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عروج عاشـورايى سـردار سـرافراز اسـالم فرمانده دالور جبهه هاى 
جنگ تحميلى شهيد حسين همدانى به عنوان اسوه مقاومت، سلحشورى 
و رشـادت را به خانـواده آن بزرگـوار و ملت شـريف ايران تسـليت 

عرض مى نماييم. 

حبيب رضا ارزانى 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

آگهـى مناقصـه 94/67 
شركت مخابرات استان اصفهان (سهامى خاص) 

شركت مخابرات استان اصفهان 

ــات ادارى،  ــتركين، خدم ــخگويى امور مش ــت، پاس ــامل پذيرايى و نظاف ــى ش ــات عمومى و تخصص ــام خدم ــان در نظر دارد انج ــتان اصفه ــركت مخابرات اس ش
ــركت در  ــپرده ش ــون ريال) و با س ــصد ميلي ــال (دو ميليارد و شش ــرآورد 2/600/000/000 ري ــه باب ــتان مبارك ــرات شهرس ــى اداره مخاب ــرو و نگهبان ــه ني تغذي
ــرايط كه  ــخاص حقيقى و حقوقى واجد ش ــذا از كليه اش ــذار نمايد. ل ــه پيمانكار واگ ــورت مناقصه يك مرحله اى ب ــال رابه ص ــغ 104/000/000 ري مناقصه به مبل
ــوت به عمل  ــند دع ــى در كد فعاليت مربوطه مى باش ــاون، كار و رفاه اجتماع ــت از اداره كل تع ــه صالحي ــكارى و تاييدي ــت ايمنى پيمان داراى گواهينامه صالحي
ــغ 50/000 ريال  ــه مبل ــش واريزى ب ــتن في ــت داش ــناد مناقصه با در دس ــتعالم ارزيابى و اس ــت دريافت اس ــت 94/7/25 جه ــخ 94/7/16 لغاي ــد. از تاري مى آي
ــماره 2  ــاختمان ش ــان چهارباغ باال س ــع در خياب ــركت واق ــزى 13000801127192) به اين ش ــه واري ــت (شناس ــارى 1640740762 بانك مل ــاب ج به حس
ــركت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن  ــتر به آدرس سايت اينترنتى ش اطاق 216 مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيش
ــناد فرصت دارند پاكتهاى تكميل شده را به همراه ساير مدارك الزم  36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس

به دبيرخانه ساختمان شماره يك مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
توضيح اينكه: 

1- آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 
2- سپرده شركت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى باشد. 

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى مى شود كه دركميته فنى و بازرگانى امتياز الزم را كسب كرده باشند. 
4- ارجاع كار به شركتهاى ايرانى و يا مشاركت شركتهاى ايرانى- خارجى صرفا به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى كار براى طرف ايرانى ميسر خواهد بود. 

نوبت  دوم

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

17 3 5

 بازى با آبروى افراد 
عواقب قضايى دارد

نرخ ارز باالتر از 3100 تومان 
پيش بينى مى شود

نمونه بردارى در مراكز توزيع 
بنزين با ابهاماتى همراه است
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ــتان اصفهان  با بيان اينكه اداره  مديركل بازرسى اس
بازرسى استان برخورد جدى با دالل هاى شهردارى 

را مدنظر قرار داده است گفت ...

ــتى اصفهان با اشاره  نايب رييس اتحاديه صنايع دس
به برپايى نمايشگاه صنايع دستى در ارگ جهان نما 

گفت: هدف از برگزارى اين نمايشگاه در ...

ــت: بوى  ــهر اصفهان گف ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
نامطبوع كارخانه بازيافت هنوز هم مردم اصفهان را 

آزار مى دهد و بايد اين معضل هرچه زودتر...

ــفر  ــهر اصفهان گفت: س ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
هيات هاى مختلف خارجى به اصفهان بايد از حالت 

تشريفاتى خارج شده و به حالت جذب ...

برخورد جدى
 با دالل هاى شهردارى 

ارگ جهان نمـا، ميزبـان آثـار 
هنرمندان صنايع دستى اصفهان شد

بوى نامطبوع كارخانه بازيافت، 
هنوز هم مردم را آزار مى دهد

سـفر هيات هاى خارجى بايد 
از حالت تشـريفاتى به جذب 

سرمايه تغيير كند
برادر عزيزى به مـن مى گويد 

روى تو سيمان مى ريزيم
ــا اينجا  ــت: م ــى گف ــرژى اتم ــازمان ان ــس س ريي
نيامده ايم كه در خأل به شما قول بدهيم؛  ما كه در 

خأل مذاكره نكرده ايم. ما براساس يك اصول و ...
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 از ظرفيت بانوان تحصيلكرده 
اصفهانى  استفاده نمى شود

ــه به   ــاى نوظهور هميش ــان در اقتصاده حضور زن
ــعه پايدار مطرح  عنوان يكى از اهرم هاى ايجاد توس

ــتغال بانوان  ــت؛ در اصفهان نيز درصد اش ــده اس ش
ــاله مهم، توزيع اين اشتغال  قابل قبول است؛ اما مس
ــت.حضور زنان  ــاى مختلف اقتصاد اس بين بخش ه
ــوان يكى از  ــه به  عن در اقتصادهاى نوظهور هميش
ــت.  ــده اس ــعه پايدار مطرح  ش اهرم هاى ايجاد توس
ــويى مى رود كه زنان  ــمت و س اقتصاد جهانى به س
ــن اقتصاد  ــر بايد در تأمي ــار يكديگ و مردان در كن
ــد جمعيت  ــان 50 درص ــاركت كنند.زن ــه مش خان
ــد و در حقيقت  ــكيل مى دهن ــه اى را تش هر جامع
ــد را در  ــعه و رش نيمى از ظرفيت جامعه براى توس
ــون ايران،  ــع جوانى همچ ــار دارند و در جوام اختي
ــبت آقايان ــه نس ــرده ب ــوان تحصيل ك ــداد بان تع

افزايش  يافته و بر اساس آمارهاى موجود بين 50 الى 
60 درصد از دانشجويان كشور  ...

در مجلس شوراى اسالمى؛

كليــات برجــام تصـويب شد

الريجانى: 

طرح برجام به اطالع 
رهبر معظم انقالب رسيده است

زاكانى:

طرح برجام به صالح كشور نيست



يادداشت
روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1701 |دوشنبه 20 مهر 1394 | 28 ذى الحجه  1436

شنيده ها 

ــداران با بيان اينكه  ــين فرمانده كل سپاه پاس جانش
ــت ها رو به غروب است،  ــيد حيات صهيونيس خورش
گفت: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند رژيم 
صهيونيستى در دهه هاى آينده از صحنه جغرافياى 

عالم حذف خواهند شد.
ــييع پيكر  ــالمى در مراسم تش ــين س ــردار حس س
ــد،  ــين همدانى كه در تهران برگزار ش ــهيد حس ش
ــت: پس از شهادت سردار همدانى، همان  اظهار داش
ــته را در مقابله با تروريست ها و  ــت هاى گذش سياس

رژيم صهيونيستى دنبال مى كنيم.
ــهادت فرماندهان بزرگ هيچ چيزى  وى افزود: با ش
تغيير نمى كند؛ چرا كه عزم و اراده ما براى ادامه راه 

اين شهيدان بيشتر خواهد شد.
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه پيام شما براى رژيم 
صهيونيستى چيست گفت: صهيونيست ها كوچك تر 
ــتند كه مخاطب ما براى پيام باشند، ولى  از آن هس

خورشيد حيات آنها رو به غروب است.
ــه  ك ــور  همانط داد:  ــه  ادام ــالمى  س ــردار  س
ــتى  ــرى فرمودند رژيم صهيونيس ــام معظم رهب مق
ــه جغرافياى عالم حذف  در دهه هاى آينده از صحن
خواهند شد. وى با اشاره به شخصيت سردار همدانى 
ــپاه  ــان يكى از فرماندهان بزرگ س تصريح كرد: ايش
ــود كه در دوران دفاع مقدس، فرماندهى يگان هاى  ب

قدرتمند سپاه مانند انصار سپاه را بر عهده داشت.
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
ــه كه امروز به عنوان موفقيت هاى  با بيان اينكه آنچ
ــوريه در صحنه ميدانى و سياسى مى بينيد،  نظام س
مديون مجاهدت سردار همدانى است، گفت: بخش 
ــون مجاهدت ها و  ــا مدي ــن موفقيت ه ــى از اي مهم

تالش هاى سردار همدانى است.
ــان كرد: سردار  ــالمى در پايان خاطرنش ــردار س س
ــوه اخالق و  ــجاع، اس ــى واقعاً يك فرمانده ش همدان

انسانى با شرافت بود.

در ــدار  پاي ــت  امني  : ــت  گف ــات  اطالع ــر  وزي  
ــى بديل رهبر  ــالمى حاصل رهبرى ب جمهورى اس
ــالب و وحدت و همدلى همه اقوام در اين  معظم انق
ــور است. حجت االسالم والسملين سيد محمود  كش
ــيعه و  ــش تجلى وحدت علماى ش ــوى در هماي عل
ــزود : وزارت  ــنت هرمزگان در بندرعباس اف اهل س
اطالعات با همه شهروندان براساس تعامل رفتار مى 
كند و همه ازحقوق شهروندى برخوردارند؛  چرا كه

مملكت ، انقالب و رهبرى متعلق به همه است و همه 
ملت زير چتر رهبرى هستند.

وى ادامه داد : وزارت اطالعات خدمتگزار همه مردم 
است و ضمن جلوگيرى از تفرقه و اختالف به دنبال 

وحدت و برادرى در جامعه مى باشد .
ــتكبران بر  ــت : امروز مس ــر اطالعات اظهارداش وزي
ــلطه پيدا كرده و مسلمانان را به  ــالمى س جوامع اس
ــرده اند كه بايد در چنين موقعيتى  اختالف دچار ك

بيش از هميشه هوشيارانه عمل كنيم.

ــان باختگان  ــاد وخاطره ج ــت ي علوى با گراميداش
ــلمانان جهان و  فاجعه منا گفت: اين حادثه دل مس
ــه درد آورد كه بايد دولت  ــران را ب ــه ويژه مردم اي ب

عربستان با تدبير با آن برخورد مى كرد.
ــعودى ــرد : حاكمان س ــات تصريح ك ــر اطالع وزي

ــت منجر به كاهش  به جاى همدردى كه مى توانس
ــهل انگارى ــود، با س ــنگين اين مصيبت ش رنج س

ــه گونه اى عمل كردند كه مى توان رنج اين فاجعه  ب
را به جنايت تعبير كرد.

ــرد: وزارت اطالعات  ــالم علوى تاكيد ك حجت االس
ــلح اعم از نيروى انتظامى ،  در پيوند با نيروهاى مس
ــاير  ــتگاه قضايى و س ــيج و دس ــپاه ، ارتش وبس س
ــى، بازوى قدرتمند امنيت براى  دستگاههاى سياس
ــيعه ، اهل سنت ، ترك ، لر، بلوچ  همه اقوام اعم ازش
ــوى  ــت و از آنان طرفدارى مى كند و از س وعرب اس
ــمنان مقابله  ــر در نهايت قدرت و صالبت با دش ديگ

مى كند.

سردار سالمى:

خورشيد حيات صهيونيست ها رو به غروب است
 وزير اطالعات :

 امنيت در ايران نتيجه رهبرى بى بديل و وحدت مردم است
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ــن نخريدن  ــاره به كمپي ــى رييس جمهور با اش ــاور عال مش
ــا مردم و  ــت: در اين باره حق ب ــى گف ــودروى صفر داخل خ
ــا داريم به  ــرف كنندگان تقاض ــت؛  اما از مص ــتريان اس مش
ــازان فرصت دهند. به گزارش جماران، اكبر تركان  خودروس
ــت، ــترى اس ــه حق با مش با بيان اينكه بايد بپذيريم هميش
ــتريان توجه و خودمان را  ــته ى مش ادامه داد: بايد به خواس
ــالح كنيم.وى ــاى روز اص ــوژى و نيازه ــب با تكنول متناس
ــت؛  ــترى اس ــد كرد: بنابراين با اين اصل كه حق با مش تاكي
ــاله رفت و از مردم مى خواهيم به صنعت  ــراغ مس بايد به س
ــازد. مشاور عالى رييس جمهور ما فرصت دهند تا خود را بس
ــاله ى صنعت خودروسازى كشور  ــاره به عملكرد دو س با اش
ــته وزارت صنعت تالش كرده  ــال گذش گفت: در يكى دو س
ــه تكنولوژى، ارتقاى  ــته ب توليد را راه اندازى كند؛اما نتوانس
ــيدگى كند. ــاورى و به افزايش كيفيت به اندازه كافى رس فن
ــه مردم به اين  ــى مناطق آزاد با بيان اينك ــوراى عال دبير ش
ــازان و  ــت بايد مهلت دهند، ادامه داد: بايد به خودروس صنع
وزارت صنعت مهلت دهيم تا زمانى كه تحريم ها لغو شود، به 
روزرسانى صنعت خودرو را شروع كند. خودروسازان بايد هم 
ــوژى توليد، صادرات و كيفيت را  مدل هاى توليد، هم تكنول
ارتقا دهند. تركان تاكيد كرد: با اينكه حق با مردم و مشترى 
ــت؛ اما از مردم مى خواهيم به خودروسازان فرصت دهند  اس
ــت  ــب با خواس ــا اين صنعت با يك برنامه منظم و متناس ت

مشتريان، تكنولوژى و كيفيت توليد خود را ارتقا دهد.

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى مى گويد: بعد از پذيرش قطعنامه و 
پايان جنگ تحميلى با آقاى امير عبداهللا وليعهد وقت عربستان 
مالقات كردم. بسيارى از يخ هاى روابط بين دو كشور آب شد. 
ــيد كه روابط ما با همه كشورهاى  ــال طول نكش يك يا دو س
عربى طبيعى و دوستانه شد. االن سخت تر از آن موقع نيست. 
ــع خوبى پيش ــتان وض ــمى گفت، البته فعًال در عربس هاش
 نيامده است. يعنى سياستى كه حاكمان جديد پيش گرفتند، 
ــت. ولى باز هم راهش جنگ نيست. راهش اين  عاقالنه نيس
ــت كه ما بايد به نحوى منطقى مذاكره و صحبت كنيم و  اس
ــته اى نظامى  ــند و ما هس آنها را مطمئن كنيم كه از ما نترس

نيستيم. نمى خواهيم سالحمان را عليه كسى به كار ببريم.

واكنش مشاور رييس جمهور
 به كمپين خودروى صفر نخريد

نظر هاشمى درباره جنگ با 
عربستان

ــب و  ــى اقدام متناس ــرح يك فوريت ط
ــالمى ايران  متقابل دولت جمهورى اس
در اجراى برجام پس از سخنان موافقان 
ــى مجلس  ــن علن ــان در صح و مخالف

ــب نمايندگان  ــه تصوي ــا 139 رأى ب ب
ــنبه،  يكش روز  ــى  علن ــه  رسيد.جلس
ــوراى اسالمى به  نمايندگان مجلس ش
ــت على الريجانى رييس مجلس رياس

ــر از وكالى ملت بر  ــد.199 نف  آغاز ش
ــتند؛ كه بر  ــور داش ــن علنى حض صح
ــاس كرسى 88 نماينده مجلس اين اس

خالى بود.طرح دوفوريتى اقدام متناسب 

و متقابل دولت جمهورى اسالمى ايران 
ــام، از جمله مهم ترين  ــراى برج در اج
ــتان ــه علنى بهارس ــتور كار جلس دس

بود.

كليات برجام 
تصويب شد

ــالمى با اشاره به اينكه  ــوراى اس رييس مجلس ش
ــب و متقابل جمهورى اسالمى  طرح اقدام متناس
ــالع رهبر معظم  ــام به اط ــراى برج ــران در اج اي
ــت گفت: ايشان فرموده اند من  انقالب رسيده اس
ــدارم و در راى نمايندگان  ــام نظرى ن درباره برج
ــه علنى  دخالت نمى كنم .على الريجانى در جلس
ــوراى اسالمى با بيان اين  روز يكشنبه مجلس ش
موضوع ادامه داد: اين طرح يك مساله ملى است و 
بايد در مساله ملى توافق داشت. من ديشب از ابتدا 
ــمخانى مرور كرديم و  تا انتهاى طرح را با آقاى ش
ــم و وى آن را پذيرفت؛ حتى گفت كه در  خواندي
ــده كه خوب  اين طرح موضوعات مهمى مطرح ش
است.الريجانى در پاسخ به سخنان زاكانى گفت:در 
ــورد اينكه گفتيد اين طرح از دو ماه پيش آماده  م
شده بود و طرح را شما داديد؛ جايى هم گفتيد كه 
دوبار به رهبر معظم انقالب تقديم كرديد و ايشان 
ــت  ــد بگويم هر دوى آنها درس ــواب ندادند باي ج
نيست.رييس مجلس اظهار داشت: ما نبايد از مقام 
ــل كنيم، رهبرمعظم  ــم رهبرى مطلبى را نق معظ
ــن در موضوع تصميم  ــه اند م ــالب علنى گفت انق
ــت و  مجلس دخالت نمى كنم. اين نظر رهبرى اس
من هم اين را گفته ام. منتهى در مورد اين مساله 
ــان فرمودندكه مجلس بايد تصميم بگيرد، آيا  ايش
مجلس فقط همان مطلبى را كه كميسيون برجام 
ــود رهبرى اين  ــى كند . مقص ارائه داد بايد بررس
ــط كميسيون برجام  بودكه اين گزارش بايد توس

بررسى شود يا خير؟ كه ظاهر اين نيست.
نمانيده مردم قم در مجلس افزود: مجلس بايد در 
ــاوره هايى كه  اين زمينه تصميم بگيرد. ما در مش
داشتيم گفتيم كه راه هاى اين چنينى هم هست. 
ــا را مى كردم  ــن از قبل اين پيش بينى ه ــر م اگ
ــما مى گفتيد چرا مديريت نكرديد. بحث  امروز ش
ــه دبيرخانه  ــد؛ موضوع ب هاى اوليه اى مطرح ش
ــد. من، آقاى  ــوراى عالى امنيت ملى ارجاع ش ش
زاكانى و آقاى جاللى را به دبيرخانه معرفى كردم 
ــه همكارى كنند.  ــن طرح با دبيرخان تا درباره اي
ــخص كردند و  ــان در دبيرخانه فردى را مش آقاي
اين سه نفر طرح را منقح كردند. اينكه مى گويند 
نظرات دبيرخانه لحاظ شد، به طور كامل تكذيب
ــت: من با  ــس اظهار داش ــود. رييس مجل مى ش
ــمخانى از اول تا آخر اين طرح را بررسى  آقاى ش
ــه آن اجرا  ــول كرد تا هم ــم و وى آن را قب كردي
ــود. بينى و بين اهللا وى حى و حاضر است. من  ش
ــان به مجلس بيايد تا همه بدانند  اتفاقا گفتم ايش
ــن كار را  ــت؛ چرا ما اي ــت صحنه نيس چيزى پش
ــت. ــاله ملى اس كرديم؟ براى اينكه اين يك مس
ــد.  ــاله ملى توافق باش الريجانى افزود: بايد در مس
ــت كه به رهبرى  ــته اى موضوعى اس موضوع هس
ــت؛ بنابراين ما رهبرى را مطلع كرديم  مربوط اس

ــم و اگر نظر  ــان را مى گرفتي ــا نبايد نظر ايش و م
ــت  ــد مجلس نمى توانس ــه مى ش ــان گرفت ايش
ــد آقا نظر  خالف آن نظر دهد و اينكه گفته مى ش
ندادند، قرار نبود ايشان نظر دهند. رييس مجلس
ــن بود كه ما رهبرى را  ــه داد: بنابراين حق اي ادام
ــه  مطلع كنيم كه اين كار را انجام داديم و هميش
ــته اى از طريق دبيرخانه  طرح هاى مربوط به هس
انجام مى شد و آنها هماهنگ مى كردندكه همين 
ــب ما با هم از  ــم. وى اضافه كرد: ديش كار را كردي
ــمخانى  ــا انتهاى آن را خوانديم و آقاى ش ابتدا ت
ــد؛ پس نه تنها مطلبى كه آقاى  آن را قبول كردن
ــت  ــخانى نيس زاكانى مى فرمايند حرف آقاى ش
ــم گفتند كه اين يك  ــمخانى ه كه حتى آقاى ش
بيانيه نيست بلكه مطالب مهمى در آن وجود دارد.
الريجانى خطاب به نمايندگان مجلس بيان كرد: 
ــت خودتان خراب  ــزى را خودتان با دس چرا چي
مى كنيد. بنابراين ما اين هماهنگى را انجام داديم 
البته مى ماند يك بحث ديگر كه مربوط مى شود 
به هماهنگى داخل مجلس.الريجانى اظهار داشت: 
ــم، يك روز من حداد را  ــا بايد چه كار مى كردي م
در حياط مجلس ديدم و درباره اين موضوع گفتم 
ــم در اين قضيه؟ گفتيم چنين چيزهايى  چه كني
ــخ داد چنين  ــدكه حداد پاس به ذهن من مى رس
ــيد، گفتم خب  چيزهايى هم به ذهن من مى رس
اين مبدا خوبى مى شود تا دوستان مجلس همگرا 
ــوند. وى تصريح كرد: اواسط بررسى برجام در  ش
ــيون ويژه هم من آقاى زاكانى را در جريان  كميس
گذاشتم كه شما با دبيرخانه همكارى كنيم تا بعد 
از گزارش برجام طرحى وجود داشته باشد وگرنه 
ــى خواهيد بكنيد  ــه گزارش چه كار م بعد از ارائ
ــت و گفت من با  ــى كليت را قبول داش ــه زاكان ك
آقايان صحبت كردم. من در همين موقع به آقاى 
ــه و آقاى زاكانى ــى هم گفتم كه با دبيرخان جالل
 همكارى كنيد تا همگرايى دو فراكسيون به نتيجه 
ــور آقاى حداد و  ــد. وى گفت: بعد ما با حض برس

ــان و دهقان ــى و نبوي ــر مانند زارع ــرادى ديگ اف
ــتيم و گفتيم خب اين سير بحث  ــه اى داش جلس
ــد كه سه نفر  ــت حاال چه كنيم نتيجه اين ش اس
ــيون اصولگرايان و سه نفر از فراكسيون  از فراكس
ــرح مقدماتى كار  ــينند و بر روى ط ــروان بنش ره
ــد.. بعد از آن  ــرات خود را اعمال كنن ــد و نظ كنن
ــات ديگرى گذاشتند  ــه، اين شش نفر جلس جلس
كه در اين جلسات آقايان توكلى، زارعى، بذرپاش، 
ــتند .  حقيقت پور، جاللى و بروجردى حضور داش
ــكيل دادند و برخالف اين نكته اى  سه جلسه تش
ــه آخر در دفتر من  كه آقاى زاكانى گفتند، جلس
ــه نظرات دو  ــه ب ــود. وى ادامه داد: در اين جلس ب
فراكسيون عمل شد و متن ماده واحده قبلى نبود 
ــت  و با متن پيش نويس فرق مى كرد زيرا خواس
ــيون اصولگرايان بود كه عوض شود و تنها  فراكس
يك مورد بود كه آقايان مى خواستند يك بندى را

ــه آن بند  ــق نكرديم ك ــا تواف ــد و م ــه كنن  اضاف
ــردن اين بند را مصلحت ــود. ما اضافه ك اضافه ش

ــردم و  ــم من چك ك ــتيم كه بعد ه ــى دانس نم
دبيرخانه هم مصلحت نمى دانست.

ــوارد و توقعات بين  ــس مجلس افزود: همه م ريي
ــد به طورى كه  ــيون در طرح اعمال ش دو فراكس
ــه گفتند امضا كنيم . آقاى زارعى گفت من به  هم
شرطى امضا مى كنم كه گزارش كميسيون برجام 
ــود. ما گفتيم كه نمى توانيم اين  زودتر خوانده ش
ــون برجام خودش ارائه گزارش  تعهد را بدهيم چ
ــت فردا نرسد  را مرتب عقب انداخته و ممكن اس

وگرنه حاضر به امضا بودند.
الريجانى اظهار داشت: حاال اگر عقايد شما عوض 
ــت؛ ولى واقعا اين طرح در  شده بحث ديگرى اس
ــير همدلى و همگرايى پيش رفت.اگر حرفى  مس
ــر رهبرى مى زنند يا از دبيرخانه مى زنند ،  از دفت
خالف است و از دفتر از طريق آقاى حجازى به من 
ــتقيم گفته مى شود و من حرف هاى  به طور مس

ايشان را عين امانتدارى به شما منتقل مى كنم.

ــت: ما اينجا  ــرژى اتمى گف ــازمان ان رييس س
ــول بدهيم؛   ــما ق ــده ايم كه در خأل به ش نيام
ــاس  ــا كه در خأل مذاكره نكرده ايم. ما براس م
ــره كرده ايم. آن  ــك اصول و چارچوبى مذاك ي
ــى تعيين كرده است؟ آيا  چارچوب را چه كس

بنده تعيين كرده ام؟
ــه علنى مجلس  ــر صالحى در جلس ــى اكب  عل
ــا  ــت: آي ــخنانى گف ــالمى در س ــوراى اس ش
ــد از 36  ــالمى ايران بع ــورى اس ــام جمه نظ
ــت خودش را به گونه اى  ــته اس ــال نتوانس س
ــده ع ــك  ي ــف  تكلي ــه  ك ــد  كن ــت  مديري

ــد؟ قطعا اينگونه  ــن كن  مذاكره كننده را روش
ــت. وى افزود: ما اگر مذاكره كرده ايم در  نيس
ــقف  يك چارچوبى مذاكره كرده ايم؛ كف و س

براى ما تعيين شده بود.
ــيد كه اين نكته را عرض مى  وى گفت: ببخش
ــرده ام؛ اما چند  ــكوت ك ــم ، تا به امروز س كن
ــراى ما آرزوى مرگ  ــش در تلويزيون ب روز پي

مى كردند.
صالحى افزود: آقايى آمده و در تلويزيون گفته 
ــال زمان برجام است. سن اين آقا  است 10 س
(صالحى) 66 سال است و متوسط عمر ايرانيان 
ــال است؛ بنابر اين ، اين آقا (صالحى) تا  72 س
ــت. اين چه نحوه حرف زدن  آن زمان مرده اس
ــت ؟ آن فرد جاى خدا نشسته كه ببيند ما  اس
ــى ميريم ؟ اين  ــتيم و كى م ــا كى زنده هس ت

چگونه صحبت كردنى است؟
ــرادر عزيزى آمده  ــك ب ــه داد: االن ي وى ادام
ــد روى تو  ــه مى گوي ــم جالل ــا و با قس اينج
ــيم. آيا اين  ــيمان مى ريزيم و تو را مى كش س
ــت  ــالمى نحوه بيان اس در نظام جمهورى اس
ــن نحوه صحبت  ــت ؟ اي ؟ اين نحوه گفتار اس
است براى كسانى كه مى خواهند به اين نظام 
خدمت كنند و به او بگويند روى شما سيمان

ــان  ــن ت ــور دف ــب راكت ــم و در قل ــى ريزي م
ــرد: عزيزان  ــح ك ــى تصري ــى كنيم؟صالح م

ــازى جوس ــه  چگون ــه  ك ــد  بفرمايي ــت  عناي
ــى گويند از  ــكوت كرده ام ، م ــى كنند. س  م
ــتفاده ــوء اس ــص افكار عمومى س ــدم تخص ع

مى كنم . مى گويند پلوتونيوم مهم است و آن 
ــت داده ايم و به عنوان يك دانشمند  را از دس
ــراى گداخت ــوم ب ــن پلوتوني ــد اي ــى گوين م

ــود و ما نبايد  ــته اى به كار گرفته مى ش  هس
پلوتونيوم و آب سنگين را صادر كنيم.

ــائل مخدوش  وى ادامه داد: ببينيد چگونه مس
ــى كه 40 سال در مسائل علمى  مى شود.كس
ــه به  ــى كند براى يك بار و براى هميش كار م
ــت روى ما  ــاال كه قرار اس ــما مى گويد ح ش

سيمان ريخته شود گوش كنيد.
ــا يعنى همين  ــابق م صالحى افزود: راكتور س
ــال توليد  راكتور فعلى 8 كيلو پلوتونيوم در س
ــت  ــر اين راكتور اس ــال عم ــد.30 س مى كن
ــود 240 كيلو  ــر اين 30 تا 8 كيلو مى ش بناب

پلوتونيوم.

ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــوراى عالى امنيت ملى  با بيان اينكه دبيرخانه ش
اشكاالت جدى به طرح يك فوريتى اقدام متقابل و 
متناسب جمهورى اسالمى در اجراى برجام گرفته 
ــور و مملكت  ــت گفت: اين طرح به صالح كش اس

نيست. 
ــا طرح يك فوريتى  ــا زاكانى در مخالفت ب عليرض
اقدام متناسب و متقابل جمهورى اسالمى ايران در 
اجراى برجام افزود: كميسيون برجام چهل شبانه 
روز تالش كرد تا به طور دقيق ابعاد پيچيده برجام 
را مورد بررسى قرار دهد كه به گزارشى دست پيدا 

كرديم و آن در جلسه علنى قرائت شد. 
وى خطاب به رييس مجلس گفت: شما طرحى را 
ــاه قبل آماده كرده و به مجلس ارائه كرديد و  دو م
ــيون اصولگرايان  گفتيدكه اين طرح با نظر فراكس
ــان خواهان  ــيون اصولگراي ــت؛ اما فراكس بوده اس
ــتند و مى خواهند كه  تغييراتى در اين طرح هس
مشكالت آن حل شود اما شما آن را گوش نكرديد.
ــور داخلى مجلس ــوراها و ام ــيون ش عضو كميس

ــى امنيت ملى  ــوراى عال ــه داد: دبيرخانه ش ادام
ــت و من  ــكاالت جدى به اين طرح گرفته اس اش
ــه آنجا بودند  ــتان ك ــروز با يكى از دوس صبح ام
ــت خطى از آقاى شمخانى  صحبت كردم. وى دس
آوردكه ايرادات جدى به طرحى كه هم اكنون در 
صحن ارائه شده است وارد كرده بود پس اين طرح 

به صالح كشور و مملكت نيست.
ــت  زاكانى با بيان اينكه مجلس همدل با دولت اس
ــتور كار  ــتار خارج كردن اين طرح از دس و خواس
ــت ادامه داد: مملكت نياز به تفاهم دارد. اينكه  اس
ــس بياوريم  ــه مجل ــى را ب ــا طرح ــود م نمى ش
ــت  ــالف خواس ــى دارد و خ ــرادات اساس ــه اي ك

ملت است.

ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم تهران در مجلس ش
گفت: تيم مذاكره كننده از خطوط قرمز در برجام 
ــه پيرامون برجام صورت  عبور كرد و ادعاهايى ك
ــروز در موقف و در  ــت. ما ام ــت اس گرفته نادرس
ــاس از تاريخ عمر مجالس به ويژه  يك گردنه حس

مجلس نهم قرار داريم.
ــت كه  ــزود: امروز صحبت از برجام اس ــى اف زاكان
ــى كه ايجاد ــه ابعاد مختلف و تعهدات ــا عنايت ب ب
ــر  ــان اگ ــوراى نگهب ــر ش ــه تعبي ــد ب ــى كن م
ــور ايجاد كند و  موافقتنامه اى تعهداتى براى كش
طرف خارجى كشور يا نهاد بين المللى باشد، بايد 

به مجلس ارائه شود.
ــد در اولين  ــت تدبير و امي ــرد: دول ــه ك وى اضاف
ــوراى  ــام قانون، به مجلس ش ــت انج گام در جه
ــالمى اليحه اى نفرستاد كه اين بى اعتنايى و اس
بى احترامى به مجلس و قانون در تاريخ ثبت شد.
ــد: در  ــده مخالف طرح برجام يادآور ش اين نماين
سير رسيدگى به برجام تقريبا از همه خطوط قرمز 
قبلى عبور شد و در رسيدگى دركميسيون برجام 
ــال  ــيديم كه قوانينى كه در س به اين نتيجه رس
ــت  هاى 84 ،88 و 94 مجلس آنها را بنيان گذاش
ــال 84 را جزو و رهبر معظم مصوبه مجلس در س
ــاله مجلس ــمار قوانين برتر 100 س ــت ش انگش
ياد كردند؛ متاسفانه تيم مذاكره كننده آنها را مد 

نظر قرار نداد و از آن عبور كرد.
ــد  ــيون برجام بنا ش زاكانى اضافه كرد: در كميس
ــيم و ماحصل آن  ــته باش ورودى واقع بينانه داش
ــر نمايندگان و مردم  ــمع و نظ را واقع بينانه به س

برسانيم كه منتشر شد.
ــام  برج ــه  ب ــيدگى  رس ــير  مس در  ــزود:  اف وى 
ــد همه ادعاهايى كه پيرامون برجام ــخص ش مش
صورت گرفته، نادرست است. اول اينكه گفته شد 

ــايه جنگ را از سر كشور برداشته است.  برجام س
تمام كسانى كه به كميسيون آمدند از جمله آقاى 
ــت كه  عراقچى گفتندكه اين اقتدار ملت ايران اس

سايه جنگ را از سر ايران برداشته است.
زاكانى ادامه داد: گفته شد ايران از ذيل فصل هفت 
منشور ملل متحد بيرون آمده است؛ در حالى كه 
ــرايط 1926 با  ــتدل بيان كرديم همان ش ما مس
ــت و ما  لحنى آرامتر در قطعنامه 2231 آمده اس

هنوز ذيل ماده 41 فصل هفتم قرار داريم.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: آقاى ظريف 
ــر ما تعهدات  ــالم كردند كه اگ ــيون اع در كميس
ــت ما به صفر ــام نمى داديم فروش نف ــو را انج ژن
ــد كه اين  ــيد. با آمار آمريكايى ها ثابت ش مى رس
حرف نادرستى است. از يك سال و نيم قبل از ژنو 
ــكه نفت مى فروختيم  ما 1/1 تا 12/2 ميليون بش
ــانى ــت و اگر كس ــمى و جهانى اس و اين آمار رس
ــان دهند بايد  ــور را بحرانى نش ــى خواهند كش م

خودشان بگويند دنبال چه قصدى هستند.
ــن آمارهاى بانك  ــه كرد: عالوه بر اي زاكانى اضاف
ــمى ما در  ــان مى داد، فروش غير رس مركزى نش
سال 91 حدود 1/8 ميليون بشكه نفت فروختيم و 
در سال 92 هم 1/6 ميليون بشكه نفت فروختيم.

وى خاطرنشان كرد: اعالم شدكه تحريم ها لغو مى 
ــود. ملت رشيد ايران! برجام دركليات اعالم مى  ش
كند كه تحريم ها لغو مى شود؛  اما در ضميمه دو 
ــح تحريم ها را بيان مى كند و ضميمه پنج  توضي
ــم زمان بندى را اعالم مى كند و هيچ تحريمى  ه
غير از چهار تا و نصف دستورهاى رييس جمهورى 

آمريكا لغو نمى شود.
ــيون ويژه بررسى برجام در مجلس  رييس كميس
ادامه داد: تحريم هاى شوراى امنيت لغو مشروط 
مى شود، تحريم هاى اتحاديه اروپا قوانين آن باقى 
ــاالت متحده آمريكا لغو  ــى ماند، تحريم هاى اي م
ــاالت را به لغو  ــده اي ــود و دولت مكلف ش نمى ش

تحريم ها تشويق كند.
ــره لغو ــم هاى كنگ ــرد: تحري ــه ك ــى اضاف زاكان
ــود و البته اين تنها موردى بوده است كه  نمى ش

مجاز بوده تعليق شود.
ــه تمام پيش فرض هاى راجع به  وى با بيان اينك
ــت است، اظهار كرد: اعالم كردند  مذاكرات نادرس
ــا مقامات عالى هماهنگ  كه تيم مذاكره كننده ب
ــى  ــوده در كليات بله اما در جزييات با هيچ كس ب
ــوراى عالى امنيت  ــده است. دبير ش هماهنگ نش
ملى گفت كه در جريان نبوده و كميته هسته اى 

در طول دو سال 20 جلسه داشته است.

