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روحانی در نشست مشترک هیئت های ایران و ویتنام؛

توجه به گسترش روابط 
با کشورهای آسیایی و عضو 
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ماهی قرمز به طور گســترده ای در روزهای نزدیک 
به سال نو عرضه می گردد و نظارتی بر قیمت و نحوه 

توزیع آنان صورت نمی گیرد...

ناکامی های متوالی ســپاهان در لیگ برتر هواداران 
این تیم و فوتبال دوستان را به یاد نتایج بد ذوب آهن 

در لیگ سیزدهم...

محمدجواد ســروش با بیان اینکه در اســتان های 
شمالی تنها ۳ درصد دفن بهداشتی زباله داریم، گفت: 

در کشور ما از این میزان زباله تولیدی تنها...

سود ماهی قرمز 
در جیب دالالن

آیا سپاهان راه ذوب آهن 
لیگ سیزدهم را می رود؟

تنها ۷ درصد زباله کشور 
تفکیک می شود

لجبازی خریداران به سال ۹۵ می رسد؛

حکمرانی رکـود
 در بازار خودرو

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

زیباسازی اصفهان با بهره گیری

 از مفاهیم قرآنی
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امروزه تغییر و تحوالت اقتصادي و فرهنگي، رشد سریع 
 و روز افزون جمعیت و تکنولوژي، باعث شــکل گیري 
 شتاب زده فضاهاي شهري شده اســت، بنابراین توجه 
به این امر که زیبایي شــهر تاثیرات زیادي بر شــئونات 
مختلف زندگي بشــر خصوصا ارتقــاي کیفي فضاهاي 
شــهري مي گذارد، امري اجتناب ناپذیر تلقي مي شود. 
اوایل سال ۷۰ مدیریت زیباسازي در مجموعه معاونت 
خدمات شهري فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال ۹۰ 
نیز به عنوان سازمان زیباسازي شهر اصفهان شناخته شد 
و رسما فعالیت خود را در مجموعه شهرداري اصفهان و با 

چارت تشکیالت تخصصي و نیز هیئت مدیره...

12

12

2

از  گفــت:  مردم شناســی  پژوهشــگر  یــک 
چهارشنبه سوری در آیین کهن نامی برده نشده و این 
آیین یک آیین معاصر است.  امید شیوا اظهار کرد: 

چهارشنبه سوری یکی از مراسم ...

رییس سازمان بازرسی  کل کشور با اشاره به بازداشت 
۳ متهم در پرونده دکل نفتی و تحویل به دادســرا، 
گفت: یکی از خط قرمز های ســازمان بازرســی در 

قراردادهای نفتی صیانت از ذخایر نفت و...

چهارشنبه سوری 
یک آیین امروزی

شهر زیبای خدا،
 زیباتر از نصف جهان شده است

بازداشت سه متهم پرونده 
دکل نفتی
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رییس جمه��وری با اش��اره ب��ه این که 
 سیاست جمهوری اسالمی ایران گسترش 
همکاری ها و مناس��بات با کش��ورهای 
آس��یایی اس��ت، بر ض��رورت توس��عه، 
تحکی��م و تقوی��ت رواب��ط هم��ه جانبه 
ای��ران و ویتن��ام تأکید کرد.ب��ه گزارش 
ایرن��ا، حج��ت االس��الم والمس��لمین 
 حس��ن روحانی در نشس��ت مش��ترک 
هیئت ه��ای عال��ی رتبه ای��ران و ویتنام 
با بیان این که دو کش��ور در بس��یاری از 
زمینه ه��ا و مس��ایل سیاس��ی، منطقه 
ای و بی��ن الملل��ی، مناف��ع مش��ترک و 
 نقط��ه نظ��رات نزدیک��ی دارن��د، گفت:

 ظرفیت های بس��یار خوبی برای توسعه 
همکاری ها و روابط میان تهران و هانوی 
وج��ود دارد که بای��د از آنها در راس��تای 
توسعه مناس��بات همه جانبه و منافع دو 
ملت اس��تفاده کنیم. ریی��س جمهوری 
با اش��اره به ای��ن ک��ه باید کمیس��یون 
 مش��ترک هم��کاری ه��ای دو کش��ور

 فعال تر شده، زمینه های گسترش روابط 
را بررسی و آنها را به اسناد همکاری تبدیل 
 کنند، اظهار امیدواری کرد: ایران و ویتنام 
می توانن��د در ی��ک برنامه 5 س��اله رقم 
مب��ادالت تجاری خ��ود را به س��قف دو 
میلیارد دالر برسانند. روحانی با بیان این 
که سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، 

توجه ویژه به گسترش روابط با کشورهای 
آس��یایی و عض��و آ.س.آن در کنار بهبود 
روابط بین المللی است، خاطر نشان کرد: 
توسعه مناسبات با ویتنام با توجه به جایگاه 
این کشور در آ.س.آن و منطقه شرق آسیا 
از اهمی��ت ویژه ای در سیاس��ت خارجی 
جمهوری اس��المی ایران برخوردار است. 
وی با اشاره به این که در دهه پنجم روابط 
ایران و ویتنام، این سفر می تواند تحرکی 
برای گسترش همکاری ها میان دو کشور 
باش��د، گفت: ایران و ویتنام می توانند در 
تمامی زمینه های تج��اری و اقتصادی از 
جمله انرژی، نفت و گاز، کشاورزی، صدور 
خدمات فنی - مهندسی، صنعت خودرو، 
ش��یالت و احداث نیروگاه همکاری های 
خود را ارتق��ا دهند.رییس جمهوری رفع 
موانع مالی و بانکی را اولین گام در راستای 
توس��عه روابط تج��اری و اقتصادی میان 
دو کشور برشمرد و با اش��اره به ضرورت 
همکاری بیشتر میان س��رمایه گذاران و 
بخش ه��ای خصوصی دو کش��ور اظهار 
امیدواری کرد تا در آینده شاهد گسترش 
رواب��ط میان بخش خصوصی و س��رمایه 

گذاران دو کشور باشیم.
تاکید روحانی بر ضرورت ارتقای 
روابط علمی و فرهنگی ایران و ویتنام 
ریی��س جمهوری همچنین ب��ر ضرورت 

ارتق��ای روابط علمی و فرهنگ��ی ایران و 
ویتنام اشاره کرد و گفت: انتقال تجربیات، 
هم��کاری میان دانش��گاه ه��ای ایران و 
 ویتنام، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری 
جشنواره های علمی و فرهنگی مشترک 
می تواند در تقوی��ت روابط مراکز علمی و 

فرهنگی دو کشور تأثیرگذار باشد.
روحان��ی با اش��اره ب��ه ضرورت توس��عه 
همکاری های امنیتی و تبادل تجربیات در 
این زمینه میان دو کشور و از جمله رایزنی، 
همفکری و هم��کاری در زمینه مبارزه با 
تروریس��م، افزود: امروز تروریسم خطری 
بزرگ برای صل��ح، امنی��ت و آرامش در 
سراسر جهان است و تعدادی از همسایگان 
و کشورهای منطقه نیز با این معضل درگیر 
هستند، عده زیادی از مردم این کشورها 
آواره شده و خس��ارات فراوانی را متحمل 
شده اند که در این راس��تا همه باید برای 
کمک به آوارگان و مبارزه با تروریسم در 

این کشورها تالش کنند.
ایران و ویتنام همکاری مشترک 
خوبی در سازمان های بین المللی به 

ویژه جنبش عدم تعهد دارند 
رییس جمهوری با بیان ای��ن که ایران و 
ویتنام همکاری مشترک خوبی در سازمان 
های بین الملل��ی به وی��ژه جنبش عدم 
تعهد دارند که باید آن را گسترش دهند، 

اظهارداشت: وزرای خارجه دو کشور باید 
در زمینه اهداف مشترک از جمله مبارزه 
با تروریس��م رایزنی های بیشتری با هم 
 داشته باشند.روحانی همچنین بر ضرورت 
حمایت ه��ای متقابل ای��ران و ویتنام در 

مجامع بین المللی از یکدیگر تأکید کرد.
موفقی�ت ای�ران در مذاک�رات 
هس�ته ای موجب خوش�حالی ملت 

ویتنام شده است 
»ترانگ تان س��انگ« ریی��س جمهوری 
ویتن��ام نیز در این نشس��ت ضم��ن ابراز 
خرسندی از س��فر به جمهوری اسالمی 
ایران و تقدیر از میهمان نوازی مسئوالن 
کش��ورمان گف��ت: موفقی��ت ای��ران در 
مذاکرات هس��ته ای و تعامل س��ازنده با 
جهان موجب خوش��حالی مل��ت ویتنام 
شده و ما انعطاف و مقاومت مردم ایران را 
به خاطر مجاهدت در دوران تحریم و نیز 
موفقیت هایی که در س��ال های اخیر به 

دست آورده اند، تحسین می کنیم.
رییس جمهوری ویتنام تشکیل کمیسیون 
مشترک همکاری های دو کشور را موجب 
تحرک در مس��یر گس��ترش مناس��بات 
برش��مرد و با تأکید بر ضرورت شناسایی 
زمینه های توس��عه همکاری ها و تقویت 
مناسبات، خاطرنشان کرد: ویتنام آمادگی 
دارد ت��ا در زمینه گس��ترش همه جانبه 
مناسبات و تبادل تجربیات با ایران فعال 
تر از پیش گام ب��ردارد. وی افزود: هانوی 
از ابتکار جمهوری اسالمی ایران که تحت 
عنوان قطعنامه مب��ارزه با افراطی گری و 
خشونت در س��ازمان ملل متحد تصویب 
شد و همچنین سیاس��ت های تهران در 
 زمین��ه مبارزه با تروریس��م، خش��ونت و

 افراطی گری حمایت م��ی کند و معتقد 
اس��ت ایران و ویتنام نیازمن��د همکاری 
 بیش��تر ب��رای مب��ارزه ب��ا خش��ونت و

 افراطی گری در جهان هستند.
هان�وی ب�ه دنب�ال گس�ترش 
همکاری های اقتص�ادی و تجاری با 

تهران است
ریی��س جمه��وری ویتن��ام ب��ا اش��اره 
 ب��ه اینکه هان��وی ب��ه دنبال گس��ترش

همکاری های اقتصادی وتجاری با تهران 
است، افزود:ما باید از ظرفیت های تجاری 
وسرمایه گذاری دو کشور استفاده کرده و 
بتوانیم در آین��ده نزدیک حجم مبادالت 
تجاری خود را بیش از پیش افزایش دهیم.

خبر

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای غرب 
علیه آزمایش های موشکی اخیر ایران، تاکید کرد: برنامه 
موش��کی یکی از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن 

نیاز داریم.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با 
رادیو نیوزیلند به ادعاهای غرب و آمریکا علیه آزمایش های 
موشکی اخیر ایران واکنش نشان داد و گفت که تهران با 
این آزمایشات قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل را 
نقض نکرده است. وی تاکید کرد: بنابراین ایران نباید به 

خاطر این فعالیت هایش تحریم شود.
وزیر امور خارج��ه ایران اف��زود: ما در مقایس��ه با دیگر 
کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی را صرف توان دفاعی 
می کنیم و برنامه موش��کی یکی از مصادیق توان دفاعی 
است که ما به آن نیاز داریم. ظریف تصریح کرد: ما همواره 
گفته ایم که به توس��عه ظرفیت های دفاع��ی خود ادامه 
می دهیم و این تجهیزات دفاعی، ارتباطی با تس��لیحات 
هس��ته ای ندارند. ما بهترین تضمین را ارایه کرده ایم که 
ایران هرگز قصد دستیابی به سالح هس��ته ای را ندارد و 

این موشک های آزمایش شده با هدف حمل کالهک های 
هسته ای مورد آزمایش قرار نگرفته اند. وی ادامه داد: این 
موش��ک ها تنها برای اهداف دفاعی هس��تند. ما به هیچ 

کشوری تجاوز نکرده و نخواهیم کرد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان که به نیوزیلند سفر 
کرده بود، در ادامه این گفت وگو ضمن تاکید بر توس��عه 
مناسبات اقتصادی و تجاری میان تهران و ولینگتون گفت: 
به نفع هر دو کش��ور اس��ت که به دوران شرایط مناسب 

اقتصادی پیش از تحریم ها بازگردند.
وی بیان کرد: ما س��طح خوبی از روابط تجاری داشتیم. 
نیوزیلند از واردکنندگان نفت و محصوالت پتروش��یمی 
ایران ب��وده و محص��والت مختلفی از جمله گوش��ت و 
محصوالت لبنی به ایران صادر می کرد. ما اکنون می توانیم 
روابط خود را با نیوزیلند در بخش های مختلف، ش��امل 

سرمایه گذاری و همکاری های بلندمدت افزایش دهیم.
 ظری��ف در ادام��ه با اش��اره به این ک��ه ای��ران یکی از

 بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد پتروش��یمی اس��ت، 
افزود: بنابراین فرصت هایی برای س��رمایه گذاری در 

این بخش وجود دارد. وی گف��ت: فرصت های دیگری 
نیز در بخش فناوری های پیشرفته ازجمله فناوری نانو 
و محیط زیس��تی که ایران پیشرفت های قابل توجهی 
در آن داشته اس��ت وجود دارد و می توانیم از تجربیات 

یکدیگر در این زمینه ها استفاده کنیم.
محمدجواد ظریف در خصوص مس��ایل حقوق بش��ری 
نیز که مقامات غربی و رسانه های آنها علیه تهران مطرح 
می کنند، گفت: ما باید در این زمینه گفت وگوهایی داشته 
باشیم. ایران یک دموکراسی پرجنب و جوش در منطقه 
است. ایران مفتخر است که ش��اهد تغییرات در دولت از 
طریق دموکراتیک است. همانطور که مشاهده کردید ایران 
به تازگی انتخابات مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری را 
با حضور مردم برگزار کرد. در این کشور تمامی منصب ها 
از طریق انتخابات تعیین می شوند، نه از راه های غیر از آن.

وی با اش��اره به اظهارات احمد ش��هید گزارش��گر ویژه 
سازمان ملل در امور حقوق بش��ر ایران، گفت: ایران تنها 
کشور منطقه است که تحقیقات حقوق بشر در آن انجام 
می شود. ولی این تحقیقات با انگیزه های سیاسی انجام 

می شوند و حقوق بشری نیستند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در پاسخ به س��والی درباره 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا گفت که 
مردم آمریکا باید در این خصوص تصمیم گیری کنند و ما 

دخالتی در امور داخلی این کشور نمی کنیم. وی در پاسخ 
به سوال دیگری درباره دیدگاه برخی نامزدهای انتخابات 
آمریکا مبنی بر بازگش��ت تحریم ها علیه ایران، گفت: ما 
 بر این باوریم فردی که به کاخ س��فید راه م��ی یابد باید 
واقعیت هایی که در منطق��ه خاورمیانه رخ می دهد را در 
نظر بگیرد، همان گونه که باراک اوباما و جان کری نیز این 
قبیل مسایل را مد نظر داشته اند. واکنش ما نیز بر اساس 

اعمالی است که آنها انجام می دهند.
ظریف در پاس��خ به س��وال رادیو نیوزلند درباره حمایت 
تهران از بشار اسد، رییس جمهور سوریه و این که اگر بهای 
صلح در سوریه برکناری اسد باشد، این امر را می پذیرید 
یا نه، گفت: نخس��ت این که ما از هیج ش��خصی حمایت 
نمی کنیم. ما با گروه تروریس��تی داعش ک��ه قصد دارد 
شرایط خطرناکی در منطقه به وجود آورد، مخالف هستیم.

وی افزود: ما به تالش خود برای حل سیاس��ی مسئله در 
سوریه ادامه می دهیم. همان طور که می دانید قطعنامه 
2254 و مذاکرات��ی که در حال حاض��ر ادامه دارد همان 
طور که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جلسه 
شورای امنیت بیان کرد، براساس طرحی است که دو سال 
و نیم پیش از سوی ایران ارایه شد. ما این طرح را که خوب 
هم هست، همچنان قابل قبول می دانیم و البته سرنوشت 

سوریه باید توسط مردم این کشور تعیین شود.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: عربس��تان سعودی شکست خود در 
یمن را به دلیل فعالیت های حزب اهلل می داند و به همین 
دلیل، فضاس��ازی هایی را با هماهنگی رژیم صهیونیستی 

انجام می دهند.
احمد ش��وهانی، در خصوص اق��دام اتحادی��ه عرب مبنی 
بر قرار دادن نام حزب اهلل لبنان در لیس��ت تروریس��ت ها، 
اظهار داشت: پیش از اقدام اتحادیه عرب، شورای همکاری 
خلیج فارس نیز در موقعیتی محدودت��ر این اقدام را انجام 

داده است.
 نماینده مردم ایالم، ایوان، ش��یروان، چرداول و مهران در 
مجلس شورای اس��المی بیان کرد: اتحادیه عرب متشکل 
 از چند کش��ور اس��ت که متاس��فانه تحت س��لطه و نفوذ 

سعودی ها هستند.
 عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی با اش��اره به اینکه لبنان،  عراق، و الجزایر 
 به این ط��رح رای ن��داده اند، ادام��ه داد: این چند کش��ور 
مس��تقل تر هس��تند و ارتباطات بهتری نیز ب��ا جمهوری 

اسالمی ایران دارند.
 شوهانی با بیان اینکه عربستان س��عوی تحت فشار مردم 
یمن قرار گرفته است، گفت: عربستان علی رغم اینکه مدت 

زیادی است که در یمن گرفتار شده ولی هنوز نتوانسته که 
به موفقیتی دست پیدا کند.

وی افزود: عربس��تان سعودی شکس��ت خود در یمن را به 
 دلیل فعالیت های ح��زب اهلل می داند و ب��ه همین دلیل، 
 فضاس��ازی هایی را با هماهنگی رژیم صهیونیستی انجام 
می دهند. عربس��تان راه اش��تباهی را دنبال می کند و این 
اقدامات سیاستمداران عربستان خیلی نگران کننده است.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: ممکن اس��ت اش��تباهات 
 عربس��تان بزرگ ت��ر ش��ود و منطق��ه را با چال��ش های

 بزرگ تری مواجه کند.

رییس سازمان بازرسی  کل کشور با اشاره به بازداشت 3 
متهم در پرونده دکل نفتی و تحویل به دادس��را، گفت: 
یکی از خط قرمز های س��ازمان بازرسی در قراردادهای 

نفتی صیانت از ذخایر نفت و گاز است.
به گزارش جام جم آنالین، قاضی س��راج افزود: دادسرا 
در ح��ال انجام تحقیقات اس��ت و این تحقیق��ات ادامه 
خواهد داشت. وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص 
بازرسی قرار داد های نفتی جدید، گفت: موضوع بررسی 
قراردادهای جدید نفتی در دس��تور کار اس��ت و مقرر 
ش��ده تا قراردادهای نفتی ،مورد چکش کاری بیشتری 
قرار گیرد.سراج با اش��اره به اینکه اکنون در حال انجام 
بازرس��ی ها در زمینه قرار داد های جدید هستیم ولی از 
بیان جزییات به دلیل محرمانه ب��ودن در این خصوص 
معذوریم، افزود: به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور 
عزم خ��ود را در خصوص مب��ارزه با فس��اد جذب کرده 
است؛چراکه متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم های ما 
نفوذ کرده که باید نظارت در برخی بخش ها افزایش یابد.

وی اظهارکرد: هدف سازمان بازرسی در خصوص موضوع 
مذکور رفع اشکاالت در قراردادهای جدید نفتی به نفع 
نظام و مردم اس��ت؛ درواقع هدف این نیس��ت که برای 
مدیران وزارت نفت پرونده تش��کیل دهی��م می توانیم 

بگوییم که یکی از خط قرمز ها و اهداف سازمان بازرسی 
در قراردادهای نفت��ی، موضوع صیان��ت از ذخیره های 

هیدروکربوری)ذخایر نفت و گاز( است.
در س��ال 93 بود که یکی از نماین��دگان مجلس، از گم 
شدن یک دکل نفتی در کش��ور خبر داد و 14  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با امضای نامه  ای، به هیئت رییسه 
خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل 
کشور نیز همزمان با اعالم این موضوع بررسی های خود 
را آغاز کرد تا اینکه پس از گذش��ت بیش از 9 ماه از این 
جریان، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به  طور رس��می از گم 

شدن یک دکل نفتی خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

عربستان دلیل شکست خود در یمن را حزب اهلل می داند
قاضی سراج خبرداد؛

بازداشت سه متهم پرونده دکل نفتی

واکنش ظریف به ادعاها درباره آزمایش موشکی ایران و گزارش احمد شهید؛

برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش گفت: این قرارگاه 
در حفاظت از میهن اسالمی در آمادگی کامل به سر می برد.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در هفدهمین یادواره 11 
شهید روستای »باالاحمد چاله پی« شهرس��تان بابل شرکت گسترده 
مردم در انتخابات هفتم اس��فند را یکی از جلوه های عینی ظهور و بروز 
اراده مردمی دانست و تاکید کرد: با وجود سمپاشی های دشمنان علیه 
نظام جمهوری اسالمی ایران، این ملت با حضور گسترده خود در تمامی 
صحنه های انقالب اسالمی قدرت اراده خود را به رخ جهانیان می کشاند 
و همواره در مواقع حساس با هوشمندی خاص، نقشه های دشمنان را 

خنثی می کند.
 امیر س��رتیپ فرزاد اس��ماعیلی در ادامه اضافه ک�رد: بیشتر شهدای 
گرانقدر ما جوان�ان بودن���د و آنچه امروز ضرورت دارد این اس��ت که 
باید برای جوانان و نوجوانان تبیین ش��ود که چگونه این عزیزان به این 
جایگاه معنوی رسیدند که حاضر ش��دند جان خود را برای این نظام و 

کشور فدا کنند.
اسماعیلی همچنین به پروژه نفوذ دش��من اشاره کرد و بیان داشت: به 
هیچ عنوان نباید اجازه دهیم دش��منان این ملت با نفوذشان به انقالب 
ما ضربه بزنند. فرمان�ده ق�رارگ�اه پدافن���د ه�وایی خاتم االنبیا، فرزاد 
اسماعیلی، افزود: نباید به دشمن اجازه دهیم که وارد خاکریز ما شود و 
به حریم خصوصی ما نفود کند و با اهدای ن��رم افزارهای مجانی در پی 

کسب اطالعات از ما باشد.
فرمان�ده ق�رارگ�اه پدافن���د ه�وایی خاتم االنبی��ا)ص( ارتش، افزود: 
قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اس��المی ای��ران مولود انقالب 
اسالمی است و در حفاظت از میهن اسالمی مقتدرانه در آمادگی کامل 
به سر می برد. اسماعیلی در پایان به پیشینه صلح طلبی ملت ایران در 
طول تاریخ نیز اشاره کرد و افزود: ما به هیچ عنوان آغازگر هیچ جنگی 
نبوده ایم، اما خود را مشغول لبخند دشمن نمی کنیم و با قدرت از کشور 

دفاع خواهیم کرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: براساس قانون پس از دریافت شکایت 
با نظر هیئت ه��ای اجرایی و هیئت های نظ��ارت در برخی حوزه های 

انتخابیه تعدادی از صندوق های رای بازشماری شد.
علی پورعلی مطلق، در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به ش��کایات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری افزود: براساس قانون موظفیم به شکایت 

رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: قانون گذار تکلیف کرده اس��ت که هیئت اجرایی باید دو 
روز ش��کایت را دریافت و هفت روز به این ش��کایات رسیدگی کند که 
این رسیدگی انجام ش��د و نتایج آن در قالب صورتجلسه ای در اختیار 
ش��ورای نگهبان قرار گرفت و این نهاد باید نس��بت به صحت انتخابات 

اظهارنظر کند.
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در 207 حوزه انتخابیه شکایت هایی 
داشته ایم و در برخی از حوزه های انتخابیه با نظر هیئت اجرایی و هیئت 

نظارت تعدادی از صندوق ها بازشماری شد.
پورعلی مطلق درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه 
انتخابیه کردس��تان نیز اظهارداش��ت: این موضوع توسط هیئت های 

اجرایی و نظارت در حال رسیدگی است.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه اینکه مرحله دوم انتخاب��ات را درپیش 
داریم، شورای نگهبان باید صحت انتخابات در مرحله اول را تایید کند. 
ما برای برگزاری مرحله دوم انتخاب��ات روزهای 27 فروردین ماه و 10 

اردیبهشت ماه 95 را به شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم.
 قانون انتخابات نیاز به اصالح دارد

دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین در خصوص فرمایشات رهبر معظم 
انقالب در دیدار رییس و اعض��ای مجلس خبرگان رهب��ری پیرامون 
 اصالح قان��ون انتخابات گف��ت: قان��ون انتخابات حتما نی��از به اصالح

 دارد.
پورعلی مطلق افزود: وزارت کش��ور حدود دو س��ال است که در جهت 
اصالح قانون انتخابات گام برداش��ته و الیحه قان��ون جامع انتخابات را 
تدوین و تقدیم دولت کرده است و باید در دولت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت کشور همچنین الیحه ش��فاف سازی منابع مالی 
و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات را تدوین کرده که در قالب 
الیحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و روند تصویب این 

الیحه را پیگیری می کنیم.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کش��ور گفت: امیدوارم بتوانیم با اصالح 

قوانین انتخابات در انتخابات بعدی اشکاالت را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس و اعضای مجلس 
خبرگان رهبری ب��ه موضوع حمالت ماه های اخیر به ش��ورای نگهبان 
اشاره کردند و با اظهار گالیه شدی�د از افرادی که در تبعیت ناخواسته 
از دشمن، ش��ورای نگهبان را مورد هجم�ه قرار می دهند، خاط�رنشان 
کردند: شورای نگهبان کار خود را با جدیت انجام داد و اگر هم اشکالی 

وجود دارد مربوط به قانون است که باید اصالح شود.
 انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهب��ری همزمان با دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی هفتم اس��فندماه جاری در سراسر کشور 

برگزار شد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران حکم اخیر 
دادگاهی در آمریکا علیه ایران را تبعیت کورکورانه از طرح صهیونیستی 
ایران هراسی دانست که قوه مجریه آمریکا نیز در صدور آن، همدست 

و شریک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری اظهارداشت: این حکم 
آنقدر مضحک و بی معناست که هم اصل عدالت را به سخره می کشد 
و هم وجهه و اعتبار دس��تگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش 

می کند. 
جابری افزود:چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری 
به تروریست ها و حامیان آنها می دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا 
و جهان را بکش��ید چون نه تنها قرار نیست سراغ ش��ما بیاییم بلکه در 
واکنش به جنایات شما قوی ترین و موثرترین دشمنانتان را هدف قرار 

می دهیم.
جابری انصاری افزود: ما قوه مجریه آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام 

همدست و شریک می دانیم. 
س��خنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: متاس��فانه وزارت امور خارجه 
آمریکا سال هاس��ت با نگاهی غیر منطقی، نادرس��ت و غیر اخالقی نام 
 ایران را در فهرست کش��ورهای حامی تروریس��م قرار داده و این اقدام

 خود زمینه س��از فراموش��ی هم��ه اصول دادرس��ی عادالن��ه و حتی 
 عقل س��لیم در احکام سیاس��ی صادره از س��وی برخ��ی دادگاه های

 آمریکاست. 
جابری انصاری در پای���ان تصری�ح ک�رد: اگر چه ای��ن احکام ظالمانه 
ظاهرا متوج��ه دولت و ملت ایران اس��ت، ام��ا در یک ن��گاه منطقی و 
منصفانه، این م��ردم آمریکا و خاصه بازمان��دگان و قربانیان حادثه 11 
سپتامبر هستند که با این احکام و آدرس های کامال انحرافی، حقوقشان 
پایمال و صرفا ب��ا وعده پرداخت مقداری پ��ول، مطالبه بحق آنها برای 
 محاکمه و پاس��خگو کردن عامالن و حامیان واقعی اعمال تروریستی

 11 سپتامبر بایگانی می گردد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش؛

قرارگاه پدافند هوایی در حفاظت از 
کشور در آمادگی کامل به سر می برد

دبیر ستاد انتخابات کشور خبر داد:

بازشماری آرا در برخی
حوزه های انتخابیه

سخنگوی وزارت خارجه ایران؛

دولت آمریکا همدست دادگاه
آمریکا در صدور حکم علیه ایران

اخبار روحانی در نشست مشترک هیئت های ایران و ویتنام؛

توجه به گسترش روابط با کشورهای 
آسیایی و عضو آ.سه.آن



اخبار كوتاه خبر 
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ــير  ــافرى در مس ــتى مس ــازى از راه اندازى كش ــر راه و شهرس وزي
ــناور با  ــتين بار خبرداد و گفت: 111 ش ــان براى نخس چابهار - عم
ظرفيتى حدود 7 هزار و 500 صندلى آماده ارايه خدمت به مسافران 

نوروزى هستند.
عباس آخوندى در حاشيه نشست جمع بندى عملكرد ساالنه سازمان 
ــال  ــال 1394 و برنامه هاى س بنادر و دريانوردى گفت: عملكرد س
1395 سازمان بنادر و دريانوردى مرور شد. اقدامات خوبى در سال 
جارى صورت گرفت به طورى  كه دولت حدود 500 ميليارد تومان در 
بنادر كشور سرمايه گذارى جديد كرد و بخش خصوصى نيز به ميزان 

2700 ميليارد تومان در بنادر كشور سرمايه گذارى كرد.
وى، بنادر ايران را جزو فعال ترين سايت هاى اقتصادى كشور خواند 
و افزود: موفق شديم 400 ميليون دالر از تسهيالت صندوق توسعه 
ملى براى توسعه بنادر كشور استفاده كنيم و با توجه به تاكيداتى كه 
ــاخت بندر چابهار با سرعت  در توسعه سواحل مكران وجود دارد س
ــت كه اميدواريم سال آينده ظرفيت تخليه  زيادى در حال انجام اس
ــون تن افزايش  ــن بندر به 8/5 ميلي و بارگيرى 2/5ميليون تنى اي

پيدا كند.
ــا براى  ــا هندى ه ــده ب ــه دو توافق انجام ش ــاره ب ــا اش آخوندى ب
ــن  ــى از اي ــم يك ــت: حج ــار، گف ــدر چابه ــرمايه گذارى در بن س
سرمايه گذارى ها 85 ميليون دالر و ميزان سرمايه گذارى ديگر 150 
ميليون دالر است. اميدواريم با اتفاقاتى كه رخ مى دهد، بنادر ايران 

به تدريج وارد صحنه رقابت بين المللى شوند.
وزير راه و شهرسازى درباره برنامه خدمات دهى به مسافران نوروزى 
گفت: براى اولين بار از چابهار به عمان كشتى مسافرى راه اندازى شد 
و بنادر شمال و جنوب كشور در بخش مسافرى اين آمادگى را براى 

خدمات رسانى دارند.
وى ادامه داد: برآورد آن است كه امسال حدود 18 ميليون نفر مسافر 
ــافران در نوروز جابه جا  ــيم كه بخش عمده مس دريايى داشته باش

مى شوند.

