند کرمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/47 مترمربع پالک 371/2 
واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی امینی چرمهینی.

ریزی  سلیمیان  عباس   93/10/29 مورخ   139360302015007530 شماره  رای   -  27
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/17 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015007531 مورخ 93/10/29 خیراله مهدی زاده جغدانی 
فرزند علی رضا نسبت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015007532 مورخ 93/10/29  احمد رضا نکوئی ریزی 
فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/15 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015007540 مورخ 93/10/30  محمد رستگاری فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   182/62 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جوادی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007542 شماره  رای   -  31
فرزند رضاقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/34 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007543 مورخ 93/10/30 غالمرضا حمامی ریزی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/08 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015007544 مورخ 93/10/30 اصغر عزیزالهی ریزی 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 242/88 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015007545 مورخ 93/10/30  نورعلی محمدی سرپیری 
فرزند مهرعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/12 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ملک  عزیزی  مهرنوش   93/10/30 مورخ  رای شماره 139360302015007546   -  35
آبادی فرزند صفدر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/92 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015007547 مورخ 93/10/30  محمد تقی تقی پور نسبت 
اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   107/68 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007548 مورخ 93/10/30 مجتبی بیگی ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/24 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007549 مورخ 93/10/30 پروین بیگی ریزی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/24 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  پورکیان  امین   93/10/30 مورخ   139360302015007550 شماره  رای   -  39
مترمربع  به مساحت 173/42  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  هادی نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015007551 مورخ 93/10/30 اکبر پورکیان فرزند هادی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015007552 مورخ 93/10/30 فریدون بخشنده فر فرزند 
راه خدا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/53 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  صفائی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007553 شماره  رای   -  42

فرزند نوروزعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/68 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
43 - رای شماره 139360302015007554 مورخ 93/10/30 خدارحم سلیمیان ریزی 
 200/79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رضا  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007555 مورخ 93/10/30  مریم ملکی ریزی فرزند 
اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200/79 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007556 مورخ 93/10/30  مهر انگیز سلیمیان ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   235/46 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع  پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  منیژه   93/10/30 مورخ   139360302015007557 شماره  رای   -  46
 266/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  حسین  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015007558 مورخ 93/10/30  عباس سلیمیان ریزی 
 266/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  علی  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  ملکی  مرتضی   93/10/30 مورخ   139360302015007559 شماره  رای   -  48
 138/78 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  ابراهیم  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
49 - رای شماره 139360302015007560 مورخ 93/10/30  سهراب ترابی فرد فرزند 
علی جان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/96 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015007561 مورخ 93/10/30 امراله امینی فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 665/68 مترمربع مفروزی از پالک 375-اصلی 
واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی اکبر امینی.
فرزند  بذری  ایمان   93/10/30 مورخ   139360302015007562 شماره  رای   -  51

غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/69 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  طوقانی  مسلم   93/10/30 مورخ   139360302015007563 شماره  رای   -  52
فرزند علی مردان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/31 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  مورخ 93/10/30 عوضعلی سلطانی  رای شماره 139360302015007564   -  53
مترمربع  به مساحت 469/38  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  بخشعلی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی بخشعلی سلطانی کله مسلمانی.
54 - رای شماره 139360302015007565 مورخ 93/10/30 کرمعلی خانمحمدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   142/27 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  حسین 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع  واقع در روستای خشوئیه بخش 9  262- اصلی 

شده از مالک رسمی حسین خانمحمدی.
55 - رای شماره 139360302015007566 مورخ 93/10/30  سید علی محمد صالح 
مترمربع   117/29 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  جانعلی  سید  فرزند  زاده 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
56 - رای شماره 139360302015007567 مورخ 93/10/30  فریدون رویان چرمهینی 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 796/44 مترمربع پالک 371/44 
واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی آقا علی ابراهیمی چرمهینی.