الريجانى: 

طرح برجام به اطالع رهبر معظم انقالب رسيده است
زاكانى:

طرح برجام به صالح كشور نيست

صالحى در مجلس:

برادر عزيزى به من مى گويد روى تو سيمان مى ريزيم
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ــرمايه ضمن ارزيابى احتمال  ــيون بازار پول و س نايب رييس كميس
ــود بانكى  ــود بانكى عنوان كرد: كاهش نرخ س كاهش مجدد نرخ س

مى تواند باعث رونق گرفتن سهام و سرمايه گذارى در اين بازار شود.
ــود بانكى بايد كاهش پيدا  ــن حاجى بابا گفت: مطمئنا نرخ س محس
ــات مالى و اعتبارى و بانك ها سود هاى بااليى  كند، زمانى كه موسس
براى سپرده ها پرداخت مى كنند تمايل به توليد، تجارت و همچنين 
ــان اينكه يكى  ــد. وى با بي ــورس كاهش مى ياب ــرمايه گذارى در ب س
ــود باالى  ــور س ــادرات و توليد در كش ــن داليل افت ص از اصلى تري
سپرده هاست، ادامه داد: امروز سپرده گذارى به پرسودترين كار تبديل 
شده و باعث شده است 90 درصد كارخانه هاى ما كمتر از 50 درصد 
ــند و حتى همين ميزان توليد هم روى دست شان  ــته باش توليد داش
بماند.حاجى بابا همچنين تصريح كرد كه مبناى كاهش سود سپرده ها 

بايد نرخ بازدهى سهام در بورس باشد.
ــازار ارز و  ــرمايه به وضعيت ب ــيون بازار پول و س نايب رييس كميس
تاثيرات آن بر نرخ سود بانكى اشاره كرد و گفت: طى دو سال گذشته 
نوسان بازار ارز كمتر از 10 درصد بوده است. نرخ دالر در اين مدت در 
سقف 3500 تومان متوقف شده و امروز اگر سپرده ها از بانك ها خارج 
ــى از بانك ها خارج  ــود به اين معنا نخواهد بود كه به صورت فيزيك ش
ــت و براى همين بانك ها با مشكل  بشوند، پول در بانك ها موجود اس
ــد.وى به برخى نتايج كاهش نرخ سود  نقدينگى روبه رو نخواهند ش
ــپرده ها پايين آورده شود، بخشى  بانكى اشاره و اظهار كرد: وقتى س
از اين پول به بازار تجارت و خريد و فروش باز مى گردد و بخش ديگر 
براى خريد و فروش به بازار سهام وارد مى شوند؛ از اين جهت بايد بازار 
ــهام را جذاب كنيم، اما به دليل اينكه در حال حاضر به دليل اينكه  س
امكان جذاب كردن بازار سهام وجود ندارد بايد سپرده ها را غيرجذاب 
ــود بانكى باعث مى شود بازار  كنيم؛ به طور كلى پايين آوردن نرخ س
ــهام تا حدودى رونق بگيرد.حاجى بابا همچنين در بخش ديگرى  س
ــى، اعتبارى و  ــات مال از صحبت هايش به ضرورت نظارت بر موسس
ــود مى دهند،  ــان س بانك هايى كه بيش از حد مجاز براى سپره هايش
تاكيد كرد و گفت كه بانك مركزى بايد در اين زمينه نظارت دقيق ترى 

داشته باشد.

تاثير كاهش نرخ سود بانكى
 بر بازار سرمايه
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ــى مانند  ــدن بازارهاي ــاورزى و باز ش ــاد كش ــت هاى وزارت جه سياس
ــش 123 درصدى  ــورهاى اروپايى، افزاي ــيه، آمريكا و برخى كش روس
ــته ــال را به همراه داش ــت امس ــادرات ميگو در نيمه نخس ارزآورى ص

 است.
ــيالت درباره صادرات ميگو گفت: سال  حسن صالحى رييس سازمان ش
گذشته 30 هزار تن ميگوى پرورشى و دريايى برداشت شد كه پيش بينى 

شد ميزان آن در سال جارى به حدود 35 هزار تن برسد.
به گفته وى سال گذشته بيش از 12 هزار تن ميگو به كشورهاى مختلف 
صادر شد كه پيش بينى مى شود با توجه به توافقاتى كه بين ايران و روسيه 
براى صادرات انواع محصوالت شيالتى به ويژه ميگو صورت گرفته است، 

با افزايش قابل توجه صادرات اين محصول مواجه شويم.
ــعه ارتباطات بين المللى وزارت جهاد كشاورزى براى افزايش  البته توس
تجارت محصوالت كشاورزى نيز در بازار محصوالت صادراتى مانند ميگو 
بى تاثير نبوده است، چراكه بازارهاى اروپايى به روى اين آبزى صادراتى 
ــپانيا نيز به جمع مشتريان ميگوى  باز شده است و كشورهايى مانند اس

ايران بازگشتند.
همچنين در پى سفر وزير كشاورزى فرانسه و هيات همراهش به ايران در 
خصوص صادرات انواع محصوالت كشاورزى به ويژه ميگو به اين كشور 
ــت كه به گفته وزير جهاد كشاورزى پس از  نيز مذاكراتى انجام شده اس
ــه، بازار كشورهاى اروپاى غربى نيز به  توافق ايران در اين زمينه با فرانس

روى ايران باز مى شود.
ــعه صادرات  ــاورزى در توس ــاد كش ــت وزارت جه ــه همين سياس البت
محصوالتى مانند ميگو افزايش ارز آورى و توسعه بازار هاى بين المللى را 
ــت، چرا كه در شش ماهه نخست امسال  براى ايران به همراه داشته اس
2500 تن انواع ميگو به ارزش 10 ميليون و 900 هزار دالر به 16 كشور 
ــر 108 درصد و از نظر  ــت كه از نظر وزنى بالغ ب ــده اس مختلف صادر ش
ارزشى بالغ بر 123 درصد افزايش را نسبت به نيمه نخست سال گذشته 

نشان مى دهد.
ــپانيا، امارات، آمريكا، بلژيك، تايلند، تركيه، كره جنوبى،  ارمنستان، اس
ــيه، قطر، كويت، لبنان، مصر، مكزيك و ويتنام؛ 16 مشترى  عمان، روس

ميگوى ايرانى در نيمه نخست امسال بوده اند.
ــتين و قطر با خريد  ــا خريد 1763 تن ميگو نخس در اين ميان امارات ب
120 كيلوگرم ميگو آخرين مشترى اين محصول در فهرست صادراتى 

ميگو بوده اند.
 البته در اين ميان، نام كشورهايى مانند اسپانيا و آمريكا در ميان مشتريان 
ميگوى ايرانى جلب توجه مى كنند چراكه اين كشورها پيش از اين و در 

دولت گذشته با بازار كشاورزى ايران قهر بودند.
ميگو صادراتى طى شش ماهه نخست امسال با افزايش نسبى قيمت نيز 
مواجه شده است، چراكه در اين بازه زمانى هر كيلوگرم ميگو به صورت 
ميانگين از چهار دالر در سال گذشته به حدود 4,4 دالر معادل 15 هزار 

و 400 تومان رسيده است.

افزايش 120 درصدى
استاد دانشگاه شهيد بهشتى گفت: تعيين نرخ دالر در بودجه  ارزآورى ميگوى صادراتى

سال 95 اگر بيشتر يا كمتر از حد واقعى پيش بينى شود در 
اقتصاد كشور نارسايى ايجاد خواهد كرد.

 «سعيد ليالز» با اشاره به اينكه سياست پايين بودن نرخ ارز 
الزاما سياستى نيست كه به نفع كشور باشد، تصريح كرد: با 
توجه به نظام ارزى كشور، درآمدهاى نفتى و رشد نقدينگى 
ــال آينده باالتر از  ــود نرخ ارز در بودجه س پيش بينى مى ش

3100 تومان قرار گيرد.
ــت: در همه جاى دنيا كنترل نرخ  اين تحليلگر اقتصادى گف
ــژه در ايران كه ــط دولت ها صورت مى گيرد و به وي ارز توس
ــت. در  ــه كننده ترين ارز خود دولت اس  اصلى ترين و عرض
ــتند كه با  ــورها همه به دنبال آن هس جنگ ارزى بين كش
كاهش ارزش پول ملى خود در مقابل ارزهاى خارجى توليد 
ــوى واردات را گرفته و  ــود را افزايش داده و جل و صادرات خ

اشتغال ايجاد كنند.
ــه اش با نرخ تورم تعيين  ليالز با تاكيد بر اينكه نرخ ارز رابط
مى شود، گفت: قبل از كنترل نرخ ارز بايد نرخ تورم كنترل 
شود. تا زمانى كه رشد نقدينگى در بازار باال و عرضه دالر كم 
باشد، بازار براى افزايش نرخ ارزكشش دارد و به همين دليل 
ــيد بنابراين  ــت كه نرخ دالر به حدود 3500 تومان رس اس

ــركوب هاى مصنوعى  دولت نبايد افزايش قيمت ارز را با س
پايين بياورد بلكه بايد عرضه ارز را از طريق افزايش صادرات 
غيرنفتى، پتروشيمى و درآمدهاى نفتى باال برده و تقاضاى 
ارز را از طريق افزايش قيمت و تعرفه ها، پايين نگه دارد و اگر با 
اين دو سياست بتوانيم تعادل جدى برقرار كنيم، حتما قيمت 

تك نرخى خواهد شد و غير از اين ممكن نيست.
ــال 95 نرخ ارز  به گفته اين تحليلگر اقتصادى، در بودجه س
ــود كه با اصول  با توجه به نرخ تورم بايد به گونه اى تعيين ش
ــرخ ارز آنقدر پايين  ــد، يعنى ن اقتصاد مقاومتى مطابق باش

تعيين نشودكه با عث افزايش مصرف و واردات شود.
ــور كاهش پيدا  ــم اكنون ورودى ارز به كش وى ادامه داد: ه
كرده و از طرف ديگر ما همچنان سالى 20 تا 22 درصد رشد 
نقدينگى داريم يعنى سالى 20 تا 22 درصد رشد تقاضاى ارز 
در ايران داريم.در نتيجه تا زمانى كه نتوانيم نرخ تورم ناشى از 
اين افزايش نرخ رشد نقدينگى را كنترل كنيم، صالح نيست 
قيمت ارز را پايين نگه داريم چرا كه اين موضوع هم عملى و 

هم صالح نيست و به توليد آسيب مى رساند.
ــتى گفت: از آنجائى كه هنوز  ــهيد بهش ــگاه ش استاد دانش
ــوى ديگر  ــى ازنتايج برجام وجود ندارد و از س اطمينان كاف
چشم انداز قيمت جهانى نفت تيره است، بنابراين پيش بينى 
نمى شود درآمد ارزى بااليى نصيب كشور شود و مدتى طول 
خواهد كشيد تا صادرات نفت به وضعيت قبل برسد بنابراين 
در سال 95 دولت نخواهد توانست با ارز 3 هزار و100 تومان 
بودجه خود را تامين و به اهداف خود برسد و دالر هم با اين 

نرخ تك نرخى نخواهد شد.

در بودجه سال آينده ؛

نرخ ارز باالتر از 3100 تومان پيش بينى مى شود

ــت تا  ــرايط آب وكالى ملت را واداش ــودن ش ــى ب بحران
ــرب از ساير  ــازى آب ش ــبت به جداس وزارت نيرو را نس
مصارف در شهرها و روستاهاى باالى 200 خانوار مكلف 
ــت اندركاران آب كشور با كند؛ مساله اى كه از سوى دس
ــرح تفكيك  ــد.ايده ط ــى روبه رو ش ــاى متفات  موضع ه
ــتى» در ايران، سابقه اى بيش  «آب شرب» و «آب بهداش
از يك دهه دارد كه البته اين مبحث در سالى كه از سوى 
مقام معظم رهبرى «سال اصالح الگوى مصرف» ناميده 
شد جدى تر مطرح شد و بار ديگر در دستور كار متوليان 

امور آب كشور قرار گرفت.
از سوى ديگر وضعيت آب در جهان به ويژه در كشورهايى 
كه ميانگين بارندگى آن ها از متوسط جهانى كمتر است، 
ايجاب مى كند كه توليد ومصرف آب سازماندهى و براى 

مصرف آب «نقاط هدف» تعيين شود.
ــك و نيمه  ــه در منطقه خش ــر در ايران ك در حال حاض
خشك جهان قرار دارد آب با هزينه هاى گزاف توليد و با
ــود و سپس در ــيار سنگين تصفيه مى ش هزينه هاى بس
ــرب  ــه آب قابل ش ــل ب ــر تبدي ــاى هزينه ب ــه ه  پروس
ــى گيرد و  ــهرى قرار م ــبكه توزيع ش ــود و در ش مى ش
ــد از آن به مصرف  ــش درص ــت كه تنها ش اين درحاليس
ــارف  ــرف مص ــى ص ــد و مابق ــى رس ــانى م ــرب انس ش

ــبز خانگى  ــو) ، آبيارى فضاى س ــتى (شست و ش بهداش
ــى از  ــش اعظم ــع بخ ــود و در واق ــى ش ــتحمام م و اس
ــه مصرف، به هدر  ــرب در پروس هزينه هاى توليد آب ش

مى رود.
جداسازى آب شرب و خانگى اقتصادى نيست

ــتى باهدف  ــرب و آب بهداش ــازى آب ش تصميم جداس
ــنگين تحميل شده به  جلوگيرى از هزينه هاى بسيار س
ــاله  ــت اما آبى ها معتقدند كه اين مس ــور اس اقتصاد كش
سرمايه گذارى گزافى را مى طلبد كه شايد اجرايى شدن 
ــه به گفته  ــد تا جايى ك ــته باش آن صرفه اقتصادى نداش
عليرضا نوذرى پور قائم مقام شركت آب و فاضالب استان 
ــرايط فعلى صرفه اقتصادى نيست و  تهران اين امر در ش

لزومى در اجرايى شدن آن وجود ندارد.
ــرب  ــبكه خانگى و ش ــازى دو ش وى با بيان اينكه جداس
ــل مى كند،اظهار كرد:  ــور تحمي هزينه زيادى را به كش
براى اين مساله روش هاى گوناگونى وجود دارد اما براى 
مناطقى كه آب با كيفيت دارند توصيه نمى شود.به گفته 
ــتان تهران در حال  ــركت آب و فاضالب اس قائم مقام ش
ــهر ها مانند قم و زاهدان ايستگاه هاى  حاضر در برخى ش
برداشت راه اندازى شده است كه هزينه كمترى را نسبت 
به جداسازى دو شبكه دارد و همچنين مى توان در برخى 

ــته بندى ايجاد  ــهر ها مكان هايى را براى توزيع آب بس ش
ــازى آب شرب و خانگى  كرد و از اين طريق امكان جداس

را به وجود آورد.
ــن روش ها هزينه  ــان اينكه هر كدام از اي نوذرى پور با بي
ــازى آب  زيادى را در بر دارد،اظهار كرد: بايد براى جداس
شرب و خانگى تدابير درستى انديشيده شود به طورى كه 
ــدن تمام موازين آن مورد بررسى قرار  قبل از اجرايى ش
ــه اقتصادى دارد  ــن امر در مكان هايى كه صرف بگيرد و اي

اجراييى شود.
خريد آب بسته بندى در برنامه وزارت نيرو

ــرو در  ــاون وزير ني ــى مع ــر عليرضا دائم ــوى ديگ از س
امور برنامه ريزى و اقتصادى براى اجرايى شدن اين طرح 
ــه وزارت نيرو خواند و  ــته بندى را در برنام توزيع آب بس
معتقد است كه با توجه به هزينه هايى زياد اين طرح بايد 

اين امر به تدريج صورت بگيرد.
ــت كه بايد  ــرو بر اين اس ــاد وزارت ني به گفته وى، اعتق
مصرف خانگى نيز از استاندارد بااليى برخوردار باشد، چرا 
ــوى  ــتحمام و شست وش ــراى اس ــرف ب ــن مص ــه اي ك
ــرار مى گيرد،بنابراين  ــتفاده ق ــورد اس ــواد خوراكى م م
ــتاندارد بودن آن يكى از مهم ترين نكات در نظر گرفته  اس

شده براى وزارت نيرو است. 

خريد آب بسته بندى، يا منتفى كردن طرح مجلس

تحديد حدود اختصاصى
7/89 شماره صادره: 1394/04/105004 چون تمامى ششدانگ قطعه زمين بائره 
جنب رودخانه پالك شــماره 1033 فرعى از 33- اصلى واقع در نطنز بخش 9 ثبت 
نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام نرگس طراحى نطنزى فرزند حسن در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1394/8/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. م الف 197 تاريخ انتشار: 1394/7/20 رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) 

139403902004000145 شــماره پرونــده:  6 شــماره آگهــى:  /276
139304002004000624 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالســه 9302239 شش 
دانگ يك دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم پالك شماره 2250/35219 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 1650 فرعى از اصلى مذكور به مساحت 87/73 متر 
مربع كه مقدار 2/07 متر مربع آن تراس مسقف است بانضمام ششدانگ يك واحد 
پاركينگ به مساحت11/50 متر مربع قطعه 111 واقع در طبقه همكف كه مقدار 0/22 
متر مربع آن غير مسقف است بانضمام ششــدانگ انبارى قطعه 97 واقع در طبقه 
همكف واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدير، 
فارابى 3، كوچه نوسود، مجتمع مســكونى  هما واحد H 5 كه اسناد مالكيت آن در 
صفحات 413 و 410 دفتر 308 ذيل ثبت شــماره هــاى 64009 و 64008 امالك با 
شماره هاى چاپى 520752 و 520751 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: 
شماًال به طول 6/06 متر پنجره و ديواريســت به فضاى پياده رو خيابان شرقًا به 
طول 11/88 متر ديوار مشــترك با پالك 35218 فرعى جنوبًا در 3 قسمت كه دوم 
غربى اســت به طولهاى 3/51 متر و 0/22 متر و 4/71 متر ديوار و ديوار كوتاه و 
پنجره و ديواريســت به فضاى حياط مشــاعى غربًا اول به طول 5/86 متر ديوار 
مشترك با پالك 2250/1650 باقيمانده دوم در 2 قسمت كه اول شمالى است به طول 
هاى 0/16 متر و 1/70 متر ديواريست به داكت سوم در 4 قسمت كه اول شمالى و 
دوم و سوم به صورت پخ است به طولهاى 1/58 متر و 1/20 متر و 0/60 متر و 3/55 
متر درب و ديواريست به راه پله مشاعى (تعداد 2 كانال كولر به مساحت 0/60 متر 
مربع محاط در آپارتمان است) حدود انبارى: شماًال به طول 2/52 متر ديواريست 
به پياده رو خيابان شرقا به طول 1/61 متر ديواريست به راهرو و راه پله مشاعى 
جنوبا به طول 2/52 متر ديوار مشــترك با انبارى قطعه 98 غربا به طول 1/61 متر 
درب و ديواريست به محوطه مشاعى پاركينگ سوم حدود پاركينگ: شماًال به طول 
2/30 متر در امتداد خط فرضى به محوطه مشاعى پاركينگ شرقًا به طول 5 متر در 
امتداد خط فرضى به محوطه مشــاعى پاركينگ جنوبا به طول 2/30 متر در امتداد 
خط فرضى به حياط مشاعى و محوطه مشــاعى پاركينگ غربا به طول 2/30 متر 
در امتداد خط فرضى به محوطه مشــاعى پاركينگ كه طبق نظر كارشناس رسمى 
پالك فوق يك دستگاه آپارتمان با اسكلت بتنى، كف سالن سراميك و كف پوش و 
دو اتاق خواب با كف موزاييك و موكت مى باشد، سطوح داخلى كاغذ ديوارى، درب 
و پنجره آلومينيومى و فلزى، بدنه به صورت گچ و رنگ، آشــپزخانه اپن، كاشى و 
سراميك درب داخلى چوبى، داراى سرويس كامل بهداشتى، نماى خارجى آجر و 
سنگ، داراى اشتراكات آب، برق و گاز و يك واحد پاركينگ و انبارى مى باشد ملكى 
آقايان بابك و بهرنگ احمد پور (هر كدام سه دانگ مشاع) كه طبق سند رهنى شماره 
6713-1391/6/21 دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در رهن تعاونى 
اعتبار صالحين واقع مى باشد و طبق اعالم بانك ملك فوق فاقد بيمه نامه مى باشد 
و از ساعت 9 الى 12 روز يك شــنبه مورخ 94/8/24 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى، چهارراه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده مى شــود. مزايده از مبلغ پايه 2/820/519/500 ريال شروع و به هر كس 

خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد 
ضمنا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/7/22 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى 
گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى 
اســت ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى 
فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نمايد. م الف 16957 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
مزايده

7/243 شماره دادنامه: 069-94 بنا به درخواست خواهان خانم سميه همايون در 
پرونده كالسه 94069 به فروش پالك ثبتى 3 فرعى 422 اصلى بخش 11 طى دستور 
فروش صادره از شــعبه اول حقوقى ملك فوق مورد ارزيابى توســط كارشناس 
رســمى حيدر حيدرى قرار گرفت كه موضوع مزايده مى باشــد، منزل مسكونى 
به نشــانى نجف آباد خ قدس غربى حد فاصل 15 خرداد جنوبى و مجاهدبن بست 
شيرين كدپستى 8518646687 محل مورد نظر 105 متر مربع عرصه و 175 متر 
مربع با مصالح تيرچه بلوك درب هاى داخلى چوبى و شش دانگ ملك فوق بدون 
مشتركات معادل دويست ميليون تومان (2/000/000/000) ريال برآورد گرديد. 
كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال 
توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/6 ساعت 10 
صبح و در همان محل اجراى احكام مدنى به فروش مى رسد. برنده مزايده شخصى 
است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10 درصد آنرا فى 
المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده مجددا تكرار مى گردد  ضمنًا خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده 
تواند از مال/ اموال/ملك مورد نظر بازديد به عمل آورد. م الف 2921 مدير اجراى 

احكام  شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد 
مزايده

7/248 در پرونده كالســه 940299 اجرايى و به مجب دادنامه 226-940 صادره 
از شــعبه اول عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى على نوروزيان محكوم 
است به پرداخت 660000000 ريال بابت محكوم به و هزينه هاى دادرسى و غيره 
در حق محكوم له و مبلغ 30000000 ريال نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت 
كه از طريق اجراى احكام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط 
كارشناس رســمى دادگســترى منتخب آقاى حيدر حيدرى به شرح ذيل ارزيابى 
گرديده است. منزل مسكونى واقع در اميرآباد خيابان مطهرى شمالى كوچه شهيد 
انتشارى پالك 25 داراى سند ششدانگ به شماره 5/751 بخش 11 ملك مورد نظر 
داراى 244/40 متر عرصــه با مصالح آهنى و آجر درب هــاى داخلى چوبى كه به 
ميزان 1720000000 ريال معادل يكصد و هفتاد و دو ميليون تومان مورد ارزيابى 
قرار گرفته است توضيحا به ميزان محكوم به از ملك فوق به مرحله مزايده و فروش 
خواهد رســيد. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نســبت به نظريه 
كارشناسى اموال توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 
94/8/6 ســاعت10 صبح و در همان محل اجراى احكام به فروش مى رسد، برنده 
مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 
10 درصد آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد ضمنًا خريدار مى تواند ظرف 

پنج روز قبل از مزايده از مال اموال/ ملك موردنظر بازديد به عمل آورد. م الف 2923 
مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد 
حصر وراثت

7/242 خانم اعظم سقائى داراى شماره شناســنامه 23422 به شرح دادخواست 
به كالســه 574/94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان غالمحسين سقائى نجف آبادى به شناسنامه 5799 در 
تاريخ 1394/3/11 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1ـ اكرم ســقائى نجف آبادى ش.ش 24274 . 2- ملوك 
سقائى نجف آبادى ش.ش 807 . 3- احترام ســقائى نجف آبادى ش.ش 449 . 4- 
توران سقائى نجف آبادى ش.ش 20 . 5- فرشته سقائى نجف آبادى ش.ش 291 . 
6- اعظم سقائى ش.ش 23422 . 7- ايران سقائى نجف آبادى ش.ش 56 (فرزندان 
متوفى) 8- خورشيد عابدينى نجف آبادى ش.ش 361 (همسر متوفى) متوفى به جز 
نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه 
به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 2907 رئيس شعبه 14 

شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/246 آقاى رضا مومنى داراى شماره شناســنامه 4942 به شرح دادخواست به 
كالسه 583/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان حميدرضا مومنى به شناسنامه 849 در تاريخ 1386/5/4 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1ـ 
غالمرضا مومنى ش.ش 24 . 2- رضا مومنــى ش.ش 4942 . 3- عليرضا مومنى 
كد ملى 1080172904 (برادران متوفى) 4- زينب مومنى ش.ش 6943 . 5- پروانه 
مومنى ش.ش 14 . 6- زهرا مومنى ش.ش 118 (خواهــران متوفى) متوفى به جز 
نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف سه ماه 
به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 2906 رئيس شعبه 14 

شوراى حل اختالف نجف آباد
آگهى مزايده

7/244 شماره 930246 در پرونده كالســه 4930942ح/4 و 94/ 532 شوراها و 
930246 ح1 اجرايى و به موجب دادنامه 1122-930 صادره از شعبه اول حقوقى 
نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى عليرضا ابراهيم فرزند محمود محكوم اســت 
به پرداخــت 1/520/000/000 ريال محكوم به و هزينه هاى دادرســى و غيره در 
حق محكوم له و مبلغ 8/005/000 ريال نيم عشــر دولتــى در حق صندوق دولت 
كه از طريق اجراى احكام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط 
كارشناس رسمى دادگسترى منتخب هيئت كارشناس سه نفره به شرح ذيل ارزيابى 
گرديده است. يك قطعه ملك به نشانى نجف آباد بلوار ابوذر 20 مترى نشاط پالك 
آخر شمالى كل ملك به مساحت 3/380 متر مربع مى باشد كه به ميزان مالكيت خانم 
شفيعيان از ملك فوق به مســاحت 351 متر مربع در مشاع مورد مزايده و فروش 
خواهد رسيد و از قرار هر متر مربع 4/900/000 هزار ريال توسط هيئت كارشناس 
سه نفره مورد ارزيابى قرار گرفته كه جمعا 351 متر مربع برابر 1/719/900/000 
ريال معادل يكصد و هفتاد و يك ميليون و نهصد و نود هزار تومان برآورد گرديده 
است توضيحا به ميزان محكوم به از ملك فوق مورد مزايده قرار خواهد گرفت. كه 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نســبت به نظريه كارشناسى، اموال 
توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد  و در تاريخ 94/8/4 ساعت 10 
صبح و در همان محل به فروش مى رســد برنده مزايده شخصى است كه از قيمت 
كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10� آن را فى المجلس به حساب 

2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واريز مابقى آن 
اقدام نمايد مبلغ سپرده با كســر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجددا 
تكرار مى گردد ضمنا خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال / ملك 
مورد نظر بازديد بعمل آورد. م/الف 2959 مدير اجراى احكام شــعبه اول  دادگاه 

حقوقى نجف آباد
احضار متهم

پرونــده  شــماره   ،9410113732101309 نامــه  شــماره   7 /245
94099837322100926، شماره بايگانى شعبه 940986، نظربه اينكه در پرونده 
كالسه 940986 داديارى شعبه دوم دادسراى شهرســتان نجف آبادبا عنايت به 
محتويات پرونده و كپى اسناد ازدواج و شهادت شهود و شكايت خانم ايمان محمدى 
فرزند طالب ، آقاى حسين محمدى فرزند على متهم است به ترك انفاق، باتوجه به 
اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا مراتب فوق وفق ماده 115 قانون ايين دادرسى 
يك نوبت آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا بدين وسيله به متهم 
ابالغ گردد در روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 ساعت 8:30 جهت رسيدگى به اتهام 
خود در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد حاضر 
شود. درصورت عدم حضور و ارايه اليحه اقدام به صدور تصميم خواهد گرديد. م/

الف 2935 داديار شعبه دوم دادسراى شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

7/247 خانم زهره خادمى نجف آبادى داراى شــماره شناســنامه 4025 به شرح 
دادخواست به كالسه 591/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه عزيزاللهى نجف آبادى به شناسنامه 905 
در تاريخ 1391/2/3 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1ـ زهره خادمى نجف آبادى ش.ش 4025 . 2- حسنيه 
خادمى نجف آبــادى ش.ش 970. 3- مهدى خادمى نجف آبــادى ش.ش 4026 . 
4- مجتبى خادمى نجف آبادى ش.ش 2012 . 5- روح اله خادمى نجف آبادى ش.ش 
354 (فرزندان متوفى) متوفى به جز نامبــردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف 2926 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

7/261 خانم طاهــره دوره گر زواره داراى شــماره شناســنامه 62 به اســتناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه در خصوص به شماره 273409 ف/17 
تقديم اين دادگاه نموده چنين اشعار داشــته است كه شادروان سيد رضا هاشمى 
نسب زواره به شناسنامه شماره 30 در تاريخ 1394/4/19 در اقامتگاه دائمى خود 
در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از1- سيد محمدرضا هاشمى نسب زواره 
فرزند سيد رضا ش.ش 1180017226 نسبت فرزند 2- صديقه السادات هاشمى 
نسبت فرزند سيد رضا ش.ش 30 نسبت فرزند 3- كبرا سادات هاشمى نسب زواره 
فرزند ســيد رضا ش.ش 39 نسبت فرزند 4- زهرا الســادات هاشمى نسب زواره 
فرزند سيد رضا ش.ش 492 نسبت فرزند 5- فاطمه السادات هاشمى نسب زواره 
فرزند سيدرضا ش.ش 1180058496 نسبت فرزند 6- طاهره دوره گرزواره فرزند 
يداله ش.ش 62 نسبت همسر. پس از تشريفات قانونى و انتشار سه نوبت آگهى در 
روزنامه و عدم وصول هر گونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه سرى با ورثه 
حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 4890 
سرانجام درتاريخ وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه زواره بتصدى امضاء كننده 
زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه ورثه در گذشته منحصر 
به اشخاص /شخص ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائى آن پس از 
پرداخت و انجام حقوق و ديونيكه برتر كه تعلق مى گيرد. م الف 765 رئيس شعبه 

اول شوراى حل اختالف زواره
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يافته هاى اخير محققان نشان مى دهد فوران هاى آتشفشانى تاثيرات قابل 
توجهى بر جريان آب بزرگ ترين رودخانه هاى جهان دارند.

ــزايى  ــانى تاثير به س ــد فوران هاى عظيم آتشفش ــمندان دريافته ان  دانش
بر ساختار رودخانه ها و كاهش و افزايش جريان آب آنها دارند.

تا پيش از اين بر دانشمندان آشكار شده بود كه فوران هاى آتشفشانى اثرات 
ــت دارند كه از آن جمله مى توان به پراكنده شدن  مختلفى بر محيط زيس
ــفر، منعكس ساختن بخشى  ــت به اعماق اليه استراتوس ذرات ريز و درش
ــى در الگوهاى بارش  ــى ايجاد تغييرات ــيد به اعماق فضا و حت از نور خورش
اشاره كرد؛ اما حاال تاثير تازه اى آشكار شده كه به مراتب شديدتر از تصورات 

قبلى دانشمندان است.
ــوع پرداخته و  ــن موض ــى اي ــورگ به بررس ــگاه ادينب ــمندان دانش دانش

براى اين منظور به سراغ 50 رودخانه قديمى در سراسر جهان رفته اند.
آنها متوجه شده اند كه تا دو سال پس از فوران هاى آتشفشانى، جريان آب 
ــاره اى مرطوب از جمله آمازون،  در رودخانه هاى اطراف واقع در مناطق ح
نيل و كنگو كاهش مى يابد. حتى دانشمندان تخمين زده اند كه بعد از وقوع 

چنين فوران هايى، 10 درصد از رودخانه بزرگ آمازون خشك شده است.
با اين حال اين فعل و انفعاالت در برخى مناطق زير حاره اى خشك تر نتيجه 
متفاوتى داشته به طورى كه جريان رودخانه ها پس از فوران هاى آتشفشانى 
تشديد مى شود. برآورد اين دانشمندان نشان مى دهد كه در برخى موارد اين 

افزايش جريان تا 25 درصد نيز بوده است.

مطالعات جديد پژوهشگران زيست شناسى و گياه شناسى نشان مى دهد 
ــتند كه گونه هاى آنها به شدت در خطر  كاكتوس ها از جمله گياهانى هس

انقراض قرار دارد.
ــاى مختلف  ــش از 30 درصد از گونه ه ــمندان بي ــاس مطالعه دانش بر اس
اين گياه در سراسر جهان در شرايط نامناسبى قرار داشته و احتمال انقراض 

آنها وجود دارد.
ــگاه كمبريج با همكارى محققان  ــمندانى از دانش در اين پژوهش ها، دانش
دانشگاه اكستر به بررسى و مطالعه شرايط فعلى و مخاطرات محيطى 1478 
ــده كاكتوس ها در سراسر جهان  ــناخته ش گونه از مجموع 1480 گونه ش
پرداخته و نسبت به شناسايى عواملى كه مى توانند اين گياهان را منقرض 

كنند، اقدام كردند.
اين تيم تحقيقاتى در خاتمه مطالعات خود اعالم كردند كه كاكتوس ها در رده 
پنجم گياهان در خطر انقراض در كره زمين قرار داشته و بايد اقدامات جدى 

و اساسى براى محافظت از آنها انجام شود.

ــاره به اينكه در سال  ــت استان اصفهان با اش مدير كل حفاظت محيط يس
ــكارى  ــده گيرى پرندگان ش ــت گروه از متخلفين زن جارى تاكنون هش
در استان اصفهان دستگير و حدود 30 قطعه پرنده شكارى كمياب از آنان 
كشف شده،اظهار داشت: متاسفانه افراد ناآگاه و سودجو، با زنده گيرى اين 
پرندگان عمال ذخاير ژنتيكى كشورمان را به شيوخ عرب حاشيه خليج فارس 

هديه مى دهند.
ــور و  مهندس حميد ظهرابى گفت: اين پرندگان در زمره پرندگان نادر كش
ــيار مهم در سالمت اكوسيستم  جهان است و از نظر اكولوژيكى نقشى بس

ايفاء مى كنند.
ــالك و مخزن   وى كنترل جمعيت جوندگان كه از عوامل ايجاد بيمارى س
ــف اين پرندگان  ــت را يكى از عمده ترين وظاي ــتان اس اين بيمارى در اس
ــه دو  ــدگان ب ــن پرن ــرى اي ــده گي ــت: زن ــمرد و گف ــت برش در طبيع
ــينى  ــا دام و كوخه نش ــده گيرى ب ــه و زن ــت جوجه از الن ــورت برداش ص

انجام مى شود.
ــزود: برخالف اينكه  ــتان اصفهان اف ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
جريمه هركدام از اين پرندگان بر اساس مصوبه اخير شوراى عالى حفاظت 
ــت، افراد ناآگاه اقدام به شكار  ــور 600 ميليون ريال اس محيط زيست كش
ــده گيرى اين پرندگان  ــرده و با جريمه چند ده ميليونى زن اين پرندگان ك

مواجه مى شوند.
وى افزود: بر اساس آراء متعدد صادره از مراجع قضايى و همچنين مصوبات 
ــور، زنده گيرى پرندگان شكارى  شوراى عالى حفاظت محيط زيست كش
ــت  معادل با مرگ و حذف آنها از طبيعت بوده و به دليل عدم امكان بازگش
ــارات هاى  ــدگان خس ــرى پرن ــت، در زنده گي ــه طبيع ــدگان ب اين پرن
ــد،  ــز مى باش ــغ گزافى ني ــه مبل ــدگان ك ــن پرن ــالف اي ــه ات ــوط ب مرب

اخذ مى شود.
ــود ضمن  ــتان تقاضا مى ش مهندس ظهرابى تاكيد كرد: از مردم فهيم اس
ــرب تنوع  ــودجو و  مخ ــن افراد س ــدن در دام اي ــار ش ــوددارى از گرفت خ
ــكوكى بالفاصله  ــاهده هرگونه مورد مش ــور، در صورت مش ــتى كش زيس
ــى را در جريان امور ــروى انتظام ــى يا ني ــگاه محيط بان نزديك ترين پاس

 قرار دهند.
  مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان اضافه كرد: در حال حاضر 
ــودجويان گرفتار شده اند با  چند نفر از هم استانى هاى ما كه در دام اين س
جريمه هاى چند صد ميليونى مواجه شده و تمام زندگى آنها تحت تاثير اين 

اقدام نابخردانه قرار گرفته است.
ــف شده   مهندس ظهرابى تاكيد كرد: 50 درصد از جمعيت پرندگان كش
ــير ترانزيت اين گونه ها به خارج از كشور كشف و مابقى  ــتان در مس در اس

به احتمال زياد در استان اصفهان زنده گيرى شده اند.

يافته هاى محققان نشان مى دهد؛

تاثير فوران هاى آتشفشانى 
بر جريان رودخانه ها

دانشمندان اعالم كردند؛

كاكتوس ها در معرض خطر انقراض

هشدارظهرابــى 
در خصوص قاچاق پرندگان

شكارى كمياب

                دريچه

ــمال غرب اصفهان پرجمعيت ترين منطقه  پناهگاه حيات وحش موته در ش
حفاظت شده از نظرحيات وحش دركشور است .