ــادرات اولين محموله  ــى از ص ــر انجمن صنايع لبن رضا باكرى، دبي
ــت: اولين  محموله لبنيات به  لبنيات به روسيه خبر داد و اظهارداش
ــده، ضمن اينكه محموله مذكور تنها شامل  ــيه صادر ش كشور  روس

پنير بوده است.
ــش كه آيا امكان دارد به مرور زمان، ديگر  ــخ به اين پرس  وى در پاس
فرآورده هاى لبنى هم راهى روسيه شوند؟ گفت: فكر نمى كنم چنين 
اتفاقى رخ دهد، چراكه پنير بيشترين حجم مصرف را در آشپزخانه ها 

و رستوران هاى روسى دارد.
باكرى با بيان اينكه هر كشورى رژيم غذايى خاص خود را دارد، افزود: 
با توجه به سهم باالى پنير در سبد مصرفى روس ها، ما انواع پنيرهاى 
سخت را به اين كشور صادر مى كنيم. دبير انجمن صنايع لبنى كشور 
به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه آيا تا پايان سال جارى شاهد صادرات 
محموله ديگرى به روسيه خواهيم بود؟ پاسخ داد: فكر نمى كنم چنين 
اتفاقى بيفتد، چون بايد محموله فعلى در سطح فروشگاه هاى روسى 

عرضه و بازخورد آن مشخص شود تا محصوالت بعدى راهى شوند.
باكرى تصريح كرد: نكته مهم اين است كه به هرحال راه براى صادرات 
ــده و به مرور زمان ارقام و اعداد در اين زمينه رشد  ــيه باز ش به روس

خواهد كرد.

تفاهمنامه مشترك ميان سازمان بورس و شوراى عالى مناطق آزاد تجارى 
ــرمايه در مناطق آزاد و توسعه  ــتفاده از ظرفيت هاى بازار س به منظور اس
همكارى هاى در زمينه تأمين مالى در محل سازمان بورس به امضا رسيد.

با حضور اكبر تركان مشاور رييس جمهور و دبير شوراى عالى مناطق آزاد 
تجارى كشور و محمد فطانت رييس سازمان بورس اوراق بهادار در محل 
ــتفاده از ظرفيت هاى  ــازمان بورس، تفاهم نامه مشترك به منظور اس س
ــرمايه در مناطق آزاد و با حضور تنى چند از  تأمين مالى از طريق بازار س
اعضاى هيئت مديره سازمان بورس و دبيرخانه مناطق ويژه اقتصادى در 

محل سازمان بورس اوراق بهادار به امضا رسيد.
در اين جلسه رييس سازمان بورس با اشاره به ظرفيت هاى خوب مناطق 
ــرمايه مى تواند از طريق ايجاد پايگاه ها و  آزاد تجارى عنوان كرد: بازار س
ــد خود را بيش از پيش توسعه  ارتباطات مستحكم تر در مناطق آزاد رش

دهد.
ــاره به وضعيت ساختارى بانك ها در اقتصاد  در عين حال تركان نيز با اش
فعلى ايران بر لزوم تأمين مالى از طريق بازار سرمايه ايران و تشكيل ورود 
ــرمايه خارجى تأكيد كرد و گفت:  به زودى منطقه آزاد تأمين مالى به  س
ــابق اقتصاد ايران تشكيل و راه اندازى  همت طهماسب مظاهرى وزير س

مى شود.

آخوندى خبر داد:

راه اندازى كشتى مسافرى 
چابهار - عمان براى نخستين بار

اولين محموله لبنى ايران
 به روسيه رفت

امضاى تفاهمنامه ميان سازمان بورس 
و شوراى عالى مناطق آزاد تجارى
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ــال 94 رو به پايان  روزهاى سخت بازار خودرو در س
است. ركود همچنان در بازار حكمرانى مى كند و گويا 
لجبازى خريداران به سال 95 برسد. همه چيز مهياى 

آن است كه ركود بازار خودرو پابرجا باقى بماند.
 يك هفته بيشتر به پايان روزهاى سرد زمستانى باقى 
نمانده است. بازارها هر يك به تناسب، از رونق خاصى 
ــا در بازار به اوج  ــتند. خريد و فروش ه برخوردار هس
ــيارى از صنوف، روزهاى نسبتا پررونق  رسيده و بس
ــبت به قبل را مى گذرانند.  يا حداقل مناسب ترى نس
ــش از اين، از  ــان تا پي ــى كه فعاالنش حتى بازارهاي
نخريدن كاالهايشان از سوى مردم ناالن بودند، چند 
هفته اى هست كه راضى تر از قبل به نظر مى رسند، اما

ــازار خودرو  ــتند. ب ــور نيس ــن ط ــا اي ــه بازاره  هم
ــت و رونقى در آن به چشم  همچنان سوت و كور اس

نمى خورد.
ــال هم گذشته  ماه هاى ركود بازار خودرو البته از س
است، يك سال و نيمى هست كه بازار خودرو با رونق 
ــت و گويا قصد هم ندارد به اين  چندانى مواجه نيس
ــازار خودرو هم  زودى ها به آن خاتمه دهد. فعاالن ب
كمتر اميدى به رونق بازار حداقل در ماه هاى ابتداى 
سال 95 دارند. آنها مى گويند زودترين زمانى كه شايد 
ــود، تابستان سال آينده  بازار خودرو از ركود خارج ش
است كه شايد همزمان با آغاز سفرهاى تابستانى، بازار 
ــد. بنابراين نزديك ترين اميدى  رونق را به خود ببين
ــت، حداقل 4 تا  كه مى توان به رونق بازار خودرو داش

5 ماه ديگر است.
ــودرو در رابطه با ركود عميقى  يكى از فعاالن بازار خ
كه بازار خودرو را در بر گرفته، مى گويد: امسال اوضاع 
ــت، يعنى شايد نسبت  متفاوت از سال هاى قبل اس
به سال قبل، حتى تقاضا براى خريد و فروش خودرو 

كاهش يافته باشد.وى مى افزايد: برخى منتظرند كه 
در سال آينده مدل هاى جديدى از خودرو وارد بازار 
شود و برخى ديگر بر اين باورند طرح فروش اعتبارى 
ــد، سهم عمده  ــوى دولت اجرايى ش خودرو كه از س

تقاضاى بازار را ربوده است.
ــودرو، كاهش عرضه  ــگاهدار خ ــه اين نمايش به گفت
ــل دارد، يكى بحث افت توليد  خودرو در بازار دو عام
ــت و عامل دوم  ــى از ركود موجود اس خودرو كه ناش
ــال، اتمام  ــه به پايان س ــازان با توج اينكه خودروس
ــرار دارد؛ بنابراين عرضه  ــت ق ــان در اولوي تعهداتش

خودرو به بازار را كاهش دادند. 
ــه  ــد ك ــم معتقدن ــان ه ــان كارشناس ــن مي در اي
توليدكنندگان بخش اعظم مشتريان خودرو را جذب 
كردند، حال آنكه اين موضوع به ايجاد يك خأل در بازار 
منجر شده، همچنين كاهش عرضه برخى خودروها در 
بازار موجب افزايش قيمت آنها شده است؛ حال آنكه 
قيمت برخى خودروهاى موجود در بازار نيز نسبت به 

هفته گذشته با ثبات همراه بوده است.
ــبى  ــاس، هر چند فعاالن بازار به رونق نس بر اين  اس
ــا آنگونه كه به  نظر  ــاره مى كنند، ام تقاضا در بازار اش
ــراى خريد در  ــتريان ب ــد ميزان مراجعه مش مى  رس
ــال  هاى گذشته قابل  بازار شب عيد سال جارى با س

 قياس نيست. 
ــال  هاى گذشته نسبت به  به اعتقاد آنها، تقاضا در س
ــترى برخوردار بود، اما در سال  ــد بيش امسال از رش
جارى به دليل كاهش قدرت خريد مشتريان، فروش 
نقدى خودرو با مشكالت بسيارى مواجه شده است. 
ــد مى كند  ــم اين را تائي ــت و گذارى در بازار ه گش
ــا همين خريد و  ــت، ام كه بازار با رونقى مواجه نيس
ــورد، برخى افزايش  فروش اندكى هم كه رقم مى خ

قيمت هاى جزيى را در بازار رقم زده كه البته بيشتر 
ــنده عنوان  ــوى فروش ــت كه از س قيمت گذارى اس
مى شود و معلوم هم نيست خريدارى داشته باشد. به 
هرحال ركود در بازار حكمران است و به اين زودى ها 

هم قرار نيست كه دست از سر بازار بردارد.
قيمت انواع خودروهاى داخلى در بازار

ــدر 90E1 در بازار 34 ميليون و  هم اكنون قيمت تن
900 هزار تومان، هر دستگاه تندر 90E2 اتوماتيك 
44 ميليون و 900 هزار تومان، تندر 90E2 بنزينى 
37 ميليون و 900 هزار تومان، دنا 43 ميليون و 400 
ــورو 4 حدود 31 ميليون  هزار تومان، رانا ال ايكس ي
ــمند ال ايكس بنزينى يورو 4  و 500 هزار تومان، س
 EF7 ــان و تندر حدود 30 ميليون و 300 هزار توم

ال ايكس 29 ميليون و 900 هزار تومان است.
ــدود 27  ــمند SE يورو 4 ح ــتگاه س قيمت هر دس
ــمند SE معادل 27  ــزار تومان، س ميليون و 600 ه
ــان، هايما S7 اتوماتيك 85  ميليون و 600 هزار توم
ــتى 44 ميليون  ميليون تومان، آريو 1500 دنده دس
تومان، آريو 1600 معادل 51 ميليون تومان، برليانس 
ــت.  ــون و 500 هزار تومان اس ــادل 83 ميلي V5 مع
تيبا اى ايكس 24 ميليون و 600 هزار تومان، تيبا اس 
ــان و تيبا دوگانه  ايكس 23 ميليون و 500 هزار توم

سوز 25 ميليون و 500 هزار تومان است.
ــون و 200 هزار  ــادل 20 ميلي ــد 111EX مع پراي
تومان، پرايد 111SX معادل 19 ميليون و 300 هزار 
تومان، سايپا 131SE معادل 21 ميليون و 800 هزار 
ــوگان 39 ميليون و  تومان، پارس تندر فيس ليفت ل
500 هزار تومان، چانگان ايدو 63 ميليون تومان، رنو 
ساندرو 50 ميليون تومان، ر نو كوليوس 146 ميليون 

تومان است.
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ماهى قرمز 30تا 200درصد بيشتر از قيمت واقعى؛

سود ماهى قرمز در جيب دالالن
دبير جامعه اسالمى كارگران استان اصفهان:

كارگران در سال 95 هم ، زير خط فقر زندگى خواهند كرد

ــال نو عرضه  ــترده اى در روزهاى نزديك به س ــور گس ماهى قرمز به ط
مى گردد و نظارتى بر قيمت و نحوه توزيع آنان صورت نمى گيرد.

ــفره هاى ايرانيان شد و هر ساله  ماهى قرمز از فرهنگ چينى ها وارد س
ــرنگ در روزهاى نزديك به  ــاهد تجارت بزرگ اين ماهى هاى خوش ش

نوروز هستيم.
 نزديك عيد در خيابان هاى شهر كه قدم مى گذاريم امكان ندارد با ماهى 
ــفره هاى هفت سين خانواده  قرمزهايى كه منتظر هستند تا ميهمان س
ــالمت اين  ــويم، اما در اين ميان نحوه توزيع و س ــوند رو به رو نش ها ش

ماهى هاى زيبا و خوشرنگ  اهميت بسزايى دارند.
ــمى مديرعامل اتحاديه تكثير و پرورش صادرات آبزيان  ــالن قاس  ارس
ــكى است و  ــازمان دامپزش ــالمت ماهى بر عهده س گفت: نظارت بر س
ــال سيستم  ــكى امس ــازمان دامپزش ــاس اطالعاتى كه داريم س بر اس
ــده از  ــعى ش ــى قرمز تقويت كرده و س ــر توزيع ماه ــود را ب نظارتى خ
ــكلى براى مردم  ــتى مش ــود كه از نظر بهداش ــتفاده ش ماهى هايى اس

نداشته باشد.
ــده امسال سيستم بهداشتى به   وى در ادامه افزود: اين طور كه اعالم ش
ــكل بيمارى هاى قابل انتقال به انسان را هم نداشته  نحوى است كه مش

باشيم و به نظر مى رسد كه سازمان دامپزشكى وظيفه نظارتى خود را به 
خوبى انجام داده است.

 قاسمى در بحث عرضه ماهى هاى قرمز اظهار داشت: نظارت صحيحى 
ــده بر آن وجود  ــازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كنن از جانب س
ــت و سودى  ــتم مطلوبى نيس ندارد، وضعيت عرضه از نظر قيمت، سيس
ــب دالالن وارد ــل به جي ــود و درآمد حاص ــده نمى ش ــد توليدكنن عاي

 مى شود .
ــر بين 30 تا 200  ــطح بازار در حال حاض  همچنين ماهى هاى قرمز س

درصد اختالف قيمت با قيمت اصلى محصوالت عرضه مى شود.
ــطح بازار توليد  ــش عمده اى از ماهى هاى قرمز س  وى تصريح كرد: بخ

داخل است و بخشى از آن وارداتى است.
ــان  ــان در پاي ــادرات آبزي ــرورش ص ــر و پ ــه تكثي ــل اتحادي مديرعام
ــيالتى، هم  ــث عرضه محصوالت ش ــور كلى براى بح عنوان كرد: به ط
ــه كاربرد  ــم ماهى هايى ك ــرف خوراكى دارند و ه ــى كه مص ماهى هاي
ــرده ايم ولى  ــى ارايه ك ــامان ده ــى براى س ــد برنامه هاي ــى دارن زينت
ــدن اين برنامه صورت  ــوى دولت براى اجرايى ش متاسفانه اقدامى از س

نگرفته است.

ــتان اصفهان با تاكيد بر اينكه به اعتقاد برخى  ــالمى كارگران اس دبير جامعه اس
كارشناسان دستمزد كمتر از سه ميليون و 600 هزار تومان زير خط فقر است، گفت: 
افزايش 14 درصدى حقوق كارگران براى سال 95 جوابگوى معيشت آنها نيست.

حسين رحمانى با اشاره به اينكه در آخرين جلسه شوراى عالى كار به نمايندگى سه 
ضلع كارگر، كارفرما و دولت با رياست وزير كار در نهايت 14 درصد افزايش دستمزد 
ــد، تاكيد كرد: مطابق موارد قانونى  ــال آينده جامعه كارگرى تصويب ش براى س
ميزان دستمزد كارگران بايد مطابق با سبد معيشت خانوار تعيين شود و با توجه 
به تورم و مشكالت معيشتى رقم 812 هزار تومان براى جامعه كارگرى قابل دفاع 

نيست.
وى با تاكيد بر اينكه فاصله مزد و تورم كه طى سال هاى گذشته تا مرز 40 درصد 
رسيده بود و اكنون زيادتر شده است، بيان كرد: در سال جارى نرخ تورم از لحاظ 
آمارى و ظاهرى به 12 درصد رسيد و افزايش دستمزد 14 درصد شد، اما با توجه 

به وضعيت جامعه، اين رقم ناچيزى است.
ــتان اصفهان، هزينه پوشاك، خواروبار،  به گفته دبير جامعه اسالمى كارگران اس
درمان، مسكن، اياب و ذهاب و ... جامعه كارگرى روز به روز در حال افزايش است و 
سوال اين است كه آيا اين قشر با روزى 27 هزار و 722 تومان مى تواند زندگى خود 
را بگذراند. وى با تاكيد بر اينكه هر روز ارزش پول در كشور كاهش مى يابد، افزود: 

رقمى كه براى منابع انسانى پرداخت مى شود بسيار ناچيز است.
ــق اقتصادى توجه دارد رضايتمندى كارگران  به اعتقاد رحمانى، اگر دولت به رون
ــد؛ چرا كه اگر كارگر نباشد توليد و اقتصاد نيز  بايد از اهم واجبات دولتمردان باش
ــت. وى تصريح كرد: با توجه به تورم و ركود موجود در جامعه،  وجود نخواهد داش
به مشكالت كارگران توجهى نشده در حالى كه 45 ميليون نفر از اين قشر، عضو 

خانواده سازمان تامين اجتماعى هستند.
ــتان اصفهان با تاكيد بر اينكه به اعتقاد برخى  ــالمى كارگران اس دبير جامعه اس
ــه ميليون و 600 هزار تومان زير خط فقر است،  كارشناسان دستمزد كمتر از س
گفت: به طور قطع افزايش 14 درصدى و يا دستمزد 812 هزار تومان كفاف زندگى 
آبرومندانه يك كارگر را نمى دهد. وى با بيان اينكه هزينه يك خانوار كارگرى با 
توجه به نوسانات قيمت، باالى دو ميليون تومان است، گفت: وعده داده شده كه 
ــكن كارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش يابد البته سال  حق مس
گذشته نيز اين قول داده شد، اما عملى نشد در حالى كه دولتمردان براى مسكن 

اين قشر بايد فكرى جدى داشته باشد.
ــال گذشته 130 هزار تومان  رحمانى با بيان اينكه هزينه بن كارگرى همانند س
ــت، تاكيد كرد: جامعه كارگرى همچنان به ميزان دستمزدى كه دولت براى  اس

سال 95 مصوب كرده گاليه جدى دارد.

مديرعامل فوالد مباركه خواستار شد:

ضرورت همكارى دانشگاه هاى اتريش با مركز 
تحقيقاتى فوالد ايران

چين براى اجراى 3 پروژه در آلومينيوم ايران 
تفاهمنامه امضا كرد

ــتار انتقال دانش  ــوالد مباركه خواس مديرعامل ف
فنى و همكارى علمى دانشگاه هاى كشور اتريش 

با مراكز تحقيقاتى آهن و فوالد ايران شد.
ــبحانى در بازديد هيئت  به گزارش ايمنا، بهرام س
ــن مجتمع صنعتى،  ــور اتريش از اي بازرگانى كش
ــب براى ارتقاى توان مهندسى  ايجاد بستر مناس
ــاخت قطعات و تجهيزات با همكارى  كشور در س

شركت هاى اتريشى را ضرورى دانست.
ــت و برند فوالد  ــاره به موقعي وى همچنين با اش
ــى در  ــى و داخل ــاى جهان ــه ه ــه در عرص مبارك
ــركت هاى  زمينه تبيين راهكارهاى همكارى ش
ــت: در جريان اين  ــه، گف ــى با فوالد مبارك اتريش
ــى مى توانند با  ــركت هاى اتريش همكارى ها ش
ــركت هاى ايرانى، مشاركت فعالى در  همكارى ش
زمينه انرژى، بازيافت و زيرساخت ها داشته باشند.
ــبحانى تصريح كرد: فوالد مباركه از اين قبيل  س

همكارى ها استقبال مى كند.
ــفارت اتريش در ايران نيز در  مستشار بازرگانى س
اين بازديد با ارايه گزارشى از فعاليت هاى كشورش 

ــى با  در ايران، فرصت همكارى تجارى و مهندس
فوالد مباركه را فرصتى ارزنده خواند.

«واين گارتنر» با اشاره به همكارى اتريش با صنايع 
ــركت هاى ايرانى،  ــايپا و ساير ش ايران خودرو، س
ــترش همكارى  ــراى گس ــور اتريش ب افزود: كش
ــران در زمينه فوالد عالقه  اقتصادى و تجارى با اي

بيشترى دارد.
ــفارت اتريش در ايران ابراز  ــار بازرگانى س مستش
ــاى اين  ــه زودتر زمينه ه ــرد، هرچ اميدوارى ك

همكارى ها با فوالد مباركه فراهم شود.

ــاى  ــا امض ــن ب ــتيل چي ــركت ساينواس ش
تفاهمنامه اى با ايميدرو، آماده اجراى سه طرح 

آلومينا،  آلومينيوم و نيروگاه در ايران شد.
ــه اى كه  ــق تفاهمنام ــنيم طب به گزارش تس
ــتيل   ــيد،  ساينواس ــرف به امضا رس بين دو ط
 SINOSTEEL EQUIPMENT & )
ــت سه طرح  ENGINEERING) قرار اس
ــمش آلومينيوم  ــودر آلومينا، ش ــراى توليد پ ب
ــن كارخانه ها)  ــراى تامين برق اي و نيروگاه (ب
ايجاد كند. ظرفيت طرح توليد كارخانه آلومينا 
ــمش آلومينيوم  1/6ميليون تن،  طرح توليد ش
ــيكل تركيبى  350هزار تن و پروژه نيروگاه س
هزار مگاوات خواهد بود. دو كارخانه در صنعت 
آلومينيوم به صورت اى پى سى اف (مهندسى،  
ــاركت، اجرا  ــرا و تامين مالى) يا مش تامين،  اج
ــرمايه  ــوند و طرح نيروگاه به صورت س مى ش
ــاخت،  ــتقيم با مدل «بى او او» (س گذارى مس
ــد ــاخته خواه ــردارى) س ــره ب ــك،  به تمل

 شد.
ــتيل و ايميدور مقرر كردند   همچنين ساينواس
ــا مراحل  ــده ت ــروه كارى به فوريت معين ش گ

ــدن اين تفاهم نامه را فراهم كنند و  اجرايى ش
در ضمن با اجرايى شدن اين فاز از همكارى،  فاز 
دوم طرح را با هدف دو برابر شدن ظرفيت توليد 

به اجرا در آوردند.
ــش از امضاى اين  ــتيل پي مدير عامل ساينواس
ــركت و كشور خود  ــند همكارى،  از عالقه ش س
ــا  براى افزايش همكارى ها با ايران در دوره پس
ــان با تاكيد بر اينكه  برجام خبر داد. هوانگ جي
ــه پروژه تامين مالى و سرمايه گذارى  در اين س
ــش تر در  ــت افزود: پي ــتقيم خواهيم داش مس
ــران،  ــازى  اي ــزرگ فوالدس ــاى ب ــركت ه ش

ــا اكنون در حال  ــته ايم، ام همكارى هايى داش
توسعه روابط هستيم.

ــم  رييس هيئت عامل ايميدرو نيز در اين مراس
ــران  ــتيل در اي ــذارى ساينواس ــرمايه گ از س
ــن طرح ها  ــتقبال كرد و خواهان اجراى اي اس
ــتانداردهاى روز زيست محيطى و مطابق با اس

 فناورى هاى به روز شد.
كرباسيان ادامه داد: پشتيبانى بانك هاى چينى 
ــراى به هنگام  ــا، عاملى براى اج از اين طرح ه

طرح ها و انجام تعهدات به شمار مى آيد.

طرح جديد دولت روحانى براى افزايش سهم 
شركت نفت از درآمد نفت به 20درصد

ــده كه  ــال حاضر طرح جديدى مطرح ش در ح
سهم شركت ملى نفت ايران از درآمدهاى حاصل 
ــام از 14/5درصد به 20درصد  از فروش نفت خ
افزايش يابد.اين طرح هم اكنون در سطح دولت 
و مجلس شوراى اسالمى مطرح است و مخالفان 

و موافقانى دارد.
ــركت ملى نفت ايران در قالب قانون  ــهم ش س
ــت.  بودجه از فروش نفت خام 14/5 درصد اس
ــهم پس از واريز درآمد حاصل از فروش  اين س
نفت خام به خزانه ملى، به حساب شركت ملى 
نفت ايران واريز مى شود تا صرف توسعه و تأمين 
مالى بخشى از پروژه ها كه از بودجه عمومى سهم 

مى برند، باشد.
پيگيرى خبرنگار تسنيم حاكى از اين است كه 
احتمال طرح اين مسئله در خالل بررسى اليحه 
ــاى كارى مجلس  ــال 95 در هفته ه بودجه س
ــالمى پس از تعطيالت نوروز قوت  ــوراى اس ش

گرفته است.
ــرح، «ركن الدين  ــداران اين ط ــن از طرف دو ت
ــركت ملى نفت ايران و  جوادى» مديرعامل ش
«على مروى» رييس كميسيون انرژى مجلس 

شوراى اسالمى هستند. 
ــران در اين  ــت اي ــركت ملى نف مديرعامل ش
ــهم 14/5درصدى  ــت: «س خصوص معتقد اس
شركت ملى نفت ايران از درآمدهاى نفتى با توجه 
به كاهش قيمت نفت، كمك چندانى به تأمين 
ــده از  نيازها نمى كند و بايد راهكارهاى ارايه ش
سوى صنعت نفت به مجلس توسط نمايندگان 
بررسى و در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه 

اقتصادى لحاظ شود.»
رييس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
ــهم  ــت: «افزايش س ــن خصوص گف نيز در اي
ــركت ملى نفت ايران از 14/5 درصد به 20  ش
درصد مى تواند رويكرد مناسبى در تأمين مالى 
ــد، اما با توجه به اينكه بودجه   صنعت نفت باش
دوازدهم سال 95 ، ظرف روزهاى آينده و پيش 
ــود و در سه ماهه اول  از پايان سال نهايى مى ش
ــغله هاى زياد مجلس،  سال 95 نيز به دليل مش
بعيد به نظر مى رسد بررسى جامع چنين طرحى 
ــود؛ بايد ديد نمايندگان  و تصويب آن محقق ش
ــه اقدامى انجام  ــم در اين زمينه چ مجلس ده

خواهند داد.»

لجبازى خريداران به سال 95 مى رسد؛

حكمرانى ركود در بازار خودرو
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عكس روز (نبرد دو عقاب )

مراسم درختكارى اهالى فرهنگ و هنر در حالى با حضور مسئوالن 
ــان نگرانى هاى  ــدان در سخنانش ــه هنرمن ــد ك دولتى برگزار ش

متعددى را درباره محيط زيست مطرح كردند.
ــم درختكارى اهالى فرهنگ و هنر به همت  به گزارش مهر، مراس
ــت، انجمن هنرمندان حامى محيط  سازمان حفاظت محيط زيس
ــا حضور ــبز ب ــن المللى فيلم س ــنواره بي ــت و پنجمين جش زيس
ــازمان حفاظت  ــكار معاون رييس جمهور و رييس س  معصومه ابت
محيط زيست، على ربيعى وزير كار تعاون و رفاه اجتماعى، عليرضا 
تابش مدير بنياد سينمايى فارابى، محمدعلى زم معاون منطقه آزاد 
ــنواره بين المللى فيلم  كيش، فرهاد توحيدى دبير پنجمين جش
ــول صادقى مدير روابط عمومى بنياد سينمايى  ــبز، محمدرس س
فارابى، جمعى از هنرمندان و 70 كودك كار در سالن همايش هاى 

سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد.
اين مراسم با پخش كليپى از سخنان رهبر معظم انقالب و رييس 

جمهور درباره اهميت حفاظت از محيط زيست آغاز شد.
در اين مراسم معصومه ابتكار رييس سازمان محيط زيست ضمن 
ــالن گفت:  خيرمقدم گفتن به مهمانان به كودكان كار حاضر در س
ــت و هر كسى كه اين طبيعت را  بچه ها محيط زيست براى شماس
ــت. از اين كه امروز آمديد  آلوده كند، حق شما را پايمال كرده اس
ــه چقدر درخت و  ــد و به ما يادآورى كنيد ك براى ما درخت بكاري

محيط زيست و حفاظت از جنگل ها اهميت دارد تشكر مى كنم.
ــيار  وى افزود: زيبايى هاى طبيعت در ترميم زخم ها و دردها بس
ــكان مى گويند به جاى  تاثير دارد تا آنجا كه امروز به صراحت پزش
يك قرص تنظيم فشار خون يك ساعت در جنگل راه برويد. نبايد از 

ــارها و استرس ها را  ياد ببريم كه ارتباط با طبيعت بسيارى از فش
كاهش مى دهد و از شما جوانان عزيز كه برگشتيد و زندگى را ادامه 
ــازمان حفاظت از محيط زيست با  داديد، بسيار ممنونم. رييس س
خطاب قرار دادن هنرمندان گفت: از شما تشكر مى كنم كه در اين 
مراسم حضور پيدا كرديد و از زواياى مختلف درباره محيط زيست 

صحبت كرديد تا ما را بيدار و هوشيار نگه داريد.
ــكر كرد و گفت: تشكر ــه تش ــئوالن حاضر در اين جلس وى از مس
ــه با ما  ــرم كار دارم كه هميش ــى وزير محت ــژه اى ازآقاى ربيع  وي
همكارى داشته اند و همچنين از آقاى زم معاون مناطق آزاد كيش 

كه مسئله طبيعت برايشان بسيار اهيمت دارد.
ــت  ــت يازدهم در زمينه محيط زيس ــه در دول ابتكار با بيان اينك
ــت، گفت: من فقط مى توانم از سه  اقدامات بسيارى انجام داده اس
اقدامى كه خوشبختانه به نتيجه رسيدند، صحبت كنم زيرا بسيارى 
از مسايل و مشكالتى كه ما با آنها رو به رو هستيم در طوالنى مدت 

قابل حل هستند.
وى ادامه داد: دولت يازدهم با درايت آقاى روحانى رييس جمهور 
ــه اروميه كار و ــت كه در زمينه نجات درياچ ــال اس بيش از دو س
ــبختى اعالم ــت و امروز با خوش ــى را تدوين كرده اس  برنامه هاي
 مى كنيم حاصل اين تالش هاى جمعى كه صورت گرفته اين است 
ــال افت تراز درياچه اروميه متوقف  كه براى اولين بار بعد از 15 س
ــت.وى ادامه داد: آخرين گزارش ها حاكى از آن است كه  شده اس
اين تراز اندكى هم افزايش پيدا كرده و اين اتفاق به دليل اقدامات 

مختلف از جمله اصالح روش آبيارى كشاورزى است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: چهار ماه بعد از استقرار 

ــيمى متوقف و توزيع اين  دولت يازدهم، توليد بنزين آلوده پتروش
بنزين از سال 93 كامال متوقف شده و از همان دوره بنزين استاندارد 
پخش شده است. اين فقط يكى از برنامه هاى جلوگيرى از آلودگى 
ــكالتى كه  ــى كنيم كه با همه مش ــت. به طور قاطع اعالم م هواس
ــهر هاى بزرگ داشتيم  داشتيم و 17 روز هواى آلوده اى كه در ش

امسال نسبت به سال 92 وضعيت هوا بهتر است.
ــكار، صيد و حيوان  ابتكار ادامه داد:به منظور مبارزه با تخلفات ش
ــده و با  ــت به صورت جدى وارد ش ــازمان حفاظت زيس آزارى، س
ــكارچيان  همكارى نهادهاى مردم نهاد، جنبش هايى داريم كه ش
ــان را كنار بگذارند و به ترويج فرهنگ آزادسازى  ــلحه خودش اس

حيوانات كمك كنند.
ــت بر اى  ــى حفاظت محيط زيس ــت: برنامه مل وى همچنين گف
يوزپلنگ و پلنگ ايرانى، خرس سياه...  اقداماتى بوده كه به دنبال 
آن قانونى را در خصوص جلوگيرى از حيوان آزارى به مجلس ارايه 
داديم و در حال بررسى است. اميدواريم كه مجلس بعدى با محيط 
زيست همكارى و همراهى بيشترى داشته باشد و درختى كه امروز 

مى كاريد مردم ايران ثمره آن را در سال هاى آينده ببينند.
از جشنواره فيلم سبز حمايت مى كنم

در ادامه مراسم على ربيعى وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى نيز گفت: 
ــتيم، من واقعا رنج مى برم از اين كه فردى به  همه ما مسئول هس
ديگرى مى گويد،  تنها تو مسئول هستى. من بيست ضرب المثل 
را براى سنجش مسئوليت به تهرانى ها دادم اولين ضرب المثل در 

آمد كه «كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من»
ــن جامعه ــه ما در اي ــيم ك ــته باش ــه داد: بايد توجه داش وى ادام

 مى خواهيم زندگى كنيم و انتظار داشته باشيم همه چيز درست 
ــاب به هنرمندان  ــر كار تعاون و رفاه اجتماعى خط پيش برود.وزي
گفت: قطعا همه شما هنرمندان تاثيرگذار هستيد و ما با شما زندگى 
ــى خواهيد. من به  ــم بنابراين نگوييد كه چرا از ما كمك م كرده اي
فرهاد توحيدى قول مى دهم كه به جشنواره فيلم سبز كمك كنم.