57 - رای شماره 139360302015007568 مورخ 93/10/30  عبدالرسول حاتمی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   191/40 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
58 - رای شماره 139360302015007569 مورخ 93/10/30 تقی ملک زاده قلعه قاسمی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/82 مترمربع مفروزی 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.
59 - رای شماره 139360302015007570 مورخ 93/10/30  مرتضی صفائیان ریزی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 209/91 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حیدر صفوی ریزی.
60 - رای شماره 139360302015007571 مورخ 93/10/30  رمضانعلی حیدری ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/83 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی قاسم حیدری ریزی.
فرزند  یادگار  رجبعلی   93/10/30 مورخ   139360302015007572 شماره  رای   -  61
پالک  از  مفروزی  مترمربع   144/97 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس یادگاری ریزی.
62 - رای شماره 139360302015007573 مورخ 93/10/30  علی حاتمی ریزی فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 308/33 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
مومنی  فاطمه صغری   93/10/30 مورخ   139360302015007574 شماره  رای   -  63
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله  نعمت  فرزند  ریزی 
308/33 مترمربع مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
64 - رای شماره 139360302015007575 مورخ 93/10/30 حسین علی صادقی ریزی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/38 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علینقی ریزی.
گنجی  محمدرضا   93/10/30 مورخ   139360302015007576 شماره  رای   -  65
مترمربع   265/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رضا  فرزند  چرمهینی 
اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -375 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالکریم امیری چرمهینی.
نوگورانی  محبی  اکرم   93/10/30 مورخ   139360302015007577 شماره  رای   -  66
به مساحت 524/90 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ 
از پالک 328- اصلی واقع در شهر باغشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی امیر شیروانی باغشاهی.
ریزی  خادمی  ابراهیم   93/10/30 مورخ   139360302015007578 شماره  رای   -  67
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/46 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی نجاریان ریزی. 
68 - رای شماره 139360302015007579 مورخ 93/10/30 فرهاد رامینه چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   509/14 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علمدار  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  واقع در گنج  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی کربالیی علی اکبر امینی چرمهینی.
69 - رای شماره 139360302015007580 مورخ 93/10/30  علیرضا بهشتیار فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   255/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جعفر 
375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالیی علی اکبر امینی چرمهینی.
ریزی  امامیان  رسول   93/10/30 مورخ   139360302015007581 شماره  رای   -  70
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/89 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111- اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی محمد رحیم یوسفی ریزی.
ریزی  حاتمی  مرتضی   93/10/30 مورخ  رای شماره 139360302015007582   -  71
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181/24 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس یادگاری ریزی.
کله  سلطانی  خداداد   93/10/30 مورخ   139360302015007583 شماره  رای   -  72
مسلمانی فرزند سلطانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 473/54 مترمربع 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی سلطانی کله مسلمانی.
73 - رای شماره 139360302015007584 مورخ 93/10/30 بهرام قاسمی بیستگانی 
از  مفروزی  مترمربع   197/95 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  میرزا  فرزند 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حیدر آقا صدرائی.
کریمی  قلی  محمد   93/10/30 مورخ   139360302015007585 شماره  رای   -  74
بیستگانی فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/27 مترمربع 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  بیستجان  در  واقع  اصلی   -338 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی قلی کریمی بیستگانی.
75 - رای شماره 139360302015007586 مورخ 93/10/30 جواهر سلیمانی بیستگانی 
فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/48 مترمربع مفروزی از 
پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی قلی کریمی بیستگانی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز  شـنـبه  مورخ  94/01/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یکشنبه  مورخ  94/02/13

م الف:35 محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
حصر وراثت

2/55 آقای مصطفی معینی نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 76/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  بشناسنامه 17140  آبادی  معینی نجف  که شادروان رضاقلی  داده  توضیح 
1373/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- محمد معینی نجف آبادی ش.ش 36، 2- عباس معینی نجف آبادی ش.ش 
13، 3- مصطفی معینی نجف آبادی ش.ش 8، 4- حسین معینی نجف آبادی ش.ش 2، 5- 
صدیقه معینی نجف آبادی ش.ش 3، 6- طیبه معینی نجف آبادی ش.ش 13، 7- طاهره 
معین نجف آبادی ش.ش 20، 8- مهدیقلی معینی نجف آبادی ش.ش 1103. متوفی به 
جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:695 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/56 آقای سعید هاشم زاده دارای شناسنامه شماره 147 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  77/94ش.ح14 
 94/1/12 تاریخ  در   17 بشناسنامه  شاهی  قلعه  زاده  هاشم  حسن  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1- سعید هاشم زاده قلعه شاهی ش.ش 147، 2- ریحانه هاشم زاده قلعه شاهی ش.ش 66،
3- راحله هاشم زاده قلعه شاهی ش.ش 512)فرزندان متوفی( 4- زهرا زمانیان نجف 
آبادی ش.ش 555)همسر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه قدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:694 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/57 آقای محسن عباسی دارای شناسنامه شماره 2400 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  74/94ش.ح14 
داده که شادروان مرتضی قلی عباسی گشنیزگانی بشناسنامه 1065 در تاریخ 93/7/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
عباسی ش.ش  مجتبی   -3  ،2400 عباسی ش.ش  2- محسن   ،79 عباسی ش.ش  احمد 
2710، 4- سعید عباسی گشنیزجانی ش.ش 2971، 5- روح انگیز عباسی گشنیزجانی 
ش.ش 35، 7- مهرانگیز عباسی ش.ش 1 )فرزندان متوفی( 7-مهین جمشیدی ش.ش 3 
انجام تشریفات  با  اینک  ندارد.  نامبردگان ورثه دیگری  )همسر متوفی(. متوفی به جز 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:691  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 

حصر وراثت
2/58 آقای حسین احمدی بابادی دارای شناسنامه شماره 12454 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 32/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فروغ احمدی بابادی بشناسنامه 69 در تاریخ 94/01/08 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهرداد احمدی 
بابادی فرزند حسین ش.ش 1160465819 ت.ت 1382 صادره از لنجان)پسر متوفی( 
از  صادره   1379 ت.ت   1160399603 ش.ش  حسین  فرزند  بابادی  احمدی  الهام   -2
لنجان )دختر متوفی( 3- حسین احمدی بابادی فرزند باباقلی ش.ش 12454 ت.ت 1353 
صادره از مسجد سلیمان )همسر متوفی( 4- زهرا افرازه فرزند علی ش.ش 397 ت.ت 
1334 صادره از کیار )مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:86 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
مفاد آرا 

تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1394/2/6-1394/03/28447 شماره:   2/149
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
به  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  که 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1(رای شماره 139360302032000762 مورخ 1393/12/5 آقای سید حسن میرعابدینی 
فرزند سیدرضا ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 434 

فرعی از 75 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مالک رسمی 
گل  یزدی  حیدر  آقای   1393/11/15 مورخ   139360302032000741 شماره  رای   )2
وملی فرزند فضل ا... یکباب دامداری نسبت به قسمتی از ششدانگ مزرعه گل ومل 54 

اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 573 متر مالک رسمی 
3( رای شماره 139360302032000740 مورخ 1393/11/15 آقای حیدر یزدی گلملی 
ا... ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی مزرعه گل ومل 54 اصلی علیا  فرزند فضل 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 325/53 مترمربع انتقال قطعی از طرف علی جهرمی 

ومکانی مالک رسمی 
4( رای شماره 139360302032000789 مورخ 1393/12/20 خانم وجیهه معصومی 
اردستانی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 3813 فرعی از یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 149/55 مترمربع 

انتقال مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا معصومی مالک رسمی 
5( رای شماره 139360302032000788 مورخ 1393/12/20 آقای محسن معصومی 
اردستانی فرزند مرتضی سه دانگ مشاع از یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
 3813 فرعی از یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 149/55 انتقال مع الواسطه

از طرف غالمرضا معصومی مالک رسمی 
عامری  محمد  آقای   1394/1/22 مورخ   139460302032000017 شماره  رای   )6
مهابادی فرزند احمد یک سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ مزرعه حاجی آباد پالک 54 
 اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان انتقال عادی از طرف محمد نژادحسین آبادی

مالک رسمی 
منتهائی  نعیمه  خانم   1394/1/22 مورخ   139460302032000023 شماره  رای   )7
پالک  از ششدانگ  قسمتی  روی  بر  خانه  یکباب  ماشاءا... ششدانگ  فرزند  کچومثقالی 
781 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در کچومثقال بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

157/57 مترمربع انتقالی مع الواسطه از طرف لیال رحمتی کچومثقالی مالک رسمی 
جمشیدیها  بتول  خانم   1394/1/22 مورخ   139460302032000021 شماره  رای   )8
فرزند محمد ششدانگ یک درب باغ واقع در کچو مثقال پالک 929 فرعی از 75 اصلی 
سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 184/82 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمدعلی منتهایی مالک رسمی.
قربانی  محمدرضا  آقای   1394/2/1 مورخ   139460302032000032 شماره  رای   )9
مزرعه  از  قسمتی  روی  بر  که  یکباب ساختمان  فرزند عوضعلی ششدانگ  خیرآبادی 
خیرآباد پالک 69 اصلی برزاوند بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 318/29 مترمربع 

احداث گردیده انتقال عادی از طرف خانم گلشن اسماعیلی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/02/27

م الف:576  عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ وقت دادرسی 

طرفیت  به  مطالبه  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  گلی  مهدی  خواهان   2/151
تسلیم  نجفآباد  5 شهرستان  اختالف شعبه  به شورای حل  گودرزی  خوانده جهانگیر 
نموده که پس از ارجاع به شماره 85/94 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/4/3 
و  آدرس  دارای  المکان  علیهذا چون خوانده مجهول  گردیده  تعیین  ساعت 4/45عصر 
قانون   73 ماده  برابر  شورا  دستور  به  خواهان  تقاضای  به  باشد  نمی  معین  نشانی 
آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی 
میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:703 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد
ابالغ رای 