 بر اساس آمار اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، پناهگاه حيات 
وحش موته، محل رويش انواع گياهان بوته اى و درختچه اى به ويژه درمنه، 
ــته كوهى و انجير وحشى است و 478 گونه  گون، خارشتر، بادام كوهى، پس
گياهى متعلق به 240 جنس و 53 خانواده در اين منطقه شناسايى شده است. 
ــه خزنده و يك گونه  ــتاندار، 88 گونه پرنده، 25 گون همچنين 25 گونه پس
ــت  ــايى و ثب ــه شناس ــش موت ــات وح ــگاه حي ــت در پناه دو زيس

شده است. 
ــوچ و ميش،  ــت؛ ق ــت موته اس ــورى در دش ــاخص جان ــى ش ــوى ايران آه
كل و بز، پلنگ، گربه وحشى، كفتار، گرگ، شغال، روباه، گراز، انواع جوندگان، 
ــياه، انواع چكچك،  ــكم س خزندگان، پرندگان از جمله كبك، تيهو، كوكر ش
ــاهين، باالبان، دليجه و كركس از گونه هاى جانورى ديگر  انواع چكاوك، ش

در اين منطقه است. 
پناهگاه حيات وحش موته با مساحت 205 هزار هكتار در شمال غربى استان 
ــيع ترين مناطق چهارگانه اصفهان است و در شهرستان هاى  اصفهان از وس

شاهين شهر و ميمه، محالت و گلپايگان قرار دارد. 
ــتان اصفهان  ــت اس ــد ظهرابى مديركل حفاظت محيط زيس به گفته حمي
اين منطقه پرجمعيت ترين منطقه حفاظت شده از نظر حيات وحش در كشور 

است و به صورت بكر و طبيعى باقى مانده است. 
استاندار اصفهان به همراه مديركل حفاظت محيط زيست استان و برخى از 

مديران ارشد استاندارى از پناهگاه حيات وحش موته بازديد كرد. 
رسول زرگرپور در بازديد از جاده عبورى از پناهگاه حيات وحش موته كه باعث 

ــيدگى مسووالن مربوطه به اين موضوع  مرگ وحوش مى شود، خواستار رس
ــريع تر اقدام هاى عملى براى جلوگيرى از تلفات  شد و گفت: بايد هر چه س

حيات وحش جانورى در اثر برخورد با وسائل نقليه صورت گيرد. 
ــان كرد:  ــتى خاطر نش ــوع زيس ــر حفظ تن ــا تاكيد ب ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــور  ــده از نظر حيات وحش در كش موته پرجمعيت ترين منطقه حفاظت ش
است و اين منطقه هنوز ارزش هاى تنوع زيستى خود را به خوبى حفظ كرده و 

سازمان حفاظت محيط زيست در اين منطقه موفق عمل كرده است. 
وى همچنين خواستار توجه بيشتر دستگاه قضايى به حمايت از محيط بانان 
استان، به ويژه در اين پناهگاه شد و از همكارى موثر دستگاه قضايى با حفاظت 

محيط زيست قدردانى كرد. 
ظرفيت هاى پناهگاه حيات وحش موته براى تبديل به منطقه اكوتوريستى 
ــع طبيعى و  ــزوم حفظ مناب ــردى، ل ــق طبيعت گ ــرمايه گذارى و رون با س
محيط زيست با توجه به شرايط زيست محيطى كشور و تهديدهاى اين منطقه 
ــكار و چراى دام از جمله موارد بررسى شده در بازديد  همانند معدنكارى، ش

مقامات استان از منطقه بود. 
ــت، عرصه هاى  ــازى محيط زيس ــت و بهس ــاس ماده 3 قانون حفاظ بر اس
طبيعى با نام هاى پارك هاى ملى، آثار طبيعى ملى، پناهگاه حيات وحش و 
ــازمان  ــق چهار گانه تحت مديريت س ــده با عنوان مناط منطقه حفاظت ش
ــل و تصرف در  ــر گونه دخ ــرار دارد كه ه ــور ق ــت كش حفاظت محيط زيس
ــازمان حفاظت  ــمول اين مناطق، تابع مقررات ويژه اى بوده و س اراضى مش
ــت،  ــا و وزارتخانه هاى ديگر اس ــازمان ه ــت، قائم مقام كليه س محيط زيس
ــق از وظايف و اختيارات  تعيين مناطق چهارگانه و تصويب حدود اين مناط

شوراى عالى حفاظت محيط زيست است.

موته پرجمعيت ترين منطقه حفاظت شده حيات وحش در كشور

ــى ژنتيك و زيست فناورى  ــگاه ملى مهندس محققان پژوهش
ــترهاى  ــراى تثبيت آنزيم ها بر روى بس با ارائه روش نوينى ب
ــل كاربرد در  ــت هاى قاب ــور توليد بيوكاتاليس نانويى به منظ
بسيارى از واكنش هاى شيميايى، موفق به كسب جايزه شيمى 

سبز از سوى يونسكو شد.
دكتر مهدى محمدى، با بيان اين كه اين تحقيقات از سه سال 
قبل آغاز شده است، گفت: عمده كارهاى تحقيقاتى من بر روى 
ــتفاده از آنها در واكنش هاى شيمى آلى  تثبيت آنزيم ها و اس
است كه به آن بيوكاتاليست اطالق مى   شود. اين حوزه ميان 
رشته اى در ميان جامعه شيمى ايران بسيار نوپا بوده و با وجود 
پيشرفت هاى گسترده دنيا، دانشگاه ها و مراكز بسيار معدودى 

در اين زمينه فعاليت مى كنند.
مجرى طرح با تاكيد بر اين كه در مدت سه سال اين تحقيقات 
ــترهاى مختلف قندى  ــم ها بر روى بس در زمينه تثبيت آنزي
ــت،  ــده اس ــتفاده از روش هاى مختلف متمركز ش و نانو با اس
افزود: اگر بخواهيم از آنزيم ها، استفاده هاى صنعتى بيشترى 
داشته باشيم بايد اين آنزيم ها را از طريق تثبيت بر بسترهايى 
به صورت هتروژن در بياوريم؛ از اين رو تثبيت آنزيم گامى مهم 

در كاربردى كردن و صنعتى سازى آنزيم ها به شمار مى رود.
ــتى  ــاى زيس ــر فراينده ــا را كاتاليزگ ــم ه ــدى، آنزي محم
توصيف كرد و يادآور شد: اين كاتاليزگرهاى زيستى در انجام 
ــال هاى اخير  واكنش ها، نقش مهمى ايفا مى كنند كه در س
ــت  ــاال و عدم آاليندگى محيط زيس ــل انتخاب گرى ب به دلي

كاربردهاى وسيعى پيدا كرده اند.
ــن زمينه گفت:  ــده در اي ــات انجام ش ــاره به مطالع وى با اش
ــت  ــردن كارايى بيوكاتاليس ــا هدف باال ب ــن مطالعات ب در اي
ــاى آنزيمى،  ــودن واكنش ه ــه ب ــكل پرهزين ــه بر مش و غلب
روش هاى گوناگونى براى تثبيت آنزيم ها بر روى بسترهايى 
ــد، از آنزيم هاى  ــده ان ــاختارهاى نانويى به كار گرفته ش با س
ــيارى از واكنش هاى شيميايى  تثبيت شده همچنين در بس
همانند هيدروليز انتخابى روغن ماهى، تفكيك انانتيومرهاى 
ــيميايى و توليد  ــردن آالينده هاى ش تركيبات آلى، از بين ب

سوخت زيستى استفاده شده است.
ــاره كرد  ــش آنزيم ها در توليد بيوديزل اش مجرى طرح به نق
ــل آن به  ــه چربى ها و تبدي ــادر به تجزي ــزود: آنزيم ها ق و اف
ــه  ــه گزين ــتند ك ــرب» هس ــيدهاى چ ــتر اس ــل اس «متي
ــد  ــيميايى در تولي ــاى ش ــينى كاتاليزگره ــى جانش اصل

سوخت هاى زيستى به حساب مى آيند.
اين محقق اضافه كرد: روش هاى شيميايى باعث پيچيده شدن 
ــده و آلودگى هاى زيست محيطى را  فرايند توليد بيوديزل ش
به همراه دارد از اين رو تالش هاى زيادى براى جايگزين كردن 
آنها با آنزيم ها در جريان است. به گونه اى كه اخيرا توليد آنزيم 
ــتى در چين آغاز شده است؛ ولى مشكالت  سوخت هاى زيس

زيادى همچنان گريبانگير اين فرايند است.

وى با بيان اين كه در مطالعات زيادى تالش كرديم تا بيوديزل 
ــكالت توليد  را به روش آنزيمى توليد كنيم، افزود: يكى از مش
ــت كه  آنزيمى بيوديزل، گران بودن و زمان بر بودن فرايند اس
ــكالت  ــروه تحقيقاتى بر غلبه بر اين مش ــز اصلى اين گ تمرك

متمركز شده است.
ــت و موثر تثبيت  ــتفاده از روش هاى ارزان قيم محمدى، اس
ــتر را از جمله راهكارهاى كاهش هزينه هاى  آنزيم بر روى بس
توليد بيوديزل نام برد و خاطرنشان كرد: در پروژه هاى متعدد 
ــيليكا با ساختار نانو  ــترهاى متفاوتى مانند سيليكا، س از بس

حفره اى و نانو مگنت استفاده شده است.
ــه كاهش  ــم منجر ب ــت آنزي ــه تثبي ــر اين ك ــا تاكيد ب وى ب
ــت:  ــد، اظهار داش ــزل خواهد ش ــد، بيودي ــه هاى تولي هزين
ــتر تثبيت مى شود، آنزيم به حالت  زمانى كه آنزيم بر روى بس
ــوان چندين بار از  ــه در اين حالت مى ت هتروژن درمى آيد ك
بيوكاتاليست به دست آمده، استفاده كرد و اين امر در نهايت 
منجر به كاهش هزينه هاى توليد بيوديزل و هر فرايند آنزيمى 

ديگرى خواهد شد.
ــتر را روش  ــر روى بس ــت آنزيم ب ــرح روش تثبي ــرى ط مج
ــكالت تثبيت  ــزود: يكى از مش ــى» ذكر كرد و اف «كوواالنس
ــن واكنش، چون  ــت كه در حي ــى آنزيم اين اس غير كواالنس
بر همكنش ها ضعيف است، آنزيم ها در حين واكنش از بستر 
ــت آنزيم و كاهش  ــود و اين امر منجر به هدر رف كنده مى ش
ــه محصوالت  ــود. ضمن آن ك ــت آن مى ش ــمگير فعالي چش
ــرايطى، آلوده به آنزيم هاى آزاد شده  توليد شده در چنين ش

از بستر خواهند شد.
ــى ميان آنزيم و بستر  محمدى، به نحوه ايجاد پيوند كوواالنس
ــرار گرفتن  ــور به دليل ق ــراى اين منظ ــاره كرد و گفت: ب اش

گروه هاى عاملى شيميايى بر روى بستر، الزم است سطح بستر 
اصالح شود و از سوى ديگر سطح آنزيم ها پوشيده از گروه هايى 
چون كربوكسيليك اسيد، آمين و هيدروكسيل است كه چنين 
وضعيتى، امكان بهره گيرى از واكنش هاى مختلف شيميايى 

براى تثبيت آنزيم ها بر روى بستر را فراهم مى كند.
ــى را پيوند پيچيده اى  محمدى، در عين حال پيوند كوواالنس
ــخت تر باشد، فعاليت  دانست و افزود: هرچه شرايط پيوند س
ــرا ما براى  ــى كه اخي ــش مى يابد؛ ولى در روش آنزيم ها كاه
ــه كرديم،  ــا اين تكنيك ارائ ــتر ب تثبيت آنزيم ها بر روى بس
ــر  ــت ديگ ــتند. وى مزي ــت نداش ــش فعالي ــا كاه ــم ه آنزي
ــت: در  ــت و گف ــال دانس ــرعت اتص ــن روش را در س اي
ــاعت زمان  ــا 24 س ــم ت ــت آنزي ــول تثبي ــاى معم روش ه
ــدت 10 دقيقه تا  ــده، در م ــى در روش ارائه ش ــت ول نياز اس
ــاالى 90 درصد ــان ب ــا راندم ــد تثبيت ب ــاعت فرآين يك س
ــات را ارائه  ــرح، نتايج اين مطالع ــى گيرد.مجرى ط صورت م
ــان كرد:  ــت و خاطرنش ــبز دانس ــيمى س طرحى در حوزه ش
ــال آنزيم ها  ــه فرد نحوه اتص ــل ويژگى هاى منحصر ب به دلي
بر روى سطح بستر وهمچنين نوآورى و خالقيت ارائه شده، اين 

طرح موفق به كسب جايزه شيمى سبز از سوى يونسكو شد.
محمدى به جزئيات اين جايزه اشاره كرد و يادآور شد: يونسكو 
با همكارى يك شركت روسى توليد كننده كودهاى شيميايى 
ــيمى محض و كاربردى قراردادى را  و اتحاديه بين المللى ش
منعقد كردند كه به مدت پنج سال اعتباراتى را به دانشمندان 
جوان كمتر از 35 سال كه در زمينه شيمى سبز فعال هستند 
ــى  ــركت روس ــوى ش ــاص دادند و اين اعتبارات از س اختص
تامين مى شود. وى با بيان اين كه امسال دومين سال اعطاى 
ــه روش نوينى  ــارى با ارائ ــال ج ــن جايزه بود، افزود: در س اي
ــه همراه پنج نفر از  براى تثبيت آنزيم جهت توليد بيوديزل ب
ــتان، آفريقاى جنوبى،  دانشمندان كشورهاى ايتاليا، بلغارس
آرژانتين و استراليا از ميان 120 طرح ارايه شده از سراسر دنيا، 

موفق به كسب اين جايزه تحقيقاتى شدم.
اين محقق هدف از اعطاى اين جايزه را كمك به استعدادهايى 
دانست كه فعاليت هاى علمى قابل توجهى داشته و در حوزه 

شيمى سبز فعاليت مى كنند.
وى با بيان اين كه بخشى از اين مطالعات نيز از طرف آكادمى 
ــب بودجه تحقيقاتى 11 هزار  جهانى علوم (TWAS) در قال
ــزود: اين بودجه  ــت، اف ــت قرار گرفته اس دالرى مورد حماي
ــورهاى در حال توسعه  ــمندان كمتر از 40 سال كش به دانش

اعطا مى شود.
ــيمى به حوزه هاى  ــتر جامعه ش اين محقق جوان توجه بيش
ميان رشته اى را خواستار شد و اضافه كرد: آينده شيمى ايران 
ــته در ــوان اين رش ــمندان ج ــكنى دانش ــرو ساختارش در گ
ــده ميان علوم  ــنتى و كاذب ايجاد ش  از بين بردن مرزهاى س

مختلف و توجه بيشتر به حوزه هاى نوين شيمى است.

توليد بيوديزل با تثبيت آنزيم ها ؛

جايزه «شيمى سبز» يونسكو، به يك ايرانى تعلق گرفت

عكس روز 
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نيره پيروزبخت در نشست خبرى به ارائه آمارى در خصوص 
عملكرد سازمان ملى استاندارد در حوزه نظارت پرداخت و 
اظهار داشت: در بخش كپسول هاى سى.ان.جى كه مشمول 
ــازمان ملى استاندارد بر  استانداردهاى اجبارى هستند، س
ــول  ــزار و 500 خودروى دولتى كه داراى كپس روى 20 ه
ــتند نظارت خود را آغاز كرده است. ــى.ان.جى هس هاى س

ــتاندارد پرداخت  ــى ها را سازمان ملى اس هزينه اين بازرس
كرده است.وى با بيان اينكه در راستاى كنترل هاى نظارتى 
ــاله اخير  حدود 11 هزار و 340 مورد توقيف كاال در يك س
ــال جارى 240 مورد جعل  ــت، افزود: در س انجام شده اس
ــت در  ــايى قرار گرفته اس ــتاندارد مورد شناس عالمت اس
ــب انرژى نيز مورد  كنار آن 410 مورد جعل عالمت برچس

ــايى قرار گرفته و هزار و 340 مورد از پرونده ها اعالم  شناس
جرم شده و به مراجع قضايى ارسال شده است.

رييس سازمان ملى استاندارد در مورد كنترل هاى نظارتى 
ــتاندارد در بخش خدمات نيز افزود: 1100  سازمان ملى اس
ــى را انجام داده ايم  مورد پلمپ ابزارآالت توليدى و خدمات
حدود 25 هزار و 200 مورد نمونه بردارى هم از سطح بازار با 

هزينه هاى خود سازمان صورت گرفته است.
ــتاندارد تعامالت  ــازمان مالى اس پيروزبخت اضافه كرد: س
خوبى در بخش داخل و خارج از كشور با سازمان هاى مختلف 
ــت به عنوان نمونه تفاهم نامه هايى با گمرك و  ــته اس داش

محيط زيست انجام داده ايم. 
ــورهاى عراق،  ــز با كش ــالت بين المللى ني ــش تعام در بخ

ــات خوبى امضا  ــتان تفاهم ــتان، آذربايجان و ازبكس پاكس
ــز با مركز  ــاره به اينكه تفاهماتى ني ــت.وى با اش ــده اس ش
ــى آلمان، هند و تركيه انجام شده است، افزود:  اندازه شناس
ــتاندارد در كنار فعاليت هاى نظارتى خود  سازمان ملى اس
طرح هاى پژوهشى را نيز تدوين كرده است به عنوان نمونه 
ــش آبليمو و فرآورده هاى  پژوهش هاى قابل توجهى در بخ
ــفانه با وجود آنكه در بخش  گوشتى صورت گرفته اما متأس
ــم ولى هربار  ــتانداردها را تغيير داده اي آبليمو چهار بار اس
ــرده و به تخلف  ــز از قانون را پيدا ك متخلفين راه هاى گري

مى پردازند.
ــه در  ــالم اينك ــا اع ــتاندارد ب ــى اس ــازمان مل ــس س ريي
ــى  ــواد غذاي ــنجى م ــى اصالت س ــاى پژوهش طرح ه
ــد  ــورد تأكي ــتى م ــاى گوش ــو و فرآورده ه ــد آبليم مانن
ــت: ــار داش ــت، اظه ــتاندارد اس ــى اس ــازمان مل س

 البته در فرآورده هاى حالل نيز طرح هاى پژوهشى را در 
دستور كار داريم. همچنين در شناسايى اسيدهاى 
چرب در مواد غذايى هم طرح هاى پژوهشى هم 

تعريف شده است.
ــب  پيروزبخت افزود: طرح ارتقاى برچس
ــى و يخچال فريزر  انرژى كولرهاى آب
نيز در دستور كار سازمان قرار گرفته 

است.
ارزيابـى كيفيـت بنزين 
مرحلـه  در  همچنـان 

نمونه بردارى است
ــش  ــه پرس ــخ ب وى در پاس
ــه  ك ــنيم  تس ــگار  خبرن
ــت ارزيابى  آخرين وضعي
ــاى  بنزين ه ــت  كيفي

ــاس  ــده بود، تصريح كرد: براس داخلى و خارجى را جويا ش
ــت ارزيابى هاى الزم  ــده قرار اس برنامه ريزى هاى انجام ش
درباره عرضه بنزين در هشت كالنشهر كشور مورد بررسى 
قرار گيرد به همين منظور تفاهماتى را با وزارت نفت انجام 

داده ايم و در حال نمونه بردارى هستيم.
ــه بحث  ــان اينك ــتاندارد با بي ــى اس ــازمان مل ــس س ريي
ــا ابهاماتى همراه  ــع بنزين ب ــردارى در مراكز توزي نمونه ب
ــت مى خواهيم پااليشگاه هاى  است، گفت: ما در گام نخس
ــهر ها را شناسايى و سپس به  توزيع كننده بنزين در كالنش

ارزيابى كيفيت بنزين هاى توزيعى آنها بپردازيم.
ــى كيفيت بنزين  ــرد: فعال براى ارزياب پيروزبخت اضافه ك
اقدامات خود را در 8 كالنشهر آغاز كرده ايم تا منابع ورودى 

بنزين را در اين شهرها مورد بررسى قرار دهيم.
ــت خبرى در رابطه با استاندارد آب  وى در ادامه اين نشس
ــده  معدنى دماوند كه اين روزها با ابهامات زيادى همراه ش
ــت: برخالف تمام صحبت ها سازمان ملى  است، اظهار داش
ــت با يكديگر هماهنگى كامل را  استاندارد و وزارت بهداش
دارند وزارت بهداشت مسوول تغذيه بهداشتى مردم است و 
سازمان استاندارد يك دستگاه نظارتى است كه بايد كيفيت 

تمام محصوالت عرضه شده در سطح بازار را تاييد كند.
رييس سازمان ملى استاندارد با بيان اينكه به موجب قانون 
ــدن  ــام معظم رهبرى بر اجرايى ش ــتاندارد و تأكيد مق اس
ــارت الزم بر  ــاد مقاومتى بايد نظ ــت هاى كلى اقتص سياس
استاندارد توليدات داخل كشور به صورت همه جانبه انجام 
ــازى نيز وزارت  ــود، گفت: در رويكرد نوين استانداردس ش
بهداشت به عنوان يك دستگاه اجرايى وظايف خود را انجام 
مى دهد و سازمان ملى استاندارد نيز به عنوان يك دستگاه 
نظارتى اقدامات الزم را بر كيفيت محصوالت عرضه شده در 

سطح بازار اعمال مى كند.
ابهامات استاندارد آب معدنى دماوند

پيروزبخت اضافه كرد: اگر مواردى در برخى از كاالها از جمله 
ــازمان  ــود، نافى نظارت س آب معدنى دماوند مطرح مى ش
ــت بلكه تعامالت الزم بين وزارت بهداشت و  استاندارد نيس

سازمان صورت گرفته است.
ــى دماوند  ــط توليد آب معدن ــل توقف خ وى از بيان دالي
توسط وزارت بهداشت ممانعت كرد و افزود: از خود وزارت 
بهداشت بپرسيد چرا اين اتفاق افتاده است.رييس سازمان 
ملى استاندارد اضافه كرد: متأسفانه امروز رسانه ها حكايت 
ال اله اال اهللا را دارند چرا كه ال اله را مى نويسند اما مابقى كلمه 
ــته  در مورد آب معدنى  ــان نمى كنند. من  هفته گذش را بي
ــازمان ملى  ــر كااليى كه تحت نظارت س دماوند گفتم ه
استاندارد است اگر ابهاماتى در كيفيت داشته باشد هم 
سازمان استاندارد و هم وزارت بهداشت مقصرند اما 

رسانه ها آن را بد منعكس كرده بودند.
پيروزبخت در ادامه صحبت هاى خود به اعالم 
ــتاندارد كه  ــامى 19 برند آبليمو غيراس اس
ــطح بازار شناسايى شده اند  اخيرا در س

پرداخت و افزود:آبليموهايى با برندهم نوش، رازقى، زيبنده، 
ترش مزه، بهينه نوش، ميگل، ناجى، چينوت و دست چين 

فاقد استاندارد هستند.
ــتاندارد در سطح  وى  با اعالم اينكه ميزان جعل عالمت اس
بازار زياد است، اظهار داشت: 240 كاال كه عالمت استاندارد 

را جعل كرده بودند مورد شناسايى قرار گرفته اند.
يخچال فريـزر سامسـونگ توليد داخـل فاقد 

استاندارد است
ــتاندارد با تأكيد براينكه تخصص  ــازمان ملى اس رييس س
ــاى توليدى  ــود به واحده ــتاندارد باعث مى ش در جعل اس
ــود در مورد استاندارد  ــارت هاى زيادى وارد ش معتبر خس
ــاس ارزيابى  ــراً براس ــه اخي ــونگ ك ــال فريزر سامس يخچ
ــتاندارد بود گفت:  ــتاندارد تهران فاقد اس سازمان ملى اس
ــايى  ــونگ كه در واحد توليدى شناس يخچال فريزر سامس

سازمان استاندارد نمونه بردارى شده فاقد استاندارد است.
ــدى داخلى بايد  ــن واحد تولي ــا بيان اينكه اي پيروزبخت ب
ــازمان  ــتانداردهاى س مجوز توليد يخچال فريزر مطابق اس
ــردارى از  ــاس نتايج نمونه ب ــرد، گفت: براس دريافت مى ك
ــود  ــور توليد مى ش ــونگ كه در كش ــال فريزر سامس يخچ
ــازمان ملى  ــتاندارد است. س ــده اين كاال فاقد اس انجام ش
استاندارد اين موضوع را اعالم جرم كرده و به دادگاه ارسال 
ــتاندارد  ــاره به اينكه در تمام دنيا اس ــت.وى با اش كرده اس
حرف اول را مى زند تصريح كرد: اگر سازمان ملى استاندارد 
ــع تصميم  ــازمان ها تاب ــد مابقى س ــى را مطرح كن صحبت

آن هستند. 
در ايران نيز براساس همين رويكرد سازمان ملى استاندارد 

فعاليت مى كند.
ــاره به اينكه سازمان  ــتاندارد با اش ــازمان ملى اس رييس س
ملى استاندارد و وزارت بهداشت موازى كارى با هم ندارند، 
ــردم در آب معدنى كل اين  ــتر م گفت: براى اطمينان بيش
ــى ــطح بازار مورد بررس ــاى مختلف در س كاال را با برنده

 قرار مى دهيم.
ــازمان ها را  پيروزبخت با تأكيد براينكه بنده چند صدايى س
قبول ندارم، تصريح كرد: مردم بايد به عالمت استاندارد درج 
ــته باشند.وى در مورد استاندارد  شده در كاالها اعتماد داش
ــه توضيحاتى پرداخت و اظهار  كاالهاى صادراتى نيز به ارائ
ــوراى عالى صادرات تصميمات مناسبى  داشت: اخيرا در ش
ــده است.  ــتاندارد كاالهاى صادراتى نيز گرفته ش براى اس
برهمين اساس اگر كشورهاى هدف استاندارد ايران را قبول 
داشته باشند كاالها براساس آن استانداردها به اين كشورها 
ــتاندارد خودشان باشد  ارسال مى شود اما اگر معيار آنها اس
ــور هدف را به توليدكنندگان  ــتاندارد كش ما مالك هاى اس
ــا به توليد  ــاس آن معياره ــه مى كنيم تا آنها براس خود ارائ
محصوالت صادراتى به كشور هدف بپردازند.رييس سازمان 
ــتاندارد تصريح كرد: در كنار اين مى توان با موافقت  ملى اس
كشور هدف استانداردهاى بين المللى ديگرى را نيز مالك 

كاالهاى صادرات قرار داد.

پليس امارات 9 معلم ايرانى كه براى تدريس در مدارس ايرانى اين كشور 
اعزام شده بودند را با وضعيت نامناسبى بازداشت كرد، اما به گفته رييس 
مركز امور بين الملل آموزش و پرورش اين معلمان تا فردا آزاد خواهند شد.
ــايت تحليلى خبرى 9صبح به نقل از فارس؛ معلمان ايرانى  به گزارش س
بسيارى هستند كه براى انجام مأموريت و تدريس به مدارس ايرانى خارج 
از كشور اعزام مى شوند و بدون هيچ مشكلى مشغول انجام وظايف خود 

هستند.
اما روز چهارشنبه گذشته دولت امارات 9 نفر از معلمان اعزامى به مدارس 

ايرانى را به علت وجود مشكالتى در خصوص رواديد بازداشت كرد.
ــيار نامطلوب با دستبند اين تعداد از  ظاهراً پليس امارات با وضعيت بس
ــورمان در امارات و وزارت  معلمان را دستگير كرده است كه سفارت كش
آموزش و پرورش هم از دقايق ابتدايى پيگير آزادى اين معلمان هستند.

خليل اهللا بابالو رييس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه «آيا تعدادى از معلمان ايرانى 
در امارات بازداشت شده اند؟»، اظهار داشت: بله، 9 نفر از معلمان ايرانى 
در امارات بازداشت شده اند.بابالو افزود: دليل اين موضوع مشخص نيست 
و چند سالى است كه معلمان با ويزاى مربوط به دبى مشغول تدريس در 

مدارس ايرانى هستند.
ــور وزارت آموزش و  ــن الملل و مدارس خارج از كش رييس مركز امور بي
پرورش با بيان اينكه در تالش هستيم تا هر چه زودتر مشكل مرتفع شود، 

گفت: تا فردا دوشنبه حتما اين تعداد از معلمان آزاد خواهند شد.

بيش از 30 هزار نيروى امنيتى از پليس، ارتش و بسيج و همچنين 1200 
ــهدا در روزهاى  ــى امنيت زائران حضرت سيدالش نيروى داوطلب مردم

عاشورا و اربعين را برعهده خواهند داشت.
به گزارش زاينده رود به نقل از پايگاه اطالع رسانى حج از كربالى معلى، 
ــش از 30 هزار نيروى  ــتاندار كربال اعالم كرد كه بي عقيل الطريحى اس
امنيتى از پليس، ارتش و بسيج و همچنين 1200 نيروى داوطلب مردمى 
امنيت زائران حضرت سيدالشهداء در روزهاى عاشورا و اربعين را برعهده 

خواهند داشت.
ــترك با فرماندهان نظامى استان هاى  وى خاطر نشان كرد: نشست مش
نجف و بابل به منظور هماهنگى و آماده سازى كارها جهت پوشش امنيتى 
مسير زائران انجام گرفته و نتيجه اين اين جلسه براى تصويب به شوراى 
ــتاندارى خواهد رفت تا بعد از تصويب، به شكل قانونى به مرحله اجرا  اس

در بيايد.
اعضاى ستاد اربعين جمهورى اسالمى ايران نيز چندى پيش براى بررسى 
وضعيت مرزها و مسير پياده روى كربال به استان هاى مرزى ايران و سپس 

عراق رفتند.
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حضور زنان در اقتصادهاى نوظهور هميشه به  عنوان 
يكى از اهرم هاى ايجاد توسعه پايدار مطرح شده است؛ 
در اصفهان نيز درصد اشتغال بانوان قابل قبول است 
ــتغال بين بخش هاى  اما مسئله مهم، توزيع اين اش

مختلف اقتصاد است.
ــه به   ــاى نوظهور هميش ــان در اقتصاده حضور زن
ــعه پايدار مطرح   عنوان يكى از اهرم هاى ايجاد توس
شده است. اقتصاد جهانى به سمت و سويى مى رود 
ــد در تأمين  ــار يكديگر باي ــان و مردان در كن كه زن
اقتصاد خانه مشاركت كنند.زنان 50 درصد جمعيت 
ــد و در حقيقت  ــكيل مى دهن ــه اى را تش هر جامع
ــد را در  ــعه و رش نيمى از ظرفيت جامعه براى توس
ــون ايران،  ــع جوانى همچ ــار دارند و در جوام اختي
ــبت آقايان  ــه نس ــرده ب ــوان تحصيل ك ــداد بان تع
ــود بين  ــاس آمارهاى موج ــه و بر اس ــش  يافت افزاي
ــور را بانوان ــجويان كش ــى 60 درصد از دانش 50 ال

 تشكيل مى دهند.
ــا الگوهاى  ــه و صحيح مطابق ب ــتفاده بهين عدم اس
ــالمى از اين ظرفيت اجتماعى به  راحتى  ايرانى - اس
ــت؛ به اين معنى  ــاس اس در اقتصاد ايران قابل احس
ــاغل عادى، نيمى از ظرفيت و در مشاغل  كه در مش
ــت جامعه اغلب  ــى از ظرفي ــش از نيم تخصصى بي
ــتفاده بالقوه از اين  ــود و اس ناديده يا كم ديده مى ش
ــعه ــاز جهش در توس ــد زمينه س ــت مى توان ظرفي

 اقتصادى شود.

اصفهان؛ رتبه يك زنان صنعتى
ــترين سهم اشتغال  بر اساس آمارهاى موجود، بيش
جامعه اصفهان به كارهاى صنعتى است و جمعيت 
خانواده هاى كارگرى استان به بيش از 1,2 ميليون 
نفر مى رسد؛ سهم اشتغال بانوان در استان اصفهان 
برابر با 74,6 درصد است كه 86 درصد اين جمعيت 

در بخش هاى صنعتى فعاليت مى كنند.
ــت كه تركيب عرف اشتغال زنان در  اين در حالى اس
ــاورزى، صنعت و خدمات به ترتيب  بخش هاى كش
24,7، 21,8 و 53,4 درصد است؛ يعنى در كل كشور 
پايين ترين تمايل اشتغال زنان به بخش صنعت است 
اما در اصفهان اين نسبت ها به دليل ماهيت صنعتى 
ــده و البته تعبير ديگرى نيز كه  شهر كامًال عكس ش
ــتفاده از  ــراى اين اعداد به كار برد عدم اس مى توان ب
ــتغال بانوان در بخش هاى خدمات و  ــيل اش پتانس
ــت.به خصوص بخش خدمات كه هم  كشاورزى اس
ــترى با روحيات بانوان داشته و هم  ــازگارى بيش س
ارزش افزوده بيشترى نسبت به صنعت ايجاد مى كند.

پتانسيل هاى اشتغال بانوان در اصفهان
ــتانى و اسناد باالدستى،  از ديد مقامات شهرى و اس
ــگرى و كريدور علم  ــير گردش اصفهان بايد در مس
ــبختانه  ــعه بگذارد و خوش ــدم در توس و فناورى ق
حوزه هاى گردشگرى، علم و فناورى پتانسيل باالى 

جذب نيروى زن در خود دارند.
و  ــى  علم و  ــهرك  ش ــه  ك ــى  جاي در 

ــميرى كش ــه  گفت ــه  ب ــان  اصفه ــى  تحقيقات
ــهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان) به  (مديرعامل ش
ــرايط فعلى نگاه ويژه اى داشته  ــتغال زنان در ش اش
ــتغال  ــروز 45 درصد از اش ــت، به گونه اى كه ام اس
ــت زنان  ــهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان به دس ش
ــگاهى،  ــت.پارك هاى علم و فناورى، مراكز دانش اس
پژوهشگاه، آزمايشگاه در بخش كريدور علم و دانش 
ــگرى، مشاور گردشگرى،  و هتل ها، تورهاى گردش
ــت نيز  ــى و كارهايى از اين  دس ــا، مترجم آژانس ه
ــاى بكرى  ــه فرصت ه ــگرى، هم ــوزه گردش در ح
ــاركت  ــاذب بانوان براى مش ــت كه مى تواند ج اس

در توسعه اقتصادى استان باشد.
موانع اشتغال بانوان در جهان

همان گونه كه عنوان شد حضور بانوان در رده  باالى 
ــاغل تخصصى همچنان با  ــاغل و همچنين مش مش
موانعى روبروست كه اين موانع در كشورهاى در حال  
توسعه و توسعه  نيافته به شدت بيش از سايرين است 
به گونه اى كه حضور زنان در هيات مديره ها صعودى 
است و به طور متوسط پنج درصد كل زنان شاغل را 
ــود.اين عدد در بخش مديران عملياتى  شامل مى ش
ــد به 34 درصد مى رسد  به 33 درصد و مديران ارش
و از جمله موانع مهمى كه در گزارش ها به آن اشاره  
شده عبارت  است از: محدوديت هاى جامعه، فرهنگ، 
الگو نداشتن، نبود آموزش رهبرى براى بانوان و عدم 
ــركت ها هنوز  اعتماد به كار آن ها و در 40 درصد ش

هيچ برنامه اى براى ارتقاى شغلى بانوان وجود ندارد.
راه هاى افزايش اشتغال بانوان

ــد، درصد اشتغال بانوان  بر اساس آمارى كه ارائه ش
اصفهانى عدد قابل قبولى نيست و كيفيت اين اشتغال 
نيز عدد بااليى را نشان نمى دهد چون بيشتر درصد 
ــتغال بانوان اصفهانى در بخش صنعت يا به زبان  اش
ساده تر كارگرى است، در حالى كه سطح سواد بانوان 
اصفهان سطح پايينى نيست و نسبت جمعيت بانوان 
ــبت بااليى را اختيار كرده  ــگاهى اصفهان نس دانش
ــالمى  ــت. به عالوه كه طبق الگوى اخالقى- اس اس
جامعه ما حضور زنان در صحنه هاى تاثيرگذار مهم و 
ضرورى به نظر مى رسد و نه براى حضور در مشاغل 
ــر از حضور بانوان  ــراى هزينه كمت عادى كه صرفا ب
ــن نتيجه حاصل  ــود.از توصيف فوق اي ــتفاده ش اس
مى شود كه از ظرفيت سرمايه اجتماعى تحصيل كرده 
ــتفاده بهينه صورت نمى گيرد  بانوان در اصفهان اس
و سياست گذاران اشتغال اصفهان براى نيل به رشد 
ــغلى  ــر به جاى ايجاد فرصت هاى ش اقتصادى باالت
ــذب نيروهاى تحصيل كرده  كارگرى بايد به فكر ج
ــند.به  طور قطع اين  بانو در بخش هاى خدماتى باش
سياست هزينه كمترى نيز نسبت به احداث كارخانه 
ــتغال زايى باشد و از سوى  و سياست هاى معمول اش
ديگر قوانين حمايتى اشتغال بانوان در استان و كشور 
به  شدت ضعيف است و براى اين ضعف بايد چاره اى 

انديشيده شود.