ربيعى ادامه داد: همه ما بايد احساس مسئوليت فردى مان را تقويت 
كنيم. من دولت روحانى را فروتن مى دانم، آدم فروتن كسى است 

كه چيزى را كه نمى داند، بگويد نمى دانم.
بايد به حفاظت از محيط زيست بيشتر بيانديشيم

ــنواره ــدى دبير پنجمين جش ــم فرهاد توحي ــه اين مراس در ادام
 بين المللى فيلم سبز نيز گفت: يكى از جاهايى كه من بسيار نگران 
آن هستم و خوشبختانه خانم ابتكار به شدت در حال تالش است 
كه اتفاقى براى آن نيفتد، جنگل هاى هيركانى است، خيلى آهسته 
ــازى در جهان  ــيصد هكتار آن را زير آب مى كنيم. سدس داريم س
هم در حال منسوخ شدن است. همه در حال بازگشت به رنسانس 
هستند و فعال دولت اميد در حال مقاومت بوده و قرار است ارتفاع 

آن را كم كنند و شايد 90 هكتار آن زير آب برود.
ــدازه كافى  ــد دولت به ان ــه مى داني ــرد: همانطور ك وى عنوان ك
محيط بان ندارد و نمى تواند مامور داشته باشد تا مناطق حفاظت 
شده خودش را كنترل كند. تنها چاره اين است كه همه شهروندان 
درگير آن شوند.توحيدى ادامه داد: حفاظت از محيط زيست بايد 
ــرزمين سبز  ــود. ما همه در روياى س به يك امر وجدانى تبديل ش

ــتيم، هر مجالى كه پيدا مى كنيم به يك محيط سبز پناه مى  هس
بريم. اگر زمين گرم شود، با آب شدن يخ هاى قطب جنوب برخى 
ــاحلى به زير آب خواهند رفت. اين هشدارى براى  از كشورهاى س

ماست كه به حفاظت از محيط زيست بيشتر بيانديشيم.
توحيدى با اشاره به اين كه جشنواره فيلم سبز در اواخر ارديبهشت 
ماه برگزار مى شود با اشاره به مديران بخش هاى مختلف جشنواره 
گفت: در جشنواره بين المللى فيلم سبز جعفر صانعى مقدم مشاور 
عالى سياست گذارى جشنواره،  محمد مهدى قربان پور مدير بخش 
سينماى ايران ، بهمن آقايى مدير بخش سينماى بين الملل ، امير 

عابدى تجسمى و عضو شوراى سياست گذارى هستند.
وى ادامه داد: اسفند ماه است، اما هيچ كس احساس نمى كند كه ما 
در اسفند ماه هستيم و تصورها بر اين است كه در ميانه ارديبهشت 
ــى آيم نگران  ــه از خانه بيرون م ــن هر روز ك ــتاده ايم و م ماه ايس
ــتم. در حال حاضر هفت هشت سال هست  برف هاى شميران هس

كه برف هاى توچال به مرداد ماه نمى رسد.
قلب آرام جشـنواره بين المللى فيلم سـبز به تپش افتاده 

است
ــى پنجمين  ــور دبير اجراي ــم مهدى توحيدپ ــه اين مراس در ادام
جشنواره بين المللى فيلم سبز ضمن تشكر و تقدير از رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست و هنرمندان گفت: مجوز اين جشنواره پس 
از سكوتى ده ساله اجرا شد و امروز قلب آرام جشنواره بين المللى 
فيلم سبز به تپش افتاد و از همه جاى كشور نزديك به 1000 فيلم 

به دبيرخانه جشنواره فيلم سبز رسيده است.
وى تاكيد كرد: اين جشنواره در اواخر اردبيهشت ماه در تمام كشور 
ــه در جزاير الوان،  ــود ضمن اينك به صورت همزمان برگزار مى ش

هرمز و قشم نيز در فضاى باز برگزار خواهد شد.
دبير اجرايى جشنواره فيلم سبز عنوان كرد: همه ما بايد به محيط 
زيست و حفاظت از آن اهميت بدهيم و در راستاى فرهنگ سازى 
ــه هاى تخريب محيط زيست از  در اين زمينه تالش كنيم تا ريش

بين برود.
كاش به كوچه ها هم مانند خانه هايمان اهميت بدهيم

على معلم در اين مراسم به عنوان نماينده منتخب هنرمندان روى 
سن رفت و گفت: ما ايرانى ها پر از حرف و ادعا هستيم، اما در قالب 
ــتيم. به نظرم بهتر  ــطحى و خودخواه هس عمل بسيار ضعيف، س
ــت كه در يك جايى تكليف مان را با خودمان روشن كنيم زيرا  اس
ــم، اما  ــيرين بزني ــاى ش ــرف ه ــه ح ــا هميش ــود كه م ــى ش نم
ــتيم  ــى هس ــزود: ما دائم به دنبال كس ــل نكنيم.وى اف به آن عم
ــئوليت  ــم. انگار كه هيچ مس ــردن او بياندازي كه تقصيرها را بر گ
ــديم  ــا از بس كه حرف زديم، فقط حراف ش فردى وجود ندارد. م
ــى عمل مثل  ــد آدم ب ــعدى مى گوي ــت كه س ــان رفته اس و يادم
ــم درباره  ــد: تصور مى كن ــت. معلم يادآور ش ــل اس زنبور بى عس
ــروع  ــان و محيط اطرافمان ش ــت ابتدا بايد از خودم محيط زيس
ــويم و زمان خانه  ــك مى ش ــال نو نزدي كنيم، مخصوصا كه به س
ــه هايمان اهميت  ــم مانند خان ــت. كاش به كوچه ها ه تكانى اس
ــن كه در ــرد: همي ــينما تاكيد ك ــده س ــه كنن ــم. اين تهي بدهي
ــت و  ــود، كافى اس ــا احترام به خلقت نمايش داده ش  فيلم هاى م

بچه هايمان مى توانند ياد بگيرند.
بسيارى از بازيگران بر اثر آلودگى هوا فوت كردند

رويا تيموريان از ديگر هنرمندانى كه در اين مراسم حضور داشت 
گفت: به عنوان يك شهروند از شرايط خانه اى كه در آن زندگى مى 
ــال براى درختكارى همكارى مى  كنم گاليه مند هستم. ما هر س
كنيم، اما چه اتفاقى مى افتد؟ بسيارى از باغ هايى را كه در اطراف 
ــال ها از بين  محل زندگى من بودند با ريختن گازوئيل در طى س

برده اند تا به جاى آن مجتمع هاى مسكونى بسازند.
ــى هوا فوت  ــا به دليل آلودگ ــيارى از همكارهاى م وى افزود: بس
كردند. حتى خود من هم چند بار در بيمارستان به خاطر آلودگى 
بسترى شدم اما چه اتفاقى افتاد؟ به نظرم شهر تهران يك شهر بى 
ــت نه شمال آن. همينطور  هويت است، نه جنوب آن مشخص اس
ــى پاسخگوى ما  ــاختمان ها در تهران باال مى روند و هيچ كس س
ــش را مى كند كه به اين شهر رنگى  ــهردارى تمام تالش نيست. ش

ببخشد، اما اين تالش كافى نيست.
تيموريان تاكيد كرد: خانم ابتكار ما باز هم همكارى مى كنيم، اما 
ــايل حتى  ــروه هاى مختلفى كه در همه مس تا زمانى كه جلوى گ
ــه ها را تضعيف  ــينماى ما دخالت مى كنند و نهادها و وزارتخان س

مى كنند، گرفته نشود هيچ اتفاقى نمى افتد.
 نقاشان بيش از هر قشرى به محيط زيست پرداخته اند

ــت: در بين  ــمى نيز گف ــوان نماينده بخش تجس ــرزى به عن فرام
ــان بيش از هر گروهى به بحث  بخش هاى مختلف فرهنگى، نقاش
درخت و محيط زيست در طول تاريخ پرداخته اند و چه بسا مكاتب 
ــان صرفا به بحث محيط زيست  ــده كه توجه ش هنرى تشكيل ش

معطوف بوده است.
وى افزود: در سرزمين خود ما ايران، مكاتب بزرگى مثل مينياتور به 
بحث محيط زيست بسيار پرداخته اند. حتى در جمعى كه در اين 
مراسم حضور دارند، من كسانى مثل محجوبى و آراسته را مى بينم 

كه عمرى درخت كاشته اند.
هر فردى روى زمين يك درخت دارد

لوريس چكناواريان از ديگر مهمانان اين مراسم نيز گفت: هر فردى 
در اين دنيا بايد يك ستاره در آسمان و يك درخت روى زمين داشته 
باشد. بسيار خوشحالم كه در ايران درختان و پارك ها در حال زياد 
شدن است.على جاللى نماينده انجمن مسافران پاك نيز گفت: ما 
در 18 استان با همكارى سازمان محافظت محيط زيست اقدام به 
ــال هايى كه اعتياد  ــت درخت كرديم و هر فردى به تعداد س كاش

داشته، درخت مى كارد.
چرا هر مشكلى وجود دارد تنها سراغ هنرمندان مى آييد

ــم گفت: ــدان حاضر در اين مراس ــرى از ديگر هنرمن مجيد مظف
ــيار روى من تاثير گذاشت و من هم فكر   حرف هاى على معلم بس
ــكلى وجود دارد از هنرمندان و مردم  مى كنم چرا هر وقت هر مش
درخواست كمك مى كنيم و به سراغ مسئوالن نمى رويم. وى ادامه 
داد: هفت هشت سال پيش بنزينى را وارد اين سرزمين كردند كه 
ــنا مى شويم. آيا ما تا حاال از خودمان  ما حاال داريم با تبعات آن آش
پرسيديم كه نهادها با اين همه پرسنل و ساختمان در تهران چكار 

مى كنند.

دريچه

ــمالى تنها ــتان هاى ش ــروش با بيان اينكه در اس محمدجواد س
 3 درصد دفن بهداشتى زباله داريم، گفت: در كشور ما از اين ميزان 

زباله توليدى تنها 7 درصد تفكيك مى شود.
ــت با  ــازمان حفاظت محيط زيس ــاك س ــركل دفتر آب و خ مدي
ــتان هاى شمالى، همچنين  اشاره به تراكم باالى جمعيتى در اس
ــكى و آبى اين بخش كشور و باال  حساسيت هاى اكوسيستم خش
ــيل آلودگى در اين  ــطح آب هاى زيرزمينى، گفت: پتانس بودن س

استان ها به ويژه در منابع پايه آب و خاك بسيار باالست.
محمدجواد سروش تاكيد كرد: بافت اجتماعى استان هاى شمالى، 
ــماند اين استان ها  ــتم مديريتى متفاوت براى مديريت پس سيس
ــماند در ساير كشورها  مى طلبد و البته بررسى نحوه مديريت پس
ــرايط كشورها، مديريت ها هم  نيز نشان مى دهد كه با توجه به ش

بسيار متفاوت است.
سروش ادامه داد: به طور نمونه در استراليا با توجه به شرايط زمين 
ــماند دفن و 30 درصد به صورت بازيافت، در ايتاليا  70 درصد پس
54 درصد دفن، 12 درصد بازيافت و 33 درصد كمپوست، در ژاپن 
ــواد و 74 درصد بازيافت  تنها 3 درصد دفن، 17 درصد بازيافت م
ــد بازيافت مواد، 50  ــوييس 1 درصد دفن، 33 درص انرژى، در س
درصد بازيافت انرژى و 16 درصد كمپوست، در آمريكا 54 درصد 
دفن، 24 درصد بازيافت مواد، 14 درصد بازيافت انرژى و 8 درصد 

بازيافت كمپوست هست.
ــرانه توليد  ــط س ــان مى دهد متوس ــار جهانى نش ــزود: آم وى اف

پسماندهاى عادى در بخش شهرنشينى جهان، 1 كيلو و 19 صدم 
است كه در كشورهاى پيشرفته به رغم مديريت جامع براى كاهش 
ــاهد رقمى باالتر از ميانگين جهانى هستيم به ــماند باز هم ش پس

ــين 2/5  ــر اى هر فرد شهرنش ــكا اين رقم ب ــه اى كه در آمري  گون
كيلوگرم، در آلمان به 2/11 كيلوگرم، در استراليا به 2/23، در ژاپن 

به 1/73 مى رسد.
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اما 
در كشورهاى جهان سوم يا در حال توسعه اين رقم با كاهش مواجه 

است به گونه اى كه حتى پايين تر از ميانگين جهانى است.
ــزان به 0/34 و  ــروش اضافه كرد: به طور نمونه در هند اين مي س
ــان مى دهد كه در اين  ــد و اين نش ــتان به 0/84 مى رس در پاكس
ــتماتيكى از ابتدا تا انتها  كشورها روش ها و نظام هاى بسيار سيس
وجود دارد و مديريت كاهش توليد پسماند و زباله به خوبى انجام 
ــود. مديريت علمى كه مطابق با شرايط فرهنگى، اقتصادى  مى ش

و اقليم است.
وى با بيان اينكه در ايران متوسط سرانه توليد پسماندهاى عادى 
ــت، اظهار كرد: ولى متاسفانه  در بخش شهرنشينى 710 گرم اس
مى بينيم كه با همين ميزان كه حتى 50 درصد كمتر از كشورهاى 

توسعه يافته هست، 48 هزار تن پسماند روزانه در كشور داريم.
ــم مى بينيم كه در  ــروش ادامه داد: وقتى به آمارها بر مى گردي س
كشور ما از اين ميزان زباله توليدى تنها 7 درصد تفكيك مى شود 
و با توجه ارزش باالى پسماند، حدود 22 درصد هم بازيافت زباله 

داريم.
ــازمان حفاظت محيط زيست با بيان  مديركل دفتر آب و خاك س
ــمالى تنها 3 درصد دفن بهداشتى زباله  ــتان هاى ش اينكه در اس
ــران نيازمند مديريت  ــماند در اي داريم، گفت: براى مديريت پس
ــن، بازيافت مواد،  ــد تمام دنيا دف ــتيم تا بتوانيم مانن تلفيقى هس

بازيافت انرژى و كمپوست را در كنار هم به كار گيريم.
ــب برنامه اى با همكارى تمام  وى تاكيد كرد: اين اقدام بايد در قال
دستگاه هاى مربوطه و ايجاد عزم ملى پيگيرى شود، زيرا پسماند 
يك معضل بزرگ زيست محيطى است كه خطرات آن ملموس و 

قابل ديدن نيست ولى بسيار عميق است.
سروش خاطرنشان كرد: امروزه توليد كمپوست در شرايط هوازى 
به دليل اثرات نامطلوبى كه بر جاى مى گذارد كامال منتفى شده و 
توليد كمپوست به صورت بى هوازى و با استفاده از تكنولوژى هاى 

جديد صورت مى پذيرد.
ــازمان حفاظت محيط زيست گفت:  مديركل دفتر آب و خاك س
ــوزانده مى شود  هم اكنون تنها زباله هاى عفونى و ويژه در دنيا س
ــورت بازيافت به چرخه اقتصادى  و حجم عظيمى از زباله ها به ص

بازگردانده مى شود.
سروش زباله هاى پزشكى و عدم مديريت اصولى اين نوع از پسماند 
را تهديد زيستى بزرگ كشور دانست و خاطرنشان كرد: ساماندهى 
ــاورزى در اسرع وقت ضرورى  وضعيت پسماندهاى پزشكى و كش

است.

مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست:

تنها 7 درصد زباله كشور 
تفكيك مى شود

هنرمندان از محيط زيست گفتند؛

باغ ها را با ريختن گازوئيل خشك كردند
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ابالغ رای
ش��ماره دادنامه: 1156-94/7/20 به تاری��خ 94/7/14 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه سی و س��وم حقوق ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالس��ه 94-876 تحت نظر است. 
قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل اعالم می دارد. خواهان: سید مجید عسگری، اصفهان، زیار، جنب مسجد 
امام سجاد ایزوگام عسگری خوانده: عباسقلی صادقی فیالورگانی مجهول 
المکان به خواس��ته مطالبه وجه چک. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای سید مجید عسگری فرزند سید رضا به طرفیت آقای عباسقلی صادقی 
فیالورگانی فرزند علی به خواس��ته مطالبه وجه به میزان 4/500/000 ریال 
موجب یک فقره چک به شماره 891/02506472 مورخ 90/5/30 عهده بانک 
پست بانک شعبه فالورجان  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات 
در اسناد تجاری در صورت انتقال این  اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در 
جلسه دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی پرداخت 
صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دع��وی مطروحه و  صدور آن از 
ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه ش��رکت و امضای آن از ناحیه ش��خص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قان��ون مدنی و م��واد 249- 286- 310-  314-311 
تج��ارت و م��واد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و م��اده 
واحده قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قان��ون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده را ب��ه پرداخت مبلغ چهار میلی��ون و پانصد هزار ریال 
4/500/000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد هزار 
ریال 180/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی )هزینه های 
دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به 
دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل/وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 
90/5/30 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین 
االجراء محاس��به و تعیین می  ش��ود در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قاب��ل واخواهی از ناحیه 
محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می  
باشد. م الف36127 دفتر شعبه سی و سوم شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ رای

شماره دادنامه: 1157-94/7/20 شماره پرونده: 94-875 به تاریخ 94/7/14 
در وقت فوق العاده جلس��ه شعبه سی و سوم حقوق ش��ورای حل اختالف 
اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 875-94 
تحت نظر است. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: سید مجید عسگری، اصفهان، 
زیار، جنب مسجد امام سجاد ایزوگام عسگری خوانده: مهدی امیری مجهول 
المکان به خواس��ته مطالبه وجه چک. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای سید مجید عس��گری فرزند س��ید رضا به طرفیت آقای مهدی امیری 
فرزند فیروز به خواس��ته مطالبه وجه به می��زان 3/500/000 ریال موجب 
یک فقره چک به شماره 382/747796مورخ 90/2/30 عهده بانک صادرات 
شعبه چهارمحال و بختیاری به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات 
در اسناد تجاری در صورت انتقال این  اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در 
جلسه دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و  صدور 
آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قان��ون مدنی و م��واد 249- 286- 310-  314-311 
تج��ارت و م��واد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و م��اده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال 3/500/000  
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال 180/000 
ریال بابت خسارات دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی )هزینه های دادرسی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و 
حق الوکاله وکیل/وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/  
وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 90/2/30 تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و 
تعیین می  شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا 
و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان می  باش��د. م الف36128 دفتر 

شعبه سی و سوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اجراييه

پرون��ده:  ش��ماره    9410426825300369 اجرایی��ه: ش��ماره 
9409986825300593ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940673 بموج��ب 
درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره  و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409976825301044 محکوم علیه فخری جعفری فرزند باقر به نش��انی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان بهارس��تان خ الفت مجتمع بهار بهاران 
1 طبقه اول واحد 15 پ 1 حامد نادیان به نشانی مجهول المکان و سیدرضا 
موسی فرزند سیدمحمد به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
س��ه میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و 
پانصد ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی وفق مقررات بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه براس��اس ش��اخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی از تاریخ 94/6/21 لغایت وصول  در حق محکوم له محسن گل چین 
فرزند امیرقلی به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوچه شمس الکتابی پالک 
190 طبقه دوم و کدپس��تی 8175938171  خواهان مکل��ف اتس به محض 
وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرس��ی را فورا به خزانه دولت 
پرداخت نماید.  پرداخت مبلغ 69518710 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده 

محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)م��اده34 قانون اجرای اح��کام مدنی(.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محک��وم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظ��ور فرار از اجرای حک��م حبس تعزیری درج��ه هفت رادر پی 
دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی که باقیمانده ام��وال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محک��وم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:36174شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجراييه

پرون��ده:  ش��ماره    9410426825300365 اجرایی��ه: ش��ماره 
9409986825300574ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940650بموج��ب 
درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره  و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409976825301061 محکوم علیه س��عید بنی صادقی��ان فرزند علی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی و پرداخت مبلغ چهارمیلیون و ششصد و 
چهل و دو هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق  محکوم له  مجتبی هنری فرد فرزند مهدی به نشانی اصفهان-  
رباط اول – روبروی مس��جد حجت مغازه موبایل متین س��ابق با کدپستی 
8194933911 با تلفن همراه: 09131145400 با وکالت فاطمه غفوری فرزند 
حسین به نشانی خ ش��مس آبادی بین چهارراه عباس آباد و چهارراه قصر 
مجتمع قمرالدوله، ط3، واحد 313  پرداخ��ت مبلغ 7000000 ریال بابت حق 

االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)م��اده34 قانون اجرای اح��کام مدنی(.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محک��وم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظ��ور فرار از اجرای حک��م حبس تعزیری درج��ه هفت رادر پی 
دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی که باقیمانده ام��وال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محک��وم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:36170شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای

شماره دادنامه: 1737-94/10/28 به تاریخ 94/10/21 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 14 حقوق شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است و پرونده کالس��ه 940979 تحت نظر است. قاضی شورا 
با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم 
می دارد. خواهان: احسان مشگالنی به نش��انی اصفهان، خ شهیدان کاظمی، 
ک صدر، م کاج  خوانده: 1- فریدون قاس��می نیا 2- فرش��ته نادری هر دو 
مجهول المکان به خواس��ته مطالبه 37/000/000 ریال بابت یک فقره چک و 
تاخیر تادیه و خسارات قانونی رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای 
احسان مش��گالنی فرزند صادق به طرفیت 1- فریدن قاسمی نیا 2- فرشته 
نادری  فرزند صادق به خواس��ته مطالبه وجه چک به میزان 37/000/000 
ریال موجب یک فقره چک به شماره 1505/067802/25 به عهده بانک ملت به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
بودن اس��ناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت 
انتقال این  اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان 
دعوی علیرغم ابالغ )نش��ر آگهی( در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از 
انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد 
و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
فوق و با عنایت به گواهی عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و 
مس��تندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان 
در دعوی مطروحه و  صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت 
و امضای آن از ناحیه ش��خص حقیق��ی )خوانده( و نظر ب��ه اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل 
سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری 
فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دین و توجها به 
نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و م��واد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنی و مواد 

249- 286- 310-  311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-
519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خس��ارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سی و هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و  
پرداخت مبلغ س��یصد و ده هزار ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر 
آگهی )هزینه های دادرس��ی و ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواست و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی 
از تاریخ های سررسید 94/7/30 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی که حین االجراء محاس��به و تعیین می  ش��ود در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین ش��ورا و س��پس ظرف 20 روز از 
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظ��ر در محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری اصفهان می  باشد. م الف36086 دفتر شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

شماره دادنامه: 1255-94/8/5 به تاریخ 94/7/15 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 14 حقوق ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است و پرونده کالسه 94-794 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم می دارد. 
خواهان: سید مجید عس��گری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام 
سجاد )ع( ایزوگام عسگری  خوانده: جانباز حس��ین پور مجهول المکان به 
خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 15/000/000 و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی و نشر آگهی. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید مجید 
عسگری فرزند سید رضا به طرفیت جانباز حسین پور فرزند عیسی خون به 
خواسته مطالبه وجه چک به میزان پانزده میلیون ریال موجب یک فقره چک 
به شماره 640591 به عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم 
توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این  اسناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ )نشر آگهی( 
در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و  صدور 
آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته 
و نظر به  قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قان��ون مدنی و م��واد 249- 286- 310-  314-311 
تج��ارت و م��واد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و م��اده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پان��زده میلیون ریال معادل یک میلیون و 
پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و  پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت خس��ارات دادرسی و هزینه 
نشر آگهی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
و هزینه نشر آگهی طبق  تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه 
سند/  وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 94/7/30 
 تا زمان وصول ب��ر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرک��زی که حین االجراء

 محاسبه و تعیین می  ش��ود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواه��ی از ناحیه محکوم 
 علی��ه در همین ش��ورا و س��پس ظ��رف 20 روز از تاریخ انقض��ای مهلت

واخواه��ی قاب��ل تجدید نظ��ر در محاک��م عموم��ی حقوقی دادگس��تری 
 اصفهان می  باش��د. م ال��ف36087 دفتر ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف

 شهرستان اصفهان
ابالغ رای

شماره دادنامه: 1257-94/8/5 به تاریخ 94/7/15 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 14 حقوق ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است و پرونده کالسه 94-795 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم می دارد. 
خواهان: سید مجید عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد 
)ع( ایزوگام عسگری  خوانده: امیر حسین کالنتری دهقی  مجهول المکان به 
خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 5/500/000  و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی. رای قاضی ش��ورا در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری 
فرزند سید رضا به طرفیت امیر حس��ین کالنتری دهقی فرزند عباسعلی به 
خواسته مطالبه وجه چک به میزان 5/500/000 ریال موجب یک فقره چک به 
شماره 403207 به عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه 
ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این  اس��ناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص  ثالث و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ )نشر آگهی( 
در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و  صدور 
آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قان��ون مدنی و م��واد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلی��ون و پانصد هزار ریال معادل پانصد و 
پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و  پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت خس��ارات دادرسی و هزینه 
نشر آگهی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
و هزینه نشر آگهی طبق  تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه 
سند/  وجوه اسناد/  تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 89/5/30 

تا زمان وصول ب��ر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرک��زی که حین االجراء 
محاس��به و تعیین می  ش��ود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواه��ی از ناحیه محکوم 
علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می  باشد. م 

الف36088 دفتر شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايی

شماره: 94-738 ش7 به موجب رای ش��ماره  1074 تاریخ 94/6/15 حوزه 
7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رس��ول رودری فرزند عین ا... به نش��انی مجهول المکان  محکوم است 
به پرداخت مبلغ پان��زده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
ش��ماره 860683-94/2/30 تا زمان اجرای حکم در ح��ق محکوم له میالد 
صدری فرزند امیرعلی به نشانی خیابان آتشگاه چهار راه ماربین – تولیدی 
پرستیژ  و نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بای��د ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:36124 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

شماره: 94-373 ش7 به موجب رای شماره  877 تاریخ 94/5/24 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 
1- احمد حسین پور 2- شمسعلی حسین پور هر دو به نشانی مجهول المکان  
محکومند متضامنا به پرداخت بیس��ت میلیون ریال اصل خواس��ته و صد 
و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ441273- 89/3/30 لغایت وصول با احتساب 
نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: سید مجید عسگری فرزند سید رضا 
به نشانی زیار- جنب مسجد امام سجاد)ع( ایزوگام عسگری. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36123 شعبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