2/192 شماره دادنامه: 9309970376501471 شماره پرونده: 9109980350401515 
و  تجدیدنظرخواه  920570و930445  شعبه:  بایگانی  شماره  و9309980376500004 
طاهری  اسدا...  آقای   -2 عبدالعلی  فرزند  آزاد  عبدالرسول  آقای   -1 تجدیدنظرخوانده: 
نشانی  به  زکی  فرزند  پور  حاجی  حسین  آقای  وکالت  با  نصرا...  فرزند  سرتشنیزی 
ساختمان   – زهرایی  کوچه  نبش   – ارتش  خیابان  ابتدای   – ارتش  فلکه   – اصفهان 
رحیمی – ط2- واحد4، 3- خانم محترم رجبی مورکانی فرزند رضا با وکالت خانم الهام 
بیمارستان  مقابل   – خیابان شریعتی   – نشانی اصفهان  به  ا...  فرزند رحمت  شهیدانی 
شریعتی – جنب داروخانه دکتر خدارحمی – واحد10- طبقه سوم تجدیدنظرخواندگان: 
 -3 عزیزا...،  فرزند  عزیزی  فروزان  آقای   -2 عزیزا...،  فرزند  عزیزی  فرشید  آقای   -1
خ.فرهنگ   – خ.سیمین   – آقای حسین عزیزی فرزند عزیزا... همگی به نشانی اصفهان 
– پالک42، 4- خانم بنارس عزیزی 5- خانم پری ناز عزیزی فرزند عزیزا...، 6- خانم 
گل ناز عزیزی همگی به نشانی مجهول المکان، 7- آقای آیت ا... عزیزی فرزند اسدا... به 
نشانی اصفهان – سه راه سیمین – خ.جانبازان – خ.نستوه – کوچه مدرسه، 8- خانم 
تابنده عزیزی فرزند اسدا...، 9- خانم زیبنده عزیزی فرزند اسدا...، 10- آقای حفیظ ا... 
عزیزی همگی به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – خ.بهارستان – بن.بست زرین – 
عزیزی  فرشید  آقای   -12 عزیزا...،  فرزند  عزیزی  فروزان  خانم   -11 پ160-واحد2، 
عزیزی  ا...  امان  آقای   -14 عزیزا...،  فرزند  عزیزی  عباس  آقای   -13 عزیزا...،  فرزند 
همگی به نشانی اصفهان – خیابان سیمین – خیابان فرهنگ – پالک42- نبش بن.بست 
شهیدان نریمانی، 15- خانم محترم رجبی مورکانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – 
خ.سیمین – خ.فرهنگ- پالک42 تجدیدنظر خواسته: 1- جلب ثالث 2- نسبت به دادنامه 
عمومی حقوقی  دادگاه  92/08/25 شعبه چهارم  مورخ  شماره 9209970350401064 
اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید.  را اعالم و 
دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها محترم رجبی مورکانی و فروزان  رای 
به  عزیزی  همگی  شهرت  عباس  و  فرشاد  فرشید،  ا...،  امان  حسین،  آقایان  و  عزیزی 
طرفیت آقایان عبدالرسول آزاد و اسدا... طاهری سرتشنیزی نسبت به دادنامه شماره 
9209970350401064-92/8/25 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان متضمن 
بطالن دعوی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به حضور در 
انتقال رسمی هیجده حبه مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
با  تجدیدنظرخواندگان  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  و  اصفهان  ثبت  پنج  بخش   4497/42
و  زیبنده  ا...،  آیت  ناز،  گل  ا...،  تابنده، حفیظ  ناز،  پری  آقایان  و  خواسته جلب خانمها 
به  ایشان  الزام  و  دادرسی  به  ثالث  مجلوبین  عنوان  به  عزیزی  همگی  بنارس شهرت 
تنظیم سند ملک متنازع فیه نسبت به سهم االرث اختصاصی به نامبردگان با توجه به 
رسیدگیهای معموله توسط مرجع محترم بدوی و اظهارات طرفین و گواه معرفی شده 
در جلسات دادرسی این دادگاه و اینکه تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرکی که موجبات 
از طرفی  اند  ننموده  ارائه  نماید  بیع و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم  فسخ 
مجلوبین ثالث با حضور در جلسه دادرسی مورخ 93/6/16 به صراحت اعالم نموده اند 
ندارند  متداعیین  فیمابین  تنظیمی  بیع  قرارداد  و  فیه  متنازع  ملک  روی  بر  ادعایی  که 
آیین  قانون  139و358  مواد  به  استناد  با  و  ندانسته  وارد  را  تجدیدنظرخواهی  دادگاه 
دادرسی مدنی ضمن تایید دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت مجلوبین ثالث )وراث 
اسناد  دفاتر  از  یکی  در  به حضور  مختاری(  خانم  کافیه  و  عزیزی  اسدا...  مرحومین 
ثبت  پنج  بخش   4497/42 ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  حبه  هیجده  انتقال  و  رسمی 
اصفهان به نسبت سهم االرث متعلقه به نام آقایان عبدالرسول آزاد و اسدا... طاهری 
 25 شعبه  است.م الف:1514  قطعی  صادره  رای  می نماید.  اعالم  و  صادر  سرتشنیزی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
يا عل��ى عقل چي��زى اس��ت كه ب��ا آن بهش��ت و 

همه چيز درباره عرق نعناعخشنودى خداوند رحمان به دست مى آيد.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

» دست نزن عزیزم« بسه دیگه. مگه نمی گم نکن!
 یک��ی از آن روزه��ای وحش��تناکی را در نظ��ر بگیری��د ک��ه 
 ترفندهای تان ب��ی اثر مانده و کودِک ش��ما هر آتش��ی دلش

 می خواسته سوزانده است.
و هر چه می گویید »  بس��ه دیگه! مگه نمی گم نکن! « گوشش 
بدهکار نیس��ت. در نهایت از کوره در می روی��د و صدای تان را 
 بلند می کنید و البته کو گوش ش��نوا؟! اما از دی��د کودک ، او با 
شیطنت های خود موفق ش��ده ، توجه والدینش را جلب کند و 
برای وی راه جلب توجه ) مثبت یا منفی( مهم نیس��ت .ممکن 
است گاهی اوقات به خودتان افتخار کنید که خونسردی خود را 
حفظ کرده و حتی داد و فریاد هم به ذهن تان خطور نمی کند و 
فقط می گویید » دست نزن عزیزم«  اما باز هم گوش شنوایی در 

کار نیست. پس چه باید کرد؟
وقتی کودک مرتکب خطایی ش��د چگونه باید ب��ا او حرف زد؟ 
برای این که بتوان کودک را به س��مت رفتار مناسب سوق داد، 
باید برخورد صحیح با کودکان را ی��اد گرفت. هنگامی که قصد 
 دارید با کودک تان صحبت کنید ، باید به نوع و چگونگی حرف 
زدن تان بیندیش��ید؛ زیرا بچ��ه ها به وضعیت، ح��رکات بدن، 