بازداشت 9 معلم ايرانى در امارات

استاندار كربال اعالم كرد

30 هزار نيروى امنيتى براى حفاظت از 
زائران عاشورا و اربعين

ــد  ــورد تأكي ــتى م ــاى گوش ــو و فرآورده ه ــد آبليم مانن
ــت: ــار داش ــت، اظه ــتاندارد اس ــى اس ــازمان مل س

 البته در فرآورده هاى حالل نيز طرح هاى پژوهشى را در 
دستور كار داريم. همچنين در شناسايى اسيدهاى 
چرب در مواد غذايى هم طرح هاى پژوهشى هم 

تعريف شده است.
ــب  پيروزبخت افزود: طرح ارتقاى برچس
ــى و يخچال فريزر  انرژى كولرهاى آب
نيز در دستور كار سازمان قرار گرفته 

است.
ارزيابـى كيفيـت بنزين 
مرحلـه  در  همچنـان 

نمونه بردارى است
ــش  ــه پرس ــخ ب وى در پاس
ــه  ك ــنيم  تس ــگار  خبرن
ــت ارزيابى  آخرين وضعي
ــاى  بنزين ه ــت  كيفي

بنزين را در اين شهرها مورد بررسى قرار دهيم.
ــت خبرى در رابطه با استاندارد آب  وى در ادامه اين نشس
ــده  معدنى دماوند كه اين روزها با ابهامات زيادى همراه ش
ــت: برخالف تمام صحبت ها سازمان ملى  است، اظهار داش
ــت با يكديگر هماهنگى كامل را  استاندارد و وزارت بهداش
دارند وزارت بهداشت مسوول تغذيه بهداشتى مردم است و 
سازمان استاندارد يك دستگاه نظارتى است كه بايد كيفيت 

تمام محصوالت عرضه شده در سطح بازار را تاييد كند.
رييس سازمان ملى استاندارد با بيان اينكه به موجب قانون 
ــدن  ــام معظم رهبرى بر اجرايى ش ــتاندارد و تأكيد مق اس
ــارت الزم بر  ــاد مقاومتى بايد نظ ــت هاى كلى اقتص سياس
استاندارد توليدات داخل كشور به صورت همه جانبه انجام 
ــازى نيز وزارت  ــود، گفت: در رويكرد نوين استانداردس ش
بهداشت به عنوان يك دستگاه اجرايى وظايف خود را انجام 
مى دهد و سازمان ملى استاندارد نيز به عنوان يك دستگاه 
نظارتى اقدامات الزم را بر كيفيت محصوالت عرضه شده در 

سطح بازار اعمال مى كند.
ابهامات استاندارد آب معدنى دماوند

پيروزبخت اضافه كرد: اگر مواردى در برخى از كاالها از جمله 
ــازمان  ــود، نافى نظارت س آب معدنى دماوند مطرح مى ش
ــت بلكه تعامالت الزم بين وزارت بهداشت و  استاندارد نيس

سازمان صورت گرفته است.
ــى دماوند  ــط توليد آب معدن ــل توقف خ وى از بيان دالي
توسط وزارت بهداشت ممانعت كرد و افزود: از خود وزارت 
بهداشت بپرسيد چرا اين اتفاق افتاده است.رييس سازمان 
ملى استاندارد اضافه كرد: متأسفانه امروز رسانه ها حكايت 
ال اله اال اهللا را دارند چرا كه ال اله را مى نويسند اما مابقى كلمه 
ــته  در مورد آب معدنى  ــان نمى كنند. من  هفته گذش را بي
ــازمان ملى  ــر كااليى كه تحت نظارت س دماوند گفتم ه
استاندارد است اگر ابهاماتى در كيفيت داشته باشد هم 
سازمان استاندارد و هم وزارت بهداشت مقصرند اما 

رسانه ها آن را بد منعكس كرده بودند.
پيروزبخت در ادامه صحبت هاى خود به اعالم 

ــامى  اس

رييس سازمان استاندارد: 

نمونه بردارى
 در مراكز توزيع 
بنزين با ابهاماتى 

همراه است

 از ظرفيت
 بانوان 

تحصيلكرده
اصفهانى

 استفاده نمى شود
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در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

گلپايگان 2076 درآمد 83,137,760 340,459,200 88 94/04/30 27273 عباس آذرنگ فر 1

گلپايگان 2076 درآمد 15,283,200 83,916,000 88 94/04/31 27875 مهران موسايى 2

گلپايگان 2076 درآمد 2,629,870 17,532,450 88 94/04/31 27877 دكتر حاجيان 3

گلپايگان 2076 درآمد 1,789,210 11,928,060 88 94/04/30 27302 مهدى نيكخو 4

گلپايگان 2076 درآمد 4,468,530 29,790,180 88 94/04/30 27280 قدرت اله مظفرى 5

گلپايگان 2076 درآمد 1,969,030 13,126,860 88 94/04/30 27297 رحمت لواسانى 6

گلپايگان 2076 درآمد 1,573,420 10,489,500 88 94/04/31 28062 منصور جودى آبادى 7

گلپايگان 2076 درآمد 2,373,620 15,824,160 88 94/04/31 27292 مرتضى الهامى فرد 8

گلپايگان 2076 درآمد 1,648,350 10,989,000 88 94/04/31 28065 مجيد فراست 9

گلپايگان 2076 درآمد 1,353,140 9,020,952 88 94/04/30 27294 حميد آصفى 10

گلپايگان 2076 درآمد 2,022,980 13,486,500 88 94/04/31 28068 سيد تقى آزادى 11

گلپايگان 2076 درآمد 1,423,580 9,490,500 88 94/04/31 28070 مراد سنجرى 12

گلپايگان 2076 درآمد 62,190 414,585 88 94/04/31 27881 رضا مراديان 13

گلپايگان 2076 درآمد 14,072,410 77,862,060 88 94/04/31 28127 مهدى كريم زاده بيرق 14

گلپايگان 2076 درآمد 9,605,380 55,526,915 88 94/04/30 27287 اميد امام جمعه 15

گلپايگان 2076 درآمد 927,870 6,185,808 88 94/04/31 28129 رضا رضايى 16

گلپايگان 2076 درآمد 404,600 2,697,300 88 94/04/31 28109 خاموشى 17

گلپايگان 2076 درآمد 8,138,350 48,191,760 88 94/04/31 28121 رستگار پى جى 18

گلپايگان 2076 درآمد 5,692,800 35,964,000 88 94/04/31 28113 حميد طبرزدى 19

گلپايگان 2076 درآمد 3,221,920 21,479,499 88 94/04/31 28111 محمد مروتى 20

گلپايگان 2076 درآمد 12,362,150 69,310,756 88 94/04/31 27883 جواد جالل زاده 21

گلپايگان 2076 درآمد 2,547,450 16,983,000 88 94/04/31 27885 احمد بختيار 22

گلپايگان 2076 درآمد 1,938,460 12,923,064 88 94/04/30 27199 رفيعى 23

گلپايگان 2076 درآمد 737,260 4,915,074 88 94/04/30 27278 ماشاء اله شمسايى 24

گلپايگان 2076 درآمد 1,575,220 10,501,488 88 94/04/30 271612 دوست محمدى 25

گلپايگان 2076 درآمد 899,100 5,994,000 88 94/04/30 27171 حسين قاسمى 26

گلپايگان 2076 درآمد 8,895,090 51,975,472 88 94/04/30 27168 مهرداد شبانى 27

گلپايگان 2076 درآمد 29,464,000 143,856,000 88 94/04/30 28291 صالحى 28

گلپايگان 2076 درآمد 13,335,150 74,175,750 88 94/04/31 28290 ابراهيم تدين 29

گلپايگان 2076 درآمد 497,500 3,316,680 88 94/04/31 27887 30 شمسى توكلى

گلپايگان 2076 درآمد 2,517,480 16,783,200 88 94/04/31 28107 مبينا جاللى 31

گلپايگان 2076 درآمد 1,003,400 6,689,304 88 94/04/31 28289 بهنام ياورى 32

گلپايگان 2076 درآمد 1,858,140 12,387,600 88 94/04/31 27889 مهدى جمالى 33

گلپايگان 2076 درآمد 1,018,980 6,793,200 88 94/04/31 28124 مصطفى حسينى 34

گلپايگان 2076 درآمد 539,460 3,596,400 88 94/04/30 27031 ربابه داودوندى 35

گلپايگان 2076 درآمد 530,470 3,536,460 88 94/04/30 26933 روح اله ذوالفقارى 36

گلپايگان 2076 درآمد 1,024,970 6,833,160 88 94/04/30 27035 مهدى فراست 37

گلپايگان 2076 درآمد 539,460 3,596,400 88 94/04/30 27033 محمد على قانونى 38

گلپايگان 2076 درآمد 1,421,510 9,476,764 88 94/04/31 27386 مژگان محمدى 39

گلپايگان 2076 درآمد 10,664,200 60,820,995 88 94/04/29 26537 عباس عبدالهى 40

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

 شهرضا خيابان امير كبير  جنب تاكسى
سرويس درويش شهرضا شركت 1,400,000 5,600,000 1388 94/04/30 15490267 دژحفاران نويد كوشا 1

شهرضا خ شهيد بهشتى  : آدرس اداره

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير 
اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

م الف: 20078

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان
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آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

خ پروين هفتون فجر 3 2006 مشاغل 29,464,000 144,000,000 88 94/4/21 60643 حامد حاجى حسينى 1

خ پروين نبش حكيم شفائى دوم فرش امير 2006 مشاغل 35,458,000 168,000,000 88 94/4/21 61192 امير شادلو 2

خ عسگريه دوم كوى گلستان ساختمان گلها 2006 مشاغل 308,622,000 1,080,000,000 88 94/4/21 60605 محمد جعفر مدرس 3

اتوبان شهيد اقابابائى خ فرهنگ شيشه ايمنى صداقت 2006 مشاغل 58,682,240 259,200,000 88 94/4/24 72529 سعيد شريعتى 4

خ هفتون 2006 مشاغل 221,958,800 804,000,000 88 94/4/21 60457 فردين علوشائى 5

خ هفتون شش راه ابتداى جاده كارخانه قند 2006 مشاغل 10,488,000 60,000,000 88 94/4/28 65467 آقاى عرفان 6

خ جى خ تاالر كوى توحيد جهانيان پ 25 2006 مشاغل 51,941,500 234,000,000 88 93/1/18 4302 اسفنديار امينى 7

هفتون پل تمدن آهن آالت خداپرست 2006 مشاغل 126,654,200 486,000,000 88 94/4/26 64825 محمد عبيدى 8

خ جى خ تاالر 2006 مشاغل 142,838,000 540,000,000 88 93/4/27 75606 محمود لطيفى 9

خ معراج فلكه بعد از مدرسه امام باقر 2006 مشاغل 70,910,000 300,000,000 88 94/4/26 64814 محمد كالهدوزان 10

خ پروين خ هفتون چهارراه گاز 2006 مشاغل 124,856,000 480,000,000 88 94/4/28 65265 محمد منتظرى 11

خ جى سروستان بن بست كاخ 2006 مشاغل 70,910,000 300,000,000 88 94/4/21 60461 زهراارجمندكيا 12

خ پروين كوچه معمارزاده 2006 مشاغل 1,049,880,000 3,200,000,000 88 94/4/30 66893 13 ابوالفضل جعفرى هرندى

خ هفتون بعد از چهارراه گاز مقابل بهدارى شهيد اول 2006 مشاغل 43,450,000 200,000,000 88 94/4/26 64815 عليرضا عابدى نيا 14

خ پروين 2006 مشاغل 196,784,000 720,000,000 88 94/4/26 64816 سيد محسن موسوى 15

تاالار 2006 مشاغل 23,844,620 121,500,000 88 94/4/14 57368 آقاى برهانى 16

هفتون شش راه 2006 مشاغل 17,081,400 93,000,000 88 94/4/14 57355 سعيد كوهستانى 17

خ پروين خ حكيم شفائى دوم پ 3 2006 مشاغل 29,464,000 144,000,000 88 94/4/14 57278 محمد صادقى 18

خ معراج مقابل بانك سپه 2006 مشاغل 5,692,800 360,000,000 88 94/4/25 64133 19 آقاى دامبا غالمى

خ جى نبش خ سروستان جنب گالرى اتومببيل 2006 مشاغل 14,683,800 81,000,000 88 94/4/25 64105 آقاى زنبق اصفهان 20

خ شش راه 2006 مشاغل 6,891,600 42,000,000 88 94/4/28 65215 آقاى انبار تقى 21

پل تمدن مقابل الغدير پ 58 2006 مشاغل 47,446,000 216,000,000 88 94/4/28 65463 آقاى مجيد 22

خ پروين خ هفت تير خ سپيده كاشانى 2006 مشاغل 17,381,100 94,500,000 88 94/4/29 66104 23 آقاى فاضلى

خ پروين 2006 مشاغل 13,485,000 75,000,000 88 94/4/29 66101 داود ملكيان 24

هفتون بلوار عبداهللا خزائى 2006 مشاغل 5,692,800 36,000,000 88 94/4/29 66234 انيار يادگار 25

شش راه انبار هادى 2006 مشاغل 4,495,500 30,000,000 88 94/4/29 66233 انبار هادى 26

پل تمدن بلوار عبداهللا خزائى 2006 مشاغل 38,455,000 180,000,000 88 94/4/29 66232 انبار ستاره 27

پل تمدن 2006 مشاغل 5,700,000 36,000,000 88 94/4/31 67574 28 اقاى شماعى

2006 هفتون مشاغل 6,900,000 42,000,000 88 94/4/31 67576 حبيب جواد اسماعيلى 29

اتوبان پروين 2006 مشاغل 78,102,800 324,000,000 88 94/4/29 66227 30 حسين جعفرى

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى 
مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان
م الف:20078

آدرس مودى اداره اصل ماليات منبع درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

جى ك نسرين پ 184 232748000 840000000 90 93/8/14 133522 محمدرضا كريمى 1

ج ك نسرين پ 184 232748000 840000000 89 93/8/14 133520 محمدرضا كريمى 2

ج ك نسرين پ 184 232748000 840000000 88 93/8/14 133518 محمدرضا كريمى 3

خ جى سمت چپ بطرف كانال 30213250 147000000 88 91/7/28 12514 اقفا ى حميد 4

خوراسگان  كناركانال اب 97,703,180 389,400,000 91 91/7/28 125054 اصغرخلفى 5

خوراسگان  كناركانال اب 97,703,180 389,400,000 90 93/5/23 91758 اصغرخلفى 6

خوراسگان  كناركانال اب 97,703,180 389,400,000 89 93/5/23 91756 اصغرخلفى 7

خوراسگان  كناركانال اب 97,703,180 389,400,000 88 93/5/23 91754 اصغرخلفى 8

جى خ سلمان 51941500 234000000 91 91/7/28 125046 محسن چنگانيان 9

ج ك نسرين پ 184 51941500 234000000 90 93/5/19 88019 محسن چنگانيان 10

ج ك نسرين پ 184 51941500 234000000 89 93/5/15 88015 محسن چنگانيان 11

ج ك نسرين پ 184 51941500 234000000 88 93/5/15 88011 محسن چنگانيان 12

خ  جى 88892000 360000000 88 93/7/31 127031 نادرفرحزادنژاد 13

خ جى 88892000 360000000 90 93/7/30 127029 نادرفرحزادنژاد 14

خ جى 88892000 360000000 89 93/7/30 127027 نادرفرحزادنژاد 15

خ جى 88892000 360000000 88 93/7/30 127025 نادرفرحزادنژاد 16

جى خ نيرو 169811000 360000000 91 91/7/28 125245 اقاى تركان 17

جى خ نيرو 169811000 630000000 90 91/7/28 125243 اقاى تركان 18

جى خ نيرو 169811000 360000000 89 91/7/28 125241 اقاى تركان 19

جى خ نيرو 106874000 360000000 88 91/7/28 125239 اقاى تركان 20

خ جى خوراسگان 20473000 108000000 91 93/7/30 127039 حسن كريمى 21

خ جى خوراسگان 20473000 108000000 90 93/7/30 127037 حسن كريمى 22

خ جى خوراسگان 20473000 108000000 89 93/7/30 127035 حسن كريمى 23

خ جى خوراسگان 20473000 108000000 88 93/7/30 127033 حسن كريمى 24

خ جى خ مسجد سيد 22471000 116000000 88 93/7/23 116000000 رضا قاسمى 25

اتوبان اق بابايى اطشاران 281155350 138600000 91 93/7/23 138600000 26 ناصرفروغى

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى 
مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .
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آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

جئ كوى كشاورزپ 13 2006 مشاغل 1609320000 4800000000 88 94/04/08 54279 زهره گودرزى 1

نظام الملك غربى ج جى ك توحيد 2006 مشاغل 94286600 378000000 88 94/4/31 67553 اكبرغالمى 2

جى خواسگان كنگاز 2006 مشاغل 23470000 120000000 88 94/4/31 67366 فريبا هاشم زاده 3

جى اطشاران ك شهيد محمدى 2006 مشاغل 160820000 600000000 88 94/4/29 65952 محمدرضا قربى جبلى 4

جى نرسيده به هتل نگين 2006 مشاغل 11,686,800 66,000,000 88 94/4/20 60107 سيد كريم امامى 5

جى نرسيده به هتل نگين 2006 مشاغل 115,352,760 446,800,000 88 94/4/31 67512 سيد كريم امامى 6

جى خ اهللا اكبر فروشگاه ابشار 2006 مشاغل 30,213,250 147,000,000 88 94/4/20 60105 عباس ركنى زاده 7

شهرك اريسون ك ميخك پ 12 2006 مشاغل 115,865,000 450,000,000 88 94/4/20 60109 8 حسام گل رخ فوده

خواسگان ج جى 2006 مشاغل 2496850 126000000 88 94/4/20 60124 احمد احمدى كيا 9

خواسگان خ سلمان 2006 مشاغل 132048800 504000000 88 94/4/20 60114 سعيد عبدالهى 10

اتوبان ش اقابابايى 2006 مشاغل 20843000 108000000 88 94/4/8 54297 اقاى نورزى 11

اتوبان ش اقابابايى 2006 مشاغل 27965500 138000000 88 94/4/8 54242 على دوستانى نژاد 12

جى شهداى  ابرك صالحى 2006 مشاغل 23909560 121760000 88 94/4/7 53494 پروانه امينى 13

جى كوى كشاورزپ 13 2006 مشاغل 378552000 1280000000 88 94/4/8 54288 زهرا سلمانى برنجكانى 14

هفتون شش راه دنبال كانال اب انبار 2006 مشاغل 53440000 240000000 88 94/4/7 53499 مسيح غزالى 15

هفتون شش راه دنبال كانال اب انبار 2006 مشاغل 23470000 120000000 88 94/4/7 53486 مسعود كاظمى 16

جى صفايييه جنب  باسكول اذربايجانى 2006 مشاغل 70910000 300000000 88 7/4/94 53483 رجب فخارى 17

جى اهللا اكبرك گلبهاربن بست غالمى پ 24 2006 مشاغل 43949500 202000000 88 94/4/6 52817 سعى  غالمى فشاركى 18

خ دانشسرا جنب مركز مخابرات 2006 مشاغل 30962500 150000000 88 94/4/7 53546 على شفيعى 19

خوراسگان ك جاللى پ 11 2006 مشاغل 34708750 165000000 88 94/4/7 53523 محمد گلى 20

جى ايستگاه ناروند بازارچه ايثار 2006 مشاغل 29494000 144000000 88 94/4/7 53501 جهان صنعت روز 21

ج خ سلمان 2006 مشاغل 36207250 171000000 91 94/7/30 127058 اقاى محسن 22

ج خ سلمان 2006 مشاغل 36207250 17000000 90 94/7/30 127054 اقاى محسن 23

ج خ سلمان 2006 مشاغل 36207250 171000000 89 94/7/30 127052 اقاى محسن 24

ج خ سلمان 2006 مشاغل 36207250 171000000 88 94/7/30 127079 اقاى محسن 25

خ جى ك نسرين پ 4/1 2006 مشاغل 232748000 840000000 91 94/8/14 133524 محمدرضاكريمى 26

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره 
مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد . 

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

     روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

م الف 20078

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

انتهاى كانال آب/ به طرف 6 راه 2006 مشاغل 38/455/000 180/000/000 88 94/4/25 63697 محمد  جمالى 1

نرسيده به كارخانه قند 2006 مشاغل 29/464/000 140/000/000 88 94/4/25 63725 مهدى    راجى 2

جاده نائين/ج پايانه شرق/انبارمهدى 2006 مشاغل 12/885/600 72/000/000 88 94/4/25 63713 مهدى  بيات كميتكى 3

شهرك صنعتى جى/ خ 2 2006 مشاغل 25/642/820 128/700/000 88 94/4/31 67625 حسين   اسفنديارى 4

قهجاورستان/  خ بهدارى 2006 مشاغل 61/919/000 270/000/000 88 94/4/15 58011 كهنيار  احمدى 5

منطقه صنعتى 6 راه/خ گوشت بهاران/ف 1/ دست چپ 2006 مشاغل 124/856/000 480/000/000 88 94/4/18 59272 منصور   احمديان 6

جاده نائين 2006 مشاغل 218/362/400 792/000/000 88 94/4/18 59281 اصغر   اسماعيلى 7

ك 25/ جاده نائين 2006 مشاغل 149/311/520 561/600/000 88 94/4/25 64236 سيد حسين   پاكدوست 8

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سـى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره 
مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .    

     

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در 
غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .     

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

قهجاورستان/ نرسيده به كافى كوال/ برشكارى شتيسته 2006 مشاغل 28/714/750 141/000/000 88 94/4/29 66221 مؤسسه تأمين اقالم بسيجى 9

پشت كارخانه قند/جاده پى وى سى 2006 مشاغل 88/892/000 360/000/000 88 94/4/21 60632 محمد مهدى      آجودانيان 10

شهرك صنعتى جى//خ 5/ف 5/ نساجى سبحان 2006 مشاغل 67/313/600 228/000/000 88 94/4/31 67596 آقاى  مقدم 11

محمد آباد/ خ 14/ ج بانك ملت 2006 مشاغل 124/856/000 480/000/000 88 94/4/31 60574 فرشته   ناديان ورنوسفادران 12

جى شرقى/ خ كارخانه قند/ ج برنج كوبى قزاقى 2006 مشاغل 45/947/500 210/000/000 88 94/4/16 58682 13 محسن       دلوى

جاده كارخانه قند 2006 مشاغل 38/455/000 180/000/000 88 94/4/20 59624 ميثم       هارونى  14

جاده نائين 2006 مشاغل 115/865/000 450/000/000 88 94/4/20 59619 موسى     عرب 15

كارخانه قند/ 6 راه 2006 مشاغل 26/467/000 132/000/000 88 94/4/20 60063 عباس    رشيدى 16

قهجاورستان/ نرسيده به كافى كوال/ برشكارى شتيسته 2006 مشاغل 28/714/750 141/000/000 88 94/4/29 66221 حسن    كبيرى 17



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1702 | دوشنبه20 مهر 1394 | 28 ذى الحجه 1436

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات  درآمد مشمول
ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

جوى آباد خ پروين ك ش اميرهارونى 209641 اشخاص حقوقى 42,000,000 168,000,000 1391 1393/10/07 10198156 شركت برج سازان آيه اصفهان 1

جوى آباد خ پروين ك ش اميرهارونى 209641 اشخاص حقوقى 31,500,000 126,000,000 1390 1393/10/07 10198206 شركت برج سازان آيه اصفهان 2

جوى آباد خ پروين ك ش اميرهارونى 209641 اشخاص حقوقى 21,000,000 84,000,000 1389 1393/10/07 10198231 شركت برج سازان آيه اصفهان 3

جوى آباد خ پروين ك ش اميرهارونى 209641 اشخاص حقوقى 45,500,000 182,000,000 1392 1393/11/28 11434257 شركت برج سازان آيه اصفهان 4

209641 خ اميركبير باالتر از سازمان آب اشخاص حقوقى 750,000,000 3,000,000,000 1388 1394/04/16 14857435 شركت كيهان نويد 5

تهران شهرك غرب فاز 4 فالمك شمالى پ211 209641 اشخاص حقوقى 100,000,000 400,000,000 1388 1394/04/23 15132303 شركت گلفام كاالى شفق 6

ب الغدير خ امام خمينى ك مهر پ 208 209641 اشخاص حقوقى 18,786,354 75,145,417 1388 1393/12/06 11651269 شركت بازرگانى شفق نور سامع 7

ب الغدير خ امام خمينى ك مهر پ 209 209641 اشخاص حقوقى 220,500,000 882,000,000 1390 1393/10/03 147219 شركت بازرگانى شفق نور سامع 8

ب الغدير خ امام خمينى ك مهر پ 210 209641 اشخاص حقوقى 14,880,279 959,521,118 متمم 88 1394/04/30 56674 شركت بازرگانى شفق نور سامع 9

اصفهان مشتاق دوم ك بهشت ك مهديه پ20 209641 اشخاص حقوقى 50,000,000 200,000,000 1392 1394/02/23 13216446  شركت سيم الك الكتريك
پويان صنعت

10

اصفهان مشتاق دوم ك بهشت ك مهديه پ21 209641 اشخاص حقوقى 50,000,000 200,000,000 1391 1394/02/23 13217701  شركت سيم الك الكتريك
پويان صنعت

11

اصفهان مشتاق دوم ك بهشت ك مهديه پ22 209641 اشخاص حقوقى 125,000,000 500,000,000 1390 1394/02/23 13217923  شركت سيم الك الكتريك
پويان صنعت

12

اصفهان مشتاق دوم ك بهشت ك مهديه پ23 209641 اشخاص حقوقى 250,000,000 1,000,000,000 1389 1394/02/23 13218139  شركت سيم الك الكتريك
پويان صنعت

13

اصفهان مشتاق دوم ك بهشت ك مهديه پ24 209641 اشخاص حقوقى 44,490,478 177,961,913 متمم 88 1394/02/23 13221909  شركت سيم الك الكتريك
پويان صنعت

14

45مترى ميردامادى خ پاكمن  209641 اشخاص حقوقى 40,000,000 160,000,000 1388 1394/04/30 56666 شركت تحقيقاتى ثمر كوشش 15

درچه خ دكتربهشتينبش كوى ذوالفقار 209641 اشخاص حقوقى 97,189,843 388,759,372 متمم 88 1394/04/28 53549  شركت فراسو نيروى نقش
جهان

16

درچه جنب اداره پست 209641 اشخاص حقوقى 52,500,000 210,000,000 1391 1393/09/02 133495 شركت پديده بنيادران 17

خ كهندژ ك پرديس 209641 اشخاص حقوقى 55,300,000 222,200,000 1388 1393/09/23 143576 شركت شاهين كاران دادگستر 18

خ كهندژ خ شمس خ محمدى پ 256 209641 اشخاص حقوقى 55,250,000 221,000,000 1392 1394/03/18 13881969 شركت چنارود عمران پارت 19

خ كهندژ خ شمس خ محمدى پ 257 209641 اشخاص حقوقى 52,500,000 210,000,000 1391 1393/10/07 10205311 شركت چنارود عمران پارت 20

خ كهندژ خ شمس خ محمدى پ 258 209641 اشخاص حقوقى 42,000,000 168,000,000 1390 1393/10/07 10205153 شركت چنارود عمران پارت 21

خ كهندژ خ شمس خ محمدى پ 259 209641 اشخاص حقوقى 31,500,000 126,000,000 1389 1393/10/07 10205191 شركت چنارود عمران پارت 22

آتشگاه لوله 1400 209651 مشاغل 13,485,000 75,000,000 1388 1393/04/31 57054 جان قربان سلطانى زاده 23

آتشگاه جنب باسكول 209651 مشاغل 115,865,000 450,000,000 1388 1392/10/22 161036 رضا معينى 24

اميركبير كوچه گلچين 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1388 1392/10/22 161042 رجبعلى حيدرى 25

سه راهى آتشگاه 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1388 1392/09/29 146227 رضا حسينى 26

اميركبير نرسيده به فرماندارى 209651 مشاغل 13,384,800 74,498,482 1388 1393/09/27 146068 محمدعلى طاهرى 27

اميركبير اباذر 209651 مشاغل 45,647,500 210,000,000 1388 1393/09/29 146219 حسن حيدرى 28

اميركبير روبرى تقاطه اول 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1388 1393/09/29 146218 ناصر احمدى 29

اميركبير 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1388 1394/04/31 57692 حمزه محمودى 30

سه راه درچه پشت كارخانه آرد 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1388 1393/08/04 119799 آقاى حيدرى 31

اميركبير هرستان جنب مسجد صاحب الزمان 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1388 1393/09/29 146212 مجتبى حيدرى 32

اميركبير ك 36 209651 مشاغل 45,947,500 210,000,000 1388 1394/04/29 55385 كريم احمدى 33

سه راه آتشگاه 209651 مشاغل 38,635,000 180,000,000 1388 1394/04/29 55341 يوسف سلطانى 34

اميركبير نبش ك 38 209651 مشاغل 61,919,000 270,000,000 1388 1394/04/29 55377 ناصر قاسمى 35

اميركبير هرستان فرعى 58 209651 مشاغل 23,470,000 120,000,000 1388 1394/04/29 55393 احمد سهيلى پور 36

قرطمان ك حمام پ 3 209651 مشاغل 23,470,000 120,000,000 1388 1394/04/29 55374 رجبعلى كريمى 37

اميركبير روبروى ايران خودرو 209651 مشاغل 30,962,500 150,000,000 1388 1394/04/29 55372 اكبر كيانى 38

اميركبير ك جهاد 209651 مشاغل 23,470,000 120,000,000 1388 1394/04/29 55367 دوست محمد سلطانى 39

209651 اميركبير جنب وانت بار مشاغل 23,470,000 120,000,000 1388 1394/04/29 55358 گلشهر مهر 40

سه راه درچه 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1388 1394/04/29 55354 فربد رهنما 41

پانصد متر مانده به سه راه درچه 209651 مشاغل 49,693,750 225,000,000 1388 1394/04/29 55349 بهمن سبحانى 42

خ آتشگاه انبار توحيد 209651 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1388 1394/04/29 553453 اله كرم زارع 43

سه راه درچه 209651 مشاغل 17,680,800 96,000,000 1388 1394/04/31 57755 آهن فروشى يعقوبى 44

بلوار الغدير ماهان پخش 209651 مشاغل 29,464,000 144,000,000 1388 1394/04/31 57746 سيدرضا نوربخش 45

بلوار الغدير ابتداى جاده نجف آباد 209651 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1388 1394/04/31 57738 مهرداد همتى 46

كوى 106 209651 مشاغل 250,730,000 900,000,000 1388 1394/04/31 56995 حسين رضائى 47

سه راه آتشگاه بطرف نجف آباد 209651 مشاغل 29,464,000 144,000,000 1388 1394/04/31 56962 نژادالحسينى 48

سه راه درچه 209651 مشاغل 88,892,000 360,000,000 1388 1394/04/31 56937 49 محمد حسينى

سه راه آتشگاه 209651 مشاغل 19,723,750 105,000,000 1388 1394/04/31 57684 ابوالفضل صادقى 50

بلوار الغدير جنب قرض الحسنه حجت 209651 مشاغل 53,440,000 240,000,000 1388 1392/09/28 152111 هدايت اله آزاد 51

سه راهى 209651 مشاغل 196,784,000 720,000,000 1388 1394/04/31 57689 محمد حاجيان 52

آدريان 209652 مشاغل 3,620,400 24,000,000 1388 1393/09/02 133368 مهدى يدالهى 53

خمينى شهر 209652 مشاغل 29,500,000 144,000,000 1388 1393/07/30 117246 محمدعلى دهقانى 54

اميركبير ك ميثم 209652 مشاغل 31,000,000 15,000,000 1391 1393/07/30 117254 حجت اله نوروزى 55

خ اميركبير 209652 مشاغل 11,100,000 63,000,000 1391 1393/07/26 114738 اكبر سنائى 56

آدريان 209652 مشاغل 19,750,000 105,000,000 1391 1393/07/26 114735 جواد رضائى 57

آدريان 209652 مشاغل 16,500,000 1391 1393/07/30 117242 على جعفرى 58

بلوار توحيد 209652 مشاغل 1,080,000 7,200,000 1388 1394/04/31 57765 طيبه لطفى فروشانى 59

آدريان 209652 مشاغل 20,500,000 108,000,000 1391 1393/08/04 119686 محمدعلى طاهرى 60

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         
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خ اميركبير 209652 مشاغل 7,140,000 43,200,000 1389 1393/08/04 119537 عباس مهرى 61

خ اميركبير فرعى 103 209652 مشاغل 19,900,000 105,600,000 1391 1393/08/04 119543 حسن رضائى 62

خ اميركبير محله جواديه پ67 209652 مشاغل 9,000,000 52,500,000 1391 1393/08/18 135074 مرتضى نيلى احمدآبادى 63

آدريان ك رضائى پ85 209652 مشاغل 25,000,000 126,000,000 1391 1393/08/04 119579 رمضانعلى رضائى 64

آدريانك گلبرگ 209652 مشاغل 32,875,000 157,500,000 1391 1393/08/04 119661 حسين يدالهى 65

خ اميركبير فرعى 103 209652 مشاغل 20,500,000 108,000,000 1391 1393/08/04 119670 حسينعلى جعفرى 66

اميركبير مقابل فرمانداى 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1394/04/31 57042 محمدرضا فيض بخش 67

اميركبير مقابل فرمانداى 209652 مشاغل 25,000,000 126,000,000 1388 1394/04/31 57038 منصور دقيق 68

اميركبير مقابل منبع آب 209652 مشاغل 16,500,000 90,000,000 1388 1394/04/31 57036 على اكبر يراقچى 69

خ شهردارى خ باغبان 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1394/04/31 57029 رضا زمانى 70

خ باغبان 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1394/04/31 57038 سيف اله صفرى 71

خمينى شهر 209652 مشاغل 89,000,000 360,000,000 1388 1394/04/31 55465 بافندگى صالحى 72

كوه كوچك 209652 مشاغل 2,700,000 18,000,000 1388 1394/04/31 57768 بيژن امان الهى 73

بلوار توحيد ك 19 209652 مشاغل 1,080,000 7,200,000 1388 1394/04/31 57767 فرزانه صمدى فروشانى 74

خمينى شهر 209652 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/31 57041 حسين رضائى 75

آدريان 209652 مشاغل 16,500,000 90,000,000 1388 1394/04/31 57039 اكبر اعاقيان 76

خ اميركبير 209652 مشاغل 10,500,000 60,000,000 1388 1394/04/31 57033 روح اله رضائى 77

آدريان جنب بهدارى 209652 مشاغل 10,500,000 60,000,000 1388 1394/04/29 55457 عباس رضائى 78

اميركبير جنب نمايشگاه سجاد 209652 مشاغل 7,900,000 147,000,000 1392 1394/01/25 6374  محمدعلى اسماعيلى شيخ
شبانى

79

اميركبير بعد از سايپا 209652 مشاغل 175,400,000 648,000,000 1388 1394/04/29 55474 رضا گلكار 80

خمينى شهر 209652 مشاغل 20,500,000 108,000,000 1388 1394/04/31 57044 ايرج ميرزائى 81

خ 45 مترى 209652 مشاغل 3,105,000 20,700,000 1388 1394/04/31 57043 مهدى محمديان 82

كوه كوچك 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1393/08/18 124814 گيتى نوين فرد 83

كوه كوچك 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1391 1393/08/18 124690 تقى رضائى 84

كوه كوچك 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1390 1393/08/18 124688 تقى رضائى 85

كوه كوچك 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1389 1393/08/18 124687 تقى رضائى 86

كوه كوچك 209652 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1393/08/18 124684 تقى رضائى 87

بلوار توحيد جنب مسجد مالحيدر 209652 مشاغل 2,700,000 18,000,000 1390 1393/08/18 136218 غالمرضا صادقى 88

بلوار توحيد جنب مسجد مالحيدر 209652 مشاغل 2,700,000 18,000,000 1391 1393/08/18 125106 غالمرضا صادقى 89

ابتداى جاده آدريان 209652 مشاغل 29,500,000 144,000,000 1388 1394/04/31 57760 بافندگى يارى 90

209653 خ شريعتى حنوبى مشاغل 9,636,141,000 8,391,600,000 1388 قطعى 1394/06/30 89284 فتح اله مسعوديان 91

209653 خ شريعتى حنوبى مشاغل 2,934,585,280 8,581,672,222 متمم 88 1394/04/31 57766 فتح اله مسعوديان 92

خ امام جنوبى 209653 مشاغل 6,900,000 42,000,000 1388 1394/04/31 56895 رمضانعلى رفيعى 93

خ امام جنوبى 209653 مشاغل 15,300,000 84,000,000 1390 12/04/1394 40538 رمضانعلى رفيعى 94

خ امام جنوبى 209653 مشاغل 2,700,000 18,000,000 1388 1394/04/31 56879 مصطفى قصرى 95

خ امام 209653 مشاغل 19,500,000 104,000,000 1388 1394/04/12 40535 آقاى پيمانى 96

خيابان امام شمالى 209654 مشاغل 17,680,800 96,000,000 1388 1394/04/25 50662 محمد قنبرى 97

خيابان امام شمالى 209654 مشاغل 21,596,870 112,500,000 1388 1394/04/25 50663 ملك عبدالمهدى 98

صدوقى كوه كوچك 209654 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1388 1394/04/25 50636 محمود همدانى پور 99