شماره: 94-374 ش7 به موجب رای شماره  878 تاریخ 94/5/24 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی دهدشتی نژاد فرزند علی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت نه میلیون ریال اصل خواسته و صد و شصت هزار ریال خسارت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک 271510-89/8/20 لغایت وصول با احتس��اب نیم عش��ر 
اجرایی. مشخصات محکوم له: سید مجید عسگری فرزند سید رضا به نشانی 
اصفهان – زیار- جنب مسجد امام سجاد)ع( ایزوگام عسگری.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36122 شعبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

شماره: 94-286 ش7 به موجب رای شماره  697 تاریخ 94/4/20 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
یعقوب حسین پور فرزند سرتیپ به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت هش��ت میلیون ریال اصل خواس��ته و یکصد و شصت و پنج هزار 
ریال خسارت دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ 90/4/30 لغایت وصول چک شماره 809501 با احتساب نیم 
عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: سید مجید عسگری خوراسگانی فرزند 
سید رضا به نشانی اصفهان – زیار- جنب مس��جد امام سجاد)ع( ایزوگام 
عس��گری.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائی��ه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر 
 به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:36121 ش��عبه هفتم حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرايی
شماره: 417/94 ش ح 6 به موجب رای ش��ماره  773 تاریخ 94/8/5 حوزه 
ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مرتضی فخاری فرزند جمشید به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 245/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 480/000 ریال هزینه نشر آگهی با احتساب خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک )91/6/30( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان س��ید مجید عسگرسی فرزند س��ید رضا به نشانی زیار، جنب 
مسجد امام سجاد)ع( ایزوگام عسگری.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:36097 شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

12/342در خصوص پرونده کالس��ه 715/94 خواهان ها مجتبی یزدانی – 
نجفعلی جوهری دادخواستی مبنی مطالبه به طرفیت رضا نجفی فیوچ تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/20 ساعت 4 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. مالف:35042 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
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مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
11/406 اجرای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 940074ج/9 له آقای مصطفی فرشاد مهاجرانی 
علیه مرجانه – فهیمه - مجتبی فریبرز - فرح بان��و - فتحیه - بانو فتانه و 
کتایون همگی مهاجرانی و آقای سید هوشنگ صالحی به خواسته دستور 
فروش ملک مشاع پالک ثبتی 5000/14433 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در 
اصفهان – خیابان آپادانا دوم – کوی شهید اکبریان)جنب پیتزا شب( – بن 
بست رازی – انتهای کوچه – مجتمع مسکونی 39- طبقه دوم غربی جلسه 
مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 95/1/31 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام حقوقی شعبه نهم واقع در )اصفهان – خیابان نیکبخت – 200 متر 
پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان – جنب بیمه 
پارسیان – ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد5( برگزار 
نماید. اوصاف مورد مزایده براس��اس نظریه کارش��ناس:مورد مزایده 
عبارت است از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم 
به مساحت 141/10 مترمربع شماره 14433 فرعی از 5000 اصلی مفروز 
و مجزی ش��ده از پالک 3174 فرعی از اصل به انضمام ششدانگ یکباب 
انباری به مس��احت 4/50 مترمربع ش��ماره 14420 فرعی با قدرالسهم 
از عرصه مشاعی و مش��اعات و دارای پارکینگ ش��ماره 14426 فرعی 
که آپارتمان مذکور در طبقه دوم و س��مت غرب��ی مجموعه آپارتمانی با 
8 واحد مس��کونی قرار دارد که مجموعه در 5 طبقه ش��امل زیرزمین به 
صورت پارکینگ و انباری و 4 طبقه فوقانی آن هر طبقه دو واحد مسکونی 
با اسکلت بتنی و نمای آجر و سنگ و بدون آسانسور احداث گردیده است 
کف سازی ها از سرامیک و موزاییک – کابینت ها از مواد فلزی و دربهای 
چوبی – پنجره ها آلومینیومی – سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش 
بخاری گازی و شومینه و آبگرمکن – عمر احداث مجموعه باالی 12 سال 
است و آپارتمان دارای برق مجزی و آب و گاز اشتراکی با مجموعه است 
ارزش مجموع شش��دانگ پالک مذک��ور با توجه به نظری��ه هیات 3 نفره 
کارشناس��ی که مصون از اعتراض مانده اس��ت مبلغ 5/864/000/000 
ریال معادل پانصد و هشتاد و شش میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین 
گردیده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از برگزاری جلسه مزایده 
از مورد مزایده به آدرس فوق الذکر مراجعه و بازدید نمایند کسانی حق 
شرکت در جلس��ه مزایده را دارند که 10% قیمت مبلغ پایه کارشناسی را 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان واریز و فیش آن را به همراه داشته باشند برنده مزایده 
فردی می باشد که باالترین قیمت را پیش��نهاد دهد.م الف:32826 اجرای 

احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده

11/478 ش��عبه اول اج��رای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرونده کالس��ه 3963/94ش.ج/اول له خانم لینا شماسی علیه 
ابراهیم ایمن آبادی به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ ---/24/278/181 ریال اموال توقیفی به شرح 1- تعداد ده 
عدد انگشتر معمولی 2- تعداد هشت عدد دستبند )دو عدد آنها نگین دار و 
شش عدد فاقد نگین( 3- تعداد هشت عدد دستبند کوچک )دو عدد آنها نگین 
دار و شش عدد فاقد نگین( 4- تعداد سیزده عدد گردنبند 5- تعداد یکصد 
و دو عدد گوشواره و متعلقات آن تمام اقالم پنج ردیف ذکر شده به غیر از 
پنج عدد آنها نقره با عیار 92/5 و وزن کل تمامی اقالم که دارای سنگهای 
موجود و نگین انگشترها می باشند به وزن کل )486/360گرم( و جمعا به 
ارزش ---/7/295/700 ریال جهت مزایده توس��ط کارشناس برآورد و 
اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/1/16 در ساعت 11 تا 10 صبح در 
مجل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال 
برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
از مبلغ پایه به ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن 
فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود.آقای ابراهیم ایمن آبادی چنانچه مایلید در مورخ 
95/1/16 در ساعت 11تا10 صبح در جلسه مزایده واقع در خیابان شیخ 
صدوق ش��مالی – چهارراه وکال اداره اجرای اح��کام مراجعه فرمایید.م 

الف:33472 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
مزایده

11/477 ش��عبه اول اج��رای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرونده کالس��ه 3963/94ش.ج/اول له خانم لینا شماسی علیه 
ابراهیم ایمن آبادی به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ ---/24/278/181 ریال اموال توقیفی به شرح 1- تعداد ده 
عدد انگشتر معمولی 2- تعداد هشت عدد دستبند )دود عدد آنها نگین دار و 
شش عدد فاقد نگین( 3- تعداد هشت عدد دستبند کوچک )دو عدد آنها نگین 
دار و شش عدد فاقد نگین( 4- تعداد سیزده عدد گردنبند 5- تعداد یکصد 
و دو عدد گوشواره و متعلقات آن تمام اقالم پنج ردیف ذکر شده به غیر از 
پنج عدد آنها نقره با عیار 92/5 و وزن کل تمامی اقالم که دارای سنگهای 
موجود و نگین انگشترها می باشند به وزن کل )486/360گرم( و جمعا به 
ارزش ---/7/295/700 ریال جهت مزایده توس��ط کارشناس برآورد و 
اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/1/16 در ساعت 11 تا 10 صبح در 
مجل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال 
برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
از مبلغ پایه به ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن 
فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود.م الف:33471 شعبه اول اجرای احکام شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

12/432 آقای مهدی رجبی میرآبادی دارای شناسنامه شماره 72 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 702/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رجبی میر آبادی به 
شناسنامه 6 در تاریخ 94/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی رجبی میرآبادی به 
ش. ش 72 ت.ت1362 . 2- بهزاد رجبی میرآبادی به ش.ش 1080156224 
ت . ت 1369 فرزند پسر 3- فاطمه رجبی میر آبادی به ش.ش 7 ت. ت 1358 
فرزند دختر 4- الهه رجبی میرآبادی به ش.ش 22 ت. ت 1360 فرزند دختر  
5- سمیه رجبی میرآبادی به ش.ش 1418 ت. ت 1364 فرزند دختر 6- زیبا 
رجبی میرآبادی به ش.ش 207 ت. ت 1366 فرزند دختر 7- پریسا رجبی 
میرآبادی ب��ه ش.ش 1080257888 ت. ت 1371 فرزند دختر 8- میمنت 
مرادی میرآبادی به ش.ش 55 ت. ت 1337 همس��ر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م/الف 377 رئیس شورای حل اختالف بخش کرون 
آگهی حصر وراثت

12/433 خانم س��میرا مظاهری دارای شناس��نامه ش��ماره 8 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 406/94 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که ش��ادروان علی مظاهری به شناسنامه 7 در تاریخ 
94/11/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- رضا مظاهری به شماره ملی 5490013419 
. 2- حجت مظاهری به ش��ماره ملی 5490103655 ب��ه عنوان فرزندان 
ذکور متوفی 3- س��میرا مظاهری ش.ش 8 . 4- صفورا مظاهری ش.ش 
25 به عنوان فرزندان اناث متوفی 5- اقدس جبلی جاجائی به ش.ش 220 
به عنوان همس��ر متوفی 6- فتح اله مظاهری جاجائی ش.ش 15 به عنوان 
پدر متوفی به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م/الف 376 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران
فقدان سند مالکیت

12/437 نظر به اینکه س��ند مالکیت 1/5 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ 
مزرعه آردرانچه پالک ثبتی ش��ماره: 29 اصلی علی��ا واقع در بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 12528 در صفحه 457 دفتر 230 امالک به نام صدیقه 
رجب پور آردرانی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده است، نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به ش��ماره وارده 94030339797184-94/12/16 به 
انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که امضاء ش��هود آن ذیل ش��ماره: 
3570-94/12/10 به گواهی دفترخانه 18 اردس��تان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 

الف 951 اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی

12/436 ثبت صادره: 1394/03/198467 – 94/4/20 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ پالک ش��ماره 5785 واقع در کوی کبودان اردستان یک 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردس��تان در جریان ثبت 
اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/1/24 ساعت 9 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

1394/12/25 م الف 950 رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت

12/434 شماره: 1394/04/198173 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مس��احت 162/50 متر مرب��ع به پالک ثبتی 
شماره: 663 فرعی از 74 اصلی واقع در ویشته جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز ذیل ثبت 17713 در صفحه 531 دفتر ام��الک جلد 143 به نام محمد 
عظیمی فرزند محمد علی تحت شماره چاپی مسلسل 346758 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 94040952760676-1394/11/26 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی ک��ه امضائ ش��هود آن ذیل ش��ماره: 61507 ال��ی 61509 مورخ 
1394/11/26 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد 
تبصره یک اصالحی ذیل م��اده 120 آیین نامه قان��ون ثبت  در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
 سند مالکیت به ارائه کننده سند مستردد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت

 مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثن��ی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف 409 عباسعلی عمرانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز 
مزایده

12/438 ش��ماره نام��ه: 9410113742200966 ش��ماره پرون��ده: 
9409983837300442 ش��ماره بایگانی شعبه: 940350 احتراما نظر به 
اینکه در پرونده کالسه 940350 این اجرا محکوم علیه آقای یاسین لطفی 
چرمهینی فرزند صفرعلی محکوم به پرداخت مبلغ 631/145/296 ریال 
در حق محکوم له احسان رحمانی و پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا این اجرا در نظر دارد یک باب منزل 
مس��کونی واقع در چرمهین بلوار امام خمینی )ره( کوچه بهداشت کوچه 
صاحب الزمان به کد پستی 8475176371 متعلق به آقای یاسین لطفی را 
جهت وصول مبلغ محکوم به از طریق مزایده به فروش رسانده مشخصات 
محل مورد نظر طبق نظریه کارشناس به شرح ذیل می باشد: محل مورد 
نظر عبارت است از یک باب مسکونی دو طبقه )سه واحدی( طبقه سند به 
مساحت 415/40 متر مربع به ش��ماره ملک 218 فرعی و 370 اصلی – با 
مصالح اس��کلت بتنی، سقف تیرچه بلوک؛ س��طوح خارجی آجر و سنگ 
گرانیت سطوح داخلی گچ )یک متر س��رامیک( سقف گچ بری، آشپزخانه 
کاشی و سرامیک، کابینت فلزی )رنگ الکترو استاتیک( سیستم گرمایشی 
بخاری گازی سرمایشی کولر آبی با قدمت حدود یک سال با توجه به محل 
موقعیت محل و کارب��ری و تمامی عوامل موث��ر در قیمت گذاری ارزش 
ملک موصوف 3/999/220/000 ریال معادل سیصد و نود و نه میلیون و 
نهصد و بیست و دو هزار تومان برآورد می گردد. لذا این اجرا در نظر دارد 
جهت فروش ملک فوق جلس��ه مزایده ای در تاریخ 1395/01/22 برابر با 
بیست و دوم فردوردین ماه نود و پنج راس ساعت 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگاه عمومی بخ��ش باغبهادران برگزار نماید طالبین می 
توانند سه روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصی 
خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادی را به همراه 
ده درصد از مبلغ به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف 

1336 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه باغبهادران
احضار

12/409 چون آقایان 1- رضا ملک نیا 2- روش��نک ملک نیا فرزندان اکبر 
شکایتی علیه آقای مسعود عباسی فرزند بهمن مبنی بر جعل و استفاده از 
سند مجعول مطرح نموده که پرونده به کالسه 930817 ب 1 این بازپرسی 

ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار طبع و نشر می ش��ود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف 36140 مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ اصفهان
آگهی مفاد آرا

12/130 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هی��أت موضوع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان مح��رز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 12588 هیأت : خانم ظریف حاجی زاده بیدگلی فرزند علی 
اکبر  شماره شناسنامه58 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 182مترمربع 
شماره پالک 2914 فرعی مجزا از شماره 157فرعی از پالک 3اصلی واقع 
درمعین آباد  بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی حس��ینی 

وغیره
2(   رأی ش��ماره 12585 هیأت : آقای امیرحس��ین دلیری بیدگلی  فرزند 
علی محمد ش��ماره شناس��نامه568 و خانم فاطمه زین العابدین  بیدگلی  
فرزند حسن شناسنامه 1250053031بالمناصفه  ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مس��احت 146.25مترمربع ش��ماره پالک 833 فرعی مجزا از شماره 
102فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین آباد   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. سند عادی 
3(رأی شماره 12237 هیأت : آقای علیرضا برجی  فرزندنعمت اله  شماره 
شناسنامه 429و خانم طاهره توکلی  فرزند مهدی شماره شناسنامه 1711، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت31.04مترمربع شماره پالک 39فرعی از 
پالک 105اصلی واقع در اماکنبخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از نعمت اله برجی
4(رأی شماره12195 هیأت : آقای س��لمان خدمتی بیدگلی  فرزند محمد  
ش��ماره شناس��نامه 499 و خانم اعظم سعیدی  فرزندماش��ا اله  شماره 
شناسنامه2287  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.31 
مترمربع شماره پالک 22 فرعی مجزا از شماره12 وقسمتی از مشاعات 
فرعی از پالک 119 اصلی واقع در اماکن  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  علی نقی عبدالهی 
5(رأی شماره12195   هیأت : آقای سعید صباغیان بیدگلی  فرزندمرتضی  
شماره شناسنامه395  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199.04مترمربع 
شماره پالک 11فرعی مجزا از ش��ماره5 الی 10 فرعی و مشاعات  آن  از 
پالک   747 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مصطفی صمدی راد 
6(رأی ش��ماره12381 هی��أت : آق��ای مرتض��ی عب��اس زاده بیدگلی  
فرزندعبدال��ه ش��ماره شناس��نامه8363 ، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه 
مس��احت160.17 مترمربع ش��ماره پالک193 فرعی مجزا از شماره19 
فرعی از پالک 972اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از غالمرضا عظیمی مقدم 
7(رأی ش��ماره 12241--94/11/9هیأت : آقای عزت ال��ه یزدانی آرانی  
فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه207 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
164.6مترمربع شماره پالک 1 فرعی از پالک 1460 اصلی واقع دراماکن  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  عبدالکریم عبدی
8(رأی شماره 12367 هیأت : آقای ماش��ا اله خاتمی بیدگلی  فرزند سید 
هدایت  شماره شناسنامه 5457 و آقای س��ید محمد باقر خاتمی بیدگلی  
فرزندسید ماشا اله  شماره شناسنامه 1068 ود سید مهدی خاتمی بیدگلی 
فرزند سید ماش��ا اله شناسنامه ش��ماره 8651 )بالس��ویه ( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 435مترمربع ش��ماره پالک1058 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق  سندعادی 
9(رأی شماره 8707 هیأت : آقای پروین باغبانی آرانی شماره شناسنامه 
ش��ماره 322 و رضوان باغبانی آرانی شماره شناس��نامه 283  وشهین 
باغبانی شماره شناس��نامه 193 ناصر باغبانی آرانی شناسنامه 352 و 
قدرت اله باغبانی آرانی شماره شناسنامه 192  ومنصور باغبانی آرانی  
شماره شناسنامه 267 ورحمت اله باغبانی آرانی  شناسنامه شماره 120  
و ابوالقاسم باغبانی آرانی شماره شناسنامه 406 فرزند ان آقا محمد  کما 
فرض اله وبطور قهری ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت .366.5مترمربع 
ش��ماره پالک 12 فرعی مجزا از ش��ماره  5 الی 11 فرعی و قس��متی از  
مش��اعات  پالک 1499 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. موروثی از محمد باغبانی  
10(رأی شماره 12227 هیأت : آقای رحمت اله معبدیفرزندحسین  شماره 
شناسنامه115 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت115.78 مترمربع شماره 
پالک 8199 فرعی مجزا از شماره1079 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم جمیله 

عظیمی
11(رأی ش��ماره 12406 هیأت : آقای حسن خاکس��ار آرانی  فرزندعلی  
شماره شناسنامه 207، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175.25 مترمربع 
ش��ماره پالک 2709 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  احمد مالنژادآرانی 
12(رأی ش��ماره 12404هیأت : آقای دانیال خاکسار آرانی  فرزندحسن  
شماره شناسنامه 6190008216 و خانم رقیه بختی آرانی فرزندمحسن 
شماره شناس��نامه6190046762  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 2710 مترمربع مجزا از شماره 2638  اصلی واقع در احمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
13(رأی شماره 12229 هیأت : آقای مهدی ستاری  فرزند  امراله  شماره 
شناسنامه 10307 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره 
پالک 2700فرعی مجزا از ش��ماره 103 فرعی از پالک2638 اصلی واقع 

دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اصغر ستاری 
14(رأی شماره 12224هیأت : آقای محمد نعمت الهی آرانی فرزند احمد 
علی  شماره شناسنامه 1714 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت101.73 
مترمربع ش��ماره پالک1709فرعی مجزا از ش��ماره884 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
15(رأی ش��ماره 12237 هی��أت : آق��ای مجتب��ی میرزائی عل��ی آبادی  
فرزندحسین شماره شناسنامه 771، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت165 
مترمربع ش��ماره پالک 1084فرعی مجزا از ش��ماره 323فرعی از پالک 
2645اصلی واقع در وش��اد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

شهرداری آران وبیدگل 

16(رأی ش��ماره 12571 هیأت : خانم فاطمه دهقانی فرزندعزیز شماره 
شناسنامه 37، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت128.79 مترمربع شماره 
پالک 1087فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه صالح 
17(رأی شماره12244 هیأت : آقای امیر حس��ین فیروزی آرانی فرزند 
یداله شماره شناس��نامه 2110 و خانم لیال عبدالهی بیدگلی  فرزند محمد 
شماره شناسنامه1800  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت172 
مترمربع شماره پالک299فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

جواد حمیدی پناه
18(رأی شماره12370 هیأت : آقای مسیب هاشمی خواه  فرزندعلی محمد  
شماره شناسنامه  1250058538و خانم لیال بابایی زاده  فرزند مرتضی 
شناسنامه شماره 6190052177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت149.9 
مترمربع شماره پالک 300فرعی مجزا از شماره252فرعی از پالک2704 
اصلی واقع دردستجردو غیاثیه بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

جواد حمیدی پناه
19(رأی شماره 12218هیأت : خانم  شمسی علی زاده فرزند علی شماره 
شناسنامه2320 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت153 مترمربع شماره 
پالک 3911فرعی مجزا از ش��ماره 651 فرعی از پالک 2715اصلی واقع 

درابوزید آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی 
20(رأی شماره 12422 هیأت : آقای حسین حمر ائی  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 31 و خانم محبوبه چاکری فرزند رحمت شماره شناسنامه 77 
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت229.36 مترمربع شماره 
پالک 3914فرعی مجزا از ش��ماره1301 فرعی از پالک 2715اصلی واقع 

درابوزید آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
21(رأی شماره 12421هیأت : آقای محمد شاهرخ  فرزند حسین شماره 
شناسنامه46 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت173 مترمربع شماره 
پالک 3915فرعی مجزا از شماره 1082 فرعی از پالک 2715اصلی واقع 

درابوزید آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از امیر شاهین 
22(رأی شماره 12583هیأت : آقای غالمرضا صانعی  پور   فرزند مرتضی 
ش��ماره شناس��نامه110 وخانم صدیقه اناری  فرزند عباس شناسنامه 
شماره 1250439922 بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184 
مترمربع ش��ماره پالک 3917فرعی مجزا از شماره 3049 فرعی از پالک 
2715اصلی واقع درابوزید آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت 

مشاعی 
23(رأی ش��ماره12234 هیأت : خانم نسرین کاظمی  فرزند کاظم شماره 
شناسنامه 8516 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.5 مترمربع شماره 
پالک 5428فرعی مجزا از ش��ماره 286 فرعی از پالک2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی 
24(رأی ش��ماره 12231 هیأت : خانم زهرا دادخواه  فرزندجواد  شماره 
شناسنامه 1250118964 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 362 مترمربع 
شماره پالک 5424فرعی مجزا از شماره 248 فرعی از پالک2840 اصلی 
واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 ح��وزه ثبتی آران و بی��دگل .مالکیت 

مشاعی
25(رأی شماره 12232 هیأت : آقای س��عید بهمنی بیدگلی  فرزند عباس  
شماره شناسنامه 8462 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81/70 مترمربع 
شماره پالک 5425 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک2840 اصلی 
واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت عادی

26(رأی شماره 12384 هیأت : آقای علیرضا زینل زاده آرانی فرزندعباس  
شماره شناسنامه393 ، ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت55.52 
مترمربع شماره پالک 5438فرعی مجزا از شماره 286فرعی از پالک2840 
اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت 

مشاعی
27(رأی شماره 12389 هیأت : آقای علی پهلوان  فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 74 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/68 مترمربع شماره 
پالک 5443 فرعی مجزا از پالک2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .خریداری عادی
28(رأی شماره12391 هیأت : آقای مجتبی نایب آرانی  فرزند عباس آقا 
شماره شناس��نامه10508 و خانم فاطمه نوروزی آرانی   فرزند نصرت 
اله ش��ماره شناس��نامه 10105 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت153.92 مترمربع شماره پالک5444 فرعی مجزا از شماره 205 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
29(رأی شماره 12390 هیأت : آقای حسین سالمی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 1250111307 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 
199/20 مترمربع شماره پالک 5445فرعی مجزا از شماره 422 فرعی از 
پالک2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل .مالکیت مشاعی
30(رأی ش��ماره 12395 هیأت : آقای جواد س��لیمی نژاد فرزند حسین 
شماره شناسنامه 135 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143/33 مترمربع 
شماره پالک 5447 فرعی مجزا از شماره 423 و 3942 فرعی از پالک2840 
اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی 

از علی اصغر دادخواه
31(رأی ش��ماره 12550 هیأت : آقای محمد عباس زادگان  فرزند حبیب 
اله شماره شناس��نامه 197، ششدانگ قس��متی از  یکبابخانه به مساحت 
43.30 مترمربع ش��ماره پالک 5461 فرعی از پ��الک2840 اصلی واقع 
درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از اشرف 

السادات سیاری
32(رأی شماره 12551 هیأت : آقای عباس ترکی آرانی   فرزند آقا ماشااله  
شماره شناسنامه 748، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104.3مترمربع 
شماره پالک 5462 فرعی مجزی ش��ده از 60 فرعی از پالک2840 اصلی 
واقع درریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از 

مقصودی 
33(رأی ش��ماره 10259 هیأت : آقای علی غفاری فرد فرزند غالمحسین 
ش��ماره شناس��نامه 42 و خانم مرضیه تونتابی فرزند فضل اله شماره 
شناس��نامه 451  )بالمناصفه( ،  شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 120 
مترمربع شماره پالک 3781 فرعی مجزا از شماره 1702 و 1704 و 2516 
فرعی از پالک40 اصلی واقع درنوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

.مالکیت مشاعی
34(رأی ش��ماره 12235 هیأت : خانم معصومه زحمت کش نوش آبادی 
فرزند تقی شماره شناسنامه 5588  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145 
مترمربع شماره پالک 829 فرعی مجزا از شماره 6و8 فرعی از پالک 41 
اصلی واقع در حس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل 

.مالکیت عادی
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار نوبت اول :1394/12/9
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/12/25

عباس عباس زادگان  - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل                
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آگهی حصر وراثت
12/435 آقای عیس��ی احمدی پبدنی به شناسنامه ش��ماره 913 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 657/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی احمدی پبدنی به 
شناسنامه 76 در تاریخ 1394/11/01 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عیسی احمدی پبدنی 
فرزند موس��ی ش.ش 913 ت. ت 1356 صادره از فارسان )پسر متوفی( 
2- حسین احمدی پبدنی فرزند موسی ش.ش 175 ت. ت 1364 صادره از 
لنجان )پسر متوفی( 3- اسماعیل احمدی پبدنی فرزند موسی ش.ش 1331 
ت. ت 1366 صادره از لنجان )پسر متوفی( 4- سعید احمید پبدنی فرزند 
موسی ش.ش 1160104301 ت. ت 1369 صادره از لنجان )پسر متوفی( 
5- مسعود احمدی پبدنی فرزند موسی ش.ش 1160328511 ت. ت 1374 
صادره از لنجان )پسر متوفی( 6- لیال احمدی پبدنی فرزند موسی ش.ش 
335 ت. ت 1359 صادره از فارسان )دختر متوفی( 7- زهرا احمدی پبدنی 
فرزند موس��ی ش.ش 138 ت. ت 1362 صادره از لنجان )دختر متوفی( 
8- ثریا لهرابی گله فرزند دانش ش.ش 95 ت. ت 1340 صادره از فارسان 
)همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف 1345 رئیس ش��عبه پانزدهم 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان
دادنامه

12/439 ش��ماره دادنام��ه: 9409973623501341 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624700635 شماره بایگانی شعبه: 940371 شاکی: آقای امین 
سلمانی فرد اردستانی فرزند علی به نشانی شهرستان اردستان خ شهید 
فائق س��ه راه مون لوازم خانگی کیمیای مادر متهم: آقای سعید گل پرور 
فرزند علیرضا مجهول المکان اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و یا استعانت از 
خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سعید گل پرور فرزند 
علیرضا متواری دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح تحصیل 
یک دستگاه گوشی تلفن همراه س��ونی به شماره 355101057758663 
موضوع شکوائیه تقدیمی آقای امین س��لمانی فرد اردستانی فرزند علی 
با عنایت به شکوائیه تقدیمی ش��اکی خصوصی، پاسخ استعالم واصله 
در خصوص گوشی موضوع ش��کوائیه و به لحاظ عدم حضور متهم در 
دادسرا و جلسه مورخه 29 آذر 1394 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع 
موثری از سوی ایشان در دفاع انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار جلب به 
دادرسی و کیفرخواست واصله دادس��رای عمومی و انقالب اردستان با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه انتس��ابی محرز مستندا به 
اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 
12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قان��ون مجازات 
اس��المی مصوب 1391 مادتین 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و379 و 
380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 2 از 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس کالهبرداری بر محکومیت 
متهم به تحمل ش��ش ماه حس��ب تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف موعد بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض 
در این دادگاه و تا ظرف موعد بیس��ت روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم 
محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف 953 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو اردستان 
آگهی احضار متهم

12/416 خانم سهیال محمد پور- خیرمحمد دقوقی زاده در پرونده شماره 
941582 این ش��عبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله بر اس��اس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف 36176  شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
مفاد آرا

12/34 آگهي موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139460302031000745- 94/11/25 هیات ثبت نایین 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي س��هراب ع��رب بافراني فرزند علي بش��ماره 
شناس��نامه 84 صادره از نائی��ن در یک باب خانه به مس��احت 366.70 
مترمربع به پ��الك ثبتی504 فرعي از 19627 اصلي مجزی ش��ده از156 
فرعی واقع دربخش 2حوزه ثبت نایین خریداري از مالک رسمي آقاي رضا 
سجادی نائینی بصورت عادی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/12/25

م الف:355 رئیس ثبت نایین- اباذر مهیمن 
مفاد آرا

12/113 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره 

ثبت اسناد وامالك خوروبیابانک
برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك خوروبیابان��ک تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضیان محرز 
گردیده اس��ت  لذا مش��خصات متقاضیان و امالك  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اس��ناد وامالك خوروبیابانک تس��لیم  و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره  139460302029000255  مورخ 94/11/26  هیات ، خانم 
خدیجه غالمرضائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 36 صادره از 
خوروبیابانک  به شماره ملی 5409735870  پنج سهم مشاع از هشت سهم  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  شش دانگ 203/42 متر مربع پالك 175  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی آقای اسمعیل مقیمی فرزند محمد 