اضطراب، نگرانی، لحن و بلندی صدای تان هم توجه می کنند.
هنگام گفتگو با ک��ودکان باید نقش بازی کنی��د. همه چیز را 
بزرگ جلوه داده و در مورد آن ها اغراق کنید. با اعتماد به نفس 
با او صحبت کنید . گاهی اوقات که خواس��ته شما و کودک تان 
با هم متفاوت است . خود را سوم شخص خطاب کنید تا بتوانید 
مانع جنگی تمام عیار ش��وید مثال بگویید» مام��ان می خواد 

دستاتو بشوره«.
لحن قاطع

وقتی کودک مرتکب خطایی ش��د باید با لحن��ی قاطعانه با او 
صحبت کنید؛

- داد و فریاد نکنید؛ ولی در قبال رفتار بد با لحنی محکم صحبت 
کنید.

- خم شوید به اندازه ای که هم قد او شده و بلندی قامت شما ، 
بچه را نترساند و مستقیم به چشم هایش نگاه کنید؛ چرا که اگر از 

باال به او دستور بدهید، حرف تان را نادیده می گیرد.
- اگر کودک خواس��ت رویش را برگرداند و برود، دست های او 
را بگیرید تا مستقیم به شما نگاه کند. به او بگویید» لطفا به من 

نگاه کن«.
- نباید در لحن صدا و حرکات ش��ما اثری از خشونت و تهدید 

باشد.
-  با لحنی آرام ، قاطع و محکم صحبت کنید. بهتر است این لحن 
را با عصبانیت ، تهدید ومعامله اشتباه نگیرید. وقتی با این لحن 
با فرزندتان صحبت کنید، کوچ��ک ترین تردیدی برایش باقی 
نمی ماند که راهی جز اطاعت ندارد؛ زیرا آنان به سرعت متوجه 

نارضایتی شما می شوند.
- به آرامی، روشنی و با لحنی آمرانه به او بگویید چه کار خطایی 
انجام داده است: » اجازه نداری کسی رو بزنی و ازت می خوام که 

دیگه این کار رو تکرار نکنی«.
- مودب باشید.اگر بچه در پاسخ به شما بر سرتان فریاد کشید، 
شما با صدای بلند جواب ندهید، وگرنه در این مسابقه هر دوی 

شما بازنده می شوید.
 حرف زدن با لحن��ی قاطع به ط��رز معجزه آس��ایی موثر واقع

 می شود. بهتر اس��ت بدانید گاهی صدای آرام، قاطع و حرکات 
مطمئن شما برای انتقال پیام به کودک کافی است. زیرا به آنان 
این پیام را می دهد که خط قرمزهایی وجو دارند که او نمی تواند 
پا را از آن ها فراتر بگذارد. عالوه بر ای��ن ، بین رفتار بد کودک و 
شخصیِت وی تفاوت قائل شوید و برچسبی به وی نزنید؛ زیرا آن 
چه ناپسند است ، رفتار اوست نه خود او. مثال به او نگویید بچه بد 
یا تنبل. وقتی شخصیت بچه را هدف قرار می دهید، او احساس 
بی ارزشی و پوچی می کند، خشمگین می شود و می ترسد؛ اما 

هدف اصلی ما این نیست.
لحن تأیيد

وقتی کودک خوش رفتار است از او تعریف کنید. آخرین باری 
که از فرزند خود تعریف و تمجید کرده اید چه زمانی بوده است؟ 
برای کودکان نوپا نیم ساعت آرام نشستن و شلوغ نکردن مدتی 
بسیار طوالنی است و اگر این مدت از نظر شما کوتاه و بی اهمیت 
باشد و به همین دلیل هم از او تعریف نکنید ، احساس می کند به 
او بی توجهی کرده اید. پس باید چه کار کند تا توجه شما را جلب  
کند؟ مثل این که بهتر است گریه برادر کوچک ترش را درآورد 
تا مادر به او توجه کند. توجه منفی از نظر کودک نوپا بهتر از بی 
توجهی اس��ت.با تعریف و تمجید می توانید کودک را به سمت 
رفتار مناسب سوق دهید. در تعریف و تمجید از کودک ، حد و 
مرزی قائل نباشید. تعریف از او به خاطر رفتار خوب، او را پررو یا 
لوس نمی کند و کاِر خوب هم فقط شاخ غول شکستن نیست. 
بسیاری از والدین با خود می گویند، تا کودک سرگرم بازی است 
و خرابکاری نمی کند بهتر است به کارهایم برسم و به خاطر این 
رفتار از او تعریف نمی کنند.وقتی از کودک تان تعریف می کنید، 
صدای تان باید بلند ، پرهیجان و حاکی از لذت و خرسندی باشد. 
حتی می توانید دست بزنید یا هورا بکشید. احساس خود را نیز 
بیان کنید:» آفرین پسر خوب! خیلی کارت رو خوب انجام دادی، 

کمک بزرگی به من کردی«.