صدوقى 209654 مشاغل 83,497,400 342,000,000 1388 1394/04/25 50660 ريسمانچيان 100

دوشاخ 209654 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1388 1394/04/28 54019 رضا مهرى 101

دوشاخ 209661 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1388 1394/04/26 52645 اكبر رسول زاده 102

هفتصد دستگاه 209661 مشاغل 11,700,000 66,000,000 1388 1394/04/26 51704 مجتبى عسگرى 103

شهرك صنعتى 209661 مشاغل 142,838,000 540,000,000 1388 1394/04/21 46774 بافندگى موسوى 104

خمينى شهر 209661 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1388 1394/04/21 46746 حسين كوشكى 105

خمينى شهر 209661 مشاغل 27,216,250 135,000,000 1388 1394/04/21 46809 رسول كاظمى 106

روبروى دادگسترى 209661 مشاغل 21,820,650 113,400,000 1388 1394/04/21 46882 كودوسم پيمانى 107

دوشاخ 209661 مشاغل 7,131,360 43,200,000 1388 1394/04/21 46885 بافندگى فروزش 108

شهرك صنعتى 209661 مشاغل 6,891,600 42,000,000 1388 1394/04/21 46886 احمد جعفرى 109

خ سعيدى 209661 مشاغل 719,962,500 2,250,000,000 1388 1394/04/21 46887 قاسم حاج حيدرى 110

دوشاخ 209661 مشاغل 13,784,700 76,500,000 1388 1394/04/26 52706 على اميريوسفى 111

خ حافظ 209661 مشاغل 10,246,800 58,500,000 1388 1394/04/26 52713 آذين سنگ 112

خ حافظ 209661 مشاغل 8,689,800 51,000,000 1388 1394/04/26 52715 انجماد كارتن 113

بلوار دانشجو 209661 مشاغل 11,686,800 66,000,000 1388 1394/04/26 52723 حمزه پ 114

دوشاخ 209661 مشاغل 8,569,920 50,400,000 1388 1394/04/30 56555 مسعود عباس زاده 115

بعد از سنگبرى پاتريس 209661 مشاغل 10,008,480 57,600,000 1388 1394/04/30 56556 احمدرضا اخوان ميرى 116

آپارتمان زيتون 209661 مشاغل 81,159,740 334,200,000 1388 1394/04/30 56559 سيدمهدى علوى 117

شهرك دامداران 209661 مشاغل 7,730,760 46,200,000 1388 1394/04/31 56848 مهدى افتخارى 118

خمينى شهر 209661 مشاغل 5,692,800 36,000,000 1388 1394/04/29 54597 بهرام كيامنش 119

خمينى شهر 209661 مشاغل 6,412,080 39,600,000 1389 1394/04/29 54598 بهرام كيامنش 120

خمينى شهر 209661 مشاغل 7,131,360 43,200,000 1390 1394/04/29 545601 بهرام كيامنش 121

خمينى شهر 209661 مشاغل 7,850,640 46,800,000 1391 1394/04/29 545604 بهرام كيامنش 122

منظريه 209661 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1388 1394/04/26 52657 اصغر عمادى 123

دوشاخ 209661 مشاغل 12,885,600 72,000,000 1388 1394/04/26 52647 على رسول زاده 124

جاده اصغر آباد 209661 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1388 1394/04/26 52646 عموشاهى 125

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         
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ميدان قدس خ دهقانيان 209661 مشاغل 11,686,800 66,000,000 1388 1394/04/30 56562 رضا خانى 126

ك فرهنگ 209661 مشاغل 9,289,200 54,000,000 1388 1394/04/30 56563 عباس مجيرى 127

شهيد بهشتى 209661 مشاغل 9,289,000 54,000,000 1388 1394/04/30 56551 محمدعلى كارخيران 128

خ هاتف ك قصابى 209661 مشاغل 4,973,520 32,400,000 1388 1394/04/30 56549 تقى رزاقى 129

شهيد مدنى 209661 مشاغل 4,045,950 27,000,000 1388 1394/04/26 52641 يونس صادقى 130

بلوار بسيج هفتصد دستگاه 209661 مشاغل 4,045,950 27,000,000 1388 1394/04/26 52710 حميد حميديان 131

خ حافظ ك سنجدى 209661 مشاغل 4,045,950 27,000,000 1388 1394/04/26 52712 اميرمهدى عموتقى 132

مجتمع مسكونى صدف 209661 مشاغل 4,495,500 300,000,000 1388 1394/04/30 56564 هوشنگ يدالهى 133

منظريه 209661 مشاغل 30,213,250 147,000,000 88 1393/10/11 150115 محمد حداد 134

خيابان هاتف 209661 مشاغل 7,850,640 46,800,000 88 1393/10/11 150103 محمود احمديان 135

خيابان هاتف 209661 مشاغل 7,850,640 46,800,000 89 1393/10/11 150104 محمود احمديان 136

خمينى شهر 209661 مشاغل 16,482,000 90,000,000 90 1393/10/11 150098 امير احمديان 137

دوشاخ 209661 مشاغل 12,885,600 72,000,000 88 1393/10/11 150102 ايرج رمضانى 138

خيابان هاتف 209661 مشاغل 5,692,800 36,000,000 88 1393/10/11 15101 محمد اميريان 139

خيابان هاتف 209661 مشاغل 9,289,200 54,000,000 89 1393/10/11 150100 محمد اميريان 140

بل بهشت خ بوستان 209661 مشاغل 7,536,000 45,000,000 88 1393/10/11 150114 غالمعلى جمالى 141

منظريه ارغوانيه مجتمع امام على 209661 مشاغل 509,181,240 1,653,600,000 88 1393/12/11 169162 مجيد عارفى نيا 142

منظريه ارغوانيه مجتمع امام على 209661 مشاغل 400,614,910 1,343,100,000 89 1393/12/12 169161 مجيد عارفى نيا 143

منظريه ارغوانيه مجتمع امام على 209661 مشاغل 143,838,000 540,000,000 90 1393/12/13 169164 مجيد عارفى نيا 144

منظريه ارغوانيه مجتمع امام على 209661 مشاغل 749,181,000 2,340,000,000 91 1393/12/14 169165 مجيد عارفى نيا 145

209661 خمينى شهربازارچه فجر  مشاغل 99,681,200 396,000,000 88 1393/10/11 150110 سلحشور گشتساب 146

209661 خمينى شهربازارچه فجر  مشاغل 178,802,000 660,000,000 89 1393/10/12 150109 سلحشور گشتساب 147

209661 خمينى شهربازارچه فجر  مشاغل 51,192,250 231,000,000 90 1393/10/13 150108 سلحشور گشتساب 148

209661 خمينى شهربازارچه فجر  مشاغل 54,488,950 244,200,000 91 1393/10/14 150107 سلحشور گشتساب 149

خمينى شهر شريعتى شمالى برشكارى محمد 209663 مشاغل 10,548,000 60,000,000 1388 1393/04/06 37911 محمد دهقان-5109 150

فلكه دانشگاه 209663 مشاغل 11,351,200 64,000,000 1388 1393/04/31 58548 مهدى رستگارى-5122 151

خ بسيج كوچه ورزشگاه 209663 مشاغل 12,957,600 72,000,000 " 1393/04/06 37914 تراشكارى شاهين-5108 152

فلكه دانشگاه صنعت بعد ازپمپ بتزين 209663 مشاغل 13,560,000 75,000,000 " 1393/04/06 37906 محسن ناطقى-5047 153

خ 17شهريور دستگرد 209663 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1389 1393/04/06 37909 حبيب صادقى-5113 154

خ بسيج كوچه جعفرى 209663 مشاغل " " 1388 1393/04/06 37931 بهمن صالحى -5007 155

بلوارامام خمينى 209663 مشاغل 17,294,880 93,600,000 " " 37942 عبدالعلى رحيم نژاد-5086 156

خ بسيج چهارراه سادات 209663 مشاغل 15,849,120 86,400,000 " " 37901 احمد براتى -5067 157

خ بسيج بعدازابابصر 209663 مشاغل 20,581,000 108,000,000 " " 37930 سعيدميرجمالى-5002 158

خ بسيج جنب مدرسه راهنمايى 209663 مشاغل 20,881,900 109,200,000 " " 37903 ميثم صادقى-5026/1 159

خ امام خمينى دستگرد 209663 مشاغل 25,094,500 126,000,000 " " 37915 اصغرمعينى-5107 160

خ بسيج چهارراه سادات 209663 مشاغل 26,222,870 130,500,000 " " 37928 كارگاه سپاهان صنعت-5047 161

خ بسيج كوچه مقابل مسجدالرضا 209663 مشاغل 45,405,250 207,000,000 " " 37905 غالمرضا كمالى-5075 162

سه راه معلم 209663 مشاغل 55,560,620 247,500,000 " " 37935 صنايع سنگ اهورا-5099 163

خ شريعتى 209663 مشاغل 56,776,400 252,000,000 " " 37919 حسن برخوردارى-5066 164

خ امام خمينى خ بسيج 209663 مشاغل 60,384,800 264,000,000 " " 37946 محمدرضا محبى-5117 165

خ بسيج گوچه ظفرى 209663 مشاغل 82,035,200 336,000,000 " " 37927 صنايع دستى نگار-5083 166

فلكه دانشگاه 209663 مشاغل 89,252,000 360,000,000 " 1393/04/31 58550 محمدرستگارى -5123 167

شريعتى شمالى جنب بانك تجارت 209663 مشاغل 877,755,000 2,700,000,000 1391 1393/10/22 153459 زهره گلكار-2715 168

خمينى شهر خ مدرس 209665 مشاغل 125,336,000 480,000,000 1391 1394/01/19 2665 عليرضا آقابابائى 169

خمينى شهر خ مدرس 209665 مشاغل 23,590,000 120,000,000 1390 1394/01/19 2658 عليرضا آقابابائى 170

خمينى شهر خ مدرس 209665 مشاغل 29,608,000 144,000,000 1389 1394/01/19 2657 عليرضا آقابابائى 171

خمينى شهر خ مدرس 209665 مشاغل 31,112,500 150,000,000 1388 1394/01/19 2634 عليرضا آقابابائى 172

خمينى شهر خ كهندژ 209665 مشاغل 16,572,000 90,000,000 1388 1394/04/28 54029 عبداله ماندگارى 173

خمينى شهر خ كهندژ 209665 مشاغل 20,500,000 108,000,000 1388 1394/04/24 50051 حسن رحيمى 174

خمينى شهر خ كهندژ 209665 مشاغل 20,500,000 108,000,000 1388 1394/04/24 50050 سعيد كوشكى 175

خمينى شهر خ كهندژ 209665 مشاغل 56,600,000 252,000,000 1388 1394/04/24 50048 حسن موسوى 176

خمينى شهر خ كهندژ 209665 مشاغل 28,320,500 139,282,000 1388 1394/04/25 51449 على كشورى 177

بلوار الغدير 209671 مشاغل 53,500,000 240,000,000 1388 1393/10/06 148023 فرشيد چاوشى 178

بلوار الغدير 209671 مشاغل 466,500,000 1,530,000,000 1389 1393/10/06 148024 فرشيد چاوشى 179

بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,075,500,000 3,270,000,000 1390 1393/10/06 148025 فرشيد چاوشى 180

بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,629,180 10,800,000 1388 1393/09/27 146090 على نصيرى 181

بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,620,000 10,800,000 1389 1393/09/27 146091 على نصيرى 182

بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,629,180 10,800,000 1390 1393/09/27 146092 على نصيرى 183

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 

در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         
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بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,629,180 10,800,000 1391 1393/09/27 146093 على نصيرى 184

بلوار الغدير 209671 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1388 1393/09/27 146114 مهدى مالكى 185

بلوار الغدير 209671 مشاغل 1,629,180 10,800,000 1388 1394/04/30 56352 حسين مستاجران 186

اضغرآباد 209671 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1388 1394/04/26 52755 پوشال يوسفى 187

بلوار امام 209671 مشاغل 5,246,880 33,600,000 1388 1394/04/26 52741 محمد 188

دامدارى دهقانى 209671 مشاغل 2,262,750 15,000,000 1388 1394/04/26 52745 شفيع دهقانى 189

الغدير 209671 مشاغل 900,000 6,000,000 1388 1394/04/30 56359 اسماعيل احمدى 190

كيلومتر 1 جاده نجف آباد 209671 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1388 1394/04/26 52722 مسعود اعتمادزاده 191

اصغر آباد 209671 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1388 1394/04/26 52727 حسن صرامى 192

جاده نجف آباد 209671 مشاغل 161,420,000 600,000,000 1388 1394/04/26 52731 سيدرضا مهرى 193

الغدير 209671 مشاغل 10,548,000 60,000,000 1388 1394/04/26 52735 محمد ور 194

الغدير 209671 مشاغل 38,635,000 180,000,000 1388 1394/04/26 52737 پخش مواد غذائى مبين 195

كوشك 209671 مشاغل 7,837,200 46,500,000 1388 1394/04/26 52752 على محمد ايروانى 196

كوشك 209671 مشاغل 7,536,000 45,000,000 1388 1394/04/26 52748 حسام خالقى 197

كوشك 209671 مشاغل 3,150,000 21,000,000 1388 1394/04/26 52769 على فرهادى 198

الغدير 209671 مشاغل 12,957,600 72,000,000 1388 1394/04/30 56356 رنگ و مواد شيميائى ميناب 199

كوشك 209671 مشاغل 49,918,750 225,000,000 1388 1394/04/31 57048 شهرام كيانى 200

الغدير 209671 مشاغل 5,728,800 36,000,000 1388 1394/04/31 57046 محسن نيلى 201

اصغرآباد 209671 مشاغل 2,986,830 19,800,000 1389 1393/09/27 146115 مهدى مالكى 202

اصغرآباد 209671 مشاغل 3,258,360 21,600,000 1390 1393/09/27 146116 مهدى مالكى 203

اصغرآباد 209671 مشاغل 2,715,300 18,000,000 1391 1393/09/27 146117 مهدى مالكى 204

الغدير 209671 مشاغل 6,933,600 42,000,000 1389 1393/09/27 146104 عباس محمدزاده 205

الغدير 209671 مشاغل 8,138,400 48,000,000 1388 1393/09/27 146103 عباس محمدزاده 206

الغدير 209671 مشاغل 71,210,000 300,000,000 1388 1394/04/30 56348 محمد اويسى 207

الغدير 209671 مشاغل 4,525,500 30,000,000 1388 1394/04/30 56346 احمد محمدپور 208

اصغرآباد 209671 مشاغل 38,635,000 180,000,000 1388 1394/04/30 56344 اميد حاج هاشمى 209

الغدير 209671 مشاغل 3,258,360 21,600,000 1388 1394/04/30 56342 جمال عزتى 210

اصغرآباد 209671 مشاغل 4,072,950 27,000,000 1388 1394/04/30 56340 على و محمد عمادى و شركا 211

اصغرآباد 209671 مشاغل 9,343,200 54,000,000 1388 1394/04/26 52759 محسن هاشمى 212

كوشك 209671 مشاغل 1,156,500 7,710,000 1389 1393/10/06 148013 محسن جعفرى 213

كوشك 209671 مشاغل 877,500 5,850,000 1390 1393/10/06 148014 محسن جعفرى 214

قلعه اميريه 209671 مشاغل 25,997,200 129,600,000 1388 1393/09/27 146110 حسن محمودى 215

قلعه اميريه 209671 مشاغل 25,094,500 126,000,000 1389 1393/09/27 146111 حسن محمودى 216

قلعه اميريه 209671 مشاغل 20,581,000 108,000,000 1390 1393/09/27 146112 حسن محمودى 217

قلعه اميريه 209671 مشاغل 9,343,200 54,000,000 1388 1393/09/27 146095 تبار هاشمى 218

الغدير 209671 مشاغل 6,933,600 42,000,000 1391 1393/09/27 146109 عباس محمدزاده 219

الغدير 209671 مشاغل 6,933,600 42,000,000 1390 1393/09/27 146107 عباس محمدزاده 220

الغدير آهن آالت ايفل 209671 مشاغل 771,000,000 2,400,000,000 1388 1393/10/06 148033 بابك قاسمى اشكفتكى 221

اصغر آباد باسكول محمد رسول اله 209671 مشاغل 4,072,950 27,000,000 1388 1394/04/30 56350 جالل هاشمى 222

اصغرآباد 209671 مشاغل 13,560,000 75,000,000 1388 1393/09/27 146118 يعقوب زرگريان 223

اصغرآباد 209671 مشاغل 13,560,000 75,000,000 1388 1393/09/27 146118 يعقوب زرگريان 223

اصغرآباد 209671 مشاغل 10,548,000 60,000,000 1389 1393/09/27 146119 يعقوب زرگريان 224

اصغرآباد 209671 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1390 1393/09/28 146120 يعقوب زرگريان 225

اصغرآباد 209671 مشاغل 13,560,000 75,000,000 1391 1393/09/29 146212 يعقوب زرگريان 226

كوشك 209671 مشاغل 1,296,000 8,640,000 1388 1393/10/06 148012 محسن جعفرى 227

درچه كوى بافندگان 209672 مشاغل 89,000,000 360,000,000 1388 1394/04/26 52878 مرتضى مرتضوى 228

درچه اتوبان ذوب آهن 209672 مشاغل 4,331,250 28,875,000 1392 1394/04/26 52862 اكبر رحمتى 229

درچه اتوبان ذوب آهن 209672 مشاغل 5,992,500 37,500,000 1390 1393/10/21 153131 ايمان خسروى چم پيرى 230

درچه خ نيروگاه 209672 مشاغل 60,200,000 264,000,000 138 1394/04/30 56652 محمد صدرى 231

درچه اتوبان ذوب آهن 209672 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/31 57758 سعيد فتاحى 232

درچه اسالم آباد 209672 مشاغل 5,220,000 33,600,000 1390 1393/10/09 149321 حسن مظاهرى 233

الغدير سرويس جنوب 209673 مشاغل 24,968,500 126,000,000 1389 1394/05/25 64315 من درخشان 234

الغدير كوچه شاه چراغ 209673 مشاغل 4,793,700 31,500,000 1389 1394/05/25 64314 منصور رضائى 235

الغدير مقابل شركت قند 209673 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1389 1394/05/25 64309 مهر يادگار 236

درچه خ امام مقابل برق منطقه اى 209673 مشاغل 18,974,500 102,000,000 1389 1394/05/25 64601 مهدى عابدى 237

الغدير روبروى خط كوشك 209673 مشاغل 10,488,000 60,000,000 1389 1394/05/25 64289 كاغذ سازى 238

درچه 209673 مشاغل 16,500,000 90,000,000 1388 1394/04/25 51475 اسماعيل سليمانى 239

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/25 51472 اكبر كريمى 240

درچه 209673 مشاغل 6,420,000 39,600,000 1388 1394/04/25 51478 آقاى فشاركى 241

درچه 209673 مشاغل 16,500,000 90,000,000 1388 1394/04/25 51480 محمد عليرضائى 242

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/25 51483 آقاى شعبانى 243

درچه 209673 مشاغل 6,420,000 39,600,000 1388 1394/04/25 51485 محمدحسين شريفيان 244

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/25 51478 ابئالفضل اعالئى 245

درچه 209673 مشاغل 13,500,000 75,000,000 1388 1394/04/31 56956 محسن نصر 246

سه راه درچه 209673 مشاغل 11,700,000 66,000,000 1388 1394/04/31 56951 ايرج ميرزائى 247

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         
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ساعت جلسه تاريخ تشكيل جلسه اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد  تاريخ برگ دعوت هيات
حل اختالف مالياتى شماره برگ دعوت هيات حل اختالف مالياتى نام ونام خانوادگى رديف

13:30 1394/09/14 49,300,000 223,200,000 1384 1394/07/13 2145 نصراله يزدانپناه 1

13:30 1394/09/14 24,968,500 126,000,000 1386 1394/07/13 2146 صلح ميرزايى 2

13:30 1394/09/14 52,000,000 234,000,000 1387 1394/07/13 2148 صلح ميرزايى 3

13:30 1394/09/14 34,000,000 162,000,000 1388 1394/07/13 2147 صلح ميرزايى 4

13:30 1394/09/14 56,524,400 252,000,000 1386 1394/07/13 2149 محمدعلى ديانى 5

خمينى شهر 209673 مشاغل 23,500,000 120,000,000 1388 1394/04/31 56948 قدير قربانى 248

الغدير تقاطع اول 209673 مشاغل 49,850,670 225,402,677 1388 1394/04/31 58053 اخوان مصلحى 249

الغدير 209673 مشاغل 12,900,000 72,000,000 1388 1394/04/31 580480 هاشم هاشمى 250

سه راه خمينى شهر 209673 مشاغل 35,125,000 166,500,000 1388 1394/04/31 57431 محمد بهشتى 251

الغدير ك سرويس جنوب اولى فرعى 209673 مشاغل 72,800,000 306,000,000 1388 1394/04/21 46884 محمدرضا شوشترى 252

ميدان ميوه و تره بار درچه غرفه 24 شمالى 209673 مشاغل 11,100,000 63,000,000 1388 1394/04/21 46807 آهن آالت اميد 253

الغدير جنب كوشك 200 متر بعد از پاسگاه 209673 مشاغل 96,200,000 384,000,000 1388 1394/04/21 46831 مصطفى سلطانيان تيرانچى 254

درچه خ فجر3 209673 مشاغل 7,500,000 45,000,000 1388 1394/04/24 50392 مصطفى قاسمى 255

ميدان ميوه و تره بار درچه 209673 مشاغل 4,980,000 32,400,000 1388 1394/04/24 50395 عباس اميرى 256

درچه خ امام 209673 مشاغل 29,500,000 144,000,000 1388 1394/04/26 53010 عباس حيدريان 257

جاده نجف آباد 209673 مشاغل 16,500,000 90,000,000 1388 1394/04/26 53023 اميرمنصور بخرى 258

الغدير جنب سرويس جنوب 209673 مشاغل 6,900,000 42,000,000 1388 1394/04/26 53103 سيداحمد حسينى 259

درچه نبش كانال 209673 مشاغل 89,000,000 360,000,000 1388 1396/04/24 50371 غالمعلى هاشميان 260

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/26 53004 آهن آالت حيدرى 261

تيرانچى 209673 مشاغل 6,300,000 39,000,000 1388 1394/04/26 53026 حسين سلطانيان 262

درچه 209673 مشاغل 53,500,000 240,000,000 1388 1394/04/26 53028 پخش ازغند 263

209673 سه راه مشاغل 6,900,000 42,000,000 1388 1394/04/26 53029 اميد كريمى 264

تيرانچى 209673 مشاغل 38,500,000 180,000,000 1388 1394/04/26 53032 مصطفى سلطانيان 265

ترمينال درچه 209673 مشاغل 197,000,000 720,000,000 1388 1394/04/26 53039 محمد كريمى 266

درچه 209673 مشاغل 7,140,000 43,200,000 1388 1394/04/26 53043 على كريمى 267

درچه 209673 مشاغل 9,300,000 54,000,000 1388 1394/04/26 53046 اسماعيل كريم زاده 268

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/26 53049 آقاى نصوحى 269

درچه 209673 مشاغل 6,420,000 39,600,000 1388 1394/04/26 53099 اسماعيل سليمانى 270

درچه خ امام 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/26 50383 مهدى عابدى 271

درچه خ امام روبروى مدرسه شاهد 209673 مشاغل 5,100,000 33,000,000 1388 1394/04/24 50384 محمد شاه نظرى 272

درچه خ امام 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/24 50385 سازه افراز البرز 273

درچه نبش كانال 209673 مشاغل 89,000,000 360,000,000 1388 1394/04/24 50371 غالمعلى هاشميان 274

درچه 209673 مشاغل 5,700,000 36,000,000 1388 1394/04/27 54048 رضا هرندى 275

اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

 خمينى شهر منظريه
 بلوار دانشجو جنب بانك

مسكن

 : آدرس اداره

منبع مالياتى اداره اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد  مرحله
نام ونام خانوادگى شماره راى تاريخ راى رسيدگى رديف

مشاغل 209652 143,000,000 5540,000,000 1388 هيات بدوى 1393/11/21 3668 مرتضى نيلى 1

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         

در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به موديان مشروحه ذيل ابالغ مى گردد راس ساعت         تاريخ هاى تعيين شده ذيل در هيات حل اختالف مالياتى كه در محل  تشكيل مى گردد 
حضور بهمرسانيد . در غير اينصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون ماليات هاى مستقيم راى صادره قطعى و الزم االجرا خواهد بود.        

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشـتن اعتراض (با رعايت مفاد 247 الحاقى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ارديبهشت 1388) ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره                   واقع در خيابان              مراجعه و اليحه اعتراضيه خود را به اداره امور مالياتى تسليم نماييد.  

م الف:20078



14روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1702 | دوشنبه20 مهر 1394 | 28 ذى الحجه 1436

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد   تاريخ برگ
تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

خ جى روبروى بهدارى سيد الشهدا 2006 مشاغل 15283200 84000000 1391 94/8/15 133967 محمد حدادى 1

2006 جى شهرك اريسون ك ميخك مشاغل 13485000 75000000 1391 93/7/23 122357 محمدصيفورى 2

2006 جى شهرك اريسون ك ميخك مشاغل 13485000 75000000 1390 93/7/23 122356 محمدصيفورى 3

2006 جى شهرك اريسون ك ميخك مشاغل 13485000 75000000 1389 93/7/23 122355 محمد صيفورى 4

2006 جى شهرك اريسون ك ميخك مشاغل 13,485,000 75,000,000 1388 93/7/23 122354 محمدصيفورى 5

خ جى 2006 مشاغل 12,486,000 70,000,000 1391 94/7/24 122772 يوسف اقاى 6

خ جى 2006 مشاغل 12,486,000 70,000,000 1390 94/7/24 122770 يوسف اقاى 7

خ جى 2006 مشاغل 12,486,000 70,000,000 1389 94/7/24 122767 يوسف اقاى 8

خ جى 2006 مشاغل 12486000 70000000 1388 94/7/24 122765 يوسف اقاى 9

جى ابرجنب بانك كشاورزى 2006 مشاغل 14484000 80000000 1388 94/4/25 63886 عباسعلى غالمى فشاركى 10

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1391 93/7/30 127496 احمد زمانى خوراسگانى 11

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1390 93/5/23 91750 احمد زمانى خوراسگانى 12

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1389 93/5/23 91748 احمد زمانى خوراسگانى 13

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1388 93/5/23 91746 احمد زمانى خوراسگانى 14

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 12885600 72000000 1391 93/7/30 127504 حسين زمانى خوراسگانى 15

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 12885600 72000000 1390 93/5/23 91863 حسين زمانى خوراسگانى 16

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 12885600 72000000 1389 93/5/23 91861 حسين زمانى خوراسگانى 17

خوراسگان خ سلمان 2006 مشاغل 12885600 72000000 1388 93/5/23 91858 حسين زمانى خوراسگانى 18

خوارسگان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1391 93/7/30 127523 حبيب اهللا محمد زمانى 19

خوراسگان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1390 93/5/23 91877 حبيب اهللا محمد زمانى 20

خوراسگان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1389 93/5/23 91875 حبيب اهللا محمد زمانى 21

خوارسگان 2006 مشاغل 16482000 90000000 1388 93/5/23 91875 حبيب اهللا محمد زمانى 22

خوراسگان 2006 مشاغل 10937550 62250000 1391 93/7/23 122361 مهدى سيفى 23

خوراسگان 2006 مشاغل 10937550 62250000 1390 93/7/23 122360 مهدى سيفى 24

خواسگان 2006 مشاغل 10937550 62250000 1389 93/7/23 122359 مهدى سيفى 25

خواسگان 2006 مشاغل 10488000 60000000 1388 93/7/23 122358 مهدى سيفى 26

2006 جى ايسگاه ابر طبقه فوقانى مشاغل 18674800 100800000 1391 94/7/24 122941 اكبرفروغى ابرى 27

جى مقابل اذاره برق 2006 مشاغل 12286200 69000000 1391 24/12/92 185199 محمدحسين اعتباريان 28

اتوبان اقابابايى اطشاران 2006 مشاغل 11087400 63000000 1391 93/7/24 122875 احمدفروغى ابرى 29

خوراسگان 2006 مشاغل 14683800 81000000 1391 93/7/30 127221 رضا رائى 30

خواسگان 2006 مشاغل 14683800 81000000 1390 93/5/23 91833 رضا رائى 31

خوراسگان 2006 مشاغل 14683800 81000000 1389 93/5/23 91830 رضا رائى 32

خوراسگان 2006 مشاغل 14683800 81000000 1388 93/5/23 91826 رضا رائى 33

خوراسگان 2006 مشاغل 12877610 71960000 1389 93/9/10 141733 شهناز دهقانى عشرت ابادى 34

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

جاده فرودگاه/آمرزيده آباد/دامدارى ميرعالئى 2006 مشاغل 55/313/200 247/500/000 88 94/4/26 64721 محمود     عالئى 26

بين 6 راه وخاتون آباد 2006 مشاغل 43/450/000 200/000/000 88 94/4/26 65264 اتحاداستيل   نادرى 27

3راه فرودگاه/2كيلومترى داخل جاده نائين/ج كارخانه    2006 مشاغل 76/904/000 320/000/000 88 94/4/28 65431 كارگاه سنگين بورينگ ابتكار 28

6راه/ كارخانه قند 2006 مشاغل 180/600/200 666/000/000 88 94/4/30 66608 رسول   فتاحى 29

ج نائين/  بعد از پايانه شرق 2006 مشاغل 518/412/000 1/680/000/000 88 94/4/31 67149 محسن    سهرابى 30

2006 ج نائين/  2,5 كيلومترى بعداز پايانه شرق/ج آجر مهاجرين مشاغل 124/856/000 480/000/000 88 94/4/20 59859 محسن    سهرابى 31

آمرزيده آباد 2006 مشاغل 64/166/750 277/500/000 88 94/4/31 67406 على  ميرزمانى دستجردى 32

هفتون/بين 6 راه وخاتون آباد 2006 مشاغل 160/820/000 600/000/000 88 94/4/31 67562 آقاى   نادرى 33

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در 
غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

م الف:20078

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. در 
غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .
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در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى 
مربوطه مراجعه نماييد. در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد.

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

خ جى جنب شهوند مجتمع صبا مغازه 353 2006 518412000 مشاغل 1680000000 91 93/8/1 129170 غالمرضااعرج شيروانى 1

خ جى جنب شهوند مجتمع صبا مغازه 353 2006 518415000 مشاغل 1680000000 90 93/8/1 129168 غالمرضااعرج شيروانى 2

خ جى جنب شهوند مجتمع صبا مغازه 353 2006 518412000 مشاغل 1680000000 89 93/8/1 129166 غالمرضااعرج شيروانى 3

خ جى جنب شهوند مجتمع صبا مغازه 353 2006 518412000 مشاغل 1680000000 88 93/8/1 129164 غالمرضااعرج شيروانى 4

خ جى كنگازيان 2006 38,455,000 مشاغل 180,000,000 91 93/7/23 122340 حميد مكارييان 5

خ جى كنگازيان 2006 3,845,500 مشاغل 180,000,000 90 93/7/23 122339 حميد مكارييان 6

خ جى كنگازيان 2006 38,455,000 مشاغل 180,000,000 89 93/7/23 122338 حميد مكارييان 7

خ جى كنگازيان 2006 38,455,000 مشاغل 180,000,000 88 93/7/23 122337 حميد مكارييان 8

جى  چهاراه اريسون 2006 71389520 مشاغل 301600000 88 94/4/31 67560 محمد ابراهيم زاده 9

جى  چهاراه اريسون 2006 16482000 مشاغل 90000000 91 93/8/14 133534 محمد ابراهيم زاده 10

جى  چهاراه اريسون 2006 16482000 مشاغل 90000000 90 93/8/14 133532 محمد ابراهيم زاده 11

جى  چهاراه اريسون 2006 12885600 مشاغل 72000000 89 93/7/24 123061 محمد ابراهيم زاده 12

جى  چهاراه اريسون 2006 12885600 مشاغل 72000000 89 93/7/24 123057 محمد ابراهيم زاده 13

خ جى دانشسرا 2006 30850110 مشاغل 149550000 91 93/7/24 122986 حسن قزبانى 14

خ جى دانشسرا 2006 30850110 مشاغل 149550000 90 93/7/24 122984 حسن قزبانى 15

خ جى دانشسرا 2006 27103860 مشاغل 134550000 89 93/7/24 122982 حسن قزبانى 16

خ جى دانشسرا 2006 27103860 مشاغل 134550000 88 93/7/24 122980 حسن قزبانى 17

خ جى 2006 26092370 مشاغل 130500000 91 93/7/24 122972 ابوالفضل مالكى 18

خ جى 2006 26092370 مشاغل 130500000 90 93/7/24 12969 ابوالفضل مالكى 19

خ جى 2006 26092370 مشاغل 130500000 89 93/7/24 122966 ابوالفضل مالكى 20

خ جى 2006 26092370 مشاغل 130500000 88 93/7/24 122964 ابوالفضل مالكى 21

خ جى 2006 209790000 مشاغل 210000000 91 93/7/24 122781 مجيد حسينى 22

خ جى 2006 45947500 مشاغل 210000000 90 93/7/24 122779 مجيد حسينى 23

خ جى 2006 45947500 مشاغل 210000000 89 93/7/24 122777 مجيد حسينى 24

خ جى 2006 45947500 مشاغل 210000000 88 93/7/24 122775 مجيد حسينى 25

خ جى 2006 350580000 مشاغل 1200000000 90 93/5/19 88006 صادق محمدى 26

خ جى 2006 350580000 مشاغل 1200000000 89 93/5/19 88003 صادق محمدى 27

خ جى 2006 350580000 مشاغل 1200000000 88 93/5/19 87998 صادق محمدى 28

خواسگان 2006 20473000 مشاغل 108000000 91 93/7/24 123011 ايرج فرخ منش 29

خواسگان 2006 16482000 مشاغل 90000000 90 93/7/24 123008 ايرج فرخ منش 30

خواسگان 2006 16482000 مشاغل 90000000 89 93/7/24 123006 ايرج فرخ منش 31

خواسگان 2006 1648200 مشاغل 90000000 88 93/7/24 123004 ايرج فرخ منش 32

خواسگان 2006 20473000 مشاغل 108000000 91 93/7/30 127528 حسن زمانى 33

خواسگان 2006 20473000 مشاغل 108000000 90 93/5/23 91870 حسن زمانى 34

خواسگان 2006 20473000 مشاغل 108000000 89 93/5/23 91867 حسن زمانى 35

خواسگان 2006 20473000 مشاغل 108000000 88 93/5/23 91865 حسن زمانى 36

خ جى 2006 53440000 مشاغل 240000000 91 93/7/24 1227795 اقاى قاضى زاده 37

خ جى 2006 53440000 مشاغل 240000000 90 93/7/24 122791 اقاى قاضى زاده 38

خ جى 2006 53440000 مشاغل 240000000 89 93/7/24 122789 اقاى قاضى زاده 39

خ جى 2006 53440000 مشاغل 240000000 88 93/7/24 122787 اقاى قاضى زاده 40

خ جى 2006 106874000 مشاغل 420000000 91 93/7/24 122785 غالمرضا شيروانى 41

خ جى 2006 48345100 مشاغل 219600000 91 93/8/1 129241 غالمرضا موسوى 42

خ جى 2006 48345100 مشاغل 219600000 90 93/8/1 129239 غالمرضا موسوى 43

خ جى 2006 48345100 مشاغل 219600000 89 93/8/1 129237 غالمرضاموسوى 44

خ جى 2006 48345100 مشاغل 21600000 88 93/8/1 129234 غالمرضا موسوى 45

خ جى 2006 23170300 مشاغل 118800000 91 93/7/29 126955 حبيب اهللا محمد زمانى 46

امور مالياتى 2006
 اداره كل امور
 مالياتى استان

اصفهان

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

م الف: 20078
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان اصفهان

آدرس مودى اداره منبع مالياتى اصل ماليات درآمد مشمول ماليات سال عملكرد تاريخ برگ  تشخيص شماره برگ تشخيص نام ونام خانوادگى رديف

روستاى   هفشويه 2006 مشاغل 23/470/000 120/000/000 88 94/04/20 60052 محمد جعفر       فوده 18

پشت كارخانه قند/روستاى خاتون آباد 2006 مشاغل 780/649/500 2/430/000/000 88 94/04/20 59854 على           ابراهيمى 19

روستاى   خاتون آباد 2006 مشاغل 56/524/400 252/000/000 88 94/04/20 59804 احمد  اسماعيليان 20

روستاى    خاتون آباد 2006 مشاغل 780/649/500 2/430/000/000 88 94/04/20 59789 مهدى       اميدى 21

هفتون/ جنب كارخانه  عالى 2006 مشاغل 30/213/250 147/000/000 88 94/04/26 64564 محمد     دستگردى 22

جاده فرودگاه/ خ صنعت4/ پالك 50 2006 مشاغل 30/962/500 150/000/000 88 94/04/26 64615 سليم   قربانى 23

جاده فرودگاه/ خ صنعت4/ پالك 50 2006 مشاغل 30/962/500 150/000/000 88 94/04/26 64614 محب اله     مرادى 24

هتم  آباد( هتن آباد 2006 مشاغل 42/950/500 198/000/000 88 94/04/26 64600 حسن      نريمانى 25

در اجراى ماده 208 قانون ماليات ها با ابالغ اوراق مشروحه زير به موديان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاريخ درج در روزنامه شخصا يا بوسيله وكيل تام االختيار به اداره مالياتى مربوطه مراجعه نماييد. 
در غير اينصورت به استناد تبصره 239 قانون ماليات هاى مستقيم پرونده امر براى رسيدگى به هيات حل اختالف ارجاع خواهد گرديد .         