2-راي ش��ماره  139460302029000256  م��ورخ 94/11/26  هیات ، 
خانم سکینه اسالمی  فرزند  عبداله به ش��ماره شناسنامه 25 صادره از 
خوروبیابانک  به شماره ملی 5409893311  شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 208 متر مربع پالك 447  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی آقای محمد صادق عنایت 

و بانو سکینه عنایت
3-راي ش��ماره  139460302029000257  م��ورخ 94/11/26  هیات ، 
خانم صغری فرخی فرزند  ابراهیم به ش��ماره شناسنامه 9180 صادره 
از خوروبیابانک به ش��ماره ملی 5409671872  ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت 68/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالك یک  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
تاریخ انتشار نوبت اول :      10 / 1394/12                                                                                        
تاریخ انتشار نوبت دوم        25 / 1394/12                                                                                  

م الف:360 محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک
مفادآرا

12/405 آگهی موضوع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر آراء ص��ادره هیآت تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالك قمصر 
تصرف��ات مالکانه و ب��ال معارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت .لذا 
مش��خصات متقاضیان و امالك موردتقاضا بش��رح زیر بمنظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای ش��ماره 1345 هیات : رضا قنائی قمصری فرزند حس��ینعلی به 
شماره شناسنامه 38 از کاشان و ش��ماره ملی 1262323002 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 89.08 متر مربع پالك شماره 

2068 فرعی مفروز از قسمتی از دو پالك 658و 659 فرعی از 36 اصلی.
2- رای شماره 1346 هیات : لیلی قنائی قمصری فرزند مندعلی به شماره 
شناسنامه 4199 از کاشان و شماره ملی 1260839060 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89.08 متر مربع پالك شماره 2068 فرعی 

مفروز از قسمتی از دو پالك 658و659 فرعی از 36 اصلی.
3- رای ش��ماره 817 هیات : مجید طحان��ی فرزند غالمعلی به ش��ماره 
شناسنامه 81 از کاشان و شماره ملی 1263308813 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 363.16 متر مربع پالك شماره 2712 فرعی مفروز از 1302 

فرعی از 49 اصلی.
4-رای ش��ماره 818 هیات : س��ید محس��ن کیوانیان فرزند سید اسداله 
به شماره شناس��نامه 41940 از کاشان و ش��ماره ملی 1260409473 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 605.68 متر مربع پالك 2718فرعی مفروز 

از 1300 فرعی از 49 اصلی.
5- رای شماره 830 هیات : علی اصغر علی حاجی قمصر فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 42 از کاشان و ش��ماره ملی 1262684021 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 248.90 متر مربع پالك شماره 2719فرعی مفروز 

از 287 فرعی از 49 اصلی.
6- رای شماره 831 هیات : علیرضا س��رکاری قمصری فرزند محمد به 
شماره شناس��نامه 9 از کاشان و ش��ماره ملی 1262695260 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 486.05 متر مربع پالك شماره 2720فرعی مفروز 

از 287 فرعی از 49 اصلی.
7- رای شماره 832 هیات : زهرا پرآبی قمصری فرزند عبداله به شماره 
شناسنامه 40324 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1260393283 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 159.16 متر مربع پالك شماره 2073فرعی مفروز 

از 1271 فرعی از 36 اصلی.
8- رای شماره 833 هیات : مرتضی مقامی فرد فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 3650 از کاشان و شماره ملی 1260832651 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 123.67 متر مربع پالك شماره 2721فرعی مفروز 

از 66 فرعی از 49 اصلی .
9- رای ش��ماره 841 هیات : س��عید رضائی قمصری فرزن��د عباس به 
شماره شناسنامه 293 از کاشان و شماره ملی 1263537669 ششدانگ 
فطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 522.28 متر مربع پالك شماره 

1464فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
10- رای ش��ماره 842 هیات : عباس رضائی قمص��ری فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 81 از کاشان و ش��ماره ملی 1262613094 ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 555.55 متر مربع پالك شماره 

1465فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
11-رای شماره 843 هیات : ترانه هاشمی قمصری فرزند آقا سید علی به 
شماره شناسنامه 19 از کاشان و ش��ماره ملی 1261672305 ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 622.33 متر مربع پالك شماره 

1466فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی .
12-رای ش��ماره 844 هیات : عباس رضائی قمص��ری فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 81 از کاشان و مش��اره ملی 1262613094 ششدانگ 
قطعه زمین مش��تمل بر انب��اری به مس��احت 640.21 مت��ر مربع پالك 

1467فرعی مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
13- رای ش��ماره 856 هیات : عباس بهرامی فرزند حس��ین به ش��ماره 
شناسنامه 4184 از کاشان و شماره ملی 0042364280 ششدانگ یکباب 
حصار به مساحت 30.61 متر مربع پالك ش��ماره 1003فرعی مفروز از 

721 فرعی از 201 اصلی.
14- رای شماره 857 هیات :ابوالفضل حسین رمضانی فرزند ماندعلی به 
شماره شناسنامه 738 از تهران و شماره ملی 0052395472 ششدانگ 
یکباب ساختمان به مس��احت 77.85 متر مربع پالك شماره1004فرعی 

مفروز از 684 فرعی از 201 اصلی.
15- رای ش��ماره 858 هیات : معصومه محمدی زنجانبر فرزند رمضان 
به شماره شناسنامه 5 از کاشان و شماره ملی 1262440386 ششدانگ 
یکباب باغچه خانه به مساحت 113.02 متر مربع پالك 1005فرعی مفروز 

از 522 فرعی از 201 اصلی .
16- رای ش��ماره 861 هیات : محمد کریم زاده فرزند حس��ین به شماره 
شناس��نامه 3022 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1260546330 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 535.50 متر مربع پالك 1468فرعی مفروز از 174 

فرعی از 25 اصلی.
17- رای شماره 880 هیات : حمیدرضا صباغیان فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 130 از کاشان و ش��ماره ملی 1261821971 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 432.28 متر مربع پالك 2072فرعی 

مفروزاز 965 فرعی از 36 اصلی .
18- رای شماره 881 هیات : محبوبه خواجه زاده فرزند عطاء اله به شماره 
شناسنامه 797 از کاشان و شماره ملی 1261926137 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 432.28 متر مربع پالك شماره 2072فرعی 
مفروز از 965 فرعی از 36 اصلی .

19- رای ش��ماره 882 هیات : رضا ش��عبانزاده حالج فرزن��د عباس به 
شماره شناسنامه 3669 از کاشان و شماره ملی 1260833755 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 244.78 متر مربع پالك شماره 2722فرعی مفروزاز 

1512 فرعی از 49 اصلی.
20-  رای شماره 883 هیات : حس��ین محمدزاده قزاآنی فرزند علی آقا به 
شماره شناسنامه 17 از کاشان و ش��ماره ملی 1262633877 ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 79.06 متر مربع پالك شماره ---فرعی مفروزاز 

418 فرعی از 83 اصلی.
21- رای شماره 884 هیات : امیرعباس فاطمی فرزند مصطفی به شماره 
شناسنامه 44 از دلیجان و ش��ماره ملی 0579908461 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.01 متر مربع پالك شماره 264فرعی 

مفروز از 170 فرعی از 16 اصلی.
22- رای ش��ماره 885 هی��ات : الدن توفیق��ی فرزند محمود به ش��ماره 
شناسنامه 267 از اراك و شماره ملی 0533107695 چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249.01 متر مربع پالك 264فرعی مفروز 

از 170 فرعی از 16 اصلی.
23- رای ش��ماره 909 هیات : محمد عمارتی فرزند حسینعلی به شماره 
شناس��نامه 935 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1261798058 شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 214.98 متر مربع پالك شماره 2723فرعی مفروز 

از 1279 فرعی از 49 اصلی .
24- رای شماره 910 هیات : حس��ین علی حاجی قمصری فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 21 از کاشان و ش��ماره ملی 1262642485 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 446.47 متر مربع پالك شماره 2724فرعی مفروزاز 

85 فرعی از 49 اصلی.
25- رای شماره 911 هیات : حسین رحیمی لتحری فرزند رحیم به شماره 
شناسنامه 75 از کاشان و شماره ملی 1262961947 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 161.91 متر مربع پالك ش��ماره 1470فرعی مفروز از 843 

فرعی از 25 اصلی.
26- رای ش��ماره 912 هیات : زهره توکیلی قمصری فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 19 از کاشان و ش��ماره ملی 1262665681 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 251.14 متر مربع پالك شماره 2071فرعی مفروزاز 

670 فرعی از 36 اصلی.
27-  رای ش��ماره 913 هیات : ش��کوه اعظم ش��فیعی آزاد فرزند علی به 
شماره شناسنامه 10943 از تهران و شماره ملی 0036124796 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 728.49 متر مربع پالك 2074فرعی مفروزاز 1168 

فرعی از 36 اصلی.
28- رای شماره 914 هیات : مهین شترگردان قمصری فرزند سید حسین 
به شماره شناسنامه 22 از کاشان و شماره ملی 1262580366 ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 606 متر مربع پالك شماره 2070فرعی مفروز از 

445 فرعی از 36 اصلی.
29- رای شماره 915 هیات : حسین شیرین کار فرزند غالمعلی به شماره 
شناس��نامه 8316 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1260589498 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 617.56 متر مربع پالك شماره 1469فرعی مفروز 

از500 و 500 مکرر و 649 فرعی از25 اصلی .
30- رای ش��ماره 916 هیات : جعفر فرش��باف فرزند مهدی به ش��ماره 
شناس��نامه 429 از کاش��ان و ش��ماره ملی 1261880757 شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 600.42 متر مربع پالك شماره 2717فرعی مفروز 

از 1300 و 1301 هردو فرعی از 49 اصلی.
31- رای ش��ماره 956 هیات : بمان��ی دادخواه فرزند عباس به ش��ماره 
شناسنامه 3 از کاشان و ش��ماره ملی 1262437830 ششدانگ دو باب 
اطاق تحتانی به مساحت 85.74 متر مربع پالك شماره 1002فرعی مفروز 

از 949 و 950 و 818 باقیمانده همگی فرعی از 201 اصلی .
تاریخ انتشار اول:94/12/25

تاریخ انتشار دوم :95/10/16 
م الف 1884 محمدرضا لطف��ی مفرد - رئیس  اداره ثبت اس��ناد و امالك 

قمصر  
آگهی ابالغ

12/417 ش��ماره  دادنام��ه: 9409976836300485 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351800535 شماره بایگانی شعبه:  940586 ، خواهان: آقای 
نوری جنابی فرزند عبدالحس��ین به نش��انی – خ  کاوه  - خ برازنده -  ك  
نیلوفر – کد ملی 1274804280 و تلفن همراه 09354688170 کد پستی 
8194845565  ، خوانده: خانم منیژه علی  محمدی فرزند علمدار به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: صدور گواهی  عدم امکان سازش به درخواست 
زوج ،  دادگاه پس از جلب نظر مش��اور  محترم ختم دادرسی را اعال م و 
به شرح زیر رای داد:  رای دادگاه: در خصوص  دادخواست آقای نوری 
جنابی فرزند عبدالحسین  به طرفیت خانم منیژه علیمحمدی  فرزند علمدار 
و بخواسته صدور گواهی عدم امکان  سازش به این توضیح  که خواهان 
اظهار داشت ه به موجب تصویر مصدق س��ند  نکاحیه به شماره ترتیب 
1622 مورخ 31/2/86  دفتر ازدواج شماره 126  اصفهان با خوانده ازدواج 
نموده ام حدود 5  سال است خوانده زندگی مشترك ر ا ترك  کرده نمی دانم 
کجا به سر می برد  و از  زنده  بودن و مرگ وی بی خبرم خانواده ش نیز  
هیچ اطالعی از وی  ندارند تقاضای صدور گوای عدم امکان سازش  را از 
دادگاه دارم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده  اظهارات خواهان 
قرائن و شواهد موجود و اینکه خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آ گهی 
در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه ای  نیز ارسال نکرده و مساعی 
دادگاه و واحد مشاوره در جهت س��ازش و اصالح ذات البین موثر واقع 
نگردیده مس��تندا به مواد 1082 و  1133 قانون مدنی و مواد 29 ، 27، 26  
قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش  صادر و اعالم می  نماید  
و زوج می تواند پس از پرداخت مهریه موضوع  س��ند نکاحیه  شامل یک 
جلد کالم اله مجید یک دوره تفسیر نمونه  قرآن مهر السنه  حضرت زهرا 
به مبلغ 262 ریال و نیم ،  14 عدد  سکه بهار آزادی و مبلغ 300/724/770 
ریال بابت وجه رایج  با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق زوجه را به 
طالق رجعی مطلقه  نماید. رعایت صحت ش��رایط صیغه  صالق به عهده 
مجری آن می باش��د و عده زوجه پس از طالق س��ه طهر می باشد و  با 
عنایت به اینکه خوانده مجهول المکان بوده و تمکین زوجه از زوج به نظر 
دادگاه محرز نمی باش��د دادگاه در خصوص تعیین نفقه ایام عده  مواجه 
با تکلیفی نمی باش��د. رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و  پس از آن ظرف همین مدت  قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم  محترم تجدید نظر  می باش��د. م/الف: 36181 ، رئیس  

شعبه سوم محاکم خانواده شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

9409976836300487 ش��ماره پرون��ده:  ش��ماره  دادنام��ه: 
9409980351800244 شماره بایگانی شعبه:  940395 ، خواهان: خانم 
صدیقه علوی نژاد فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ 
گلخانه خ بنفش��ه ش��مالی  کوچه مهتاب  پالك 11 واح��د 2  ،  خواندگان:  
-1  خانم پانته آ  فابری  فرزند جمشید به نشانی مجهول المکان ،  -2 آقای 
درنا فابری فرزند جمشید -3  آقای مجتبی  فابری فرزند جمشید همگی به 

نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ گلخانه خ بنفشه شمالی کوچه مهتاب  
پالك 11 واحد 2 ،  خواس��ته  ها :  -1 مطالبه خسارت دادرسی  -2 مطالبه 
مهریه،  دادگاه پس از  جلب نظر  مشاور محترم ختم دادرسی  را اعالم و 
به شرح زیر رای داد:  رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم صدیقه 
علوی نژاد  فرزند نعمت اهلل به طرفیت خان��م ها -1  پانته آ -2 درنا و آقای 
مجتبی شهرت همگی  فابری فرزندان  مرحوم جمشید  به خواسته مطالبه 
مهریه و خس��ارت دادرس��ی بدین توضیح که خواهان اظهار  داشته به 
موجب تصویر مصدق سند  نکاحیه  به شماره ترتیب 3984  دفتر  ازدواج 
ش��ماره 465  تهران به تاریخ 29/9/77 با آقای جمش��ید فابری ازدواج  
کرده ام و نامبرده در تاری��خ 26/11/91 فوت نموده  و وراث حین  الفوت 
او به  موجب گواهی حصر وراثت شماره 2720 مورخ 25/3/92  صادره 
از شعبه اول حصر وراثت شاهین ش��هر عبارتند از اینجانب و خواندگان 
فوق الذکر  تقاضای مطالبه مهریه از خواندگان مذکور براس��اس س��هم 
االرث  نامب��ردگان  از ماترك متوفی را دارم علی ه��ذا  دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده اظهارات خواهان قرائن و شواهد موجود و  اینکه خوانده  
ردیف اول با وصف ابالغ از طریق نشر  آگهی در جلسه رسیدگی شرکت 
نکرده  و  الیحه ای نیز ارسال نداشته است  و اقرار خواندگان ردیف دوم 
و سوم  مبنی بر  اینکه خواهان نامادری ما می باشد و بایستی مهریه اش  
پرداخت گردد  دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1082 
قانون مدنی تبصره الحاقی آن و آیین نامه اجرایی آن  و مواد  228 و 225 
قانون امور حسبی خواندگان را براساس سهم االرث  از ماترك متوفی به 
پرداخت  و  تادیه 124 عدد س��که بهار آزادی در حق خواهان محکوم می 
نماید همچنین خواندگان مکلفند  در اجرای ماده 515 قانون آیین دادرسی  
مدنی مبلغ  000/938/2 بابت هزینه دادرس��ی بر اس��اس س��هم االرث 
خویش از مات��رك  متوفی در حق خواهان بپردازند رای صادره نس��بت 
به خوانده ردیف اول غیابی  و نسبت به سایر خواندگان با توجه به اقرار 
انها حضوری و قطعی محسوب می گردد و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل  تجدید نظر 
خواهی در محاکم  تجدید نظر می  باشد. م/ الف: 36182 رئیس شعبه سوم  

محاکم خانواده شهرستان اصفهان 
آگهی دادنامه

ش��ماره دادنام��ه: 9409970376700348 ، ش��ماره پرون��ده: 
9309980366102258 ، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940385 ،  تجدیدنظر 
خواه  ها: -1  آقای علیرضا  الم  کرمانی فرزند حس��ین -2  خانم طاهره 
عسکری  فرزند یداله با وکالت آقای علی اش��رف رحیمی فرزند حیدر به 
نش��انی  اصفهان – خ چهار باغ  باال -  اول خ کاخ س��عادت آباد -  مجتمع 
اوس��ان  -  ط 3  - واح��د  308 ، تجدید نظ��ر خوانده ه��ا: -1آقای  مجید 
نصیری  فرزند اکبر  به نش��انی رباط اول خ  بهار کوچه شهید رجایی  پ 
11 -2 آقای میر جعفر  سید حریری  فرزند اسماعیل به نشانی  خ رباط  خ 
بهار  جنب  مس��جدالرضا پ  148 ،  تجدید نظر خواسته:  دادنامه شماره 
9409970352800173 مورخ 10/2/1394  ش��عبه 102 دادگاه  عمومی 
جزایی اصفهان، اتهام: انتقال  منافع مال غیر، گردشکار: دادگاه با بررسی  
محتویات پرونده  و انجام مشاوره ختم رسیدگی ر ا اعالم و با  استعانت از  
خداوند متعال  به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص تجدید نظر خواهی  آقای علی  اش��رف  رحیمی  به  وکالت از  
شکات آقای علیرضا الم کرمانی  و خانم  طاهره عسکری نسبت به دادنامه 
غیابی  ش��ماره 94-173 مورخ 10/2/94 متضمن  محکومیت تجدید نظر 
خوانده گان آقای مجید نصیری فرزند اکبر )متواری(  به تحمل یک س��ال  
حبس و رد مبلغ  معادل اجاره بهای  ملک تا هنگام صدور رای و رد جزای 
نقدی به همان مقدار  به اتهام انتقال مال  غی��ر از  طریق اجاره دادن  ملک 
متعلق به ش��کات و نیز محکومیت آقای میر جعفر سید حریری به تحمل 
شش ماه  حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی به اتهام 
معاونت در  بزه اتهام انتقال مال غیر وارد نیس��ت زی��را رای تجدید نظر 
خواس��ته مطابق قانون و مقررات صادر گردیده است و ایراد  موثری که 
نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده و با توجه به اینکه شکایت  در 
مورد  انتقال منافع می باشد نه  انتقال ملک  دادگاه بدوی  در این خصوص 
)حکم به رد ملک( تکلیفی نداشته است دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی 
)با این قید  که حق واخواهی برای تجدید نظر  خوانده حکم غیابی محفوظ 
است( با اس��تناد به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری رای 
صادره را تایید می نماید. این رای قطعی اس��ت. م/الف: 36132 شعبه 27 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  
آگهی دادنامه

9409970350301248، ش��ماره پرون��ده:  ش��ماره دادنام��ه: 
9409980350300218 ، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940259 خواهان: 
آقای محمد رضا عاقریان فرزند حس��ین با وکال��ت آقای اصغر رضائی 
برزانی فرزند نصراله به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر جنب کالنتری 14 
ساختمان ارس طبقه اول . خواندگان: -1 آقای شاهین مرکباتی -2 آقای 
حسین مرکباتی همگی به نشانی اصفهان – نظر شرقی – ك 7 )جوهری( 
کوچه ش��مس واحد 6 )فعاَل مجهول المکان( ، خواسته ها: -1 مطالبه وجه 
بابت ... -2 مطالبه اجرت المث��ل اموال -3 مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
-4 مطالبه خسارت دادرسی -5 استرداد مال )منقول( ، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آق��ای محمدرضا عاقریان 
فرزند حسین با وکالت آقای اصغر رضایی برزانی به طرفیت آقای حسین 
مرکبانی به خواسته ی صدور حکم مبنی بر مسترد نمودن مقدار 371 گرم 
و 800 سوت عین طال ی ساخته شده 18 عیار به انضمام خسارات دادرسی 
به شرح دادخواست و صورتجلس��ه ی مورخ 4/9/94 که وکیل خواهان 
خواسته ی خود را به مس��ترد نمودن 285 گرم و 770 سوت کاهش داده 
است با توجه به محتویات پرونده فاکتور شماره ی 0261 مورخ 28/3/92 
که حسب ادعای وکیل مدافع خواهان بامضای خوانده موصوف رسیده و 
ذیل آن بر امانی بودن طالهای موضوع فاکتور تصریح شده است و اینکه 
از سوی خوانده نسبت به مدرك استنادی و ادعای خواهان ایراد و دفاعی 
شده است دادگاه ضمن احراز امانی بودن طالهای موضوع فاکتور دعوی 
خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداَ به مواد 607 و 611 و 612 و 616 
و 619 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی در امور 
مدنی خوانده را به مسترد نمودن طالهای موضوع فاکتور به میزان 285 
گرم و 770 سوت و پرداخت مبلغ هش��تصد و هفتاد هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خدمات و مبلغ هفتصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دعوای 
خواهان به طرفیت خوانده ی ردیف دوم اقای شاهین مرکباتی و همچنین 
دعاوی مطالبه ی مبل��غ 71246310 ریال و اجرت المث��ل اموال از تاریخ 
28/3/92 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
استرداد دعاوی مزبور توسط خواهان و وکیل وی در جلسه ی رسیدگی 
مورخ 4/9/94 دادگاه باس��تناد بند الف ماده ی 107 قانون آیین دادرسی 
در امور مدنی قرار ابطال دادخواس��ت صادر می نماید. رای صادره در 
خصوص محکومیت خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیس��ت روز پس 
از ابالغ از ناحیه وی قابل واخواه��ی در همین دادگاه و از ناحیه ی تمامی 
اصحاب دعوا قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م/الف: 36184 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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آگهی دادنامه
ش��ماره دادنام��ه: 9409976836700476 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352000454 ، شماره بایگانی شعبه: 940168 خواهان: آقای 
علیرضا موذنی فرزند حس��ن با وکالت خانم خدیجه حسین پور فرزند 
حسین به نشانی اصفهان – خ سعادت آباد روبروی مال صدرا جنب بانک 
رفاه پ 40 ، خوانده: خانم فرشته ارین فرزند محمود به نشانی اصفهان – 
خ دقیقی – ک 11 محرم – بن بست فیروز – پ 75 – ط سوم )فعاًل مجهول 
المکان( خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای 
علیرضا موذنی فرزند حسن با وکالت خانم خدیجه حسین پور به طرفیت 
خانم فرشته آرین فرزند محمود دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش 
جهت اجرای صیغه طالق دادگاه ب��ا عنایت به جامع محتویات پرونده از 
جمله رونوشت سند ازدواج ش��ماره 4971-1376/12/13 دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شماره 47 اصفهان، رابطه زوجیت بین طرفین به سبب عقد 
نکاح دایم محرز اس��ت و اینکه س��عی دادگاه و داوران طرفین در ایجاد 
سازش بین آنان موثر واقع نشد و زوج اصرار بر متارکه دارد و نظر به 
اینکه مرد می تواند با رعایت مقررات قانونی تقاضای طالق کند بنابراین 
با نظر موافق قاضی مش��اور با پذیرش درخواس��ت خواهان و با نظر 
موافق قاضی مشاور مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 – 27 
– 29- 31 – 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان 
سازش بین زوجین صادر و اعالم می ش��ود و مدت اعتبار آن از تاریخ 
قطعیت جهت ارایه به دفترخانه طالق س��ه ماه است و از تاریخ تسلیم به 
دفترخانه طالق سه ماه قابل اجرا می باشد و زوج می تواند با مراجعه به 
یکی از دفاتر ثبت طالق پس از وقوع طالق به ثبت آن اقدام نماید و رعایت 
ش��رایط موضوع مواد 1134 – 1135 – 1136 – 1140 – 1141 قانون 
مدنی به عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و اجرای صیغه طالق منوط 
به پرداخت کلیه حقوق زوجه به صورت نقد ش��امل مهریه مافی القباله 
)مندرج در سند رس��می ازدواج( خواهد بود. راجع به سایر حقوق مالی 
چون زوجه در خارج از کشور می باشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن با 
درخواست و بررسی استحقاق ممکن است اظهارنظر نمی شود و زوجه 
می تواند راسا هر ادعایی داشته باشد جداگانه جهت مطالبه اقدام نماید. 
حس��ب االظهار خواهان و محتویات پرونده زوجه مدخوله می باش��د 
زوجین دارای یک فرزند مشترک اس��ت به نام کیان متولد 1380/5/15 
که نزد مادرش در خارج از کشور می باشد بنابراین حضانت وی هم با 
مادر می باشد. در خصوص مالقات وی هم خواهان ادعایی ندارد و نفقه 
آینده فرزند مشترک ماهیانه دو میلیون ریال تعیین می شود. نوع طالق 
رجعی است. مدت عده سه طهر می باش��د. هنگام ثبت طالق در صورت 
حضور زوجه ارایه گواهی پزشک ذی صالح در خصوص وجود حمل 
یا عدم الزم است. این رای غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قبل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م/الف: 36177 

رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان 
آگهی دادنامه

ش��ماره دادنام��ه: 9409976825301490، ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300625 ، شماره بایگانی شعبه: 940708 خواهان: آقای 
علی گیالنی فرزند مهدی با وکالت آقای حمیدرضا رستمیان فرزند مهدی 
به نش��انی اصفهان – خیابان ش��یخ مفید بعد از چهار راه مصلی مقابل 
نگارستان فدک ساختمان اداری پایا طبقه 4 – کد پستی 8163976354 
– همراه 09133091239 ، خوانده: آقای اصغر جباریان فرزند اسمعیل 
به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – کوچه تربیت معلم – مجتمع صدف 
– کدپستی 1674635515 ، خواس��ته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک ، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی گیالنی فرزند مهدی با وکالت 
آقای حمید رضا رستمیان به طرفیت آقای اصغر جباریان فرزند اسمعیل 
به خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 150538449114 مورخ 94/4/22 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 
پرون��ده و مالحظه دادخواس��ت تقدیمی و رونوش��ت مص��دق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی 
خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اس��ناد 
در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ سی میلیون و نهصد هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است. م/الف: 36168 

رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی دادنامه

ش��ماره دادنام��ه: 9409970351202239 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200831 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940930 ، خواهان: 
آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به نشانی اصفهان – حکیم – بازار 
قلندرها جنب س��رای ستوده بخش پوشاک آس��یا ، خوانده: آقای ذبیح 
اهلل جعفریان اردکانی به نش��انی مجهول المکان ، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه وجه سفته 4- مطالبه 
خس��ارات تاخیر تادیه ، رای دادگاه : دعوی آق��ای ابراهیم قرهی قهی 
به طرفیت آق��ای ذبیح اهلل جعفری��ان اردکانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
44/000/000 ریال وج��ه چک ه��ای ش��ماره 15105/472058 مبلغ 
14/000/000 و 2368/669459 و 2368/669460 هر یک به مبلغ پانزده 
میلیون ریال عهده بانک تجارت و پنج فقره س��فته جمعًا به مبلغ هشتاد 
میلیون ریال به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رس��ید با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و 
ابراز نداشته بر دادگاه ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 122/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4/200/000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و هم چنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چکها مورخ 94/8/5 و س��فته ها از 
تاریخ  تقدیم دادخواست مورخ 94/8/21 تا تاریخ وصول براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 
خواسته خواهان را مازاد بر آن را وارد ندانسته حکم بر بی حقی خواهان 

صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. م/الف: 36164 رئیس شعبه 

12 دادگاه حقوقی اصفهان 
آگهی دادنامه

ش��ماره دادنام��ه: 9309970350201990 ، ش��ماره پرون��ده: 
9309980350200890 ، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931044 ، خواهان: 
بانک ملت اصفهان با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض اله به نشانی 
اصفهان خیابان فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه 23 دفتر 
وکالت ، خواندگان: 1- آقای محمد تیمورپور فرزندمظفر 2- آقای مهدی 
تیمورپور فرزندمظفر 3- آقای عباس رمضانیان دهاقانی فرزند محمد 
علی 4- آقای عباس تیمورپور فرزند س��تار همگی به نش��انی مجهول 
المکان 5- آقای احمد علی احمد پور فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان 
– شهرک صنعتی مورچه خورت ش��رکت آجین سازه ، خواسته ها: 1- 
مطالبه طلب 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
بانک ملت اصفهان با وکالت آقای آرش ش��یرانی به طرفیت خواندگان 
1- محمد و 2- عباس و 3- مهدی همگی تیمورپور و 4- احمد علی احمد 
پور 5- عباس رمضانیان دهاقانی به خواس��ته مطالبه مبلغ هشتصد و 
پنجاه و شش میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
طبق قرارداد بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم با توجه به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق قرار دارد اخذ تسهیالت 
و تعهد نامه متعهدین و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه 
خوانده اول از بانک تسهیالتی اخذ نموده و سایر خواندگان ضمانت او 
را به عمل آورده اند ولی از پرداخت مطالبات بانک امتناع نموده اند و با 
توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خواندگان و عدم حضورشان 
و عدم ارس��ال الیحه دفاعیه ای و بالتعرض گذاش��تن ادعای خواهان 
دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت دانس��ته و مس��تندا به ماده 
198 و 515 و 519 آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی وماده 403 
و 404 قانون تجارت و تبصره الحاقی ب��ه ماده 15 قانون عملیات بانکی 
بدون ربا خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و شش میلیون و ششصد 
و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در 
مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه حسب قرارداد بانکی از قرار روزانه 
سیصد و سی و یک هزار و نهصد و شصت و چهار ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا اجرای حکم که از سوی مدیر اجرای حکم مورد محاسبه 
قرار می گیرد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنام��ه قابل واخواهی در محکمه 
صادر کننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م/الف: 36159 رییس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی دادنامه