    همه ما یا حداق��ل خیلی از ما وقت��ی دل درد و دل 
پیچه داریم، می رویم سراغ نسخه مادربزرگ ها: » ننه! 
عرق نعناع بخور.« تاثیر این نسخه از لحاظ علمی هم 
ثابت شده اما باید بدانید نعناع هم ممکن است؛ ایجاد 
حساسیت کند و بهتر است هر روز از این گیاه استفاده 

نشود و در صورت مصرف، همراه با غذا خورده  شود.
 فرآیند توليد عرق نعناع چگونه است؟

 از هر گیاه��ی مانند برگ نعناع، بیدمش��ک، ریحان، 
گل محمدی یا زیره که دارای رایحه و اس��انس باشد، 
می توان عرقیات گیاه��ی تولید کرد. برای تولید عرق 
 گیاهی، ابت��دا آب و ماده معطر که همان گیاه باش��د، 
می جوش��انند. پس از تبخیر آب، عملیات سرد کردن 
بخار و تقطیر به صورت سنتی یا صنعتی انجام می شود 
و مایعی که با تقطیر به دست آمده ، همان آب معطری 
اس��ت که ما ایرانی ها به آنها عرق گیاهی می گوییم. 
طی فرآیند تبخیر و تقطیر، اسانس و رایحه گیاه داخل 
مولکول های آب نفوذ می کند و در اصطالح علمی، آب 
معطر مقطر تولید می شود. این آب های معطر مقطر، 
عالوه بر طعم و رایحه خوب ش��ان، خواصی هم برای 
 بدن دارند. م��ا ایرانی ها معموال فقط ب��ه مایعی که از 
 گلبرگ ه��ای گل محمدی تهیه می ش��ود، »گالب« 
می گوییم و س��ایر آب ه��ای معطر مقط��ر را »عرق 

گیاهی« یا »طبی« می نامیم.
 خاصيت عرق نعناع چيست؟

 عرق نعناع، فقط حاوی رایحه نعناع ترکیب ش��ده با 
آب است که خاصیت ضدنفخ، ضددرد و ضد اسپاسم 
)گرفتگ��ی( دارد. از آنجا که تم��ام ترکیب های نعناع 
وارد عرقش نمی ش��ود، نمی ت��وان همه خواص برگ 
نعناع را به عرق آن هم نسبت داد؛ ولی مصرف این عرق 
گیاهی، پس از غذا و برای رف��ع دل درد و نفخ یا هضم 

بهتر غذا مفید است.
 دوست دستگاه گوارش

عرق نعن��اع ضد نفخ اس��ت و می توان��د باعث کاهش 
درد معده شود و برای بادشکن هم می تواند به خوبی 
استفاده ش��ود و برای بعضی از دل دردها، دل پیچه ها، 
رفع س��وء هاضمه و اینگونه بیماری ها فرآورده خوبی 
است. این گیاه برای کمک به هضم معده بسیار مفید 
است و افرادی که مشکل گوارش��ی دارند، می توانند 
از عرق نعناع اس��تفاده کنند. نعناع ت��ازه چون دارای 
اسانس بیشتر است مس��لما خواص درمانی بیشتری 
هم دارد؛ ولی حرارت دادن باعث کم ش��دن خاصیت 
آن می شود. از برگ های این گیاه برای خوشبو کردن 
ماس��ت و دوغ نیز اس��تفاده می ش��ود که مفید است. 
دم  کرده ع��رق نعناع هم ب��رای تقویت مع��ده و روده 

کاربرد دارد.
 دهان شویه خوشبو كننده

اگر عرق نعن��اع به ص��ورت خوراکی وارد بدن ش��ود 
تاثیری در از بین ب��ردن بوی بد دهان ن��دارد؛ اما اگر 
کسی از اس��انس نعناع به عنوان دهان شویه استفاده 
کند حتما مفید است.  این گیاه اثر ضدمیکروب دارد؛ 
پس اگر عرق نعناع را به عنوان دهان شویه روزی چند 
بار استفاده کرده یا آدامس نعناع مصرف کنیم، خوب 
است اما اینکه گیاه آن را بخوریم به نظر نمی آید که اثر 

خوب یا خاصی روی بوی بد دهان داشته باشد. 
نیم اس��تکان عرق نعناع یا مثال قرص نعناع مش��کلی 
ایجاد نمی کند ولی اگر از نعناع زیاد اس��تفاده ش��ود 

سیستم گوارشی را تحریک می کند.
   آیا ميزان مصرف مش�خصى ب�رای عرق 

نعناع وجود دارد؟
  نه. معموال می��زان اس��تانداردی ب��رای مصرف این

 عرق های سنتی وجود ندارد و نمی توان حجم کامال 
مش��خصی برای مصرف آنها برای افراد در گروه های 
سنی و جنس��ی مختلف در نظر گرفت. البته می توان 
پیشنهاد کرد که اگر احساس نفخ و دل درد داشتید، 
حدود یک اس��تکان در هر وعده، ع��رق نعناع مصرف 
کنید. اگر غلظت و بوی عرق نعناع زیاد باشد، می توان 