(
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ــان  بي ــا  ب ــان   اصفه ــتان  اس ــى  بازرس ــركل  مدي رود:  زاينـده 
ــاى  ه ــا دالل  ب ــدى  ــورد ج برخ ــتان  اس ــى  بازرس اداره  ــه  اينك
ــراد ف ا ــن  ي ا ــت:  گف ــت  اس داده  ــرار  ق ــر  مدنظ را  ــهردارى  ش
 در حاليكه در بسيارى از موارد شهردارى از حضور آنها بى اطالع است، موجب 

بدبينى مردم به كاركنان شريف شهردارى خواهند شد.
ــول محمودآبادى در نخستين نشست خبرى خود با   حجت االسالم سيد رس
خبرنگاران با بيان اينكه نظارت يك بحث عقالنى است، اظهار داشت:  گرچه 
يك مدير پيش از تصدى شغل خود مراحل تحصيلى و گزينشى را مى گذراند 
ــود و افرادى در  ــالمت ادارى عملكرد خ و در ابتداى امر خود بايد مراقب س
ــد؛ چراكه در معرض  ــد؛  اما نظام حكومتى نيز نبايد وى را رها كن كمين باش

فساد وآفت است.
وى با اشاره به ضرورت نظارت دستگاه هاى درون سازمانى بر كارمندان دولتى 
ــب نظم و انضباط  ــت و بايد مراق ــتگاه خود اس افزود: هر مدير ناظر عالى دس

كاركنان و مراودات درون ادارى و بيرونى كارمند خود باشد.
ــاره به اينكه اگر دستگاه هاى نظارتى  مديركل بازرسى استان اصفهان با اش
ــكيالتى به موقع نظارت و ورود كنند،  ديگر نيازى به ورود سازمان  درون تش
ــه دوانده و در نهايت باعث  ــت: درهركجا فساد ريش بازرسى نيست بيان داش
ــت نظارت هاى درون سازمانى به موقع  خسران براى حاكميت نظام شده اس
ــازمان بازرسى كل كشور از  ــاره به اينكه س ورود نكرده اند.وى در ادامه با اش
سازمان هاى وابسته به قوه قضاييه است و رييس اين سازمان بايد رتبه يك تا 
11 قضايى را داشته باشدگفت:  نظارت بر حسن اجراى امور و مجموع قوانين 
كشورى از وظايف سازمان بازرسى است كه نظارت قبل، حين و بعد را در بعد 
ــايل مالى و ادارى كاركنان و هرگونه اقدام و عملكرد يك سيستم ادارى مس
ــى به سه شيوه موردى،  ــاره به اينكه بازرس  برعهده دارد.محمودآبادى با اش
ــتاى ــى موردى در راس ــودگفت:  بازرس ــه اى و فوق العاده انجام مى ش برنام
ــكايت حضورى از دستگاه هاى  ــكايت هاى مردمى از طريق سامانه و يا ش  ش

دولتى، شهردارى ها و شوراى شهر است.
ــم انقالب براى  ــز به فرمان رهبر معظ ــى فوق العاده ني وى اضافه كرد: بازرس
تهيه گزارش جامع و با به درخواست رياست جمهورى، رييس قوه قضاييه يا
رياست مجلس شوراى اسالمى و وزرا انجام مى شود؛ بازرسى برنامه اى در قالب 

طرح، چك ليست و محورهاى مشخص است.
رويكرد اصالح گرايانه به امور ؛ از جمله سياست هاى سازمان بازرسى 
مديركل بازرسى استان اصفهان با اشاره به سياست هاى سازمان بازرسى كل 
ــت: كالن نگرى و ورود جدى به موضوعاتى كه تاثير عميق  كشور اظهار داش
ــل در داورى ها،  ــى و مدنظر قراردادن اين اص بر نظام ادارى دارد، واقع گراي
ــازمان هاى دولتى و رويكرد اصالح گرايانه به امور از جمله  تقويت ادارات و س

سياست هاى اين سازمان است.
وى با اشاره به اولويت هاى اداره كل بازرسى استان گفت: تقويت امر نظارت و 
مقدم بودن آن بر بازرسى،  از جمله اولويت هاى اين اداره است و در اين راستا 
ــيت هاى مردمى بر عملكرد كاركنان  تقويت نظارت همگانى از طريق حساس

دولتى شهردارى و شوراى شهرها در اين امر موثر است.
حجت االسالم محمودآبادى با بيان اينكه رسانه ها مى توانند در راستاى تقويت 
نظارت همگانى و شفافيت اين امر نقش به سزايى داشته باشند ابراز داشت: از 
جمله رويكردهاى ما تقويت و جذب بازرسان افتخارى است كه در اين راستا 

300 بازرس ثبت نام و مراحل گزينش آنها در حال سپرى است.
ــت كه  ــزار بازرس افتخارى اس ــق هدف ما جذب ه ــاره به اينكه اف وى با اش
ــوندگفت: نام اين  ــا انتخاب مى ش ــازمان ه ــت اول از درون خود س در اولوي

ــت و  تنها كدهايى به آنها  ــان ادارات مخفى اس افراد محفوظ و هويت بازرس
داده مى شود. مديركل بازرسى استان اصفهان بيان داشت: چنانچه در راستاى 
ــكل اتفاقى متوجه اين  گزارش هاى محرمانه متوجه شويم كه مديرى به ش

موضوع شده است از بازرسان افتخارى و مخبران حمايت كافى مى شود.
وى ادامه داد: هدف از جذب اين افراد نظارت به هنگام و به روز است تا  از طريق 

تذكر بهنگام جلوى هزينه هاى سنگين براى نظام گرفته شود.
ــاد و متخصص ــورد اعتم ــان م ــرد: اگر اين بازرس ــد ك ــادى تاكي محمودآب
ــى ادارات ديگر نيز ــراى بازرس ــوان ب ــوند،  از آنها مى ت ــخيص داده ش تش

 استفاده كرد و هر نهاد تحت نظارت دولت مكلف است در صورت درخواست 
ــور قانونا فرد موردنظر را در اختيار اين سازمان ــى كل كش ــازمان بازرس س

 قرار دهد.
محمودآبادى در ادامه با اشاره به اينكه سازمان بازرسى استان هاى كشور را 
به شش منطقه تقسيم كرده است تاكيد كرد:  بخش مركزى شامل پنج استان 
ــت كه  مركزى، كرمان، چهارمحال و بختيارى، يزد و به مركزيت اصفهان اس
مجموع برنامه ها و آموزش آنها برعهده مركز و مجموع گزارشات نيز به اصفهان 

واصل و به امضاء رييس منطقه مى رسد.
رييس سازمان بازرسى در منطقه شش كشور با بيان اينكه در اين  پنج استان 
ــده است گفت:  در طول شش ماهه نخست  185 بازرسى برنامه اى مصوب ش
سال 344 گزارش به دبيرخانه منطقه ارسال شده است كه از اين تعداد 214 
ــات تخلفات  ــورد كيفرى و 151  مورد گزارش مورد گزارش اصالحى، 38 م

ادارى بوده است.
وى با بيان اينكه در استان اصفهان نيز 47 گزارش برنامه اى مصوب شده است 
ابراز داشت:  مجموع شكايات ثبت شده در استان يك هزار و 35 مورد بوده كه 

از اين تعداد 713 مورد پس از غربالگرى به ادارات مرتبط ارسال شده است.
ــنهاد كيفرى  ــكايات 21 مورد پيش محمودآبادى با بيان اينكه از مجموع ش
ــن 70 مورد به  ــدند گفت: همچني ــتيم كه به محاكم قضايى معرفى ش داش
ــى به ادارات دولتى  ــنهاد اصالح تخلفات ادارى معرفى و 112 مورد نيز پيش
ــدارى وجود داشته است؛  ضمن اينكه  ارسال شد و 31 مورد نيز گزارش هش
مجموع پرونده هاى رسيدگى شده در 6 ماهه اول سال 319 مورد بوده است.

حضور اداره بازرسى استان در 425 جلسه مناقصه
ــده در 425  وى با بيان اينكه از مجموع 791 مورد مزايده و مناقصه اعالم ش
مورد از جلسات مزايده و مناقصات حضور داشتيم، افزود:  بر اين اساس از اين 
ــت تجديد داده شده كه در  تعداد چهار مورد باطل اعالم و 82 مورد درخواس

مجموع  178 ميليارد تومان مناقصه و مزايده ابطالى و تجديدى داشتيم.
ــى تصريح كرد: مجموع ارزش هاى مالى اين مزايده و  رييس سازمان بازرس
ــال 1300 ميليارد تومان بوده است كه 48  ــش ماهه اول س مناقصه ها در ش

درصد از آنها تحت پوشش اداره بازرسى كل استان قرار گرفت.
وى با تاكيد بر لزوم تكريم ارباب رجوه در ادارات دولتى گفت: مردم ولى نعمت 
ما هستند و بر اين اساس كاركنان دولت در هر پست و مقامى موظف به احترام 
ــتند و هركس جايگاهى غير از اين در جمهورى اسالمى  به ارباب رجوع هس

ايران براى خود متصور شود به گزاف رفته است.
محمودآبادى ابراز داشت: عدم احترام و تكريم ارباب رجوع از موارد عدم حسن 
ــاهد ان هستيم كه برخى  جريان امور محسوب مى شود و در برخى موارد ش
ادارات كارى يك ساعته را چند روز طول مى كشد تا براى مردم انجام دهند 
ــكايات خود را به اداره بازرسى استان  كه مردم مى توانند در اين ارتباط به ش

ارجاع دهند.
وى با اشاره به اينكه اداره بازرسى استان برخورد جدى با دالل هاى شهردارى 
ــاله به شكل جدى به اين ارگان تذكر  را مدنظر قرار داده است، گفت: اين مس
ــيار از اين امر ناراضى هستند و اين افراد در  داده شده است؛ چرا كه مردم بس
حالى كه در بسيارى از موارد خود كارمند شهردارى از حضور دالل بى اطالع 

است موجب بدبينى مردم به كاركنان شريف شهردارى خواهند شد.
ــهردارى اين است برخورد قاطع،  وى با اشاره به اينكه توقع ما از مسووالن ش
سريع با دالل هاى شهردارى داشته باشند،تاكيد كرد: اين افراد در بسيارى از 
موارد وعده حل شدن سريع مشكل را با پرداخت فالن مبلغ به مردم مى دهند 

و اين امر نشان مى دهد امكان يك روزه حل كردن برخى مشكالت كه مردم 
براى آن گاهى يك هفته  معطل مى شوند نيز وجود دارد.

هيات تخلفات ادارى به وظايف خود عمل كند
وى با تاكيد بر اينكه حساب ويژه اى براى كمك اهالى رسانه به اداره بازرسى 
استان باز كرده ايم، تصريح كرد: مورد مهمى كه تقاض دارم رسانه هاى پوشش 
ــت كه هيئت تخلفات ادارى در مواردى به وظايف خود  خبرى دهند اين اس

عمل نكرده است و موجب نافرجام ماندن عملكرد اين اداره است.
ــت و ــاخص اين امر را مديرى با 14 مورد تخلف  دانس محمودآبادى مثال ش

ادامه داد: پس از بررسى پرونده تخلفات اين فرد قرار بر اين شد كه با توجه به 
اينكه وى 30 سال تمام فعاليت داشته بازنشسته شود و 2 رتبه ادارى كاهش 
درجه داشته باشد؛  اما مسوول جديد هيئت تخلفات ادارى يك سال و 6 ماه 

است كه جلوى ابالغ حكم را گرفته است.
وى با بيان اينكه در اين ارتباط تذكر شفاهى و كتبى داده شده كه در پرونده 
درج نشده است، ابراز داشت: طبيعى است كه با اين روند  ديگر شخص متخلف 
از تخلف نمى ترسد بلكه با سرعت بيشترى ممكن است به كار خود ادامه دهد.

رييس سازمان بازرسى در منطقه 6 كشور با بيان اينكه در برخى موارد نيز در 
ارتباط با ارائه گزارش پيشنهادى اداره بازرسى استان به مدير مربوطه، هيات 
تخلفات ادارى بهانه هاى مختلف براى به تاخير انداختن امر مى آورند، گفت: در 
واقع اداره بازرسى يك طرف قضاياى شكايت است و هيات تخلفات ادارى بايد 
به وظايف خود عمل كند كه در مواردى مانند نمونه ذكر شده با سهل انگارى و 

كوتاه آمدن نسبت به متخلف عمل كرده است.
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ــهر اصفهان گفت: سفر هيات هاى  عضو شوراى اسالمى ش
ــريفاتى خارج  مختلف خارجى به اصفهان بايد از حالت تش

شده و به حالت جذب سرمايه گذار تغيير رويكرد دهد.
ــوراى اسالمى شهر  سيد كريم داوودى در جلسه علنى ش

ــرايطى كه كشورهاى اروپايى  اصفهان اظهار داشت: در ش
ــتند،  اصفهان بايد  ــرمايه گذارى در ايران هس در انتظار س
ــف پروژه هايى كه بتواند  ــخصى براى تعري برنامه ريزى مش

سرمايه ها را جذب كند،داشته باشد.
ــاى خارجى به  ــفر هيات ه ــه از س ــت: اينك وى بيان داش
اصفهان براى جذب سرمايه استفاده شود بسيار مهم است 
ــهر صرفا  ــات هاى خارجى به اين ش و گرنه رفت و آمد هي
ــوراى اسالمى شهر  جنبه تشريفاتى پيدا مى كند.عضو ش
ــرمايه گذارى در بخش  ــت س اصفهان تاكيد كرد: بهتر اس
حمل و نقل و عمران و همچنين جذب سرمايه گذاران براى 
ــگرى به خصوص هتل سازى  توسعه زيرساخت هاى گردش
صورت گيرد. وى اعالم كرد: شهردارى اصفهان با استفاده 

از مشاوران و حقوقدانان بين المللى و ايجاد مديريت جذب 
سرمايه گذاران بين المللى بايد از اين فرصت به دست آمده 
ــاره به هيات مديره  ــتفاده را ببرد.داوودى با اش حداكثر اس
جديد سازمان نظام مهندسى گفت: اميد است كه اين هيات 
مديره به دنبال حذف بروكراسى دست و پاگير امور خدمات 
مهندسى و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و استفاده از فناورى 

نوين تالش كند.
هشدار به شهرداران براى ورود افراد سودجود به نام 

بانى مجالس عزادارى
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان نيز در اين جلسه گفت: 
ــتيبانى مالى از  ــاى غرض ورز براى پش مراقب ورود بانى ه
مجالس عزادارى  شهردارى ها در ايام محرم باشيد، چراكه 

ــت.وى به سنت  بعضاً اينگونه افراد انتظاراتى خواهند داش
ــهردارى هاى  ــط ش ــنه برپايى مجالس عزادارى توس حس
مناطق اشاره و بيان داشت: يكى از آفت هايى كه امروز شاهد 
آن هستيم ورود افراد سودجو به نام بانى در مجالس عزادارى 
امام حسين (ع) است.امينى گفت: اين هشدار به شهرداران 
مناطق مختلف داده مى شود كه از ورود اين افراد به مجالس 
ــه طور عمده اين  عزادارى ممانعت به عمل آورند چراكه ب
افراد پس از ايام محرم انتظاراتى نابجا و بعضاً غيرقانونى از 

شهردارى ها خواهند داشت.
ــالب در ديدار با  ــر معظم انق ــات اخير رهب وى به فرمايش
ــاره و ــروى دريايى اش ــداران در ني ــپاه پاس فرماندهان س

عنوان كردند: ايران هيچ مشكلى براى مذاكره با دنيا ندارد 

ولى تعريف مذاكره با آمريكا متفاوت است، مذاكره با آمريكا 
تحت هر شرايطى ممنوع است چراكه هيچ سودى ندارد.

ــيد اسالم، رزمنده و  وى ضمن اشاره به شهادت سردار رش
مجاهد فى سبيل اهللا سردار حسين همدانى در دفاع از حرم 
ــهادت ها قطعاً انگيزه مبارزه  زينبيه سوريه، اذعان كرد: ش
ــوراى  ــرى را بيش  از پيش مى كند.رئيس ش با دنياى تكفي
اسالمى شهر اصفهان به ايام محرم و واقعه عاشورا اشاره كرد 
و گفت: عاشورا براى ما درس هاى متعددى دارد و ما بايد از 

اين درس ها عبرت بگيريم.
وى تصريح كرد: عاشورا به ما ياد مى دهد كه بايد براى قرآن 
ــالمى و  ــم، در حقيقت انقالب اس ــز خود بگذري از همه چي

تشكيل حكومت اسالمى درسى از عاشورا است.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

سفر هيات هاى خارجى
 بايد از حالت تشريفاتى

 به جذب سرمايه تغيير كند

نايب رييس اتحاديه صنايع دستى اصفهان با اشاره به برپايى نمايشگاه صنايع دستى 
در ارگ جهان نما گفت: هدف از برگزارى اين نمايشگاه در مرحله نخست براى معرفى 
اين صنايع به مردم اصفهان است. منصور حقيقت پرست ، اظهار داشت: برگزارى اين 
نمايشگاه در مرحله نخست براى معرفى اين صنايع به مردم اصفهان است. وى افزود: 
بسيارى از مردم  هنرهاى سنتى و صنايع دستى اصفهان را به خوبى نمى شناسند 
ــگاه هايى از اين دست، صنايع دستى  بنابراين بايد با برگزارى جشنواره ها و نمايش
استان اصفهان را به مردم شناسانده شود. وى بيان كرد: با برگزارى اين نمايشگاه ها 
مى توانند انتظارات و خواسته هاى خود از يك محصول صنايع دستى را بيان كنند 

و توليدكنندگان نيز محصوالت خود را براساس سليقه مخاطب توليد مى كنند.
وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه صنايع دستى در طبقه سوم ارگ  عظيم جهان نما 
گفت: اين نمايشگاه در قالب 26 غرفه در دو بخش انفرادى و عمومى برپاشده و بازديد 
ــت بيان كرد: يكى از ويژگى هاى اين نمايشگاه  براى عموم آزاد است.حقيقت پرس
اين است كه در ابتداى آن غرفه داران توليدات خود را به صورت انفرادى به نمايش 
ــمت ها آثار خود را در يك بخش با  گذاشته اند، سپس در پايان نمايشگاه تمام قس

ــگاه اصفهان» براى بازديد عموم مردم آماده كرده اند.وى تصريح كرد:  نام «نمايش
توليدكنندگان در 50 رشته از جمله پارچه و رودوزى، قلمكارى، سراميك، سفال، 
خاتم، مينا، نقاشى و قلم زنى آثار خود را به نمايش گذاشته اند. وى با تأكيد بر لزوم 
حمايت مسووالن از برگزارى اينگونه نمايشگاه ها خاطرنشان كرد: ما آمادگى داريم تا 
با همكارى ساير دستگاه ها نمايشگاه ها و جشنواره هاى داخلى و خارجى را با كيفيت 

مناسب و با حضور توليدكنندگان برتر و مجموعه داران صنايع دستى برگزار كنيم.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: بوى نامطبوع كارخانه بازيافت هنوز 
هم مردم اصفهان را آزار مى دهد و بايد اين معضل هرچه زودتر حل و فصل شود.
ــفانه هنوز بوى نامطبوع متصاعد از  عليرضا نصر اصفهانى اظهار داشت: متاس
ــهريانى كه روزهاى پنج شنبه، جمعه و  كارخانه بازيافت مردم محل و همش
ايام تعطيل براى زيارت اهل قبور مجبور به عبور از بلوار رضوان هستند را آزار 

مى دهد.
ــت كه تدابير الزم براى حل و فصل اين مشكل انجام  وى بيان داشت: الزم اس

گيرد.
وى گفت: هفته گذشته مجلس شوراى اسالمى در اقدامى شتابزده طرحى را 
به تصويب رساند كه حاصل آن كاهش تعداد اعضاى شوراهاى شهر بود؛  بدون 
ــنايى نداشتن جامع و كامل  ترديد راى دادن به چنين طرحى حكايت از آش
نمايندگان مردم در مجلس با وظايف، ماموريت ها و عمكرد شوراهاى شهر و 
روستا است. وى در ادامه اعالم كرد: اگر طراحان اين طرح، مى دانستند در غياب 
آنها اعضاى شوراها به چه امورى بايد در شهر بپردازند و مشكالت عديده مردم 
را چگونه پيگيرى و حل و فصل كنند به چنين طرحى آن هم پس از يك دوره 

چهار ساله بدون در نظر گرفتن محاسن و معايب آن راى نمى دادند.
نصر اصفهانى بيان كرد: نقش شوراى عالى استان ها هم در اين زمينه بى تاثير 
نيست چرا كه اگر اطالع رسانى درست و به موقع اى انجام گرفته بود شايد اين 
ــته  مى شد كه  طرح ناپخته راى نمى آورد و حرمت اين نهاد مردمى پاس داش
البته در ادامه، راه برون منطقى اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان مورد انتظار 

است.

نايب رييس اتحاديه صنايع دستى اصفهان:

ارگ جهان نما، ميزبان آثار هنرمندان صنايع دستى اصفهان شد
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

بوى نامطبوع كارخانه بازيافت ، هنوز هم مردم را آزار مى دهد

ــديد بازارهاى مالى جهانى بهره اى نبردند.  ــوك ش  بازارهاى مالى اصفهان از ش
ــاند: تعويق  ــر قيمت ها را به اوج رس ــروز بازارهاى جهانى دو خب در معامالت دي
ــكا و دومى اعالم برخى  ــراى افزايش نرخ بهره آمري تصميم گيرى فدرال رزرو  ب
ــتخراج و فروش  ــل اس ــدم تماي ــراى ع ــى دنيا ب ــزات اساس ــزرگ فل معادن ب
ــن اتفاقات  ــى اي ــارس ،در پ ــزارش ف ــى. به گ ــاى فعل ــا قيمت ه محصوالت ب
ــد  ــز روى تا 10 درصد رش ــد و فل ــدت صعودى ش ــى به ش ــت فلزات اساس قيم
ــان ركودى  ــى و اصفهان همچن ــاى داخل ــع بازاره ــرد؛  اما وض ــز تجربه ك را ني

ماند.
مثبت يك ساعته در بورس

ــب نفت و رسيدن به قيمت 50 دالر  خيزش بازارهاى جهانى در كنار رشد مناس
ــد؛  اما اين جو مثبت تنها  ــد بيشتر قيمت سهام باش مى توانست عاملى براى رش
ــدن گروه خودرو مجدداً بازار فاز منفى  يك ساعت در بازار باقى ماند و با منفى ش

ــر گرفت.دراين باره يكى از كارگزاران تاالر اصفهان در پاسخ به فارس  خود را از س
ــاهده كرديم؛  اما به طرز عجيبى  گفت: امروز اصالح قابل توجهى در قيمت ها مش
شاخص كل مثبت باقى ماند در حالى  كه حداقل 200 تا 300 واحد ريزش را بايد

 ثبت مى كرد.
ــت وزارت نفت از  ــت خوراك پتروشيمى نيز گفت: بعيد اس وى در مورد سرنوش
ــيمى ها با اين نرخ خوراك نيز سود ده  مصوبه دو ساله خود عقب بكشد و پتروش
هستند؛ اما متأسفانه گروه هاى ذى نفع در اين قضيه بورس را قربانى چانه زنى خود 

با دولت كرده و بازار را به كما برده اند.
دالر 3500 باقى ماند

ــه نكردند،  ــدى را تجرب ــز قيمت ها اگرچه رش ــازار ارز اصفهان ني در معامالت ب
ــزار و 500 تومان خود  ــاالى 3 ه ــان ب ــد و دالر همچن ــه خود نديدن افتى نيز ب
ــزار و 360 تومان ــزار و 984 و پوند 5 ه ــز يورو 3 ه ــاير ارزها ني باقى ماند. در س

 معامله شدند.
ــكه نمودى  ــد 17 دالرى اونس آن چنان  كه بايد در قيمت س ــكه رش در بازار س
ــيدهاى آتى  ــد. در سررس ــى آن ش ــزار تومان ــد 8 ه ــا باعث رش ــت و تنه نداش
ــزار تومان ــيد آبان با 10،5 ه ــد در سررس ــترين رش قيمت ها مثبت بود و بيش

 ثبت شد.
حركت عكس بازار آهن

ــًال نزولى  ــاى جهانى كام ــد قيمت ه ــالف رش ــروز برخ ــن اصفهان ام بازار آه
ــاب، آريان فوالد  ــاهرود، ظفر بن ــركت هاى نظير فوالد ش ــد و اكثر ش دنبال ش
ــان كاهش  ــرد را 5 تا 10 توم ــود از جمله ميلگ ــوالت خ ــه قيمت محص و ارومي
ــه از اين كارخانه  ــل عدم صدور حوال ــوالت ذوب آهن به دلي دادند. قيمت محص
ــورد عرضه قرار  ــوالد آلياژى م ــبد ميلگرد ف ــد و در بورس كاال نيز س اعالم نش

گرفت.

بازارهاى مالى اصفهان 
از شوك شديد

 بازارهاى مالى جهانى
 بهره اى نبردند

مديركل بازرسى استان اصفهان:

برخورد جدى
 با دالل هاى شهردارى 



مربى بوكس ايوان از تبديل شدن يكى از سالن هاى تمرين بوكسورهاى 
اين شهر به قهوه خانه انتقاد كرد.

ــى» اظهار كرد: مهرماه سال گذشته درخواست راه اندازى  «حمزه ويس
سالن خصوصى بوكس در ايوان را به اداره كل ورزش و جوانان استان 
ــد و باالخره با  ــت توجهى نش ارائه كرديم كه در ابتدا به اين درخواس

مراجعات مكرر اين درخواست مورد بررسى قرار گرفت.
ــتلزم  ــت را مس ــت: اداره ورزش و جوانان اجابت اين درخواس وى گف
ــب دانست كه بعد از آن مكانى مناسب براى  فراهم كردن مكان مناس
ايجاد اين سالن فراهم كرد و بعد از آن بنا به درخواست اداره ورزش و 

جوانان متعهد شديم حتى رينگ را، نيز تهيه كنيم.
ــه همين رويه پيش رفت كه  ــن مربى بوكس ايوانى ادامه داد: كار ب اي
ــتان را  ــدم هماهنگى با هيات بوكس اس ــتان، ع ــان اس ورزش و جوان
ــراى احداث  ــان ب ــته خودم ــر خواس ــاز هم ب ــى ب ــد ول ــه كردن بهان

سالن بوكس خصوصى در ايوان اصرار داشتيم.
ــاره به اينكه اين برخوردها از سوى اداره ورزش و جوانان  ــى با اش ويس
استان موجب دورى ورزش دوستان از ميادين ورزشى مى شود، گفت: 
ــى هاى ادارى موجب شد تا سالنى كه قرار بوده محل تمرين  بوروكراس

بوكس در ايوان باشد، اكنون به قهوه خانه تبديل شود.

ــت با رشد وتوسعه ورزش  ــاوى اس توجه واهميت به ورزش بانوان، مس
نسل آينده ومتضمن سالمت مادران.

ــتان قزوين  ــتان اصفهان اس ــوردى بانوان كارگر اس ــزام تيم كوهن اع
ــان گرتوجه  ــال، نش ــه قله خارود الموت درمهرماه امس ــراى صعود ب ب
ــووالن ورزش كارگران استان اصفهان به ورزش بانوان كارگر ويژه مس
اين استان است كه از پتانسيل بااليى در ورزش بانوان حكايت دارد.

ــاى ــى روزه ــان ط ــتان اصفه ــر اس ــوان كارگ ــوردى بان ــم كوهن تي
ــبتا طوالنى و ــى مسيرنس ــارى وپس ازط ــاه ج ــت 17 مهرم 15لغاي

ــد و پرچم  ــارود الموت صعود كن ــه قله خ ــد ب ــب العبورموفق ش صع
پر افتخار ايران را بر فراز اين قله به احتزاز درآورد.

ــى در فصلى جارى  ــيار خوب ــخ، عملكرد بس ــرن موني ــط حمله باي ــث خ مثل
ــتن ــى تواند تهديدى براى شكس ــت و م ــته اس ــليگا داش رقابت هاى بوندس
ــانى  ــلونا در فصل قبل عملكرد درخش  ركورد MSN آبى-انارى ها باشد.بارس
از خود نشان داد و موفق شد قهرمانى در سه گانه فوتبال اروپا و اسپانيا را به 
ــت آورد.يكى از داليل اصلى درخشش آبى-انارى ها در فصلى كه گذشت  دس
مثلث اين تيم كه به MSN شهرت يافته، بود. ليونل مسى، لوئيس سوآرس و 
نيمار موفق شدند در مجموع 121 گل به ثمر رساند و بهترين آمار را در تاريخ 
ــانند، اين در حالى بود كه حتى لوئيس سوآرس در  فوتبال جهان به ثبت برس
ــه ميدان برود.  ــيب ديدگى ب ــت به خاطر آس ــد بازى آغازين فصل نتوانس چن
ــى به هم ريخته است. انتظار مى رفت  مثلث آبى- انارى ها در غياب ليونل مس
ــرد خوبى از خود  ــلونا در فصل جارى هم عملك ــين بارس ــه خط حمله آتش ك
ــان دهد اما از يك طرف آسيب ديدگى مسى و از طرف ديگر ناآماده بودن  نش
ــخت كرده و همين باعث شده است تا  ــرايط را براى آبى-انارى ها س نيمار ش
اين تيم نتايج خوبى به دست نياورد.در فصل جارى آبى-انارى ها بايد از چند 
ــكند، بترسند. يكى از آماده ترين  تيم كه مى تواند ركورد مثلث اين تيم را بش
ــه در فصل جارى با  ــت ك ــال حاضر فوتبال اروپا بايرن مونيخ اس ــاى ح تيم ه
درخشش مثلث مرگ خود تيم ها را يكى بعد از ديگرى شكست مى دهد و اين 

شانس را دارد تا در رقابت هاى مختلف جام قهرمانى را باالى سر برد.
ــط حمله  ــتا مثلث خ ــر و داگالس كاس ــاس مول ــكى، توم ــرت لواندوفس روب
ــى را دارند تا هر خط دفاعى را  ــكيل مى دهند كه اين تواناي باواريى ها را تش
ــه بازيكن در 8 ديدار بايرن در رقابت هاى بوندسليگا به لرزه درآوردند. اين س

 21 گل به ثمر رسانده اند.
ــود  خ ــرايط  ش ــن  بهتري در  ــرن  باي ــتانى  لهس ــم  مهاج ــكى  لواندوفس  
ــن 5 گل تاريخ را  ــريع تري ــت س ــارى توانس ــرد و در فصل ج ــر مى ب ــه س ب
ــه هم در  ــه مانند هميش ــاس مولر هم ك ــاند. توم ــه ثبت رس ــام خود ب ــه ن ب
ــث باواريى ها  ــازى. ضلع ديگر مثل ــوب كار مى كند و هم در بازيس ــى خ گلزن
كاستاى برزيلى است كه در فصل جارى به بايرن اضافه شده و فراتر از انتظارها 

بوده است.
ــث آبى-انارى ها بايد 100 گل ديگر  ــيدن به ركورد مثل مثلث بايرن براى رس
ــاند و اين كار سختى است؛ اما به توجه به بازى هاى زيادى كه در  به ثمر رس

پيش رو است امكان پذير است.
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سيرى در دنياى ورزش

سالن بوكسى كه قهوه خانه شد 

اهميت به ورزش بانوان، 
متضمن سالمت مادران آينده!

MSN مثلث مرگ بايرن، تهديدى براى ركورد

ستاره تيم ملى فوتبال كشورمان با انتشار عكسى در اينستاگرامش نوشت: 
تقديم به هادى خان.

ــورمان برابر  ــردار آزمون و بازيكنان تيم ملى فوتبال ايران تك گل كش  س
عمان را به هادى نوروزى، كاپيتان فقيد باشگاه پرسپوليس تقديم كردند.

لنز دوربين

اداى احترام سردار 
به كاپيتان فقيد پرسپوليس

ــيدن اين تيم به ديدار نهايى مسابقات فوتبال  مدير تيم فوتبال اميد ايران پس از رس
غرب آسيا، دستور پرداخت پاداش ويژه به كادرفنى و بازيكنان را صادر كرد.

ــيا 2015 قطر،  ــت هاى فوتبال غرب آس ــدار از مرحله نيمه نهايى رقاب در دومين دي
ــب تيم هاى اميد ايران و يمن برابر هم به ميدان رفتند كه اين بازى با برترى  شنبه  ش
دوبر يك شاگردان محمد خاكپور به پايان رسيد تا اميدهاى كشورمان حريف سوريه در 
ديدار نهايى اين مسابقات شوند، ديدارى كه روز چهارشنبه هفته جارى برگزار مى شود.
در پايان اين مسابقه حبيب كاشانى مديرفنى تيم فوتبال اميد ايران در تماس تلفنى 
ــابقات  ــد خاكپوربه فينال مس ــود مردان محم ــت تيم، ضمن تبريك صع با سرپرس
ــتور داد تا به هركدام از اعضاى كادرفنى و بازيكنان مبلغ 400 دالر  ــيا، دس غرب آس

پرداخت شود.
ــين تيم هاى فوتبال استقالل تهران و سپاهان  همچنين مجتبى جبارى هافبك پيش

ــگاه محل برگزارى اين بازى حضور داشت و  اصفهان و تيم ملى فوتبال ايران به همراه فرزندش در ورزش
پيروزى مردان خاكپور را از نزديك به نظاره نشست.

سه ورزشكار اصفهانى در مسابقات بين المللى پرورش اندام، فيزيك و بادى كالسيك 
جام الماس موفق به كسب عناوين برتر شدند.

ــام الماس  ــيك ج ــك و بادى كالس ــدام، فيزي ــرورش ان ــى پ ــابقات بين الملل مس
كشورهاى اسالمى در جزيره كيش درحالى با قهرمانى تيم ملى ايران به پايان رسيد، 

كه ورزشكاران اصفهانى نيز در اين مسابقات موفق به كسب عناوين برتر شدند.
عماد نخشب در رشته فيزيك و ابراهيم روحى در بادى كالسيك به مدال برنز رسيدند 

و اميد نصر ديگر ورزشكار اصفهانى نيز در رشته پرورش اندام نايب قهرمان شد.
اين رقابت ها با حضور 200 ورزشكار از كشورهاى عراق، تركيه، ارمنستان، مغولستان، 

سوريه، ارمنستان و ايران به مدت سه روز برگزار شد.
ــابقات، نام آن بود و درحالى كه فدراسيون بدنسازى و  ــيه اى اين مس اما نكته حاش
ــابقات را به نام جام الماس برگزار مى كرد، بررسى   ــورمان اين مس پرورش اندام كش
يكى از رسانه ها نشان داد كه نام اصلى اين تورنمنت  جام الماس بن ويدراست كه يك يهودى حامى

 رژيم صهيونيستى است!

پرداخت پاداش ويژه به اعضاى تيم اميد مدال آورى اصفهانى ها در جام پرحاشيه!

محمدرضا خلعتبرى با اخراج در بازى دوستانه يك بار ديگر استعداد(!) 
ــيد. عادت ديرينه خلعتبرى در گرفتن كارت در  ويژه خود را به رخ كش
شرايط شكننده اين فصل مى تواند هزينه به مراتب بيشترى در بازى هاى 
رسمى داشته باشد ؛چراكه در وضعيت فعلى، سپاهان بيشتر از هميشه 

به وجود او نياز دارد.
از فصل پيش بود كه حسين فركى از بازيكنان سپاهان به خاطر دريافت 

كارت هاى زرد بيهوده گاليه داشت. 
ــا  ــز محمدرض ــود ج ــى نب ــم كس ــان ه ــن بازيكن ي ــته ا سردس
ــل  فص ــر  ه ــول  ط در  ــول  معم ــور  ط ــه  ب ــه  ك ــرى  خلعتب
ــروم  ــدن مح ــه ش ــا دوكارت ــه ي ــر س ــه خاط ــت ب ــن نوب چندي
ــل ــن دلي ــه اي ــش را ب ــابقه تيم ــن مس ــوال چندي ــود و معم مى ش

 از دست مى دهد. 
خلعتبرى امسال هم ناپرهيزى نكرد و اولين بازيكن سپاهان لقب گرفت 
ــابقه اين تيم در هفته هاى  ــه كارت زرد، يك مس كه پس از دريافت س

ابتدايى ليگ برتر را به خاطر محروميت از دست داد.
ــپاهان، بيش تر اين كارت ها را نه به خاطر  نكته اينجاست كه ستاره س
خشونت در شكل بازى كه به دليل اعتراض به داور مسابقه يا درگيرى و 
كل كل با بازيكنان حريف مى گيرد. شاهكار(!) هافبك-مهاجم ريزنقش 
و تكنيكى سپاهان در بازى تداركاتى اخير اين تيم رقم خورد جايى كه او 
مقابل پديده به خاطر اعتراض به داور مسابقه اخراج شد تا نشان دهد كه 

حتى در يك بازى دوستانه هم استعداد(!) اخراج شدن را دارد.