9409970354601817 ش��ماره پرون��ده  ش��ماره دادنام��ه: 
9409980362000229 شماره بایگانی ش��عبه: 940344 شاکی: آقای 
محمود کبیری فرزند حیدر علی به نش��انی اصفه��ان اتوبان چمران آل 
محمد می��دان ال محمد ک اف��اق پ 23 ، متهم: آقای جواد س��هیلی نقش 
پور فرزند اسماعیل به نش��انی مجهول المکان ، اتهام: خیانت در امانت ، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقای جواد سهیلی نقشی پور 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو بی ام و مدل 2005 
سفید رنگ موضوع ش��کوائیه آقای محمود کبیری با توجه به اظهارات 
مالک خودرو و با توجه به تحقیقات انجام ش��ده و مستندات ضمیمه و 
دالئل ابرازی و گواهی گواه و سایر قرائن و شهواهد موجود در پرونده و 
اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارایه ننموده اس��ت محرز اس��ت علی هذا 
دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 674 قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل 
یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 

م/الف: 36143 رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 94-315 شماره دادنامه 862 – 94/5/31 تاریخ رسیدگی: 
94/6/4 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: 1- علیرضا الم کرمانی 2- طاهره عس��کری هر دو به نشانی: 
اصفه��ان – خ رباط اول – بن بس��ت صفا – پ 52 ، وکیل: علی اش��رف 
رحیمی به نشانی چهارباغ باال – مجتمع اوس��ان – ورودی اداری ط 3 
واحد 308 ، خواندگان: 1- اکبر نصی��ری 2- معصومه فدائی 3- مهری 
ماهرانی هر س��ه به نش��انی: اصفهان – خ امام خمین��ی – جنب پارک 
قلمستان روبه وی ورزشگاه – کوچه رجایی بن بست بنفشه پ 6 ، وکیل: 
شیرآغا عرب زاده به نشانی اصفهان – خ رباط اول – خ بهار کوچه شهید 
رجائی پ 11 ، خواسته: تحویل و تسلیم مبیع ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوای آقای علیرضا الم کرمانی و خانم طاهره عسکری با وکالت آقای 
علی اشرف رحیمی و طرفیت آقای اکبر نصیری و خانم معصومه خدائی 
و مهری ماهرانی و ش��یرآغا عرب زاده مبنی بر تحویل و تس��لیم مبیع 
)موضوع مبایعه نامه 93/2/15( با حق الوکاله وکیل و مطلق خس��ارات 
قانونی مقوم به 30/000/000 ریال نظر به محتویات پرونده و اظهارات 
وکیل خواهان و خواهان ها در جلسه رسیدگی در حضور خوانده ردیف 
چهارم و در غیاب سایر خواندگان علی رغم ابالغ قانونی به آنها نظر به 
مبایعه نامه مورخ 93/2/15 از آنجا که خواهان ه��ا مورد معامله یعنی 
تمامیت شش دانگ خانه مسکونی دو طبقه به متراژ 116 متر پالک ثبتی 
13900 به آدرس اصفهان خ رباط اول خ بهار کوچه شهید رجائی پ 11 
را از خواندگان ردیف اول تا سوم خریداری نموده اند و مقرر گردیده که 
تا مورخ 93/3/6 مورد معامله درقبال پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون 
تومان به خواهان ها تحویل داده شود و با توجه به اینکه خوانده ردیف 
چهارم به عنوان مستاجر فروشندگان می باشند و اسمی از اییشان در 
مبایعه نامه نمی باشد موضوع دعوا متوجه ایشان بشود لذا با توجه به 
موارد فوق شورا دعوای خواندگان رانس��بت به سه خوانده ردیف اول 
تا سوم وارد دانسته و به اس��تناد مواد 198 ق.ا.د.م ومواد 10 و 219 و 
220 و 223 و 225 ق.م حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول تا سوم 
به صورت تضامنی به تحویل مبیع در ازاء پرداخت مبلغ شصت و هفت 
میلیون تومان از طرف خواهان ها به خواندگان ردیف اول تا سوم و نیز 
پرداخت مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدی��د نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و نس��بت به خوانده ردیف چهارم به دلیل عدم توجه 
دعوا به ایشان به استناد بند 4 ماده 84 حکم به رد دعوای خواهان صادر 

و اعالم می دارد و رای صادره در این قسمت ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. م/الف: 36131 قاضی شعبه 33 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

به تاریخ94/11/13 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 33 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تش��کیل است و پرونده 
کالس��ه 940896 تحت نظر اس��ت قاضی ش��ورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم می دارد. خواهان: 
محمد پویان مهر به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – خ خلیفه سلطانی 
کوچه 8 بن بس��ت نیلوفر س��اختمان 4 طبقه ، خوانده: علی عبداللهی به 
نشانی مجهول المکان . خواس��ته: مطالبه وجه چک ، رای قاضی شورا، 
در خصوص دعوی آقای محمد پویان فرزند رحیم به طرفیت آقای علی 
عبداللهی فرزند فرج به خواسته مطالبه وجه به میزان 21/000/000 ریال 
موجب یک فقره چک به شمار 201839 – 93/5/10 عهده بانک صادرات 
به انضمام خسارات دادسری و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری 
در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث 
و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء 
ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون 
از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید 
باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و ب��ا عنایت به گواهی عدم پرداخت 
صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از 
ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوان��ده( و نظر به اصل صحت و صدور اس��ناد و مدلول ماده 
1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر 
به اینکه وجود / اصل سند / اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد 
خواسته دانس��ته و نظر به قاعده اس��تصحاب دین و توجهات به نظریه 
مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و 
م��واد 1257 – 1258 – 1284 – 1286 – 1321 – 1324 قانون مدنی و 
مواد 249 – 286 – 210 – 311 – 314 تجارت و مواد 194 – 197- 198 
– 503 – 515 – 519 – 522 ق.آ.د.م و م��اده واحده قانون استفس��اریه 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را 
به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال 21/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل هزار ری��ال 440/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی هزینه های دادرس��ی و ورودی دادخواست و 
اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه / وجه سند / وجوه اس��ناد / تجاری هستند دعوی از تاریخ 
های س��ر رس��ید 93/5/10 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین ش��ورا و سپس ظرف 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م/الف:  36130 قاضی شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آق��ای ابراهیم زال بهبهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 992 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 94-7032ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید زال بهبهانی 
به شناس��نامه 23162 در تاریخ 94/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پدر و مادر 
به نام ذیل: 1- ابراهیم زال بهبهانی به ش.ش 992 پدر متوفی، 2- منیژه 
حمامی زاجانی به ش.ش 4 مادر متوفی . والغیر . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را ماهی یک مرتبه آگه می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف : 

36062 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصر وراثت

آقای علی عوض پورمکوند دارای شناس��نامه ش��ماره 374 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 94-7033  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان افش��ین عوض پور 
مکوند به شناسنامه 682 در تاریخ 94/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر به نام ذیل: 
1- علی عوض پور مکوند به ش.ش 374 پدر متوفی، والغیر . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/

الف : 36061 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصر وراثت

آقای محمود الیکی دارای شناسنامه شماره 40855 به شرح دادخواست 
به کالسه 7019/94 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد الیکی به شناس��نامه 
3293 در تاریخ 94/9/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر و همسر، 1- محمود 
الیکی به ش.ش 40855 پدر متوفی ، 2- مریم ضیاء به ش.ش 2811 مادر 
متوفی ، 3- منصوره مجلس��ی کوپائی به ش.ش 12306 همسر متوفی 
، والغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36060 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصر وراثت

آقای علیرضا پسران شریف دارای شناسنامه شماره 47154 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7015/94 ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عزت فوالدگر 
به شناسنامه 325 در تاریخ 94/6/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1- اکبر پس��ران 
ش��ریف به ش.ش 1248  فرزند متوفی ، 2- علیرضا پسران شریف به 
ش.ش 47154 فرزند متوفی ، 3- محمدرضا پس��ران شریف به ش.ش 
57962 فرزند متوفی، 4- زهره پسران شریف به ش.ش 47153 فرزند 
متوفی 5- زهرا پسران ش��ریف به ش.ش 50744 فرزند متوفی والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36059 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصر وراثت

خانم اعظم عس��گری برزانی دارای شناسنامه ش��ماره 7900 به شرح 

دادخواست به کالسه 6961/94  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود عسگری برزانی 
به شناسنامه 27 در تاریخ 93/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پسر و شش 
دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- اعظم عسکری برزانی به 
ش.ش 7900 )دخترمتوفی( 2- طاهره عسکری برزانی به ش.ش 1907 
)دخترمتوفی( 3- زهرا عسکری برزانی به ش.ش 3031  )دخترمتوفی( 4- 
طیبه عسکری برزانی به ش.ش 2073  )دخترمتوفی( 5- شهناز عسکری 
برزانی به ش.ش 61 )دخترمتوفی( 6- مهناز عسکری برزانی به ش.ش 
1130018946 )دخترمتوفی( 7- علیرضا عس��کری برزانی به ش.ش 
2418 )پس��ر متوفی( 8- محمدرضا عس��گری برزانی به ش.ش 2468 
)پسر متوفی( 9- حس��ن عس��گری برزانی به ش.ش 93  )پسر متوفی( 
10- کوکب ابراهیمی آفارانی به ش.ش 10 )همسر متوفی( والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36058 رئیس ش��عبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصر وراثت

آقای مرتض��ی باطنی راد دارای شناس��نامه ش��ماره 499 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 6964/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد باطنی راد 
به شناسنامه 226 در تاریخ 93/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر 
و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- بتول حس��ین زاده زری باف به 
ش.ش 361 )همسر متوفی( 2- عزت مفتول کار به ش.ش 54040 )دختر 
متوفی( 3- حسن باطنی راد به ش.ش 108 )پس��ر متوفی( 4- مرتضی 
باطنی راد به ش.ش 499 )پسر متوفی( 5- مصطفی باطنی راد به ش.ش 
69630 )پس��ر متوفی( 6- زهره مفت��ول کار اصفهانی به ش.ش 2343 
)دختر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36057 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم اقدس قاس��می فس��ارانی دارای شناس��نامه ش��ماره 9 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6966/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی امید قائمی 
به شناسنامه 234 در تاریخ 94/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر 
و همسر دائمی به نام های ذیل: 1- علی امید قائمی به ش.ش 702 )پسر 
متوفی( 2- صادق امید قائمی به ش.ش 1272041281 )پس��ر متوفی( 
3- مریم امی��د قائمی به ش.ش 2818 )دختر متوفی( 4- اقدس قاس��می 
فسارانی به ش.ش 9 )همسر متوفی( 5- محمد امید قائمی به ش.ش 1972 
)پسر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36056 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمد کامران وصال ها دارای شناس��نامه شماره 9616 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6968/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان یوسف وصال 
ها به شناسنامه 1149 در تاریخ 94/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و 
سه دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- شهین میر شاهزاده 
به ش.ش 40068 )همس��ر متوفی( 2- بابک وص��ال ها به ش.ش 6477 
)پسر متوفی( 3- محمد کامران وصال ها به ش.ش 9616 )پسر متوفی( 
4- نازنین وصال ها به ش.ش 6931 )دختر متوفی( 5- نازیتا وصال ها به 
ش.ش 20480 )دختر متوفی( 6- بیتا وصال ها به ش.ش 1272389995 
)دختر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36055 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمد علی عباسیان آفارانی دارای شناسنامه شماره 1712 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6969/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بتول سلطانی 
آفارانی در تاری��خ 94/8/26 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک 
 همسر به نام های ذیل: 1- محمد علی عباسیان آفارانی به ش.ش 1712 
)پس��ر متوفی( 2- حس��ین عباس��یان آفاران��ی به ش.ش 50 )پس��ر 
 متوفی( 3- خدیجه عباس��یان آفارانی ب��ه ش.ش 1469 )دختر متوفی(

  4- فاطم��ه عباس��یان آفاران��ی ب��ه ش.ش 26 )دخت��ر متوف��ی( 
 5- اشرف عباسیان آفارانی به ش.ش 2133 )دختر متوفی(  6- شهناز 
عباس��یان آفارانی به ش.ش 2385 )دختر متوفی( 7- زهرا عباس��یان 
آفارانی ب��ه ش.ش 32 )دختر متوف��ی( 8- یداله عباس��یان آفارانی به 
 ش.ش 99 )همس��ر متوفی( والغی��ر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی

 درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتب��ه آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی

 صادر خواهد شد. م/الف 36054 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 
اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای حمید روانبخش حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 85 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6991/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین روان 
بخش حبیب آبادی به شناسنامه 1371 در تاریخ 94/5/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
سه پسر و یک دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- حسن روان 
بخش ش.ش 415 )پس��ر متوفی( 2- محم��ود روان بخش حبیب آبادی 
ش.ش 118 )پس��ر متوفی( 3- حمید روان بخش حبی��ب آبادی ش.ش 
85 )پس��ر متوفی( 4- عزت روان بخش حبیب آبادی ش.ش 444 )دختر 
متوفی( 5- فاطمه شکل آبادی حبیب آبادی ش.ش 2033 )همسر متوفی( 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36052 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
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آگهی حصر وراثت
آقای حمید روانبخش حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 85 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6992/94  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شکل آبادی 
حبیب آبادی به شناسنامه 2033 در تاریخ 94/11/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه 
پسر و یک دختر به نام های ذیل: 1- حسن روان بخش ش.ش 415 )پسر 
متوفی( 2- محمود روان بخش حبیب آبادی ش.ش 118 )پس��ر متوفی( 
3- حمید روان بخش حبی��ب آبادی ش.ش 85 )پس��ر متوفی( 4- عزت 
روان بخش حبیب آبادی ش ش. 444 )دختر متوفی( والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36051 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم مهین موس��وی زاهد دارای شناس��نامه ش��ماره 401 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 7038/94  ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان طاهره بیگم 
ولی بک به شناسنامه 19813 در تاریخ 94/11/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا 
موسوی زاهد به ش.ش 244 نسبت با متوفی فرزند 2- ناصر موسوی 
زاهد به ش.ش 252 نس��بت با متوفی فرزند 3- ملیحه موسوی زاهد به 
ش.ش 733 نسبت با متوفی فرزند 4- مهین موسوی زاهد به ش.ش 401 
نسبت با متوفی فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوب��ت ماهی یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/

الف 36050 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم فاطمه س��بزه علی زاده دارای شناسنامه ش��ماره 1212 به شرح 
دادخواست به کالسه 7027/94  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد معصوم زاده 
جوزدانی به شناس��نامه 344 در تاری��خ 94/4/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 12 ورثه 
به اسامی 1- فاطمه س��بزه علی زاده به ش.ش 1212 نسبت با مرحوم 
زوجه 2- مهری معصوم زاده جوزدانی به ش.ش 29 نسبت با مرحوم 
برادر زاده 3- صدیقه معصوم زاده جوزدانی به ش.ش 824 نس��بت با 
مرحوم برادر زاده 4- محمود معصوم زاده جوزدانی به ش.ش 1018 
نسبت با مرحوم برادر زاده 5- فخری معصوم زاده جوزدانی به ش.ش 
45836 نسبت با مرحوم برادر زاده 6- محمدعلی معصوم زاده جوزدانی 
به ش.ش 61979 نس��بت با مرحوم برادر زاده 7- احمد معصوم زاده 
جوزدانی به ش.ش 554 نسبت با مرحوم برادر زاده 8- مجید معصوم 
زاده جوزدان��ی به ش.ش 244 نس��بت با مرحوم ب��رادر زاده 9- بتول 
معص��وم زاده جوزدانی به ش.ش 772 نس��بت با مرح��وم برادر زاده 
10- مهدی معصوم زاده جوزدانی به ش .ش 328 نسبت با مرحوم برادر 
زاده 11- رضا معصوم زاده به ش.ش 1306 نسبت با مرحوم برادر زاده 
12- رسول معصوم زاده جوزدانی به ش.ش 423 نسبت با مرحوم برادر 
زاده. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36049 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای رحمت اله مزینی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست 
به کالسه 6959/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پژمان مزینی به شناسنامه 11416 در 
تاریخ 94/9/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به همس��ر و پدر و مادر 1- مهسا محبی به 
ش.ش 1271949911 نسبت با متوفی همسر 2- صغرا مزینی به ش.ش 
726 نس��بت با متوفی مادر 3- رحمت اله مزینی به ش.ش 28 نسبت با 
متوفی پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36048 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای جواد رضایی دارای شناسنامه ش��ماره 1271455900 به شرح 
دادخواست به کالسه 6958/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدعلی رضائی به 
شناس��نامه 27 در تاریخ 94/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک دختر و 
یک همس��ر 1- جواد رضایی به ش.ش 1271455900 نسبت با متوفی 
فرزند 2- رضا رضایی به ش.ش 1273803973 نسبت با متوفی فرزند 
3- رس��ول رضایی به ش.ش 1270 نس��بت با متوفی فرزند 4- مهدی 
رضایی به ش.ش 46703 نس��بت با متوفی فرزن��د 5- لیال رضایی به 
ش.ش 430 نس��بت با متوفی فرزند 6- معصومه جعفری نیس��یانی به 
ش.ش 7 نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36047 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای رضا ترابی دارای شناسنامه ش��ماره 50 به شرح دادخواست به 
کالسه 6957/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین علی ترابی به شناس��نامه 
1291843851 در تاریخ 94/10/4 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 6 دختر و 
یک همسر و مادر 1- رضا ترابی به ش.ش 50 نس��بت با متوفی فرزند 
2- فاطمه ترابی به ش.ش 1272599310 نسبت با متوفی فرزند 3- ملیحه 
ترابی به ش.ش 12410 نسبت با متوفی فرزند 4- راهله ترابی به ش.ش 
6337 نس��بت با متوفی فرزن��د 5- راضیه ترابی به ش.ش 96 نس��بت 
با متوفی فرزند 6- مرضیه ترابی به ش.ش 1 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 
7- بهجت ترابی به ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر 8- طاهره یوسفی به 
ش.ش 5 نسبت با متوفی مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف 36046 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم اش��رف باقرصاد رنانی دارای شناسنامه ش��ماره 165 به شرح 
دادخواست به کالسه 6963/94  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود باقرصاد رنانی  
به شناس��نامه 1412 در تاریخ 1383/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه پیر 
نجم الدین به ش.ش 5 نسبت با متوفی همسر 2- محمد حسین باقرصاد 
رنانی به ش.ش 444 نسبت با متوفی فرزند 3- اکرم باقرصاد به ش.ش 
157 نسبت با متوفی فرزند 4- اش��رف باقرصاد رنانی به ش.ش 165 
نسبت با متوفی فرزند 5- حجت باقرصاد به ش.ش 496 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36045 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم افسانه پرونیان  دارای شناسنامه شماره 395 به شرح دادخواست 
به کالسه 6962/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی پرونیان به شناسنامه 130 در 
تاریخ 94/10/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 4 پس��ر و 4 دختر و یک همسر 1- 
سعید پرونیان به ش.ش 1538 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد پرونیان 
به ش.ش 50073 نس��بت با متوفی فرزند 3- مه��دی پرونیان به ش.ش 
1271337908 نسبت با متوفی فرزند 4- احمد پرونیان به ش.ش 3851 
نسبت با متوفی فرزند 5- فرزانه پرونیان به ش.ش 758 نسبت با متوفی 
فرزند 6- فریبا پرونیان به ش.ش 3644 نسبت با متوفی فرزند 7- پریسا 
پرونیان به ش.ش 11496 نسبت با متوفی فرزند 8- افسانه پرونیان به 
ش.ش 395 نس��بت با متوفی فرزند 9- گوهر اسدی مارچوبه به ش.ش 
779 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36044 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای بهرام مستاجران دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6960/94  از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد مس��تاجران گورتانی 
به شناسنامه 473 در تاریخ 94/8/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر 
و یک همسر 1- ناصر مستاجران گورتانی به ش.ش 22 نسبت با متوفی 
فرزند 2- اکبر مستاجران گورتانی به ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 
3- بهرام مس��تاجران به ش.ش 40 نس��بت با متوفی فرزند 4- محترم 
مس��تاجران گورتانی به ش.ش 30 نس��بت با متوفی فرزند 5- صدیقه 
مستاجران گورتانی به ش.ش 1393 نس��بت با متوفی فرزند 6- طاهره 
مستاجران گورتانی به ش.ش 1394 نس��بت با متوفی فرزند 7- نازنین 
محققیان گورتانی به ش.ش 1161 نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36043 رئیس ش��عبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای رضا خانی دارای شناسنامه شماره 1721 به شرح دادخواست به 
کالسه 7035/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان آیت اله خانی سوالرمی به شناسنامه 
124 در تاریخ 94/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پس��ر و 2 دختر و یک همسر 
1- رضا خانی به ش.ش 1721 نسبت با متوفی فرزند 2- حمید خانی به 
ش.ش 70998 نسبت با متوفی فرزند 3- نیلوفر خانی به ش.ش 21643 
نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه خانی سوالرمی به ش.ش 50690 نسبت 
با متوفی فرزن��د 5- اقدس خاکی مبارکه به ش.ش 90 نس��بت با متوفی 
همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36042 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حسین کریمی دارای شناسنامه ش��ماره 16 به شرح دادخواست 
به کالسه 7003/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه رشیدی دستجردی به 
شناسنامه 42 در تاریخ 88/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین کریمی ش.ش 16 
فرزند 2- حسن کریمی سجزئی به ش.ش 27592 فرزند 3- ناصر کریمی 
به ش.ش 27591 فرزند 4- منصور کریمی س��جزئی به ش.ش 18787 
فرزند 5- زهرا کریمی سجزئی ش.ش 19379 فرزند 6- شهناز کریمی 
دستجردی ش.ش 2271 فرزند  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36041 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
خانم شهیال هاش��م زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 61445 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7001/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عصمت هاشم 
زاده به شناسنامه 1200 در تاریخ 94/3/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- صدیقه 
هاشم زاده ش.ش 1115 فرزند 2- زهرا هاشم زاده ش.ش 65461 فرزند 
3- شهیال هاشم زاده ش.ش 61445 فرزند 4- محمود هاشم زاده ش.ش 
57255 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36040 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا نکوئی اصفهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 391 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7036/94  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه سمیع عادل به 

شناس��نامه 29169 در تاریخ 1394/8/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- بدری 
نکوئی اصفهانی به ش.ش 119 نس��بت با متوفی فرزند 2- زهرا نکوئی 
اصفهانی به ش.ش 391 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 3- مرتضی نکوئی 
اصفهانی به ش.ش 635 نس��بت با متوفی فرزند و الغی��ر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36039 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای نعمت اله نیکبخت نصر آبادی دارای شناس��نامه شماره 2208 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ه 7004/94 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رضا 
نیکبخت نصرآبادی به شناسنامه 28 در تاریخ 94/9/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- قدمعلی نیکبخ��ت ش.ش 5 فرزند 2- نعمت ال��ه نیکبخت نصرآبادی 
ش.ش 2208 فرزند 3- محمدتقی نیکبخت نصرآبادی ش.ش 64 فرزند 
4- س��کینه نیکبخ��ت نصرآب��ادی ش.ش 4 فرزند 5- فاطم��ه نیکبخت 
نصرآب��ادی ش.ش 5 فرزن��د 6- صغری نیکبخ��ت نصرآبادی ش.ش 
2849 فرزند 7- شهربانو کریمی ش.ش 21 همسر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36038 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم اقدس بذرافشان تفت فوالدی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7029/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اکبر بذرافشان 
تفت فوالدی به شناسنامه 1200 در تاریخ 93/5/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به مادر 
1- اقدس بذرافشان تفت فوالدی ش.ش 11 مادر متوفی و الغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36037 رئیس ش��عبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای س��ید عبدالمجید نوابی دارای شناسنامه ش��ماره 1378 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6996/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مجتبی نوابی 
به شناسنامه 1 در تاریخ 93/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 
و دو پس��ر به نام های ذیل: 1- زهرا افضلی ش.ش 16 )همسر متوفی( 
2- فخرالسادات نوابی ش.ش 2007 )دختر متوفی( 3- سید عبدالمجید 
نوابی ش.ش 1378 )پسر متوفی( 4- سید مسعود نوابی ش.ش 942 )پسر 
متوفی(  و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36036 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای ساسان خسروی گوجانی دارای شناسنامه شماره 1271271435 
به شرح دادخواست به کالسه 7018/94 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان یعقوب 
خس��روی گوجانی به شناس��نامه 8 در تاریخ 94/1/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- ساسان خس��روی گوجانی ش.ش 1271271435 فرزند 2- سحر 
خسروی گوجانی ش.ش 2501 فرزند 3- عفت کدخدائی الیادرانی ش.ش 
527 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36035 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای عصم��ت اله یورتی دارای شناس��نامه ش��ماره 1931 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 7026/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داریوش صانعی 
به شناسنامه 12 در تاریخ 94/10/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عصمت اله یورتی 
ش.ش 1931 همسر 2- نازآفرین نوروزی س��فتجانی ش.ش 20 مادر 
3- مریم صانعی ش.ش 11502149503 فرزند 4- متین صانعی ش.ش 
1273341015 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوب��ت ماهی یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/

الف 36034 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمد ش��مس آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 1556 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7030/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ضیاء الدین شمس 
آبادی به شناس��نامه 476در تاریخ 94/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمد 
ش��مس آبادی ش.ش 1556 فرزند 2- مریم شمس آبادی ش.ش 1489 
فرزند 3- آرزو شمس آبادی ش.ش 518 فرزند 4- زهرا ابارشی ش.ش 
922 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36033 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خام ش��یما مارچین دارای شناسنامه ش��ماره 1272480781 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7025/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشید مارچین به 
شناسنامه 54 در تاریخ 94/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمد مهدی مارچین 
ش ش 1272797910 فرزند 2- ش��یما مارچین ش.ش 1272480781 

فرزند 3- سکینه ش��ط اصفهانی ش.ش 917 مادر 4- هوشنگ مارچین 
 ش.ش 98 پ��در و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت

 مزبور را در ی��ک نوبت ماهی یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
 اعتراض��ی دارد یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر

  نخس��تین آگهی ظ��رف یک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م/الف 36032 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم محدثه صابری دارای شناس��نامه شماره 1273181395 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6979/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج محمد صابری 
به شناسنامه 5 در تاریخ 92/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو همسر دائمی و دو 
دختر و دو پسر به نام های ذیل: 1- صغری لطف اللهی ش.ش 8 )همسر 
متوفی( 2- طلعت حس��ینی احمدی باصری ش.ش 863 )همسر متوفی( 
3- اعظم صابری ش.ش 2642 )دختر متوفی( 4- محدثه صابری ش.ش 
1273181395 )دخت��ر متوفی( 5- حمید صابری ش.ش 1506 )پس��ر 
متوفی( 6- مسعود صابری ش.ش 1140 )پس��ر متوفی( و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36031 رئیس ش��عبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمدرضا مهرابی کوش��کی دارای شناس��نامه ش��ماره 775 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ه 7000/94 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان یداله 
مهرابی کوشکی به شناسنامه 9748 در تاریخ 94/10/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- فریدون مهرابی کوش��کی ش.ش 192 فرزند 2- محمدرضا مهرابی 
کوش��کی ش.ش 775 فرزند 3- فریبرز مهرابی کوش��کی ش.ش 1825 
فرزند 4- فریده مهرابی کوشکی ش.ش 197 فرزند 5- فردوس مهرابی 
کوش��کی ش.ش 493 فرزند 6- فرحناز مهرابی کوشکی ش.ش 1230 
فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36030 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای عباس احمدی دارای شناسنامه ش��ماره 1270476918 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 7011/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی احمدی 
به شناسنامه 24 در تاریخ 94/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- خانم رضائی 
کوجانی ش.ش 6 همسر 2- عباس احمدی ش.ش 1270476971 فرزند 
3- رس��ول احمدی ش.ش 12197 فرزند 4- اکبر احمدی ش.ش 1293 
فرزند 5- حمی��د احمدی ش.ش 1205 فرزن��د 6- اصغر احمدی ش.ش 
12 فرزند 7- حس��ن احمدی ش.ش 16 فرزند 8- حسین احمدی ش.ش 
 1025 فرزند و الغی��ر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت

  مزب��ور را در ی��ک نوب��ت ماه��ی ی��ک مرتب��ه آگهی م��ی نمای��د تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م/الف 36029 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم اکرم س��عادتی نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 2768 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 6997/94 ح 10  از این ش��ورا درخواس��ت 
گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد 
چوپان��ی رنانی به شناس��نامه 2 در تاری��خ 94/8/21 اقامت��گاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- حس��ن چوپانی رنانی ش.ش 12315 فرزند 2- زینب چوپانی رنانی 
 ش.ش 52714 فرزن��د 3- زه��را چوپانی رنان��ی ش.ش 50469 فرزند

 4- اک��رم س��عادتی ن��ژاد ش.ش 2768 همس��ر 5- رقی��ه صاب��ری 
رنانی ش.ش 6670 م��ادر و الغیر این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
 درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگه��ی می نماید تا

هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی

 صادر خواهد شد. م/الف 36028 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 
اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای امیر نیک پی دارای شناسنامه ش��ماره 2964 به شرح دادخواست 
به کالسه 7017/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان یحیی نیک پی به شناسنامه 8 در 
تاریخ 94/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا شفیعی جزی 38485 ش.ش نسبت 
با متوفی همسر 2- امیر نیک پی وشاره ش.ش 2964 فرزند 3- شهربانو 
نیک پی ش.ش 267 فرزند 4- زهره نیک پی وشاره ش.ش 807 فرزند و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36027 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای ک��ورش توافق��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 54678 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 6937/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت شعبانی اردلی 
به شناس��نامه 25406 در تاریخ 94/10/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 4 پس��ر و 2 
دختر  1- کورش توافقی به ش.ش 54678 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 2- 
محمدرضا توافقی به ش.ش 1939 نس��بت با متوفی فرزند 3- داریوش 
توافقی به ش.ش 868 نسبت با متوفی فرزند 4- مسعود توافقی به ش.ش 
4948 نسبت با متوفی فرزند 5- نسرین توافقی به ش.ش 794 نسبت با 
متوفی فرزند 6- شهناز طوقان اصفهانی ش.ش 1263 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36026 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
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آگهی حصر وراثت
خانم مهین دباغیان دارای شناسنامه شماره 40106 به شرح دادخواست 
به کالسه 6938/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین نوروزی اصفهانی به شناسنامه 
1630 در تاریخ 94/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و یک همسر 1- محمد 
مهدی نوروزی اصفهانی به ش.ش 1171 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد 
هادی نوروزی اصفهان 12041 نس��بت با متوفی فرزند 3- محمد سجاد 
نوروزی اصفهان ش.ش 19629 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد صادق 
نوروزی اصفهان به ش.ش 19628 نس��بت با متوف��ی فرزند 5- مرضیه 
نوروزی اصفهانی ش.ش 2234 نسبت با متوفی فرزند 6- الهه نوروزی 
اصفهان ش.ش 3063 نس��بت با متوفی فرزند 7- مهی��ن دباغیان ش.ش 
40106 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36025 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حمید سالمت دارای شناسنامه ش��ماره 1577 به شرح دادخواست 
به کالسه 6954/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کاظم سالمت به شناسنامه 37960 در 
تاریخ 94/6/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 4 فرزن��د و یک عیال به ن��ام ذیل  1- حمید 
س��المت ش.ش 1577 فرزند متوفی 2- محسن سالمت ش.ش 78 فرزند 
متوفی 3- محمد س��المت ش.ش 17114 فرزند متوفی 4- زهرا سالمت 
ش.ش 61590 فرزند متوفی 5- عزت باجغل��ی ش.ش 70 عیال متوفی و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36024 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمدرضا شمس دارای شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست 
به کالسه 6800/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ملک آغا میرافی به شناسنامه  در تاریخ   
اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مهناز شمس باغبادرانی 516 فرزند 2- فرحناز شمس 
باغبادرانی 866 فرزند 3- زهرا شمس باغبادرانی 341 فرزند 4- رضوان 
ش��مس باغبادرانی 722 فرزند 5- عصمت شمس باغبادرانی 364 فرزند 
6- زهره شمس باغبادرانی 1191 فرزند 7- محمدرضا شمس باغبادرانی 
84 فرزند 8- شهناز ش��مس باغبادرانی 257 فرزند و الغیر اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36023 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا مومنیان هرندی دارای شناس��نامه ش��ماره 2617 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 6939/94  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین اس��المی به 
شناسنامه 43 در تاریخ 94/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا مومنیان هرندی به 
ش.ش 2617 نسبت با مرحوم همسر 2- نساء شاهمرادی به ش.ش 651 
نسبت با مرحوم مادر 3- جواد اسالمی به ش.ش 1272612201 نسبت با 
مرحوم فرزند 4- بهاره اسالمی هرندی به ش.ش 1271536951 فرزند و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36022 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حش��مت اله نمازی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 837 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6940/94 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نعمت اله نمازی 
زاده به شناس��نامه 619 در تاریخ 94/8/9 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پسر و 
2 دختر و یک همسر 1- حش��مت اله نمازی زاده به ش.ش 837 نسبت با 
متوفی فرزن��د 2- علیرضا نمازی زاده به ش.ش 1256 نس��بت با متوفی 
فرزند 3- علی محم��د نمازی زاده به ش.ش 131 نس��بت با متوفی فرزند 
4- رایحه نم��ازی زاده به ش.ش 888 نس��بت با متوف��ی فرزند 5- فائقه 
نمازی زاده ب��ه ش.ش 559 فرزند 6- رباب تکی نم��ازی زاده به ش.ش 
27134 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36021 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای اکبر مسعودی فرد دارای شناسنامه شماره 978 به شرح دادخواست 
به کالسه 7002/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان عزت مرادی فرتخونی به شناسنامه 
15 در تاریخ 94/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر  1- اکبر مسعودی 
فرد به ش.ش 978 نس��بت با متوف��ی فرزند 2- مریم انگوری س��یچانی 
به ش.ش 1220 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36020 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای فرید فرهنگ پور دارای شناسنامه شماره 2087 به شرح دادخواست 
به کالسه 7050/94 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی فرهنگ پور به شناسنامه 
45 در تاریخ 94/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پس��ر و یک دختر و یک همسر به 
اسامی زیر 1- فرش��ید فرهنگ پور ش.ش 2002 فرزند متوفی 2- فرهاد 
فرهنگ پور ش.ش 2498 فرزند متوفی 3- فرید فرهنگ پور ش.ش 2087 
فرزند متوفی 4- ناهید فرهنگ پ��ور ش.ش 2943 فرزند متوفی 5- زهرا 
پس��نده ش.ش 15618 همس��ر متوفی و الغیر اینک با انجام تش��ریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36019 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
خانم فروغ داوری دولت آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 13 به شرح 
دادخواست به کالسه 7073/94 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان علی مس��یح زاده به 
شناسنامه 1272507084 در تاریخ 94/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک ورثه مادر 
1- فروغ داوری دولت آبادی به ش.ش 13 نس��بت با متوفی مادر و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36018 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم منیژه ذالک زاده دارای شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست به 
کالسه 7072/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان ایرج طهماسبی به شناسنامه 623 در 
تاریخ 94/11/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر وی ک عیال به اسامی ذیل 
1- مازیار طهماس��بی ش.ش 44851 فرزند متوفی 2- مزدک طهماسبی 
ش.ش 632 فرزند متوفی 3- اسماء طهماسبی ش.ش 26851 فرزند متوفی 
4- منیژه ذالک زاده ش.ش 53 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36017 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر یقینی دارای شناسنامه شماره 49244 به شرح دادخواست به 
کالسه 6934/94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان رحیم یقینی به شناسنامه 12623 در 
تاریخ 94/11/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 1- اکبر یقینی 
به ش.ش 49244 نسبت با متوفی فرزند 2- معصومه یقینی به ش.ش 1333 
نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا یقینی به ش.ش 501 نسبت با متوفی فرزند 
4- بتول نیل فروشان دردشتی 850 نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36016 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم الهه ذهبیون دارای شناسنامه شماره 1346 به شرح دادخواست به 
کالسه 7055/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا عرب الجدیدی به شناسنامه 
45209 در تاریخ 94/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر ویک همسر و 
مادر  1- اشکان عرب الجدیدی به ش.ش 1272653765 نسبت با متوفی 
فرزند 2- ایمان عرب الجدیدی به ش.ش 1270958305 نسبت با متوفی 
فرزند 3- الهام عرب الجدیدی به ش.ش 496 نسبت با متوفی فرزند 4- الهه 
ذهبیون ش.ش 1346 نسبت با متوفی همسر 5- معظم ال عطابخش ش.ش 
970 مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36015 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم زهره موذنی آفارانی دارای شناس��نامه ش��ماره  3452  به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 6917/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت موذنی آفارانی 
به شناس��نامه 55 در تاریخ 94/3/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و سه دختر 
1- علیرضا موذنی آفارانی به ش.ش 146 نسبت با متوفی فرزند 2- بتول 
موذنی آفارانی به ش.ش 3451 نس��بت با متوف��ی فرزند 3- پری موذنی 
آفارانی ش.ش 77 نس��بت با متوفی فرزند 4- زهره موذن��ی آفارانی به 
ش.ش 3452 نس��بت با متوفی فرزن��د و الغیر اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36014 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
خانم فرزانه آقا امینی ها دارای شناسنامه شماره 460 به شرح دادخواست 
به کالسه 6912/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهری احمد اصفهانی به شناسنامه 
31934 در تاریخ 94/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به2 پسر و 5 دختر 1- محمد امینی 
ها به ش.ش 273 نسبت به متوفی فرزند 2- حسین آقا امینی ها به ش.ش 
276 نسبت با متوفی فرزند 3- فرش��ته آقا امینی به ش.ش 539 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مهری آقا امینی ها به ش.ش 709 نسبت با متوفی فرزند 
5- فرزانه آقا امینی ها به ش.ش 460 نسبت با متوفی فرزند 6-نسرین آقا 
امینی ها به ش.ش 43006 نسبت با متوفی فرزند 7- فریبا آقا امینی ها به 
ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 36013 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای عبدالعلی طالبیان دارای شناسنامه شماره 152 به شرح دادخواست 
به کالسه 6918/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شهکور به شناسنامه 5412 در 
تاریخ 1388/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پس��ر و یک دختر 1- عبدالعلی طالبیان به 
ش.ش 152 نسبت با متوفی فرزند 2- نصرت طالبیان به ش.ش 578 نسبت 
با متوفی فرزند 3- محمدرضا طالبیان به ش.ش 218 نسبت با متوفی فرزند 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36012 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم طاهره تاج میرریاحی دارای شناس��نامه ش��ماره 40150 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6922/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین تاج میر ریاحی 
به شناسنامه 3370 در تاریخ 93/2/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه پسر و سه دختر 
1- حسن تاجمیر ریاحی به ش.ش 1027 نسبت با متوفی فرزند 2- محسن 
تاجمیر ریاحی به ش.ش 331 نس��بت با متوفی فرزن��د 3- مهدی تاجمیر 
ریاحی به ش.ش 56 نس��بت با متوفی فرزند 4- طاهره تاجمیر ریاحی به 
ش.ش 40150 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه تاجمیر ریاحی به ش.ش 
1208 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره تاجمیر ریاحی به ش.ش 12 نسبت 
با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36011 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم بدری عل��ی جانیان دارای شناس��نامه ش��ماره 74458 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 6924/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان تقی عل��ی جانیان به 
شناسنامه 69 در تاریخ 94/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر 
1- بدری علیجانیان به ش.ش 74458 نس��بت با متوفی فرزند 2- مهری 
علیجانیان به ش.ش 1825 نس��بت با متوفی فرزند 3- اکبر علیجانیان به 
ش.ش 2315 نسبت با متوفی فرزند 4- اصغر علیجانیان به ش.ش 8190 
نسبت با متوفی فرزند 5- مهین ملکی به ش.ش 475 نسبت با متوفی فرزند 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36010 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای اردشیر رحمانی دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به 
کالسه 6925/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فضل اله رحمانی اسکندری به شناسنامه 
1167 در تاریخ 1394/6/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر و یک همسر 1- 
اردشیر رحمانی اسکندری به ش.ش 59 نسبت با متوفی فرزند 2- فرهاد 
رحمانی به ش.ش 1726 نس��بت با متوفی فرزند 3- مهرانگیز رحمانی به 
ش.ش 53 نس��بت با متوفی فرزند 4- خورش��ید مرادی به ش.ش 1224 
نسبت با متوفی همسر  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36009 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم اکرم رنجبر دارای شناسنامه شماره 7335 به شرح دادخواست به 
کالسه 6927/94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان س��یف اله رنجبر به شناسنامه 10 در 
تاریخ 94/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار دختر و یک همسر 1- اکرم رنجبر به 
ش.ش 7335 نسبت با متوفی فرزند 2- سمیه رنجبر به ش.ش 2568 نسبت 
با متوفی فرزند 3- اعظم رنجبر به ش.ش 1270404032 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مریم رنجبر به ش.ش 128 نس��بت با متوفی فرزند 5- نصرت 
قاراخانی ده سرخی به ش.ش 4 نس��بت با متوفی همسر و الغیر اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36008 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم زهرا فاتحی پیکانی دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست 
به کالسه 6928/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن فاتحی پیکانی به شناسنامه 44 
در تاریخ 1394/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و سه دختر و یک همسر 1- احمد 
فاتحی به ش.ش 56277 نس��بت با متوفی فرزند 2- مهدی فاتحی پیکانی 
به ش.ش 2566 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه فاتحی پیکانی به ش.ش 
3375 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول فاتحی پیکانی به ش.ش 3967 نسبت 
با متوفی فرزند 5- زهرا فاتحی پیکانی به ش.ش 52 نسبت با متوفی فرزند 
6- س��ید خاتون میر حیدری پیکانی به ش.ش 9 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36007 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای س��عداله طالبی با وکالت حامد مهانی عادگانی دارای شناس��نامه 
شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 6929/94  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اصغر 
طالبی دستکرده به شناسنامه 1451 در تاریخ 94/10/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
ورثه 1- سعداله طالبی به ش.ش 3 نس��بت با متوفی دایی و الغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36006 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم  فاطمه امیری دارای شناسنامه شماره 3488 به شرح دادخواست به 
کالسه 6931/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان کیامرز راستی به شناسنامه 64 در تاریخ 
94/11/3 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- فاطمه امیری به ش.ش 3488 نسبت با متوفی 
زوجه 2- فاطمه کرمی پیکانی 69 نسبت با متوفی مادر 3- محمد راستی 20 

نسبت با متوفی پدر 4- اعظم راستی 0012288391 نسبت با متوفی فرزند 
5- علی راستی 5640023201 نسبت با متوفی فرزند 6- ابوالفضل راستی 
0013541552 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36005 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای حسین کمالی خوراسگانی دارای شناس��نامه شماره 117 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6932/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ربابه بیگم طباطبائی به 
شناس��نامه 1654 در تاریخ 93/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و 
یک همسر 1- حسین کمالی خوراس��گانی به ش.ش 117 نسبت با متوفی 
فرزند 2- جعفر کمالی خوراس��گانی به ش.ش  12693 نس��بت با متوفی 
فرزند 3- احمدرضا خوراسگانی به ش.ش 1935 نسبت با متوفی فرزند 
4- مهری خوراس��گانی به ش.ش 144 نس��بت با متوفی فرزند 5- منیره 
خانم خوراسگانی به ش.ش 8197 نس��بت با متوفی فرزند 6- علی کمالی 
خوراسگانی به ش.ش 3605 نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36004 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حسین کمالی خوراسگانی دارای شناس��نامه شماره 117 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6933/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کمالی خوراسگانی 
به شناس��نامه 3605 در تاری��خ 93/9/16 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- حس��ین 
کمالی خوراس��گانی به ش.ش 117 نس��بت با متوفی فرزند 2-  قربانعلی 
کمالی خوراسگانی به ش.ش 25 نس��بت با متوفی فرزند 3- جعفر کمالی 
خوراسگانی به ش.ش  12693 نسبت با متوفی فرزند 4- احمدرضا کمالی 
خوراس��گانی به ش.ش 1935 نس��بت با متوفی فرزند 5- مهری کمالی 
خوراسگانی به ش.ش 144 نس��بت با متوفی فرزند 6- منیره خانم کمالی 
خوراسگانی به ش.ش 8197 نسبت با متوفی فرزند 7- بتول خانم کمالی 
خوراسگانی 6645 نسبت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م/الف 36003 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
خان��م صدیقه برزگ��ر اصل دارای شناس��نامه ش��ماره 216 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 6911/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قاس��م جمال بافقی به 
شناسنامه 34 در تاریخ 1388/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه بزرگر اصل 
به ش.ش 216 نسبت با متوفی همسر 2- نوریه توسلی به ش.ش 14504 
نسبت با متوفی مادر 3-فاطمه جمال بافقی 1272279596 نسبت با متوفی 
فرزند4- سعید جمال بافقی 1130058725 فرزند 5- سجاد جمال بافقی 
به ش.ش 3288 نس��بت با متوفی فرزند  و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی ی��ک مرتبه آگهی می 
 نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د

 از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 36002 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای مرتضی عباس��ی بهارانچی دارای شناسنامه ش��ماره 17 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6970/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان صغ��را مصلحی به 
شناسنامه 133 در تاریخ 94/5/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر 1- مرتضی عباس 
بهارانچی به ش.ش 17 نس��بت با متوفی فرزند 2- اکبر عباس بهارانچی 
به ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 3- اصغر عباسی بهارانچی به ش.ش 
7 نسبت با متوفی فرزند 4- س��یف اله بهارانچی به ش.ش 687 نسبت با 
متوفی فرزند  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 36001 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای مسعود حسن پور دارای شناسنامه شماره 273 به شرح دادخواست 
به کالسه 6983/94 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی حسن پور به شناسنامه 
77 در تاریخ 94/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پس��ر 2 دختر و یک عیال به نام های 
ذیل: 1- سعید حسن پور ش.ش 2199 فرزند متوفی 2- مسعود حسن پور 
ش.ش 273 فرزند متوفی 3- امیر مهدی حس��ن پور ش.ش 2612 فرزند 
متوفی 4- زهرا حس��ن پور به ش.ش 167 فرزند متوفی 6- نفیسه حسن 
پور ش.ش 2613 فرزند متوفی 7- نصرت پستة ش.ش 104 عیال متوفی 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35997 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حمید رضا جراح دارای شناسنامه شماره 1184 به شرح دادخواست 
به کالسه 6971/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین جراح به شناسنامه 949 در تاریخ 
94/9/18 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 1- حمیدرضا 
جراح به ش.ش 1184 نسبت با متوفی فرزند 2- غزاله جراح به ش.ش 7032 
نسبت با متوفی فرزند 3- زینت السادات روضاتی به ش.ش 26938 نسبت 
با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35996 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
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آگهی حصر وراثت
آقای احمد عباسی علی آبادی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست 
به کالسه 6985/94ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان امین عباس��ی علی آبادی به شناس��نامه 
1190130114 در تاری��خ 92/7/15 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به نام ذیل: 1- صغرا 
یوسفیان موسی آبادی به ش.ش 65 مادر متوفی 2- احمد عباسی علی آبادی 
به ش.ش 20 پدر متوفی  و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35995 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای س��ید امیر حس��ین صدوق دارای شناسنامه ش��ماره 10128 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 6987/94 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهره ش��رکت معصوم  به 
شناس��نامه 396 در تاریخ 94/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و مادر به نام ذیل: 1- سید 
علیرضا صدوق ش.ش 6462 فرزند متوفی 2- س��ید امیر حسین صدوق به 
ش.ش 10128 فرزند متوفی 3- عصمت خ��رازی ش.ش 708 مادر متوفی  و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35994 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حسن رجب زاده دارای شناسنامه شماره 1759 به شرح دادخواست به 
کالسه 5981/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمدرجب زاده به شناسنامه 133 در تاریخ 
94/4/8 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 6 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- محمود رجب زاده ش.ش 
1749 فرزند متوفی 2- حسن رجب زاده ش.ش 1759 فرزند متوفی 3- بدری 
رجب زاده ش.ش 44166 فرزند متوفی 4- زهرا رج��ب زاده ش.ش 44167 
فرزند متوفی 5- ملیح��ه رجب زاده ش.ش 44168 فرزن��د متوفی 6- وجیهه 
رج��ب زاده ش.ش 62116 فرزند متوفی 7- بتول رج��ب زاده ش.ش 2 عیال 
متوفی و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35993 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای مهدی مدرسی نژاد  دارای شناسنامه شماره 4387 به شرح دادخواست 
به کالسه 6974/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان متین مدرسی نژاد به شناسنامه 1275324185 
در تاریخ 1393/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به پدر و مادر 1- صفورا پورسعیدی بروجنی به 
ش.ش 10944 نس��بت با متوفی مادر 2- مهدی مدرسی نژاد به ش.ش 4387 
نسبت با متوفی پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35992 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمدرضا طاهری دارای شناسنامه شماره 2362 به شرح دادخواست 
به کالسه 6973/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غزبس طالبی اسکندری به شناسنامه 1106 
در تاریخ 94/2/10 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 6پس��ر و 2 دختر به نام ذیل: 1- جمشید طاهری 
بلمیری ش.ش 15 فرزند متوفی 2- بهرامعلی طاهری بلمیری ش.ش 14 فرزند 
متوفی 3- عی��دی طاه��ری ش.ش 18 فرزند متوفی 4- عل��ی طاهری ش.ش 
19 فرزند متوف��ی 5- خداوردی طاهری بلمی��ری ش.ش 2050 فرزند متوفی 
6- محمدرضا طاهری ش.ش 2362 فرزن��د متوفی 7- طاهره طاهری ش.ش 
49 فرزند متوفی 8- زرین تاج طاهری بلمیری ش.ش 89 فرزند متوفی و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
 م/الف 35991 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت
خانم شهین کبیریان دارای شناسنامه شماره 14735 به شرح دادخواست به 
کالسه 6989/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سهراب رئیسی دهکردی به شناسنامه 425 
در تاریخ 94/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- سولماز 
رئیس��ی به ش.ش 1117 فرزند متوفی 2- هنگامه رئیسی دهکردی به ش.ش 
2294 فرزند متوفی 3- الناز رئیسی دهکردی ش.ش 12707853504 فرزند 
متوفی 4- ش��هین کبیریان ش.ش 14725 عیال متوفی و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی 
 می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د

 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م/الف 35990 رئیس ش��عبه دهم ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محس��ن روفیگ��ر حقیقت دارای شناس��نامه ش��ماره 1125 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 6955/94 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن روفیگر حققت به 
شناس��نامه 363 در تاریخ 94/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک عیال به نام 
ذیل: 1- محس��ن روفیگر حقیقت ش.ش 1125 فرزند متوفی 2- محمد حقیقت 
ش.ش 48712 فرزند متوفی 3- اکرم روفیگر حقیقت ش.ش 1581 فرزند متوفی 
4- فرزانه روفیگ��ر حقیقت ش.ش 361 فرزند متوف��ی 5- عفت طائبی ش.ش 
36874 عیال متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35989 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محس��ن مهره کش دارای شناسنامه شماره 64 به ش��رح دادخواست 
به کالسه 6956/94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمد مهره کش به شناسنامه 272 در تاریخ 
94/10/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و 4 دختر و یک همسر 1- عذرا صالحیون به ش.ش 
25245 نسبت با متوفی همس��ر 2- منیژه مهره کش به ش.ش 1297 نسبت با 
متوفی فرزند 3- مجید مهره کش به ش.ش 1382 نس��بت با متوفی فرزند 4- 
ناهید مهره کش به ش.ش 50786 نسبت با متوفی فرزند 5- سعید مهره کش به 
ش.ش 50787 نسبت با متوفی فرزند 6- لیال مهره کش به ش.ش 40703 نسبت 
با متوفی فرزند 7- مرضیه مهره کش به ش.ش 44851 نسبت با متوفی فرزند 
8- محسن مهره کش ش.ش 64 فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35988 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای حمیدرضا سورانی دارای شناسنامه شماره 2893 به شرح دادخواست 
به کالسه 6935/94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان اشرف سورانی به شناس��نامه 6 در تاریخ 
94/10/10 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 5 پسر و یک دختر 1- محمدرضا سورانی یانچشمه 
به ش.ش 21 نسبت با متوفی فرزند 2- عبدالرضا سورانی به ش.ش 32 نسبت 
با متوفی فرزند 3- غالمرضا سورانی به ش.ش 3805 نسبت با متوفی فرزند 
4- حمیدرضا س��ورانی به ش.ش 2893 نس��بت با متوفی فرزند 5- علیرضا 
سورانی به ش.ش 134 نس��بت با متوفی فرزند 6- پروانه سورانی به ش.ش 
12 نسبت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35987 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آق��ای غالمرضا ابراهیمی آفارانی دارای شناس��نامه ش��ماره 17 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 6916/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محترم خانم موذن��ی آفارانی به 
شناسنامه 53 در تاریخ 94/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- غالمرضا ابراهیمی آفارانی 17 
فرزند 2- محمدرضا ابراهیمی آفارانی 520 فرزند 3- اصغر ابراهیمی 2034  و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35986 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم شمسی رضویان مفرد دارای شناسنامه شماره 362 به شرح دادخواست 
به کالسه 6915/94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد رجائی به شناسنامه 1331 در تاریخ 
94/10/26 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- شمسی رضویان مفرد مادر و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 35985 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای یحیی نجاری دارای شناس��نامه شماره 2043 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 6909/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان مرادعلی نجاری به شناس��نامه 1410 در تاریخ 
94/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مهین نجاری 39 فرزند 2- ش��هین نجاری 1539 فرزند 
3- یحیی نجاری 2043 فرزند 4- شهال نجاری 2197 فرزند 5- یداله نجاری 
716 فرزن��د 6- یعقوب نجاری 1970 فرزند 7- باب��ک نجاری 1551 فرزند و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35984 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای  سید یحیی رضوی دارای شناسنامه شماره 564 به شرح دادخواست به 
کالسه 6945/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه تبریه به شناسنامه 5396 در تاریخ 94/10/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر 1- سید مهدی رضوی به ش.ش 792 نسبت با متوفی فرزند 2- 
سید رضا رضوی به ش.ش 477 نسبت با متوفی فرزند 3- سید یحیی رضوی 
به ش.ش 564 نسبت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35983 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای فرشید انگبینی دارای شناسنامه ش��ماره 1126 به شرح دادخواست به 
کالسه 6943/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی انگبینی به شناسنامه 9 در تاریخ 94/10/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و یک دختر و یک همسر 1- ش��هرام فروتن صدر به ش.ش 
2135 نسبت با متوفی فرزند 2- فرشید انگبینی به ش.ش 1126 نسبت با متوفی 
فرزند 3- س��عید انگبینی به ش.ش 2883 نس��بت با متوفی فرزند 4- شهره 
انگبینی به ش.ش 230 نسبت با متوفی فرزند 5- منیژه ناهیدی به ش.ش 764 
نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35982 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای مصطفی سعادت فرد دارای شناسنامه شماره 4001 به شرح دادخواست 
به کالسه 7065/94  از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اکبر سعادت فرد به شناسنامه 996 در تاریخ 
94/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به محمدرضا س��عادت فرد 1270 فرزند 2- مصطفی سعادت 
فرد 4001 فرزند 3- ملیحه سعادت فرد 244 فرزند 4- اختر بنا بادی 41250 
همسر و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35981 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم نسیم س��وداوی دارای شناسنامه ش��ماره 859 به شرح دادخواست به 
کالسه 7041/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد سوداوی به شناسنامه 64 در تاریخ 94/10/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- مجتبی سوداوی 4358 فرزند 2- معین سوداوی 1863 فرزند 3- 
نسیم سوداوی 859 فرزند 4- رضوان سعادت پور 387 همسر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف 35980 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آق��ای محمدعلی بائ��ی کوپائی دارای شناس��نامه ش��ماره 1079 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7106/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم بائی کوپائی به شناسنامه 45 
در تاریخ 94/8/24 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- محمدعلی بائی کوپائی 1079 فرزند 2- آمنه 
بائی کوپائی 1939 فرزند 3- عاطفه بائی کوپائی 6994 فرزند 4- آس��یه بائی 
کوپائی 13180 فرزند 5- فاطمه بائی کوپائی 12713761800 فرزند 6- احترام 
توانپور 545 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35979 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

زهرا شفیعیون دارای شناسنامه شماره 41526 به شرح دادخواست به کالسه 
7110/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید علی غرضی به شناس��نامه 160 در تاریخ 94/10/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- سید احس��ان غرضی 567 فرزند 2- سید حس��ام الدین غرضی 
1271311712 فرزند 3- مائده غرضی 3317 فرزند 4- زهرا شفیعیون 41526 
همسر و الغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35978 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای سید مهدی سادات دارای شناسنامه شماره 57662 به شرح دادخواست 
به کالسه 7111/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید فضل اهلل س��ادات خوراسگانی به شناسنامه 
5748 در تاری��خ 94/3/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- معصومه مصوری خوراسگانی 78 
همسر 2- سید مهدی سادات خوراسگانی 57662 فرزند 3- سید ناصر سادات 
خوراسگانی 57663 فرزند 4- سید اکبر س��ادات خوراسگانی 8200 فرزند 
5- س��ید منصور مصوری خوراس��گانی 9256 فرزند 6- سید رضا سادات 
659 فرزند 7- بدرالسادات سادات خوراسگانی 9255 فرزند 8- زهرا سادات 
خوراسگانی 515 فرزند 9- حشمت السادات سادات 192 فرزند و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف 35977 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمد حس��ن پاک روان دارای شناس��نامه ش��ماره 46920 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7048/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جالل پاک روان به شناسنامه 3598 
در تاریخ 94/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد حسن پاک روان 46920 فرزند 2- حسین 
پاک روان 48688 فرزند 3- بدرالس��ادات پ��اک روان 1815 فرزند 4- اعظم 
الس��ادات پاک روان46921 فرزند 5- مریم پاک روان 48687 فرزند 6- زهرا 
پاک روان 909 فرزند 7- زهره پاک روان 1428 فرزن��د 8- آزاده پاک روان 
1709 فرزند 9- صدیقه عبدالحسینی حس��ین آبادی 48 همسر و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف 35976 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصر وراثت

آقای محمدتقی کریمی دارای شناس��نامه شماره 376 به شرح دادخواست به 
کالسه 7040/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالصمد کریمی حارث آبادی به شناسنامه 29 در 
تاریخ 68/1/12 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 1- رضا کریمی 6 فرزند 2- محمد تقی کریمی 376 
فرزند 3- احمد کریمی 9 فرزند 4- مرتضی کریم��ی 8817 فرزند 5- طاهره 
کریمی حارث آب��ادی 9 فرزند 6- ش��هربانو کریمی حارث آب��ادی 5 فرزند 
7- فاطمه کریمی 7 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35975 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
آگهی حصروراثت