به مصرف نصف استکان از آن هم بسنده کرد.
 آیا عرق نعناع ضد درد است؟

نعناع ماده ای به اس��م منتول دارد که باعث احساس 
خنکی در دهان می ش��ود. منتول اث��ر ضد درد خوبی 
دارد اما در ع��رق نعناع ای��ن ماده خیلی کم اس��ت؛ 
بنابراین اگر به دنب��ال اثر ضد دردی هس��تیم باید از 
منتول اس��تفاده کنیم. پمادهای منت��ول دارای این 
خاصی��ت ضد درد ب��وده و برای دردهای اس��تخوانی 
مفید اس��ت. نعناع موضعی ب��ه صورت پم��اد و کرم 
برای دردهای اس��تخوانی اس��تفاده می ش��ود و برای 
دردهای گوارشی مثل دل درد می توانید از عرق نعناع 
اس��تفاده کنید. در ضم��ن افرادی که خس��ته اند اگر 
 مقداری نعناع بخورند، ح��ال عمومی بهتری خواهند

 یافت.
 آیا منع مصرفى هم برای استفاده از عرق 

نعناع در افراد خاصى وجود دارد؟
 نه. فقط افرادی که به خود گیاه نعناع حساسیت دارند 
و با خوردن آن دچار واکنش های آلرژیک می شوند، 
نه تنها عرق نعناع، بلکه هیچ یک از محصوالتی را که 
بر پایه گیاه نعناع تولید شده است، نباید مصرف کنند.

در م��ورد می��زان مص��رف ای��ن گی��اه ه��م بای��د 
 بدانید که هر ب��ار نصف اس��تکان عرق نعن��اع کافی

 است. 
مصرف طوالنی عرق نعناع به صالح نیس��ت. این گیاه 
عارضه خاصی ندارد ولی برای برخی افراد ممکن است 

ایجاد حساسیت کند.
مصرف عرق نعن��اع بعد از غذا به میزان نیم اس��تکان 
مفید اس��ت ک��ه باع��ث کاهش نف��خ  می ش��ود و به 
هضم غذا هم کم��ک می کند. از اس��انس ای��ن گیاه 
باید کمتر اس��تفاده ش��ود؛ مثال 2، 3 قط��ره یا فقط 
یک قطره کافی اس��ت چون اس��انس آن خیلی غلیظ 
اس��ت و ممکن است دهان را بس��وزاند؛ بنابراین بهتر 
 اس��ت در آب پخش ش��ده یا هم��راه با غ��ذا خورده 

شود.
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تکنيک های پخت یک كيک 
خانگى تمام عيار

برای ای��ن که بفهمید چرا کیک خانگی ش��ما به ان��دازه کافی 
پ��ف نک��رده ی��ا اش��کاالت دیگ��ری در آن وج��ود دارد، باید 
مراحل پخت کی��ک را یک بار دیگ��ر مرور کنی��د و به نکاتی 
که در ذیر گفته ش��ده توج��ه کنید. درس��ت در نیامدن کیک 
 خانگی ش��ما به معن��ی بلد نبودن ط��رز تهیه کی��ک خانگی

 نیست.
1- مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است.

2- میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است.
3- دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.

4- هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است.
5- کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است.

6- بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.
7- میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.
8- اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.

9- فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر.
چرا الیه روی كيک چسبنده است ؟

1- روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.
2- مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.

3- کیک به اندازه کافی نپخته است.
چرا كيک حالت خيس و مرطوب دارد ؟

1- کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
2- شکر، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است.

3- کیک داخل قالب مانده و سرد شده است.
چرا كيک حالت چروكيده و به هم فشرده دارد ؟

1- قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
2- قالب بیش از حد چرب شده است.

3- مواد بیش از حد مخلوط شده است.
4-مقدار مایعات زیاد بوده است.
5- کیک بیش از حد پخته است.

چرا پس از پخت پف كيک خوابيده است ؟
1- دمای فر کمتر از مقدار الزم بوده است.

2- پخت کیک کافی نبوده است.
3- میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.

4. قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است.
5- کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.
6- در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است.

7-زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.
8-بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است.

9- مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است.
10- مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است.

چرا كيک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟
1- فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.

2- شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.
3- مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.

4- میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
5- میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.

6- از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است.
7- مواد به درستی در قالب پخش نشده است.
8- کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است.

 چرا روی كيک چسبنده اما داخل كيک خشک است ؟
1- مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.

2- سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.
3- مدت پخت کیک طوالنی بوده است.

4- قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است.
5- کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.

6- مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.
7- مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.

8- میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.
چرا كيک خميری و سنگين است ؟
1- مواد کیک خوب مخلوط نشده است.

2- تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است.
3- مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.

4- دمای فر بیشتر از مقدار الزم بوده است.
چرا كيک به قالب چسبيده است ؟
1- قالب به درستی چرب نشده است.

2- قالب به درستی آردپاشی نشده است.
3- کیک به اندازه کافی نپخته است.

 4- کی��ک پ��س از خن��ک ش��دن از قال��ب خ��ارج نش��ده 
است.

چرا كيک حالتى خشک و بافتى شکننده دارد ؟
1- مقدار چربی کیک کم بوده است.
2- مقدار شکر کیک کم بوده است.

3- مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.
4-به دلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است.

5- مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
6- به دلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است.
7- مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

8--کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است.
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    ساخت قلم هوشمندی برای بيماران 
مبتال به  پاركينسون

بیماران مبتال به پارکینس��ون با مش��کالت 
 بس��یاری مواجه هس��تند که از می��ان آنها

می توان به ع��دم کنترل در هنگام نوش��تن  
به دلیل لرزش بیش از حد دس��ت را نام برد.

اما قلم هوش��مند ARC به کمک این افراد 
می آید.

بیم��اران پارکینس��ونی ب��ا بیماری ب��ه نام 
»میکروگرافیا« روبه رو هستند که مشکالت متعددی را در هنگام نوشتن 
برای این بیماران فراهم می کند. در این بیماری به دلیل لرزش ش��دید 
دست بیماران خطوط نوشته شده کوچک یا غیر قابل خواندن و همینطور 

با لرزش شدید همراه هستند.
اکنون گروهی از محققان کالج هنری سلطنتی بریتانیا و کالج سلطنتی 
لندن موفق به طراحی قلم هوش��مندی ش��ده اند که می تواند به کمک 
بیماران مبت��ال ب��ه عارض��ه میکروگرافیا بش��تابد. این قلم هوش��مند 
ARC نام داش��ته و به کاربران اجازه می دهد تا بدون لرزش به نوشتن 
بپردازند. اما چگونگی فعالیت این قلم هوش��مند را می توان در ساختار 
لرزه ای ش��کل آن دانس��ت ک��ه ش��رایطی را فراهم می کن��د تا لرزش 
 دس��ت کاربران گرفته ش��ده و بتوانند بدون ل��رزش به نوش��تن ادامه

 دهند.

ظرف هوشمندی كه خودكار
 سفارش غذا مى دهد

یک شرکت کانادایی ظرف هوشمندی طراحی کرده که از محتوای درون 
خود باخبر بوده و به طور خودکار اق��الم مورد نیاز را پیش از پایان یافتن 
آنها، در لیست خرید قرار می دهد.ظرف Neo با یک برنامه گوشی همراه 
همگام می شود که همچنین به نمایش میزان کالری درون غذا پرداخته، 
به کاربر در مدیریت وعده های غذایی کمک کرده، در مورد تاریخ انقضای 
مواد غذایی هش��دار داده و حتی دس��تورالعمل های غذایی را پیشنهاد 
می دهد. این ظرف به چند حس��گر و ارتباط بلوتوث��ی مجهز بوده که به 
کاربر اجازه می دهد وعده های غذایی را پیگیری کرده، با دس��تگاه های 

تناسب اندام همگام شده، دس��تورالعمل های غذایی دریافت کرده و کنترل کاملی را بر آشپزخانه ارائه 
کند.

  این ظرف محفوظ از ه��وا می تواند برای مواد غذای��ی گوناگون مانند ماکارون��ی، حبوبات، تنقالت و 
ش��یرینی ها، س��وپ ها و مواد غذایی دیگر مورد اس��تفاده قرار بگیرد. ظرف مذکور براحتی در ماشین 
ظرفشویی قابل شستشو بوده و می توان در فریز از آن اس��تفاده کرد؛ هر زمان که ماده ای به این ظرف 

افزوده می شود، کاربران می توانند بارکد غذا را اسکن کرده یا به طور دستی نام آن را تایپ کنند.
این فناوری می تواند وزن غذا را تشخیص داده و از یک پایگاه داده برای بررسی مواد مغذی آن استفاده 
 iOS کند. همه این موارد در برنامه تلف��ن همراه که بطور رایگان برای سیس��تم عامل های آندروید و
ارائه شده، ذخیره می شود تا کاربران بتوانند در زمان خرید، محتوای کابینت های خود را بررسی کنند؛ 
همچنین خود ظرف می تواند بطور خودکار اقالم مورد نیاز را در فهرست خرید آنالین قرار دهد. برنامه 

مذکور با تشخیص محتویات ظرف می تواند دستورهای غذایی را به تناسب افراد پیشنهاد دهد.

فناوری

تست هوش

معمای ریاضی: وان حمام
یک وان حمام را در نظر بگیرید.

 اگر شیر آب سرد را تا آخر باز کنیم، 18 دقیقه طول 
می کشد که این وان پر شود.

 اگر شیر آب داغ به تنهایی تا آخر باز باشد، ظرف 15 
دقیقه این وان پر می شود.

اگر درپوش سوراخ کف وان را برداریم تا آب خالی 
شود، در حالتی که وان کامال پر باشد، 10 دقیقه زمان 

الزم است تا کل آب این وان، خالی شود.
 اکنون حالتی را در نظر بگیرید که هر دو شیر آب سرد 
و گرم، تا آخر باز باشد و البته درپوش سوراخ کف وان 

را هم برداشته باشیم. چقدر زمان الزم است تا این 
وان، کامال پر شود؟

»البته این تنها یک معماست و قطعا در عمل برای 
صرفه جویی در مصرف آب، این کار را تجربه نخواهیم 

کرد!«

زیرا چائیش را قباًل شیرین کرد بود و چون قهوه چی معمواًل چائی را قند پهلو می آورد، مرد با چشیدن جرعه 
ای از چای، فهمید که قهوه چی چائی را عوض نکرده، بلکه همان چائی را پس از بیرون آوردن مگس، 

برگردانده است.

پاسخ معما ی قهوه خانه )شماره 1751( 
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