خلعت و يك عادت ترك نشدنِى خطرناك

ــرمربى  ــيون فوتبال مى گويد س ــس اول فدراس نايب ريي
ــد  ــلوار بپوش ــار زمين كت و ش ــى مى تواند در كن ــم مل تي
ــن اينكه برخى ــدد، بنابراي ــرارداد ببن ــر ق يا با يك اسپانس
ــان ــراى ش ــد ب ــى را ببرن ــروى كس ــد آب ــد دارن  قص
ــت.محمود اسالميان،   تحقيق قضايى به همراه خواهد داش
در ارتباط با چالش ايجاد شده ميان اعضاى مستعفى كميته 
ــرمربى تيم ملى در ارتباط با پرونده اى كه از آن اخالق و س
 تحت عنوان دريافت 100 هزار دالرى كى روش از آل آشپورت 
نام برده مى شود، جلسه اش با روساى فدراسيون فوتبال ژاپن 
و سوريه و نيز وزير ورزش عمان، ديدار تيم ملى فوتبال ايران 
ــرمربى تيم ملى و  مقابل عمان در مسقط و عدم رضايت س
مردم از بازى انجام شده و نيز ديدار دوستانه مقابل ژاپن در 

تهران صحبت كرد كه در ادامه آن را مى خوانيد.
 باز هم سـرمربى تيم ملى فوتبـال ايران درگير 
حاشـيه اى جديد شده اسـت. اعضاى كميته اخالق 
تهديد به افشاگرى پس از ديدار مقابل عمان كردند. 
عالوه بر اين سـرمربى تيـم ملى نيز روز گذشـته به 
صراحت اعـالم كرد كـه بعد از ديـدار مقابـل ژاپن 
صحبت هايى را مطرح خواهد كـرد. كى روش عنوان 
كرده اسـت كه مى داند چه كسـى درون فدراسيون 
فوتبال پرونده مربوط به او در كميتـه اخالق را به راه 

انداخته و امضا جمع كرده است.
ــورها  ــاير كش ــى دارم. اينكه چرا س ــوال اساس من يك س
ــتند؛ اما  ــال هس ــعه در فوتب ــد و توس ــال رش ــدام در ح م
ــت. همه  ــرايط قبلى اس فوتبال ايران همچنان مبتال به ش
ــپرت  ــده اند و مى گويند چرا براى كى روش و آلش جمع ش
ــرايطى پيش آمده؟ كى روش مى تواند كنار زمين  چنين ش
كت و شلوار بپوشد يا اينكه با يك اسپانسر قرارداد امضا كند. 
ــت كه بايد مد نظر قرار گيرد. وقتى روحيه  اين مساله اى اس
سرمربى تيم را به هم مى ريزند، قطعا اين مساله روى فعاليت 
ــت. تمام  ــى نيز تاثيرگذار اس ــى و بازيكنان تيم مل كادر فن
ــاله فوتبال ما به قرارداد كى روش و آل اشپورت تبديل  مس
ــت فدراسيون فوتبال  ــيان به عنوان رياس شده است. كفاش
ــكلى  ــت و مش ــاله قانونى بوده اس عنوان كرده كه اين مس
وجود ندارد. همه مسايل را رها كردند و تنها به اين موضوع 

چسبيده اند.
ــس از  ــد پ ــه مى خواه ــرده ك ــوان ك ــى روش عن ــر ك اگ
ــس بايد  ــت كند، پ ــن خصوص صحب ــن در اي بازى با ژاپ
ــه  ــن ب ــنيد. م ــش را ش ــد و صحبت هاي ــر مان منتظ
ــى  واكاوى علم ــك  ي ــد  باي دارم  ــاد  اعتق ــخصه  ش
ــرمايه  ــرد. باالترين س ــال ايران صورت گي ــى در فوتب و فن

ــردم  ــواداران و م ــه ه ــال، عالق ــور در فوتب ــك كش ي
ــال در  ــرا فوتب ــت. چ ــى اس ــته ورزش ــن رش ــه اي ب
ــى از داليل آن  ــا يك ــد؟ قطع ــد نمى كن آمريكا رش
ــت؛ اما ما عشق  ــته اس عدم توجه مردم به اين رش
ــم ولى  ــه فوتبال داري ــردم را ب ــان م ــه مي و عالق
ــد.  ــا نمى چرخ ــال م ــادى فوتب ــه اقتص چرخ
ــد نظر  ــش م ــاله حق پخ ــه مس ــى ك ــا زمان ت
قرار نگيرد اقتصاد فوتبال ايران راه نخواهد افتاد 
و ما در يك بالتكليفى به سر خواهيم برد. چند 
باشگاه داشته ايم كه در ساليان اخير فوتباليست 

ــى همچون على  ــد. بازيكنان ــد كرده ان تولي
كريمى ها را ديگر چه زمانى  در فوتبال ايران 

مجددا تجربه خواهيم كرد. اصول فوتبال 

را فراموش كرده اند و دغدغه حل كردن مسايل اساسى را از 
ياد برده اند و تنها به مسايلى اين چنينى مى چسبند.

 رييس كميته اخالق پس از استعفا مجددا چند 
روز قبل بـه صراحت عنـوان كرد كـه قصد صحبت 
درخصوص اين پرونده را دارد و مى خواهد حقايقى را 
روشن كند. اينكه سرمربى تيم ملى بايد از ملت ايران 
عـــذرخـــواهــــى كــــنـد. اعـــضاى 
كميته اخالق پس از استعفاى دسته جمعى كماكان به 
دنبال اين پرونـده و صحبت كـردن در ارتباط با آن 

هستند.
ــف  ــفم. متاس ــيار متاس ــه بس ــم بگويم ك ــط مى توان فق
ــاله را قانونى ــيون فوتبال اين مس ــت فدراس از اينكه رياس

ــن خصوص  ــايلى در اي ــان مس ــرده؛ اما همچن ــوان ك  عن
ــران ــال اي ــه فوتب ــيه ها ب ــن حاش ــود. اي ــرح مى ش مط

 لطمه خواهد زد. واقعا بايد ببينيم به دنبال چه هستند؟
ــى كه  ــتيد. وقتى كس ــوول نيس ــر مس ــما ديگ ــال ش اص
ــروى آدم ها  ــا آب ــازه ندارد ب ــق و اج ــووليتى ندارد ح مس
ــرمربى تيم ملى  ــروى س ــم آب ــازه نداري ــد ما اج بازى كن
ــى ــروى كس ــردن آب ــا ب ــم. قطع ــران را ببري ــال اي فوتب

 تحقيق قضايى را به دنبال دارد و من همچنان بابت اتفاقات 
ــفم و تنها مى توانم ناراحتى خود را اين گونه  رخ داده متاس

اعالم كنم.
 عالوه بر اين يكى از مسايلى كه همچنان ناراحتى 
بازيكنان تيم ملى را به همراه دارد اين است كه گويا 
كماكان مشكالت مالى در تيم ملى وجود دارد و هنوز 
هم در بحث لباس ها با كمبود مواجهيم. گويا قـــرار 
اسـت بازيكنان تيم ملى با همـان لباس هايى كه در 

مسـقط مقابـل عمـــان به 
ميدان رفتنـد در تهران 

نيـز مقابـل ژاپـن به 
ميـدان برونـد و اين 

مساله براى تيم ملى
 اصال خوب نيست.

در  ــان  همچن ــا  م
ــاس تيم  خصوص لب
ــكل داريم.  ــى مش مل
ــه كميته  ــدوارم ك امي
ــوول در اين زمينه  مس

ــاى الزم را  پيگيرى ه
م  نجا ا

ــود  موج ــكل  مش ــا  ت ــد  ده
حل شود هرچند توانسته ايم پاداش ها را با يك فاصله زمانى 
ــكل كماكان  ــا در مورد لباس ها اين مش پرداخت كنيم؛ ام
پابرجاست. تا زمانى كه قانون كپى رايت را رعايت نكنيم، اين 
مشكل پابرجاست. قطعا شركت هايى كه قصد دارند به عنوان 
اسپانسر اقدام كنند پا پيشنخواهند گذاشت چرا كه اين يك 

مساله زيان آور براى آن هاتلقى مى شود.
 در حاشيه سفر يك روزه به عمان ديدارى با وزير 
ورزش عمان، روساى فدراسيون فوتبال ژاپن و سوريه 
داشتيد. در اين جلسه چه مطالبى عنوان شد و حاصل 

آن چه بود؟
ــور عمان داريم. برخوردها در  ما رابطه تاريخى خوبى با كش
اين بازى مقابل تيم ملى بسيار خوب بود. در اين جلسه وزير 
ــيون فوتبال ژاپن و سوريه نيز  ورزش عمان، روساى فدراس
ــتند. عالوه بر اين يكى از اعضاى كميته اجرايى  حضور داش
ــت در اين جلسه حضور داشت. درباره  فيفا نيز كه ژاپنى اس
ــد. ژاپنى ها در 20 سال  مسايل مختلفى گزارشاتى داده ش
گذشته روى توسعه باشگاه هاى شان فعاليت بسيار زيادى
ــر روى  ــا ب ــت آن ه ــوع فعالي ــد و مجم ــام دادن  انج
ــا آن ه ــت.  اس ــه  گرفت ــرار  ق ــدن  ش ــه اى  حرف
ــه حق پخش تلويزيونى فوتبال   235 ميليون دالر مربوط ب
ــى  ــى بزرگ ــرهاى خيل ــد. اسپانس ــت مى كنن درياف
ــه چرخه  ــده ك ــن اقدام ها باعث ش ــه اي ــد و مجموع دارن
ــد.  ــى بچرخ ــه خوب ــا ب ــگاه هاى آن ه ــادى باش اقتص
ــه تيم  ــى نبريم ك ــت پ ــن حقيق ــه اي ــى كه ب ــا زمان ما ت
ــت  ــا نامطلوب باشگاه هاس ــرايط مطلوب ي ملى برآيند ش
ــرم كنيم.  ــه ن ــت و پنج ــود دس ــت موج ــا وضعي ــد ب باي
ــت.  نيس ــا  مهي ــرايطى  ش ــن  چني ــران  اي در 
ــور نيز در  ــگاه اصلى فوتبال كش حتى دو باش
شرايط بسيار نامناسبى بــــــــه ســــر 
ــن در مورد  ــالوه بر اي مـــــى بــرند.ع
ــكل ويزاى ژاپنى ها به ايران مطالبى  مش
ــفير ايران  عنوان شد كه با مساعدت س
اين مساله حل و ژاپنى ها مى توانند بدون 
ــل تيم ملى در  ــكل براى ديدار مقاب مش

تاريخ 21 مهر به تهران بيايند.

 درباره ديدار تيم ملـى فوتبال ايران با عمان در 
چارچـوب رقابت هـاى انتخابـى مرحلـه گروهـى 
جام جهانى 2018 روسيه بگوييد. ما 14 سال است كه 
عمـان  مقابـل  در  نتوانسـته ايم  مسـقط  در 
پيروز شويم و نتايج خوبى را به دست بياوريم. علت 

اين مساله به چه بازمى گردد؟
اين نتيجه مى تواند تلنگرى براى تيم ملى فوتبال ايران باشد، 
سرمربى تيم ملى در اين خصوص به صورت مفصل صحبت 
كرده و توضيح داد. در ديدار مقابل عمان روز خوب فوتبال ما 
نبود. عالوه بر هواى گرم 36 درجه اى همان گونه كه كى روش 
ــاره كرد ما فوتبال خوبى را به نمايش نگذاشتيم.در  نيز اش
ــكالت يك  ــكر مى كنيم كه على رغم مش هر حال خدا را ش
ــت آورديم.عمان قوى ترين تيم  ــقط به دس مساوى در مس
ــا به ميدان ــرايط اقليمى برابر م ــت. آن ها در ش گروه ماس
ــه آن ــدان ب ــا چن ــان م ــه بازيكن ــد ك ــده بودن  آم
ــز از عملكرد  ــى روش ني ــد ك ــتند. هرچن ــنايى نداش  آش
ــن كه  ــال همي ــر ح ــه ه ــا ب ــود؛ ام ــى نب ــان راض بازيكن
ــم ــت آوري ــه دس ــوب را ب ــاز خ ــك امتي ــتيم ي توانس

 اميدوار كننده است.
 به زودى مقابل تيم ملـى فوتبال ژاپن به عنوان 
يكى از بهترين تيم هاى فوتبال آسيا به ميدان خواهيم 
رفت. آن ها بازيكنانى دارند كه در بهترين ليگ هاى 
اروپايى از جملـه انگليس، ايتاليا و آلمـان به ميدان 
مى روند. تا چه حـد برگزارى چنيـن ديدارهايى در 

بهبود شرايط تيم ملى موثر است؟
ــات  ــرده و توافق ــدا ك ــور پي ــه كش ــرايطى ك ــس از ش پ
ــورها  ــيارى از كش ــت،  بس ــته اى كه صورت گرفته اس هس
عالقه مند هستند تا براى رويارويى با تيم ملى فوتبال ايران
ــازى تداركاتى خوب  ــازى براى ما يك ب  اقدام كنند. اين ب
ــازى براى  ــى نتيجه اين ب ــر نمى كنم خيل خواهد بود. فك
ــرمربى  ــد در اين رابطه بايد س ــد. هرچن تيم ملى مهم باش
ــان جوان  ــرى بازيكن ــد اما ما از يك س ــم اظهار نظر كن تي
ــازى محك جدى اى  ــد در اين ب ــم كه مى توانن برخورداري

بخورند.

ــرايطى پيش آمده؟ كى روش مى تواند كنار زمين  چنين ش
كت و شلوار بپوشد يا اينكه با يك اسپانسر قرارداد امضا كند. 
ــت كه بايد مد نظر قرار گيرد. وقتى روحيه  اين مساله اى اس
سرمربى تيم را به هم مى ريزند، قطعا اين مساله روى فعاليت 
ــت. تمام  ــى نيز تاثيرگذار اس ــى و بازيكنان تيم مل كادر فن
ــاله فوتبال ما به قرارداد كى روش و آل اشپورت تبديل  مس
ــت فدراسيون فوتبال  ــيان به عنوان رياس شده است. كفاش
ــكلى  ــت و مش ــاله قانونى بوده اس عنوان كرده كه اين مس
وجود ندارد. همه مسايل را رها كردند و تنها به اين موضوع 

ــس از  ــد پ ــه مى خواه ــرده ك ــوان ك ــى روش عن ــر ك اگ
ــس بايد  ــت كند، پ ــن خصوص صحب ــن در اي بازى با ژاپ
ــه  ــن ب ــنيد. م ــش را ش ــد و صحبت هاي ــر مان منتظ
ــى  واكاوى علم ــك  ي ــد  باي دارم  ــاد  اعتق ــخصه  ش
ــرمايه  ــرد. باالترين س ــال ايران صورت گي ــى در فوتب و فن

ــردم  ــواداران و م ــه ه ــال، عالق ــور در فوتب ــك كش ي
ــال در  ــرا فوتب ــت. چ ــى اس ــته ورزش ــن رش ــه اي ب
ــى از داليل آن  ــا يك ــد؟ قطع ــد نمى كن آمريكا رش
ــت؛ اما ما عشق  ــته اس عدم توجه مردم به اين رش
ــم ولى  ــه فوتبال داري ــردم را ب ــان م ــه مي و عالق
ــد.  ــا نمى چرخ ــال م ــادى فوتب ــه اقتص چرخ
ــد نظر  ــش م ــاله حق پخ ــه مس ــى ك ــا زمان ت
قرار نگيرد اقتصاد فوتبال ايران راه نخواهد افتاد 
و ما در يك بالتكليفى به سر خواهيم برد. چند 
باشگاه داشته ايم كه در ساليان اخير فوتباليست 

ــى همچون على  ــد. بازيكنان ــد كرده ان تولي
كريمى ها را ديگر چه زمانى  در فوتبال ايران 

مجددا تجربه خواهيم كرد. اصول فوتبال 

اسـت بازيكنان تيم ملى با همـان لباس هايى كه در 
مسـقط مقابـل عمـــان به 

ميدان رفتنـد در تهران 
نيـز مقابـل ژاپـن به 
ميـدان برونـد و اين 

مساله براى تيم ملى
 اصال خوب نيست.

در  ــان  همچن ــا  م
ــاس تيم  خصوص لب
ــكل داريم.  ــى مش مل
ــه كميته  ــدوارم ك امي
ــوول در اين زمينه  مس

ــاى الزم را  پيگيرى ه
م  نجا ا

ــرم كنيم.  ــه ن ــت و پنج ــود دس ــت موج ــا وضعي ــد ب باي
ــت.  نيس ــا  مهي ــرايطى  ش ــن  چني ــران  اي در 
ــور نيز در  ــگاه اصلى فوتبال كش حتى دو باش
شرايط بسيار نامناسبى بــــــــه ســــر 
ــن در مورد  ــالوه بر اي مـــــى بــرند.ع
ــكل ويزاى ژاپنى ها به ايران مطالبى  مش
ــفير ايران  عنوان شد كه با مساعدت س
اين مساله حل و ژاپنى ها مى توانند بدون 
ــل تيم ملى در  ــكل براى ديدار مقاب مش

تاريخ 21 مهر به تهران بيايند.

ــورها  ــيارى از كش ــت،  بس ــته اى كه صورت گرفته اس هس
عالقه مند هستند تا براى رويارويى با تيم ملى فوتبال ايران

ــازى تداركاتى خوب  ــازى براى ما يك ب  اقدام كنند. اين ب
ــازى براى  ــى نتيجه اين ب ــر نمى كنم خيل خواهد بود. فك
ــرمربى  ــد در اين رابطه بايد س ــد. هرچن تيم ملى مهم باش
ــان جوان  ــرى بازيكن ــد اما ما از يك س ــم اظهار نظر كن تي
ــازى محك جدى اى  ــد در اين ب ــم كه مى توانن برخورداري

بخورند.

كى روش مى تواند كت بپوشد يا با اسپانسر قرارداد ببندد؛

 بازى با آبروى افراد 
عواقب قضايى دارد



مفادآرا
7/209 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهى ميشود و درصورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا 
را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه

1. راى شماره 4280 – 94/4/13 – سيدمحمد قرشى فرزند سيدجواد به شناسنامه شماره 
506 شهرضا و شماره ملى 1199076155 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1878 و 1879 به مساحت ششدانگ 33/29 مترمربع.
2. راى شماره 4281 – 94/4/13 – طيبه كيفر فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 449 
شهرضا و شماره ملى 1199183199 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى 

از پالك 1878 و 1879 به مساحت ششدانگ 33/29 مترمربع.
3. راى شماره 5678 – 94/5/26 – محمدرضا تاكى فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
1005 شهرضا و شماره ملى 1198966701 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

2678 به مساحت 157/07 مترمربع.
4. راى شماره 4270 – 94/4/13 – سيد محمد على شريفى فرزند مسيح اله به شناسنامه 
شماره 1123 شهرضا و شماره ملى 1198967889 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 2706 به مساحت 424/66 مترمربع.
5. راى شماره 5714 – 94/5/27 – غالمرضا طالبيان فرزند يداله به شناسنامه شماره 865 
شهرضا و شماره ملى 1198928425 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك 
2999/1 به مساحت ششدانگ 140/81 مترمربع.درازاءسه دانگ مشاع ازششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه ازطرف توران طبيبيان.
6. راى شماره 5715 – 94/5/27 –  ايران آقاسى فرزند محمد به شناسنامه شماره 1260 
شهرضا و شماره ملى 1199008710 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك 
2999/1 به مساحت ششدانگ 140/81 مترمربع. درازاءسه دانگ مشاع ازششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه ازطرف توران طبيبيان.
7. راى شماره 2596 – 94/3/27 – سليمه داســتار شهرضائى فرزند سيدمرتضى به 
شناسنامه شماره 21544 شــهرضا و شــماره ملى 1198495316 دو دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 4373 به مساحت ششدانگ 163/50 مترمربع.
8. راى شماره 2597 – 94/3/27 – سيدمرتضى داستار شهرضائى فرزند سيدجالل به 
شناسنامه شماره 266 شهرضا و شماره ملى 1198998776 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 4373 به مساحت ششدانگ 163/50 مترمربع.
9. راى شماره 4691 – 92/9/16 – زهره اسحاقى فرزند ذبيح اله به شناسنامه شماره 398 
شهرضا و شماره ملى 1199335886 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 4427 

به مساحت 27/63 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

10. راى شماره 4331 – 94/4/15 – نصرت محرابى فرزند على به شناسنامه شماره 582 
شهرضا و شماره ملى 1198962471 شصت و سه حبه و سه - يازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 به مساحت ششدانگ 165/20 مترمربع.
11. راى شماره 4333 – 94/4/15 – محمد ســجاد عرفان فرزند محمدعلى به قيوميت 
مادرش نصرت محرابى به موجب قيم نامه شماره 57/86 -86/6/10 دادسراى شهرضا 
به شناسنامه و شماره ملى 1190255448 هشت حبه و هشت - يازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 به مساحت ششدانگ 165/20 مترمربع.
12. راى شماره 4738 – 94/4/24 – محسن دهقانزاد فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 
246 شهرضا و شماره ملى 1199181161 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 259 

به مساحت 116/15 مترمربع.
13. راى شماره 4750 – 94/4/24 – فضل اله خانى فرزند حيدر به شناسنامه شماره 123 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199403431 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

277 به مساحت 146/30 مترمربع.
14. راى شماره 2514 – 94/3/21 – محمد كديور فرزند اكبر به شناسنامه شماره 1845 
حوزه 1 شهرى شهرضا و شماره ملى 1199304654 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 464 به مساحت ششدانگ 101/40 مترمربع.
15. راى شماره 2515 – 94/3/21 – نرجس السادات مدينه فرزند سيداحمد به شناسنامه 
شــماره 2252 حوزه 1 شهرى قمشه و شــماره ملى 1199857475 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 464 به مساحت ششدانگ 101/40 مترمربع.
16. راى شماره 6286 – 94/6/10 – سيدمجتبى طبائيان فرزند سيدمصطفى به شناسنامه 
شماره 2137 شهرضا و شماره ملى 1199307572 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 486 به مساحت ششدانگ 112/60 مترمربع.
17. راى شماره 4781 – 94/4/24 – سيدعمادالدين موسوى فرزند سيدخليل به شناسنامه 
شماره 1601 شهرضا و شماره ملى 1199324264 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه سه طبقه مفروزى از پالك 738 به مساحت ششدانگ 185/36 مترمربع.
18. راى شماره 4782 – 94/4/24 – ســيدعليرضا موسوى فرزند سيدخليل به واليت 
پدرش به شناسنامه و شماره ملى 1190265117 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 738 به مساحت ششدانگ 185/36 مترمربع.
19. راى شماره 1357 – 94/2/15 – قدرت اله دهقان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
624 شهرضا و شماره ملى 1198902981 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 769 به مساحت ششدانگ 215/06 مترمربع.
20. راى شماره 1358 – 94/2/15 – الهام طاهر فرزند ناصر به شناسنامه شماره 7788 
شهرضا و شــماره ملى 1199912832 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 769 به مساحت ششدانگ 215/06 مترمربع.
21. راى شــماره 4275 – 94/4/13 – حبيب اله رحمتى فرزند عبدالجواد به شناسنامه 
شماره 165 شهرضا و شماره ملى 1199195316 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 829 كه به شماره 13595 تبديل شده و 8901 به مساحت ششدانگ 

150/73 مترمربع.
22. راى شماره 4276 – 94/4/13 – سعيده كريمى فرد شهرضا فرزند حسن به شناسنامه 
شــماره 5212 حوزه 1 شهرى قمشه و شــماره ملى 1199887072 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 829 كه به شماره 13595 تبديل شده و 8901 به 

مساحت ششدانگ 150/73 مترمربع.
23. راى شماره 5756 – 94/5/28 – زهرا خادم فرزند عباس به شناسنامه شماره 4815 
شهرضا و شماره ملى 1199883107 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالكهاى 856 باقيمانده كه به شماره 14341 تبديل شده و 6740 به مساحت 

ششدانگ 133/90 مترمربع.
24. راى شماره 5757 – 94/5/28 – محســن كاظمينى فرزند حسينعلى به شناسنامه 
شماره 574 شهرضا و شماره ملى 1199271713 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه دو طبقه مفروزى از پالكهاى 856 باقيمانده كه به شماره 14341 تبديل شده و 6740 

به مساحت ششدانگ 133/90 مترمربع.
25. راى شماره 5646 – 94/5/26 – محمدرضا فهيم فرزند حبيب به شناسنامه شماره 
462 شهرضا و شماره ملى 1199105597 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 862 

به مساحت 296/05 مترمربع.
26. راى شماره 5769 – 94/5/28 – نبى اله زارعى فرزند غريبعلى به شناسنامه شماره 
917 شهرضا و شماره ملى 1199234907 سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك  976/1 به مساحت ششدانگ 131/60 مترمربع.
27. راى شماره 5770 – 94/5/28 – راضيه كاظمينى فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1535 شهرضا و شماره ملى 1199241075 دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك  976/1 به مساحت ششدانگ 131/60 مترمربع.
28. راى شماره 771 – 94/2/1 – حسام كريمى فرد شهرضا فرزند عباسعلى به شناسنامه 
شماره 5721 حوزه 1 قمشه و شماره ملى 1199892165 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 998 به مساحت ششدانگ 223/6 مترمربع.
29. راى شماره 772 – 94/2/1 – فريناز رحمتى فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره 
ملى 1190093278 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 998 به مساحت ششدانگ 223/6 مترمربع.
30. راى شماره 5102 – 94/5/6 – محمد رحيمى فرزند كريم به شناسنامه شماره 816 
شهرضا و شماره ملى 1199123013 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 

1027 به مساحت 121/91 مترمربع.
31. راى شماره 4703 – 94/4/23 – ســيده كافيه موسوى فرزند ولى اهللا به شناسنامه 
شماره 2926 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 1209240130 ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1048 به مساحت 139/50 مترمربع.
32. راى شماره 5655 – 94/5/26 – سيده گلزار موسوى فرزند سيد كرم اله به شناسنامه 
شماره 2705 سميرم و شماره ملى 1209236291 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از 

پالك 1048 به مساحت 75/34 مترمربع.
33. راى شماره 5717 – 94/5/27 – محمدمهدى عابدى فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
1621 شهرضا و شماره ملى 1199261289 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از 

پالك 1072 به مساحت 200/42 مترمربع.
34. راى شماره 5680 – 94/6/18 – سيد اسماعيل هندى فرزند سيدعلى به شناسنامه 
شماره 1658 شهرضا و شماره ملى 1199851531 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1194 و 8155 به مساحت 100/25 مترمربع.
35. راى شــماره 4913 – 94/4/31 – مجيد نقوى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
719 شهرضا و شماره ملى 1199293385 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1331 و 8783 به مساحت ششدانگ 23/10 
مترمربع.درازاء11,43سهم مشاع به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از659,7سهم ششدانگ 

انتقال عادى ازطرف قربانعلى موالئى احدى ازورثه عباس موالئى.
36. راى شماره 4914 – 94/4/31 – حبيب اله نقوى فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 
512 شهرضا و شماره ملى 1198948736 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1331 و 8783 به مساحت ششدانگ 23/10 
مترمربع. درازاء11,43سهم مشاع به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از659,7سهم ششدانگ 

انتقال عادى ازطرف قربانعلى موالئى احدى ازورثه عباس موالئى. 
37. راى شماره 2698 – 94/3/30 – محمدعلى جمالى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
399 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198500743 پنج دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

مغازه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 29/48 مترمربع.
38. راى شماره 2699 – 94/3/30 – مهناز طبائيان فرزند مسيح اله به شناسنامه شماره 
1776 حوزه 6 شهرى قمشه و شماره ملى 1199303968 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب مغازه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 29/48 مترمربع.
39. راى شماره 4950 – 94/5/1 – محمدعلى جمالى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
399 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198500743 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 190/38 مترمربع.
40. راى شماره 4953 – 94/5/1 – مهناز طبائيان فرزند مسيح اله به شناسنامه شماره 
1776 حوزه 6 شهرى قمشه و شماره ملى 1199303968 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 190/38 مترمربع.
41. راى شــماره 5414 – 94/5/18 – مصطفى گالبى فرزند رضا به شناسنامه شماره 
19063 شهرضا و شماره ملى 1198470534 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 
1345 به مساحت 27/40 مترمربع.درازاءتمامت27,40سهم مشاع از430سهم ششدانگ 

انتقال عادى بالواسطه ومع الواسطه ازطرف نوراله مهدوى. 
42. راى شماره 5869 – 94/5/29 – جهانگير پشام فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
138 حوزه 4 شهرضا و شماره ملى 1288055080 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1373 به مساحت ششدانگ 186/53 مترمربع.
43. راى شماره 5871 – 94/5/29 – سميه شيرى شهرضا فرزند عليرضا به شناسنامه 
شماره 1498 قمشه و شماره ملى 1199323233 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 1373 به مساحت ششدانگ 186/53 مترمربع.
44. راى شماره 1733 – 94/2/24 – سيد مهدى سيدى فرزند سيد نصراله به شناسنامه 
شماره 90 شهرضا و شماره ملى 1198821078 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

1484 به مساحت 260/52 مترمربع.
45. راى شماره 5706 – 94/5/27 – بهمن فصيحى هونجانى فرزند حسنقلى به شناسنامه 
شماره 1843 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1198738553 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
46. راى شماره 5707 – 94/5/27 – مهين ثقفى فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 633  
شهرضا و شماره ملى 1198893184 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 1484 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
47. راى شماره 2562 – 94/3/25 – على اكبر رضائى فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
1569 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209537011 ششدانگ يك باب خانه دو 

طبقه مفروزى از پالك 1719 به مساحت 159/07 مترمربع.
48. راى شماره 5712 – 94/5/27 – حبيب اله پور غالم فرزند رضا به شناسنامه شماره 
1006 شهرضا و شماره ملى 1198906804 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 1735 باقيمانده كه به شماره 13736 تبديل شده و 9649 كه به شماره 

13737 تبديل شده به مساحت ششدانگ 889/37 مترمربع.
49. راى شماره 5713 – 94/5/27 – جنت دهقان فرزند احمد به شناسنامه شماره 1039 
شهرضا و شماره ملى 1198992603 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
از پالك 1735 باقيمانده كه به شماره 13736 تبديل شده و 9649 كه به شماره 13737 تبديل 

شده به مساحت ششدانگ 889/37 مترمربع.
50. راى شماره 9920 – 93/10/20 – مهناز مطلوبى جزى فرزند محمدحسن به شناسنامه 
شماره 193 شهرضا و شماره ملى 1199143723 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1763 باقيمانده و 8193 به مساحت 287 مترمربع.
51. راى شماره 4791 – 94/4/24 – بتول ريسمانى شهرضا فرزند عباسعلى به شناسنامه 
شماره 1211 شهرضا و شماره ملى 1199068411 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 3754 به مساحت 154/93 مترمربع.
52. راى شماره 2754 – 94/3/31 – على توكل پور فرزند جبار به شناسنامه شماره 377 
حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 1209307014 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه 

مفروزى از پالك 3755 به مساحت 155/62 مترمربع.
53. راى شماره 4585 – 94/4/20 – طاهره محمديان كرويه فرزند مظاهر به شناسنامه 
شماره 17 حوزه 2 قمشه و شماره ملى 1199814768 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 3756 به مساحت 221/60 مترمربع.
54. راى شماره 5673 – 94/5/26 – يداله جهان بخش فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
21 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129764609 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 5237 به مساحت 165/75 مترمربع.
55. راى شــماره 5882 – 94/5/29 – ســيد محمد جعفر بحرينى فرزند سيدهاشم به 
شناسنامه شماره 306 شهرضا و شــماره ملى 1198863161 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 5799 كه قبال 467/1 بوده است به مساحت 129/70 مترمربع.
56. راى شماره 4758 – 94/4/24 – شــهناز نرئى فرزند نورعلى به شناسنامه شماره 
2496 حوزه 3 مرودشت و شماره ملى 2431618171 بيست و هشت حبه و يكصد و سى 
و شش - سيصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 6209 به مساحت ششدانگ 170/30 مترمربع.
57. راى شماره 4857 – 94/4/29 – طاهره عبدالى فرزند خداوردى به شناسنامه شماره 
18 حوزه 1 مركزى سيمرم و شــماره ملى 1209772078 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8456 به مساحت ششدانگ 45/35 
مترمربع كه به انضمام پالك 12472 جمعا تشــكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.
موردتقاضابموجب سندشماره15883-91,12,27دفتر247شهرضادررهن بانك ملت 

شعبه مدرس شهرضاقراردارد.
58. راى شماره 4858 – 94/4/29 – كريم كيانى فرزند زرير به شناسنامه شماره 1221 
حوزه 3 سيمرم و شماره ملى 1209266725 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8456 به مساحت ششدانگ 45/35 مترمربع كه به 
انضمام پالك 12472 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است. موردتقاضابموجب 
سندشماره15883-91,12,27دفتر247شــهرضادررهن بانــك ملت شــعبه مدرس 

شهرضاقراردارد. 
59. راى شماره 4815 – 94/4/25 – فرهاد فرهادزاد فرزند على به شناسنامه شماره 1147 
شهرضا و شماره ملى 1199190187 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 13349 به مساحت ششدانگ 164/85 مترمربع.
60. راى شماره 4816 – 94/4/25 –  اكرم همت شهرضا فرزند عبدالحميد به شناسنامه 
شماره 449 شهرضا و شماره ملى 1199213195 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 13349 به مساحت ششدانگ 164/85 مترمربع.
61. راى شماره 1499 – 94/2/19 – مسعود شبانى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
5464 حوزه 1 شهرى شهرضا و شماره ملى 1199889598 ششدانگ يك باب خانه دو 

مفروزى از پالك 13355 به مساحت 119/70 مترمربع.
62. راى شماره 4754 – 94/4/24 – مهران اسحاقى فرزند عزيزاله به شناسنامه و شماره 
ملى 1190035121 شهرضاچهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 13919 كه قبال 1186 و 1188 بوده به مساحت ششدانگ 210/45 مترمربع.
63. راى شماره 4755 – 94/4/24 – مريم السادات خليفه سلطانى فرزند سيد عبدالحسين 
به شناسنامه و شماره ملى 1190151162شهرضادودانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه دو طبقه مفروزى از پالك 13919 كه قبال 1186 و 1188 بوده به مساحت ششدانگ 

210/45 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 3- اصلى موغان

64. راى شماره 4539 – 94/4/18 – رسول كاظمى فرزند عوض به شناسنامه شماره 
26452 حوزه 1 شهرى خرمشهر و شماره ملى 1827914505 ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 365 و 4508 به مساحت 137 مترمربع.
65. راى شماره 4399 – 94/4/16 – مرتضى فخار شهرضا فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1113 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199400327 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 399 به مساحت 160/60 مترمربع.
66. راى شماره 5726 – 94/5/27 – عليرضا باقرپور فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
749 شهرضا و شماره ملى 1199273465 ششدانگ يك باب مغازه باطبقه فوقانى آن 

مفروزى از پالك 516 و 518 و 518/1 به مساحت 73/43 مترمربع.
67. راى شماره 5660 – 94/5/26 – مهدى خانى فرزند حيدر به شناسنامه شماره 1726 
شهرضا و شماره ملى 1199262331 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 528 به مساحت ششدانگ 189/75 مترمربع.
68. راى شماره 5661 – 94/5/26 – نصيبه سامى فرزند محمد به شناسنامه شماره 670 
شهرضا و شماره ملى 1199841641 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 528 به مساحت ششدانگ 189/75 مترمربع.
69. راى شماره 5682 – 94/5/26 – محمدكاظم سامى فرزند محمد به شناسنامه شماره 
746 شهرضا و شماره ملى 1199122491 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 810 

به مساحت 228/75 مترمربع.
70. راى شماره 4794 – 94/4/24 – محمد صبورى فرزند رضاقلى به شناسنامه شماره 

2156 قمشه و شماره ملى 1199307769 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 
طبقه مفروزى از پالك 813 به مساحت ششدانگ 128/64 مترمربع.

71. راى شــماره 4800 – 94/4/24 –  شيرين اسكندرى شــهرضا فرزند حبيب اله به 
شناسنامه شماره 3494 شهرضا و شماره ملى 1199869899 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 813 به مساحت ششدانگ 128/64 مترمربع.
72. راى شماره 1879 – 94/2/28 – رضا جوهرى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
187 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 1199957429 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 874 و 875 به مساحت ششدانگ 99/47 مترمربع.
73. راى شــماره 1881 – 94/2/28 –  مرجان غضنفرى فرزند عليرضا به شناسنامه و 
شماره ملى 1190117991 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 874 و 875 به مساحت ششدانگ 99/47 مترمربع.
74. راى شماره 5683 – 94/5/26 – عبدالحسين نمازيان فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
22 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129744313 ششدانگ يك باب مغازه 

با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 903 و 3767 به مساحت 39 مترمربع.
75. راى شماره 1648 – 94/4/22 – مهين سبزوارى فرزند فريدون به شناسنامه شماره 
86 شهرضا و شماره ملى 1199101834 ششــدانگ يك باب مغازه با طبقه فوقانى آن 

مفروزى از پالك 967 به مساحت 54/89 مترمربع.
76. راى شماره 2537 – 94/3/21 – اميرحسين نصيريان فرزند حبيب اله به شناسنامه 
شماره 1727 قمشه و شماره ملى 1199242993 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 971 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
77. راى شماره 2538 – 94/3/21 – مهرى نصيريان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
147 شهرضا و شماره ملى 1198844353 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 971 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
78. راى شماره 5679 – 94/5/26 – حميده رحمتى فرزند حسن به شناسنامه شماره 732 
حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199361909 ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مفروزى از 

پالك 1050 به مساحت 150 مترمربع.
79. راى شماره 4787 – 94/4/24 – مريم كاويانى فرزند عبدالحسين به شناسنامه شماره 
20295 شهرضا و شماره ملى 1198482850 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه و 

طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1092 به مساحت ششدانگ 101/12 مترمربع.
80. راى شماره 4788 – 94/4/24 –  الهام عسگرى فرزند حسينعلى به شناسنامه شماره 
781 شهرضا و شماره ملى 1199273783 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه و 

طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1092 به مساحت ششدانگ 101/12 مترمربع.
81. راى شماره 5265 – 94/5/13 – نرجس كالمى فرزند على اصغر به شناسنامه شماره 
2324 سارى و شماره ملى 2091885851 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 1140 به مساحت ششدانگ 270/72 مترمربع.
82. راى شماره 5266 – 94/5/13 – قاسم معينى نجف آبادى فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 19419 شهرضا و شماره ملى 1198474092 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1140 به مساحت ششدانگ 270/72 مترمربع.
83. راى شماره 4314 – 94/4/14 – سيدحســين مير شهرضا فرزند سيدنعمت اله به 
شناسنامه شماره 229 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199366846 ششدانگ يك باب 

خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1230 به مساحت 149/54 مترمربع.
84. راى شماره 2512 – 94/3/21 – معصومه بيات فرزند قربانعلى به شناسنامه شماره 4 
فالرد و شماره ملى 6329864381 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء 

ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1246 به مساحت ششدانگ 124/06 مترمربع.
85. راى شماره 2513 – 94/3/21 – بهرام حيدريان فرزند اكبر به شناسنامه شماره 13 
حوزه 2 شهرضا و شــماره ملى 1199706574 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1246 به مساحت ششدانگ 124/06 

مترمربع.
86. راى شماره 2609 – 94/3/27 – مريم كاويانى فرزند عبدالحسين به شناسنامه شماره 
20295 شهرضا و شماره ملى 1198482850 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1319 به مساحت ششدانگ 151/60 مترمربع كه به 
انضمام قسمتى از حريم رودخانه خريدارى متقاضى از شهردارى شهرضا جمعا تشكيل 

يك باب خانه دو طبقه را داده است. 
87. راى شــماره 2610 – 94/3/27- مســيح اله غضنفرى فرزند مرحوم مسيح اله به 
شناسنامه شماره 191 شهرضا و شماره ملى 1199125997 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1319 به مساحت ششدانگ 151/60 
مترمربع كه به انضمام قسمتى از حريم رودخانه خريدارى متقاضى از شهردارى شهرضا 

جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است. 
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

88. راى شماره 4345 – 94/4/15 – مصطفى جاورى فرزند مختار به شناسنامه شماره 
716 شهرضا و شماره ملى 1198926937 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 

طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 مترمربع.
89. راى شماره 4353 – 94/4/15 – فريبا رحمتى شهرضا فرزند عليرضا به شناسنامه 
شماره 415 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199249221 يك دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 

مترمربع.
90. راى شماره 4354 – 94/4/15 – محسن جاورى فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 
12 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199153117 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 مترمربع.
91. راى شماره 5681 – 94/5/26 – اكرم مختارى فرزند عليرضا به شناسنامه شماره 
17 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199308412 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 103 به مساحت 119/50 مترمربع.
92. راى شــماره 4719 – 94/4/24 – ذبيح اله خانى سوالرى فرزند رضا به شناسنامه 

شماره 12 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 1199543926 :
الف : ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 
400 به مساحت 96 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 401 جمعا تشكيل يك باب 

مغازه را داده است. 
ب : ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 401 
به مساحت 13 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 400 جمعا تشكيل يك باب مغازه 

را داده است. 
93. راى شماره 2073 – 94/3/20 – ولى اله يعقوبى فرزند رسول به شناسنامه شماره 
19230 شهرضا و شماره ملى 1198472200 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 463 و 1253 به مساحت ششدانگ 215/16 مترمربع.
94. راى شماره 2074 – 94/3/20 – زهرا اميرى شهرضا فرزند اكبر به شناسنامه شماره 
256 شهرضا و شماره ملى 1199073652 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 463 و 1253 به مساحت ششدانگ 215/16 مترمربع.
95. راى شماره 4327 – 94/4/14 – مجيد عمرانپور فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 
6381 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199898767 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالكهاى 559 باقيمانده و 1011 به مساحت 80/35 مترمربع.
96. راى شماره 5618 – 94/5/25 – مريم اميرزاده فرزند شهريار به شناسنامه شماره 74 
حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199821373 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 618 و 618/1 به مساحت ششدانگ 158/80 مترمربع.
97. راى شماره 5619 – 94/5/25 – محسن شاه چراغى فرزند حسين به شناسنامه شماره 
274 شهرضا و شماره ملى 1199144533 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 618 و 618/1 به مساحت ششدانگ 158/80 مترمربع.
98. راى شــماره 5902 – 94/5/29 – مهديقلى طاوسى شــهرضائى فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 724 شهرضا و شماره ملى 1198885408 پنجاه و سه حبه و سه هزار 
و شصت و هفت - چهار هزار و هشتصد و چهل و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 1638 به مساحت ششدانگ 235 مترمربع.
99. راى شماره 5905 – 94/5/29 – صولت نصيريان فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
755 شهرضا و شماره ملى 1198850434 هجده حبه و يك هزار و هفتصد و هشتاد و دو 
_ چهار هزار و هشتصد و چهل و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 1638 به مساحت ششدانگ 235 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

100. راى شماره 5786 – 94/5/28 – عباس معرفت فرزند حجت اله به شناسنامه شماره 
382 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199406023 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 48 به مساحت ششدانگ 194/45 مترمربع.
101. راى شماره 5787 – 94/5/28 – اشرف ذوالفقارى فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1730 شهرضا و شماره ملى 1199262374 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 48 به مساحت ششدانگ 194/45 مترمربع.
102. راى شماره7229-94/06/31- احمدرضااباذرى فرزندعبدالحسين به شناسنامه 

شماره1524شهرضاوشماره ملى1199223948سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72به مساحت201/50مترمربع كه به 
انضمام قسمتى ازپالك72/1جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.تمامت27سهم 

مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف كمال جانقربان مى باشد..
ب:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72/1به مساحت3مترمربع كه به انضمام 

قسمتى ازپالك72جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.
103.راى شماره7230-94/06/31- معصومدخت افالكى فرزندنعمت اله به شناسنامه 

شماره1271شهرضاوشماره ملى1199401900سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72به مساحت201/50مترمربع كه به 
انضمام قسمتى ازپالك72/1جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.تمامت27سهم 

مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف كمال جانقربان مى باشد..
ب:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72/1به مساحت3مترمربع كه به انضمام 

قسمتى ازپالك72جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.
104. راى شماره 4164 – 94/4/11 – حسام رضائى فرزند عزيزاله به شناسنامه شماره 
116 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199382809 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 140 به مساحت ششدانگ 284/19 مترمربع.
105. راى شماره 4165 – 94/4/11 –  مريم صالحپور فرزند سيف اله به شناسنامه شماره 
972 شهرضا و شماره ملى 1199162711 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 140 به مساحت ششدانگ 284/19 مترمربع.
106. راى شماره 5078 – 94/5/6 – مسعود كبريتى فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
8653 شهرضا و شماره ملى 1199921483 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از 

پالك 148/1 به مساحت 126/05 مترمربع.
107. راى شماره 12917 – 93/12/24 – ملوك هاشميان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
452 شهرضا و شماره ملى 1198986735 بيست حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 258/35 مترمربع.
108. راى شماره 12918 – 93/12/24 – سيف اله هاشميان فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 695 شــهرضا و شــماره ملى 1198867051 پنجاه و دو حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 258/35 مترمربع.
109. راى شماره 12934 – 93/12/25 – حميد هاشميان فرزند سيف اله به شناسنامه 
شماره 324 شهرضا و شماره ملى 1199228974 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 176/76 مترمربع.
110. راى شماره 5262 – 94/5/13 – فاطمه سپهرى فرزند سراج به شناسنامه شماره 
3387 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199868825 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 176/76 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

111. راى شــماره 4772 -94/4/24 – عليرضا محمودى فرزند حســين به شناسنامه 
شماره 51 شهرضا و شــماره ملى 1199027847 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شماره 2315 تبديل شده به مساحت ششدانگ 

36 مترمربع.
112. راى شماره 4773 -94/4/24 – على اصغر محمودى فرزند حسين به شناسنامه 
شماره 183 حوزه 3 آبادان و شماره ملى 1818159546دودانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب مغازه مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شــماره 2315 تبديل شده به مساحت 

ششدانگ 36 مترمربع.
113. راى شماره 4774 – 94/4/24 – حسين محمودى فرزند يداله به شناسنامه شماره 8 
حوزه 2 جرقويه و شماره ملى 5649759741 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شماره 2315 تبديل شده به مساحت ششدانگ 36 

مترمربع.
114. راى شماره 362 – 94/1/23 – حبيب اله عسگرى فرزند غالمعلى به شناسنامه شماره 
911 شهرضا و شماره ملى 1198928883 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 37 

به مساحت 149 مترمربع.
115. راى شماره 3043 – 94/4/7 – صديقه مســيبى عمروآبادى فرزند عبدالكريم به 
شناسنامه شماره 996 شهرضا و شماره ملى 1198953578 چهار و نيم دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 210 به مساحت ششدانگ 147/57 مترمربع.
116. راى شماره 3044 – 94/4/7 – هيبت اله ذهبى فرزند اسماعيل به شناسنامه شماره 8 
حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره ملى 1199472492 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 210 به مساحت ششدانگ 147/57 مترمربع.
117. راى شــماره 1810 – 94/2/27 – شكوفه شــجاعى امنيه قمشه فرزند شكراله به 
شناسنامه شماره 246 شهرضا و شــماره ملى 1199038946 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 334 به مساحت 109/90 مترمربع.
118. راى شماره 13051 – 93/12/27 – ابراهيم برخوردار فرزند منوچهر به شناسنامه 
شماره 26 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129937635 ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 924 و 925 به مساحت 80/26 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 33 - اصلى مهر قويه

119. راى شــماره 5709 – 94/5/27 – محمدرضا عدنانى ساداتى فرزند على صالح به 
شناسنامه شماره 466 حوزه 2 بروجن و شماره ملى 6299594561 ششدانگ :

الف: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 3 به مساحت 10/40 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 4 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 

ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 4 به مساحت 132/74 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 3 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 

شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد
120. راى شماره 4243 – 94/4/13 – سروش ناظم فرزند محمود به شناسنامه شماره 
28 كنسولى ميالن و شماره ملى 4723602526 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 39 به مساحت ششدانگ 335/14 مترمربع.
121. راى شماره 4245 – 94/4/13 – محمود ناظم فرزند عباسعلى به شناسنامه شماره 37 
شهرضا و شماره ملى 1198908238 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 39 به مساحت ششدانگ 335/14 مترمربع.
122. راى شماره 4659 – 94/4/22 – اعظم يونسى فرزند على به شناسنامه شماره 1516 
حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199850111 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 199 به مساحت ششدانگ 185/64 مترمربع.
123. راى شماره 4660 – 94/4/22 – منصوررضاشهرضا فرزند حسين به شناسنامه 
شماره 589 شهرضا و شماره ملى 1199292087 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 199 به مساحت ششدانگ 185/64 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68/1 – اصلى ميرآبادكه به 225 - اصلى تبديل شده است

124. راى شــماره 4831 – 94/4/29 – غالمرضا مســلمى زاده فرزنــد عبدالكاظم به 
شناسنامه شماره 609 آبادان و شــماره ملى 1817273108 ششدانگ يك باب خانه به 
استثناء بهاء ثمنيه اعيانى به مساحت 221/60 مترمربع.درازاءچهار- سى ونهم حبه مشاع 
به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از72حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف حبيب اله 

يوسفيان وصديقه ميرفتاح.
125. راى شماره 5716 – 94/5/27 – فريبرز مشهدى فرزند يحيى به شناسنامه شماره 
1027 حوزه 5 آبادان و شماره ملى 1819165493 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام به 
مساحت 185/65 مترمربع.كه تمامت سيزده صدم حبه مشاع آن انتقال عادى ازطرف خانم 

معصومه يحيى آبادى مى باشد.
شماره هاى فرعى از 69 - اصلى شاهرضا

126. راى شماره 2987 – 94/4/7 – اكبر قديرى شاهرضائى فرزند قدمعلى به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائى شهرضا و شــماره ملى 1199538108 چهار دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 46 به مساحت ششدانگ 107/10 

مترمربع.
127. راى شماره 2989 – 94/4/7 – مهرى همتيان سوركى فرزند غالمعلى به شناسنامه 
شماره 741 حوزه 3 شهركرد و شماره ملى 6339512798 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 46 به مساحت ششدانگ 107/10 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

128. راى شماره 2629 – 94/4/13 – محمد آسال فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
1150 شهرضا و شماره ملى 1199256579 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 

به مساحت 241/20 مترمربع.
129. راى شماره 4538 – 94/4/18 – جمشيد نيكرو فرزند صالح به شناسنامه شماره 
446 حوزه 1 قشقائى شيراز و شماره ملى 2293836541 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 265 به مساحت 169/17 مترمربع.
130. راى شماره 12612 – 93/12/17 – محمدتقى نصيرى فرزند عزيزاله به شناسنامه 
شماره 31 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 1209791749 ششدانگ يك باب خانه 

دو طبقه مفروزى از پالك 380 به مساحت 171/90 مترمربع.
131. راى شماره 5866 – 94/5/29 – امراله انصارى فرزند حمداله به شناسنامه شماره 
3523 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209556782 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 495 به مساحت ششدانگ 150/23 مترمربع.
132. راى شماره 5867 – 94/5/29 – مريم قربانى فرزند شاميرزا به شناسنامه شماره 
3893 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209560501 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 495 به مساحت ششدانگ 150/23 مترمربع.
133. راى شماره 1651 – 94/2/22 – ولى اله حيدرى فرزند على به شناسنامه شماره 3930 
حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209560879 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 516 به مساحت 176 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

134. راى شماره 4212 – 94/4/13 – پروين نعيم فرزند حسن به شناسنامه شماره 180 
حوزه 1 مسجد سليمان و شماره ملى 1971308404 ششدانگ يك باب ساختمان نيمه تمام 

مفروزى از پالك 300 به مساحت 65/95 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 157 - اصلى محموديه

135. راى شماره 4661 – 94/4/22 – فرج اله محمدى فرزند سهراب به شناسنامه شماره 
1057 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 6299576367 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه به مساحت ششدانگ 105 مترمربع.
136. راى شماره 4662 – 94/4/22 – الهام مرادى فرزند اردى خان به شناسنامه شماره 
10 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 6299915250 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

به مساحت ششدانگ 105 مترمربع.
137. راى شماره 8664 – 93/9/16 – جهانگير بابادى عكاشه فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 510 حوزه 1 روستائى بروجن و شماره ملى 6299570873 ششدانگ يك باب 

خانه به مساحت 250 مترمربع.
تاريخ انتشارنوبت اول:94/07/20      تاريخ انتشارنوبت دوم:94/08/05   

سيدمهدى ميرمحمدى 
رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا                                                                                                                                                            
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
6/529 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره 139460302012002269 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نرگس ابراهيمي مندرجاني فرزند قنبرعلي  در يك 
باب خانه به مساحت 248,12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع 

در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي قنبرعلى ابراهيمى محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139460302012002272 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله مهدي فرزند محمد در يك باب خانه به 
مساحت 160,87  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود حيدرى محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139460302012002289 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي ادريسي فرزند حسنعلي در يك باب مغازه 
تجارى به مساحت  13,39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع 

درداران خريداري از مالك رسمي خانم فاطمه مصطفوى وغيره محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302012002275 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد محمدي فرزند محمدعلي در يك باب خانه به 
مساحت 170,90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي على شيخ محمدى محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139460302012002400 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد سلماني فرزند مسيب در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 246,17 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 
اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي شكر اله بهمن زيارى محرز گرديده است.

6- برابر راي شــماره 139460302012002397 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم چراغي فرزند درويش علي در ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 246,17 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در ســمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي شكر اله بهمن 

زيارى محرز گرديده است.
7- برابر راي شــماره 139460302012002394 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نفيسه چاوشي نجف آبادي فرزند حسينعلي 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 191,80 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش عباسى 

محرز گرديده است.
8- برابر راي شــماره 139460302012002391 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي سمندگاني چادگاني فرزند نيازعلي سه 
دانگ مشاع از ششدانگ در يك باب خانه به مساحت 191,80مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش عباسى 

محرز گرديده است.
9- برابر راي شماره 139460302012002197 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر زالي فرزند ابراهيم در يك باب خانه به مساحت 
326,02مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بويين خريداري 

از مالك رسمي آقاي ابراهيم زالى محرز گرديده است.
10- برابر راي شــماره 139460302012002201 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم احمدي مياندشتي فرزند غالمحسين 
در يك باب خانه  به مساحت 243,01مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي 

واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم اكبرى محرز گرديده است.
11- برابر راي شــماره 139460302012002204 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله نادي فرزند ولي اله در يك باب خانه 
به مساحت 294,40مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلى عباسى و غيره محرز گرديده است.
12- برابر راي شــماره 139460302012002301 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان اله مرتضائي فرزند محمد در يك باب 
خانه به مساحت 422,84 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا يوسف صديقى محرز گرديده است.
13- برابر راي شــماره 139460302012002304 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نبي اله عليقليان فرزند كريم در يك باب خانه 
به مساحت 254,43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمدرضا زيارى محرز گرديده است.
14- برابر راي شــماره 139460302012002292 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد صفري فرزند حاجي در ششدانگ يك 
قطعه باغ به مساحت 8078,66 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از141 اصلي واقع 

در دركان خريداري از مالك رسمي آقاي حاجى آقا صفرى محرز گرديده است.
15- برابر راي شــماره 139460302012002213 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهين سعادتي مياندشتي فرزند حيدر در يك 
باب خانه به مساحت 104,91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از149 اصلي واقع 

درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي سيدمهدى موسوى محرز گرديده است.
16- برابر راي شــماره 139460302012002210 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجه اله هاشمي فرزند علي در يك باب خانه 
به مساحت 295,82 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي اصغر حسن خانى محرز گرديده است.
17- برابر راي شــماره 139460302012002216 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا ايرج پور اصفهاني فرزند شكراله 
در يك باب خانه به مساحت 596,39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي 
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقايان فريدون و فالمرز تقيان محرز گرديده است.

18- برابر راي شــماره 139460302012002194  هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا زالي فرزند فرج در يك باب خانه به 
مساحت 315,05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبى زالى محرز گرديده است.
19- برابر راي شــماره 139460302012002371 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد عباس موسوي امينه فرزند سيد يحيي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 1094,90 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي فريدون كاظمى 

محرز گرديده است.
20- برابر راي شــماره 139460302012002368 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماه جان رحيمي آشجردي فرزند طاهر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 1094,90 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشــجرد خريداري از مالك رسمي آقاي فريدون كاظمى 

محرز گرديده است.
21- برابر راي شــماره 139460302012002364 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سميه عالئي فرزند اكبر در يك باب خانه به 
مساحت 191,14مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد اسماعيل دوست محمدى و غيره محرز گرديده است.
22- برابر راي شــماره 139460302012002333 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فريدون زماني فرزند غالمحسين در يك باب 
خانه به مساحت 298,59 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي عباسعلى كارگر محرز گرديده است.
23- برابر راي شــماره 139460302012002326 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد عزيزي اسكندري فرزند سيف اله 
در يك باب مغازه فوقانى مسكونى به مساحت 101,06مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي خانم فاطمه مصطفوى و غيره 

محرز گرديده است.
24- برابر راي شــماره 139460302012002594 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر قارداشي فرزند كريم در يك باب خانه 
به مساحت 253,69مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از مالك رسمي آقاي عزيز قارداشى محرز گرديده است.
25- برابر راي شــماره 139460302012002591 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا حاجي بنده فرزند فرامرز در يك باب 
خانه به مساحت 223,40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در 

افوس خريداري از مالك رسمي آقاي فيروز حاجى بنده محرز گرديده است.
26- برابر راي شــماره 139460302012002260 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كريم كاظمي رناني فرزند جعفر در ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 300,09 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي على بخش مرادى محرز 

گرديده است.
27- برابر راي شــماره 139460302012002263 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فروزان آقائي فرزند بهرام سه دانگ مشاع 
از ششدانگ در يك باب خانه به مساحت 300,09 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي على بخش مرادى محرز گرديده 

است.
28- برابر راي شــماره 139460302012002266 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسين امير حاجلو فرزند پاالن در يك 
باب خانه به مساحت 369,35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع 
در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقايان عليرضا ومحمدرضا سلطانى محرز گرديده است.
29- برابر راي شــماره 139460302012002298 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد رضا رضائي دمنه فرزند سيد مهدي 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 160951,71 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از3 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يحيى 

ناظمى محرز گرديده است.
30- برابر راي شــماره 139460302012002295 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد حسين رضائي دمنه فرزند سيد محمد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 16095,71مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 3 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يحيى 

ناظمى محرز گرديده است.
31- برابر راي شــماره 139460302012002248 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اشكان دوستي فرزند سيف اله در يك باب 
مغازه به مساحت 53,25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 74 فرعي از 63 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدرقلى شجاع اينالو محرز گرديده است.
32- برابر راي شــماره 139460302012002231 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شهرداري اصفهان  به شناسه ملى 601000000 
در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 124692,86مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 66 اصلي واقع درمندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخان تبريزى محرز 

گرديده است.
33- برابر راي شــماره 139460302012002223 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي دوست محمدي فرزند يداله در يك 
باب خانه به مساحت 265,19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از200 اصلي واقع 

دربوئين خريداري از مالك رسمي خانم مريم فرهادى محرز گرديده است.
34- برابر راي شــماره 139460302012002415 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ابراهيم يبلوئــي فرزند عباس در يك باب 
خانه به مساحت 523,91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 221 اصلي واقع در 

خمسلوخريداري از مالك رسمي آقاي محمدصادق بهرامى محرز گرديده است.
35- برابر راي شــماره 139460302012002449 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا اسمعيلي فرزند محمد در يك باب 
خانه به مساحت 298,14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در 

سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد اسماعيلى محرز گرديده است.
36- برابر راي شــماره 139460302012002446 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد كريمي فرزند غالمحسين در يك باب 
خانه به مساحت 819,56 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حاج محمد كرمى و غيره محرز گرديده است.
37- برابر راي شــماره 139460302012002418 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اســماعيل دوستي فرزند علي در يك باب 
خانه به مساحت 159,32 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي نبى اله خسروى محرز گرديده است.
38- برابر راي شــماره 139460302012002421 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزيزاله لطفي چادگاني فرزند ميرزا در يك 
باب خانه به مساحت 159,06 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حاج ميرزاآقا لطفى محرز گرديده است.
39- برابر راي شــماره 139460302012002424 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان فتاحي مال امير فرزند عبدالحميد در 
يك باب خانه به مساحت 357,25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلى حسن خانى محرز گرديده است.
40- برابر راي شــماره 139460302012002429 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر چراغي فرزند محمد اسماعيل در يك 
باب خانه به مساحت 128,56 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل چراغى محرز گرديده است.
41- برابر راي شــماره 139460302012002323هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يداله متوليان فرزند غالمعلي در يك باب خانه 
به مساحت 151,32مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد بهمن زيارى محرز گرديده است.
42- برابر راي شــماره 139460302012002404 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي اصالني كرچي فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 85,76 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمدابراهيم ابراهيمى 

محرز گرديده است.
43- برابر راي شــماره 139460302012002407 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فضه خليلي كرچي فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب مغازه به مســاحت 85,76 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي محمدابراهيم ابراهيمى 

محرز گرديده است.
44- برابر راي شــماره 139460302012002410 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود كريمي فرزند عباس در يك باب خانه 
به مساحت 361,19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي منوچهر قاسمى محرز گرديده است.
45- برابر راي شــماره 139460302012002317 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود كاظمي آشــجردي فرزند حسين در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 267,95 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي درويشعلى مؤمنى 

محرز گرديده است.
46- برابر راي شــماره 139460302012002320 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كبري سميعيان فرزند عبدالحسين در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 267,95 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 8 اصلي  واقع درآشــجرد خريداري از مالك رسمي آقاي درويشعلى مؤمنى 

محرز گرديده است.
47- برابر راي شــماره 139460302012002189 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه فرهادي فرزند رضا در يك باب خانه 
به مساحت 328,59 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبى فرهادى محرز گرديده است.
48- برابر راي شــماره 139460302012002387 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سرور حيدري فرزند فرج اله  در يك باب 
خانه به مساحت 149,13 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 5 فرعي از60 اصلي واقع در 

رزوه خريداري از آقاي غالمعلى قره داغى محرز گرديده است.
49- برابر راي شــماره 139460302012002219 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 

فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراهللا سعادتي فرزند حيدر در يك باب خانه به 
مساحت 254,24 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر سعادتى محرز گرديده است.
50- برابر راي شــماره 139460302012002207 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله صفري فرزند حيدر در يك باب خانه 
به مساحت 185,84مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلى عباسى محرز گرديده است.
51- برابر راي شــماره 139460302012002278 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حســين قلي داودپــور فرزند عليمردان 
دريك قطعــه زمين مزروعي با حق الشــرب طبــق قانون توزيــع عادالنه آب به مســاحت 
143193,64مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 اصلي واقع در قلعه زنبور خريداري از 

مالك رسمي آقاي عليمردان داودوند محرز گرديده است.
52- برابر راي شــماره 139460302012002257 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم احمدي قوهكي فرزند ذوالفقار در يك 
باب خانه به مساحت 120,59 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 اصلي واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي كهزاد سليمى محرز گرديده است.
53- برابر راي شــماره 139460302012002180 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهورى اسالمى ايران بنمايندگى وزارت 
آموزش و پرورش(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان) به شناسه ملى 14002008911 
در يك باب مدرسه به مساحت 1392,25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 39 

اصلي واقع در خرسانك خريداري از  عده اى از مالكين خرسانك محرز گرديده است.
54- برابر راي شــماره 139460302012002183 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهورى اسالمى ايران بنمايندگى وزارت 
آموزش و پرورش(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان) به شناسه ملى 14002008911 
در يك باب مدرسه   به مساحت 2227,78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 

اصلي واقع در چادگان خريداري از عده اى از مالكين چادگان محرز گرديده است.
55- برابر راي شــماره 139460302012002186 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهورى اسالمى ايران بنمايندگى وزارت 
آموزش و پرورش(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان) به شناسه ملى 14002008911 
در يك باب مدرسه  به مساحت 2422,15 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 

اصلي واقع در چادگان خريداري از عده اى از مالكين چادگان محرز گرديده است.
56- برابر راي شــماره 139460302012002597 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم بيگدلي مشهدي فرزند فرهاد در سه 
دانگ و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 395,14 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از آقاي قدرت اله بهمن 

زيارى محرز گرديده است.
57- برابر راي شــماره 139460302012002432 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي يبلوئي فرزند داود در يك باب خانه 
به مساحت 350,31 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلو 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد عبداله يبلوئى محرز گرديده است.
58- برابر راي شــماره 139460302012002588 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا شريفي فرزند علي در يك باب خانه به 
مساحت 323,21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از آقاي حشمت اله شاهسوندى محرز گرديده است.
59- برابر راي شــماره 139460302012002585 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم اكبر كيماسي فرزند فرج در يك باب 
خانه به مساحت 311,48 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از206 اصلي واقع در 

افوس خريداري ازآقاي عبدالمحمد شاهسوندى محرز گرديده است.
60- برابر راي شــماره 139460302012002582 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي بهارلو فرزند علي در يك باب خانه به 
مساحت 206,94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد خسروى محرز گرديده است.
61- برابر راي شــماره 139460302012002440 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد چراغي فرزند رضا قلي در يك باب خانه 
به مساحت 254,23 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف عسگرى محرز گرديده است.
62- برابر راي شــماره 139460302012002443 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم شكروي كردسفلي فرزند ابوالقاسم در 
يك باب خانه به مساحت 249,66 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمحمد بيات محرز گرديده است.
63- برابر راي شــماره 139460302012002251 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا حيدري بوئيني فرزند ذبيح اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 166,26 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضى دوست 

محمدى محرز گرديده است.
64- برابر راي شــماره 139460302012002254 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليال عالئي بوئيني فرزند سيف اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 166,26مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضى دوست 

محمدى محرز گرديده است.
65- برابر راي شــماره 139460302012002503 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماه بيگم براتي فرزند رجبعلي در يك باب 
خانه به مساحت 484,93 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين عالئى محرز گرديده است.
66- برابر راي شــماره 139460302012002499 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن معصومي فرزند ولي اله در يك باب 
خانه به مساحت 623,60مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در 

چهلخانه خريداري از مالك رسمي آقاي ولى اله معصومى محرز گرديده است.
67- برابر راي شــماره 139460302012002495 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس گودرزي فرزند حسن در يك باب مغازه 
فوقانى مسكونى به مساحت 47,43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 64 اصلي 

واقع در چادگان خريداري از آقاي سيد عباس موسوى محرز گرديده است.
68- برابر راي شــماره 139460302012002471 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عبدالهي دمنه فرزند منصور در يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 100130,27 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 

از 1 اصلي  واقع در نيالب خريداري از مالك رسمي آقاي جالل عبداللهى محرز گرديده است.
69- برابر راي شــماره 139460302012002464 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي كريمي فرزند رمضانعلي در يك باب 
خانه به مساحت 500,65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع دردامنه 

خريداري از مالك رسمي خانم خديجه سلطان عبداللهى محرز گرديده است.
70- برابر راي شــماره 139460302012002459 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر نوروز علي فرزند حسين در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ دو باب مغازه فوقانى مسكونى به مساحت 128,15 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 39 فرعي از 63 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا 

عباسى محرز گرديده است.
71- برابر راي شــماره 139460302012002456 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي خانم كتايون نوروز علي فرزند حســين در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه فوقانى مسكونى به مساحت 128,15مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 39 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمرضا عباسى محرز گرديده است.
72- برابر راي شــماره 139460302012002531 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود انالوئي چادگاني فرزند لهراسب در 
يك باب مغازه به مساحت 41,55 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلى حسن خانى محرز گرديده است.
73- برابر راي شــماره 139460302012002534 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود انالوئي چادگاني فرزند لهراسب در 

يك باب مغازه به مساحت 24,93مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 64 اصلي واقع 
درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلى حسن خانى محرز گرديده است.

74- برابر راي شــماره 139460302012002526 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهرابي فرزند حسين در يك باب خانه 
به مساحت 247,23 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقايان عزت اله و شكراله محمدى محرز گرديده است.
75- برابر راي شــماره 139460302012002520 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم علي اميرحاجلو فرزند محمد در يك 
باب خانه به مساحت 199,02 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از سيد رسول نوحى و غيره محرز گرديده است.
76- برابر راي شــماره 139460302012002523 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيداصغر موسوي فرزند سيديحيي در يك 
باب خانه به مساحت 193,30مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در 

سمندگان خريداري از آقاي حميدرضا اله دادى محرز گرديده است.
77- برابر راي شــماره 139460302012002516 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي        رضا رجبي فرزند قاسم در يك باب خانه به 
مساحت 197,42مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از آقاي فضل اله عباسى محرز گرديده است.
78- برابر راي شــماره 139460302012002513 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر عبداللهي فرزند مهراب در يك باب 
خانه به مساحت 219,12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري ازآقاي يحيى براتى محرز گرديده است.
79- برابر راي شــماره 139460302012002509 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي لطف اله صفري فرزند محمود در يك باب 
خانه به مساحت 179,31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 64 فرعي از 1 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از آقاي ابراهيم صابرى محرز گرديده است.
80- برابر راي شــماره 139460302012002506 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رجبعلي عبداللهي فرزند خالق در يك باب 
خانه به مساحت 245,26 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلى واقع در 

سمندگان خريداري از آقاي فضل اله عابدينى محرز گرديده است.
81- برابر راي شــماره 139460302012002552 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود نوري فرزند اميرعلي در يك باب خانه 
به مساحت 253,19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري ازآقاي عباسقلى آقايى محرز گرديده است.
82- برابر راي شــماره 139460302012002540 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مختار صالحي فرزند قدير در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب مغازه وخانه متصله به مساحت 203,38 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از آقاي حسين اله دادى محرز گرديده است.

83- برابر راي شــماره 139460302012002537 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قدير صالحي فرزند محمد در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب مغازه و خانه متصله به مساحت 203,38 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از آقاي حسين اله دادى محرز گرديده است.

84- برابر راي شــماره 139460302012002546 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا اسماعيلي فرزند محمد در يك 
باب خانه به مساحت 249,05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع 

درسمندگان خريداري از آقاي محمد اسماعيلى محرز گرديده است.
85- برابر راي شــماره 139460302012002549 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عزيزي عليعربي فرزند احمد در يك 
باب مغازه به مساحت 50,12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

درسمندگان خريداري از مالك رسمي خانم ماه سلطان ميرزايى محرز گرديده است.
86- برابر راي شــماره 139460302012002543 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عزيزي عليعربي فرزند احمد در يك 
باب خانه به مساحت 137,43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

در سمندگان خريداري ازآقاي فرهاد هاشمى محرز گرديده است.
87- برابر راي شــماره 139460302012002668 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي بابائي فرزند احسان اله در يك باب خانه 
به مساحت 457,43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود زاهديان فرد محرز گرديده است.
88- برابر راي شــماره 139460302012002665 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد زمان حسني فرزند حيدرقلي در يك 
باب خانه به مساحت 291,20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع 

در مياندشت خريداري ازآقاي محمد شجاعى محرز گرديده است.
89- برابر راي شــماره 139460302012002662 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ميرزائي دمنه فرزند محمدرضا در يك 
باب خانه به مساحت 208,39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در 

دامنه خريداري از آقاي سيد حسن باقرى محرز گرديده است.
90- برابر راي شــماره 139460302012002492 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد سجاد فرزند رضا در يك دانگ و يك 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به مساحت 5385,36 
مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقــع در مندرجان خريداري از 

شهردارى اصفهان محرز گرديده است.
91- برابر راي شــماره 139460302012002477 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شكوه اعظم جزائري فرزند جمال الدين در6/27  
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 5385,36 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهردارى اصفهان محرز گرديده است.
92- برابر راي شــماره 139460302012002474 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صنم سجاد فرزند مصطفي در 10/27 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به مساحت 5385,36 مترمربع 
مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهردارى 

اصفهان محرز گرديده است.
93- برابر راي شــماره 139460302012002486 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود سجاد فرزند رضا در يك دانگ و يك 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به مساحت 5385,36 
مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقــع در مندرجان خريداري از 

شهردارى اصفهان محرز گرديده است.
94- برابر راي شــماره 139460302012002489 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين سجاد فرزند رضا در يك باب خانه 
در يك دانگ و يك سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به 
مساحت 5385,36 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان 

خريداري از شهردارى اصفهان محرز گرديده است.
95- برابر راي شــماره 139460302012002483 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم سجاد فرزند رضا در 2/3 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به مساحت 5385,36 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهردارى اصفهان 

محرز گرديده است.
96- برابر راي شــماره 139460302012002480 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سهيل سجاد فرزند مصطفي در 20/27 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهاى ثمن اعيان به مساحت 5385,36 مترمربع 
مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهردارى 

اصفهان محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.    تاريخ انتشار نوبت اول :     1394/7/5     تاريخ انتشار نوبت دوم :   1394/7/20 
محمد سلمانى- رئيس ثبت فريدن 



حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :
 دع��ا ك����������ردن را در هن��گام رّق��ت قل��ب 

غنيمت شمريد، كه رقت قلب، رحمت است.
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