آقای ابراهیم کثیری دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
7034/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده ش��ادروان بهمن کثیری بشناس��نامه 11 در تاریخ 1394/3/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
یک پسر و 4 دختر و یک همسر. 1� ابراهیم کثیری به ش ش 11 نسبت با متوفی 
فرزند 2� فریبا کثیری به ش ش 81 نسبت با متوفی فرزند 3� فریده کثیری به 
ش ش 339 نسبت با متوفی فرزند 4� فرشیده کثیری به ش ش 4002 نسبت با 
متوفی فرزند 5� آزیتا کثیری به ش ش 10347نسبت با متوفی فرزند 6� اقدس 
کثیری به ش ش 50 نسبت با متوفی همس��ر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35974 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

آقای مه��رداد قندی دارای شناس��نامه ش��ماره 7-127050031 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7031/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان رضا قندی بشناس��نامه 3 در تاریخ 
1394/10/9 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر.
1� مهرداد قندی به ش ش 1270500317 نس��بت با متوفی فرزند 2� محسن 
قندی به ش ش 1272214672 نس��بت با متوفی فرزند 3� مژگاه قندی به ش 
ش 73043 نس��بت با متوفی فرزند 4� 6� فرزانه قندی به ش ش 5498 نسبت 
با متوفی فرزند 5� زینت مال به ش ش 58921 نسبت با متوفی همسر والغیر. 
 اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی

 می نمای��د تاهرکس��ی اعتراض��ی دارد ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی نزد او 
 باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  ب��ه دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35973 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

آقای اکبر خادم خراسانی دارای شناسنامه شماره 1720 به شرح دادخواست 
به کالسه 7020/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده شادروان اکرم خانم دانادل بشناسنامه 32336 در تاریخ 
1383/12/10 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 5 پس��ر. 1� علی دانا دل به ش ش 47782 نسبت با 
متوفی فرزند 2� اکبر خادم خراس��انی به ش ش 1720 نسبت با متوفی فرزند 
3� مرتضی خادم خوراسانی به ش ش 1374 نسبت با متوفی فرزند 4� اصغر 
خادم خراسانی به ش ش 1202 نسبت با متوفی فرزند 5� احمد خادم خراسانی 
به ش ش 963نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35792  رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

آقای جمال عکاف زاده دارای شناسنامه ش��ماره 5446 به شرح دادخواست 
به کالسه 7023/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 

چنین توضیح داده شادروان فاطمه کاردان پور بشناس��نامه 129 در تاریخ 
1394/8/29 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 4 پسر و 2 دختر.1� محس��ن عکاف زاده به ش ش 
1111 نس��بت با متوفی فرزند 2� حس��ن عکاف زاده به ش ش 1520نسبت با 
متوفی فرزند 3� علی عکاف زاده به ش ش 190 نسبت با متوفی فرزند 4� جمال 
عکاف زاده به ش ش5446 نسبت با متوفی فرزند 5� فاطمه عکاف زاده به ش 
ش284نس��بت با متوفی فرزند 6� زهرا عکاف زاده به ش ش 1877 نسبت با 
متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35971 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

خانم اکرم یاوری دارای شناس��نامه ش��ماره 60478 به ش��رح دادخواست 
به کالسه 7078/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده ش��ادروان عبدالرضا یاوری بشناس��نامه 644 در تاریخ 
1394/8/22 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همس��ر و پدر و مادر.1� محمدمهدی 
یاوری به ش ش 1273980476 نسبت با متوفی فرزند 2� اکرم یاوری رامشه 
به ش ش 60478 نسبت با متوفی همسر 3� گوهر شاهعلی به ش ش 51 نسبت 
با متوفی مادر 4� حیدر یاوری به ش ش70 نسبت با متوفی پدر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 35970 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

آقای محمدرض��ا رضائی برزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7076/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان خدیجه صادقی برزانی بشناسنامه 1441 
در تاریخ 1391/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 3پسر و 3 دختر.1� علی رضائی برزانی به ش ش 
4 نسبت با متوفی فرزند 2� محمدرضا رضائی برزانی به ش ش 56 نسبت با 
متوفی فرزند 3� محمود رضایی به ش ش 62 نسبت با متوفی فرزند 4� فاطمه 
رضایی برزانی به ش ش9 نسبت با متوفی فرزند 5� صدیقه رضایی برزانی به 
ش ش25 نسبت با متوفی فرزند 6� سکینه رضایی برزانی به ش ش 31 نسبت 
با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35969 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

آقای حسین آزادی دارای شناسنامه ش��ماره 67495 به شرح دادخواست به 
کالسه 7079/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان مهین آزادی بشناسنامه 1412 در تاریخ 1394/9/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 5 پسر.1� حس��ین آزادی به ش ش 67495 نسبت با متوفی فرزند 2� 
محمدرضا آزادی به ش ش 976 نسبت با متوفی فرزند 3� علیرضا آزادی به 
ش ش 186 نس��بت با متوفی فرزند 4� رضا آزادی به ش ش 3455 نسبت با 
متوفی فرزند 5� احمد آزادی به ش ش 2303نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 35968 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی حصروراثت

خانم سمانه رحیمی باوکالت سید مسیح مصطفوی دارای شناسنامه شماره 
207 به شرح دادخواست به کالسه 7080/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان عبداهلل سلطانی بشناسنامه 
1004 در تاریخ 1394/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و یک مادر.1�  سمانه رحیمی به 
ش ش 207 نسبت با متوفی همسر 2� فرنگیس محمدی به ش ش 2280 نسبت 
با متوفی مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 35967 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان 

آگهی حصروراثت
خانم ناهید جامی دارای شناس��نامه ش��ماره 37056 به شرح دادخواست به 
کالسه 7058/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان مرتضی امیدزاد بشناسنامه 789 در تاریخ 1394/8/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1� محمدرضا امیدزاد به ش ش1607 نس��بت با متوف��ی فرزند 2� 
امیرحسین امیدزاد به ش ش 2555 نس��بت با متوفی فرزند 3� حامد امیدزاد 
به ش ش 127557246نس��بت با متوفی فرزند 4� عزت کهالنی به ش ش 210 
نسبت با متوفی مادر 5� حس��ین امیدزاده به ش ش 335 نسبت با متوفی پدر 
6� ناهید جامی به ش ش 37056 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35966 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان.
آگهی حصروراثت

آقای عبدالعلی نبوی نژاد دارای شناس��نامه شماره 112 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 7057/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده شادروان حس��ین نبوی نژاد بشناسنامه 1064 در تاریخ 
1394/6/29 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1� عبدالعلی نبوی نژاد به ش ش 112 نسبت با متوفی 
فرزند 2� عبدالرضا نبوی نژاد به ش ش 45252 نسبت با متوفی فرزند 3� علی 
محمد نبوی نژاد به ش ش 4458 نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35965 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان. 
آگهی حصروراثت

خانم س��عیده حی��دری گرداگونی دارای شناس��نامه ش��ماره 42 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 7052/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان فاطمه صفری ریسمانی بشناسنامه 159 
در تاریخ 1394/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1� غالمرضا حیدری گرداگونی به ش ش1243 
نس��بت با متوفی فرزند 2� محمد حیدری گرداگونی به ش ش 1846 نسبت با 
متوفی فرزند 3� روح انگیز حیدری گرداگونی به ش ش 673 نسبت با متوفی 
فرزند 4� فرنگیس حیدری گرداگونی  به ش ش 523 نسبت با متوفی فرزند 5� 
سعیده حیدری گرداگونی به ش ش 42 نسبت با متوفی فرزند 6� ثریا حیدری 
گرداگونی به ش ش 768 نس��بت با متوفی فرزند 7� سیما حیدری گرداگونی 
به ش ش 120 نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35964 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان.



امروزه تغيير و تحوالت اقتصادي و فرهنگي، رشــد ســريع و 
روز افزون جمعيت و تكنولوژي، باعث شكل گيري شتاب زده 
فضاهاي شهري شده است، بنابراين توجه به اين امر كه زيبايي 
شهر تاثيرات زيادي بر شــئونات مختلف زندگي بشر خصوصا 
ارتقاي كيفي فضاهاي شهري مي گذارد، امري اجتناب ناپذير 
تلقي مي شود. اوايل سال ۷۰ مديريت زيباسازي در مجموعه 
معاونت خدمات شهري فعاليت خود را آغاز كرد و از اوايل سال 
۹۰ نيز به عنوان سازمان زيباسازي شهر اصفهان شناخته شد و 
رسما فعاليت خود را در مجموعه شهرداري اصفهان و با چارت 
تشكيالت تخصصي و نيز هيئت مديره سازمان متشكل از چهار 

معاون شهردار اصفهان آغاز كرد.
اين سازمان با استفاده از ابزارهايي همچون طراحي فضاهاي 
عمومي شهر، ارتقاي كيفي محالت، نمادهاي حجمي، نقش 
برجســته، نورپردازي پروژه هاي شــهري و اماكن تاريخي، 
طراحي هاي نوين مبلمان شهري، مهندسي نصب المان هاي 
شــهري، اجراي آبنما و آبنماد در مناطق شهري، زمينه ساز 
ايجاد بسترهاي نشــاط عمومي و آرامش خاطر شهروندان و 

مشاركت هرچه بيشتر آنها شده است.
از جمله اهداف اين سازمان دستيابي به منظر مطلوب شهري 
با حفظ و تقويت ارزش ها و هويت معماري ايراني- اســالمي، 
ايجاد نمادها و احجام مناسب در محوطه هاي ويژه با رويكرد 
هدايت و توسعه كاربرد هنر ايراني اســالمي شهري، افزايش 
كارايي فضاها، محوطه ها و مبلمان شهري و تجهيز آنها با لوازم 
مورد نياز با توجه به شرايط بومي و اقليمي ، استانداردسازي و 
تنظيم ضوابط و مقررات زيباسازي با توجه به شرايط اجتماعي، 
فرهنگي، اقليمي و غيره، بهبود اثربخشــي گرافيك محيطي، 
رنگ، روشنايي، نورپردازي، فضاســازي شهري، آذين بندي 
و .. در راستاي زيبايي شــهر، افزايش آرامش و نشاط عمومي 
و ارتقاي سالمت رواني- جسماني شهروندان و گردشگران از 
طريق زيباسازي شهر و ارتقاي سطح دانش و بينش مجموعه 
شهرداري، شهروندان و ســاير نهادهاي ذي ربط در خصوص 
زيباسازي شهر و اهميت بخشــي به كيفيت منظر شهري، در 

حوزه هاي گوناگون می باشد.
اما برای آگاهی از فعاليت های اين سازمان در روزهای پايانی 
سال ۹4 و در آستانه فرارسيدن نوروز با مهدی بقايی مديرعامل 

سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان به گفت وگو نشستيم.
 این روزها خبرهایی به گوش می رسد که فعالیت های
 گسترده ای برای زیباتر شــدن شهر اصفهان در حال 

انجام است، درباره این فعالیت ها را توضیح دهید؟
در آستانه فرارســيدن نوروز سازمان زيباســازی شهرداری 
اصفهان در 4 زمينه اساســی شــامل: المان هــای حجمی و 
نمادها، نورپردازی، ديوارنگاره ها و نقاشی های ديواری و اصالح 

ديوارهای بتنی شهر فعاليت می كند.
در خصوص اصالح ديوارهای بتنی در دو بحث اساســی يكی 
حلقه سوم ترافيكی و ديگر زيرگذرهای درون شهری فعاليت 
می كنيم.در اين راستا يك كيلومتر از حلقه سوم ترافيكی شهر 
را بعد از پل غدير تا خروجی گلستان شهدا )اول بزرگراه شهيد 
همت( به عنوان نمونه انجام مــی دهيم كه با صرف هزينه ای 

بالغ بر 25۰ ميليون تومان در حال اجراست.
در حلقه سوم ترافيكی شــهر اصفهان از يك طرف دوره های 
معماری اصفهان را معرفی می كنيم و از سوی ديگر شهيدانی 
را كه نام آنها زينت بخش رينگ ســوم شهر هستند به تصوير 
می كشــيم.در حال حاضر اول بزرگراه شــهيد همت گوشه 
 ای از دوره صفويه را معرفی می كنيم و ســال آينده در ديگر

 ديواره های بتنی شهر به معرفی ســاير دوره های تاريخی، از 
جمله دوره سلجوقيان را معرفی خواهيم كرد.

در زیرگذرهای درون شــهر هم شاهد فعالیت عوامل 
اجرایی هستیم، قرار هســت چه طرح هایی در این 

زیرگذرها اجرا شود؟
 در زيرگذرهای درون شــهری هنرهای اصفهــان را معرفی 
می كنيم؛ اكنون 3 زيرگذر شهری از جمله زيرگذرهای قدس، 

تمدن و شهيد عرب را در دستور كار قرارداده ايم.
در زيرگذر ميدان قــدس هنر تذهيب و نگارگــری با هزينه 
ای بالغ بر 3۰۰ ميليون تومان معرفی می شــود؛ در زيرگذر 
 تمدن به معرفی هنر قلمكاری بــا 1۷۰ ميليون تومان هزينه 
می پردازيم و در زيرگذر شــهيد عرب هنر قلمزنی را معرفی 
خواهيم كرد كه برای اين كار نيز 3۰۰ تا 35۰ ميليون تومان 
هزينه می شــود.البته فعاليت درهر كدام از ايــن پروژه ها با 
مشــورت اســاتيد هنر مربوطه و بزرگان صنايع دستی انجام 
می شــود و به عنوان مثال در زيرگذر قدس استاد صادق زاده 

هنرمند نگارگری كشــوری به طور مستقيم نظارت و فعاليت 
دارد.

در رابطه با المان های حجمــی و نمادها چه اقداماتی 
انجام شده است؟

ديگر فعاليت ما، المان های حجمی و نمادهاست كه در شهر 
اصفهان حدود 15 نماد با صرف هزينه ای بالغ بر 5۰ ميليون 
تومان اجرا خواهد شد.هر كدام يك نخ تسبيح دارد كه روی آن 

پيام های اجتماعی نماد و يا اسم طرح قيد می شود.
سعی كرديم حركت، يكی از محورهای اصلی اين نمادها باشد، 
مثال يكی از ايــن نمادها گل آفتابگردان اســت كه به صورت 

متحرک به سمت نور خورشيد تغيير جهت می دهد.
در طراحــي نمادهاي حجمــي و آبنمادها كه يــا به صورت 
 متحرک هستند و يا نمايي از تحرک را در طراحي خود دارند 
 بــر انتقــال پيــام هــا و مفاهيــم اجتماعي تالش شــده

 است.
 تا قبل از فرارســيدن نوروز اين المان ها و نمادها در ســطح

 شهر و در همه مناطق نصب خواهند شــد .نكته ديگر اينكه 
4 آبنماد هم در ســطح شــهر خواهيم داشــت كه آب در آن 
موضوعيت دارد و موضوعــات آن فضای اجتماعــی دارد .از 
ديگر طرح هــا در قالب نورپردازی، نورپــردازی بر ديوارهای 
 مجتمع های مســكونی با عنــوان ديواره هــای رنگی و نور

نگاره هاست.

در بخش نورپردازی چه فعالیتی شده است؟
در فاز نخست نورپردازی روی ديوارهای مجتمع های مسكونی 
خيابان آبشار دوم انجام شده كه شهروندان می توانند از فراز پل 
غدير نظاره گر آن باشند.البته قرار است تا پايان سال جاری فاز 
دوم آن در خيابان آبشار اول عملياتی شود.طرح نورنگاره نيز در 
اصفهان در حال اجراست كه در اين طرح به وسيله نور تصاوير 
 زيبايی روی ديوارهای بلند مجتمع های مســكونی انداخته 
می شود.يكی ديگر از طرح ها ی سازمان زيباسازی شهرداری 
اصفهان در قالب نورپردازی اســتفاده از نور در هنر شــهری 
 است، در اين طرح از نور برای ايجاد اشكال مختلف به صورت

 المان های نوری استفاده می شود كه با موضوع دست و خانواده 
اجرا می شود.زيرگذر شــهدای غزه از جمله مكان هايی است 
كه طرح نور در هنر شهری در آن اجرا شده و با نور، شكل يك 
چفيه عربی طراحی شده است.افزايش آرامش و نشاط عمومی 
و ارتقای سالمت شــهروندان از طريق زيباسازی شهر يكی از 

اهداف سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان است.
در بخش دیوارنگاره ها و نقاشــی هــای دیواری چه 

اقداماتی انجام شده است؟
3۰ پروژه نقاشــي ديواري در قالب نقاشــي سه بعدي، نقش 
برجســته و نقاشــي خط در نقاط مختلف اين شهر رونمايی 
می شــود كه محتواي اين نقاشــي ها، هويتي، مذهبي، دفاع 
مقدس، ســرگرمي و همچنين شــادي و نشــاط است. پيام 
نقاشــي هاي ديــواري با مضمون دفــاع مقدس و بــا عنوان 
»شــهدا زنده هســتند« اســت و در بين اين نقاشــي هاي 
ديواري، 5 اســم اهل البيت )عليهم ســالم( نيز وجود دارد.

اين نقاشــي ها روي ديوارهاي مجتمع هاي مسكوني واقع در 
حاشيه خيابان هاي اصلي شهر كشــيده مي شود كه رضايت 
مالكان آنها از قبل گرفته شــده اســت.البته ميدان هاي الله 
و عليخاني، چهارراه ارتــش و خيابان هاي ســروش و الهور 
از جمله مكان هايي اســت كه نقاشــي هاي ديــواري در آن 
 نقاط در حــال اجراســت و در هفتــه زيباســازي رونمايي 
مي شــوند.براي افزايش دوام اين نقاشــي ها، از رنگ هايي 
استفاده شده كه گرما و ســرما تا هفت يا هشت سال آسيبي 
به آنها وارد نكند.نكته قابل توجه اين اســت كه فضاي شــهر 
اصفهان ظرفيت زيادي براي زيباسازي دارد و اين عالقه مندي 
وجود دارد تا خالقيت هاي هنري جديد را معرفي كنيم ولي 
مشكالتي در اين خصوص وجود دارد چرا كه اصفهان پيشينه 
غني فرهنگي و هنري دارد و بايد كارهايي فاخر و در خور شان 

شهر در آن انجام شود.
چه خبرخوشی برای شهروندان در ایام نوروز 95 دارید؟

در آستانه فرارسيدن ســال جديد اولين بادنماد شهر اصفهان 
نيز در حال جانمايی اســت و جانمايی مكانی برای بازسازی 
يك فضای بازی چوگان نيز در حال انجام می باشــد.در ايام 
نوروز ۹5 پروژه پرنده های مينايی در سطح شهر اصفهان اجرا 
 شده كه شــهروندان در همه جای  شهر شاهد تعداد زيادی از 
پرنده هــای مينايی خواهند بــود، اين يك كار فضاســازی 
 شهری اســت كه باالی آن طرح اســليمی به مناسبت تولد

 حضرت زهرا)س( دارند.
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 محمد ايزدخواستی دبير كميته گردشــگری در نشست چندجانبه با رييس 
دفتر تبليغات اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر كشورهای 
پيشرفته از عرصه های پژوهش، دانش، فناوری عبور كرده و به حوزه خالقيت 

وارد شده و در اين زمينه سرمايه گذاری می كنند.
وی با پيشنهاد اينكه دفتر تبليغات اســالمی بايد در زمينه ايجاد مراكز رشد 
در اين دفتر اقدام كند، افزود: به يقين اصل رســيدن به مراكز رشد مورد نياز 
 دانشــگاه ها و مراكز حوزوی است اما در اين عرصه داشــتن مدل بسيار مهم

 است.
استفاده از مفاهیم قرآنی در قالب هنرهای تجسمی در سطح شهر 

اصفهان
مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان نيز در اين ديدار به توافق با 
دفتر تبليغات اسالمی اصفهان اشاره كرد و گفت: بر اساس اين توافق از سال 
آينده با همكاری ميز توسعه و تعميق فرهنگ قرآنی، مفاهيم و آيات قرآنی در 

قالب هنرهای تجسمی در سطح شهر ارايه می شود.
مهدی بقايی با اشاره به اينكه ســند جامع زيباسازی اصفهان در حال تدوين 
است گفت: در مراحل تدوين سند زيباسازی شهر اصفهان، در تعامل با دفتر 
تبليغات اسالمی اصفهان مولفه های نمادين شهر اســالمی احصاء و در نظر 

گرفته می شود.
وی به تشريح پروژه های سازمان زيباســازی پرداخت و گفت: تا پايان سال 
جاری در حدود ۶۰ تا ۷۰ پروژه زيباسازی شهری به شهروندان تقديم خواهد 

شد.  
بقايی افزود: اين طرح ها در پيشخوان اول در قالب ديوارنگاه ها، نورپردازی، 
نمادهای حجمی و اصالح ديوارهای بتنی بزرگراه ها و زيرگذرها ارايه می شود 

و سال آينده نيز پيشخوان 2 اين سازمان اجرايی خواهد شد.
 شهر اصفهان خشن شده و لطافت خود را از دست داده است

رييس دفتر تبليغات اسالمی اصفهان نيز در اين ديدار گفت: فضاهای عمومی 
شــهری به مثابه مدرسه محيطی اســت و ادراک، تداعی و احساس انسان را 

هدايت می كند. 
حجت االسالم محمد قطبی افزود: ســازمان زيباسازی اصفهان حركت روبه 
جلو و به سمت زنده سازی و هويت بخشی به شهر را دنبال می كند كه حركتی 

اميدبخش است و آينده خوبی برای آن پيش بينی می شود.
وی ادامه داد: محيطی كه ما در آن زندگی می كنيم بايد به سبكی طراحی شود 
كه احساس دلبستگی، تعلق و خاطره انگيزی را به افراد جامعه منتقل كند كه 

الزمه آن ايجاد تحوالتی مثبت در فضای محيطی شهر است.
رييس دفتر تبليغات اســالمی اصفهان با ابراز تأسف از اين كه 4۰ تا 5۰ سال 
گذشته سبك شهرسازی بيشتر به سمت استفاده از موادی مانند بتن و فوالد 
رفته است، تصريح كرد: شهر اصفهان خشن شده و لطافت خود را از دست داده 
و الزم اســت كه تحول و خالقيتی در آن ايجاد شود تا شهر زنده و هويت مند 

شده و افراد بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

زیباسازی اصفهان با بهره گیری
 از مفاهیم قرآنی

مهدی بقایی:

شهر زیبای خدا،
 زیباتر از نصف جهان شده است

با حضور معاون رییس جمهور صورت می گیرد؛

بهره برداری از بزرگ ترین آکواریوم 
کشور در اصفهان

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

خدمت رسانی هزار دستگاه تاکسی 
به مسافران نوروزی 

چهارشنبه سوری یک آیین امروزی

تونــل آكواريــوم نــاژوان، بــه عنــوان نخســتين و بزرگ تريــن تونل 
 آكواريوم كشــور با حضور معــاون رييس جمهــور در اصفهــان افتتاح 

می شود.
تونل آكواريــوم ناژوان به عنوان نخســتين و بزرگ تريــن تونل آكواريوم 
كشور به صورت مشاركتی با ســرمايه گذار خارجی در مســاحتی بالغ بر 
 3 هــزار و 5۰۰ مترمربــع در ارتفــاع منهــای ۶ متر زيرزميــن احداث

 شده است.
اين مجموعه شــامل 33 آكواريوم پنج تــا 1۰ متری اســت و به صورت 
دنيای 35 متری زيــرآب، حجم يك هزار و 8۰ مترمكعــب آب را در خود 
جای می دهد و شــهروندان می توانند در كنار و باالی سر خود زيباترين و 
 كمياب ترين گونه های دريايی را ببينند و بودن در فضای اقيانوس را تجربه 

كنند.
در اين تونل آكواريــوم از پنج اقيانــوس دنيا گونه هــای مختلف آبزيان، 
 ماهيان آب های شــور و شــيرين، ســتاره دريايی و ... به نمايش گذاشته 

می شوند.
تونل آكواريوم ناژوان در قالب بيســتمين برنامه از طــرح هر »هفته چند 
افتتاح«، امروز با حضور مسعود سلطانی فر، معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كشور، شهردار اصفهان، 

رييس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به بهره برداری می رسد. 

مديرعامل سازمان تاكسيرانی شهرداری اصفهان گفت: هزار دستگاه خودرو 
وظيفه خدمت رسانی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

 حسين جعفری اظهار كرد: جهت ارايه خدمات، تسهيالت مناسب و رفاه 
مسافران نوروزی 1۶ ايســتگاه در قالب ستاد نوروزی وظيفه ارايه خدمات 
حمل و نقلی به مسافران و گردشگران شهر اصفهان را در ايام نوروز برعهده 
دارند. وی افزود: اين ايستگاه ها در مراكز اصلی گردشگری، تفريحی و مراكز 

خريد و هتل ها تعيين شده است.
جعفری با اشــاره به اينكه رعايت اصول و قوانين حاكم بر محاســبه نرخ 
كرايه ها از دغدغه مسئوالن سازمان تاكســيرانی می باشد، تصريح كرد: 
كليه تاكسی های مستقر در ايستگاه های مذكور مجهز به سيستم سامانه 
هوشمند تاكســی بوده و نرخ كرايه ها توسط اين سامانه محاسبه می شود 

بنابراين امكان دخل و تصرف توسط افراد غير مسئول سلب شده است.
وی تاكيد كرد: نظارت بر ارايه خدمات حمل و نقل ايمن، سريع و با كيفيت، 

از وظايف سازمان تاكسيرانی می باشد.
مدير عامل سازمان تاكسيرانی شهرداری اصفهان ضمن اشاره به نظارت ويژه 
بازرسان سازمان در ايام نوروز بر عملكرد رانندگان تاكسی خاطرنشان كرد: 
كليه مسافران و شــهروندان می توانند انتقادات، پيشنهادات و يا شكايات 
خود را از طريق شماره تماس های ۰3135۶88۰۰8 -۰3135۶88۰۰۹ 

و  شماره پيامكی 2۰۰۰۰2۶1 مطرح كنند.

يك پژوهشگر مردم شناسی گفت: از چهارشنبه سوری در آيين كهن 
نامی برده نشده و اين آيين يك آيين معاصر است. 

اميد شيوا اظهار كرد: چهارشنبه سوری يكی از مراسم  پيش نوروزی 
است.

 اين گروه مراسم، آداب و رسومی است كه ايرانيان قبل از برگزاری 
نوروز و آغاز بهار انجام می دهند. 

وی بــا بيــان اينكــه چهارشنبه ســوری بــه هيــچ عنــوان در 
آيين هــای ايران باســتان نيســت، افــزود: چهارشنبه ســوری 
آيينی اســت كه می توان گفــت از دوره معاصر ايجاد شــده و در 
 هيچ يــك از منابع ايــران كهن از جمله اوســتا نامــی از آن برده

 نشده است. 
ايــن پژوهشــگر مردم شناســی ادامــه داد:  آنچه كــه در متون 
كهن بوده جشن ســده اســت و گويا ايرانيان به دليل ارج نهادن 
به نوروز گوشــه ای از جشن ســده را در چهارشــنبه آخر سال راه 
انداخته اند. به هميــن دليل چهارشنبه ســوری را احترام به آتش 
 می دانيــم كه نمــادی از گرما و نــور و يكی از چهــار عنصر اربعه 

است. 
شيوا تصريح كرد: اين آيين در سال های اخير متفاوت شده و آنچه 
امروز از چهارشنبه ســوری می بينيم به هيچ عنوان آيينی كه قبال 
بوده، نيســت. در اين آيين در حقيقت آتش و گرمــا و نور و بركت 
مورد اهميت بوده كه در عصر حاضر ايــن  ارزش نهادن اصال مورد 

توجه نيست.

وی اضافه كرد: به دليل اينكه آتش و احترام  به آن به عنوان يكی از 
عناصر اربعه در متون  كهن بسياری از ملل وجود دارد، به اين نتيجه 
می رسيم كه ايرانيان در آن زمان آتش را به عنوان نماد نور و روشنی 

و زايش مورد احترام قرار می داده اند.
اين مردم شناس با طرح اين سوال كه از چه زمانی چهارشنبه سوری 

پديدار شده است؟ 
خاطرنشان كرد: در دوره كهن چنين آيينی نبوده و احتماال از دوره 

جديد به وجود آمده است.
شيوا در پاسخ به اين سوال  كه نســل جديد چگونه می تواند با اين 
آيين ها و حقيقت آنها آشــنا شــود، گفت: نمادها و اســطوره ها را 

نمی شود حقيقت يابی كرد، نمادها و آيين ها را بايد اجرا كرد.
وی ادامه داد: اگر در هر آيينی به دنبال حقيقت باشيم، راه به جايی 

نخواهيم برد. 
اين آيين ها ناشــی از باورها و فولكلور ايرانيان است كه اجرای آنها 

باعث هويت زايی می شود. 
اين پژوهشگر افزود: بهترين راه يادآوری اين آيين ها مطالعه متون 
كهن است. به عنوان نمونه متونی كه از دوره صفويه برجای مانده به 
نحوه برگزاری مراســم و آيين ها توسط پادشاهان مراسم و آيين ها 

اشاره شده است.
شيوا تأكيد كرد: برای يادآوری اين آيين ها احتياج به يك فرهنگ 
آيين های ايرانــی داريم كه در آن متون جمع آوری، ريشــه يابی و 

ارايه شود.

مديرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان از آماده 
باش آتش نشاني امشب خبر داد و گفت: خودروهای آتش نشانی در مكان های 
شلوغ و پرترافيك شهر مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه سريع تر خود 

را به محل حادثه برسانند.
  بهزاد بزرگزاد اظهار كرد: متاسفانه در شب چهارشنبه آخر سال برخی افراد با 

بی احتياطی، سال جديد را با تلخی شروع می كنند.
مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اقدامات فرهنگی ســازمان برای جلوگيري از حوادث احتمالي در چهارشنبه 
سوري تصريح كرد: بروشورهايي حاوي اطالعات الزم در رابطه با مواد شيميايي 

توزيع شده است.
بزرگزاد خاطرنشان كرد: خطر اشتعال بنزين بيشتر از نفت مي باشد لذا الزم 
است خانواده ها در اين زمينه دقت الزم را داشته و نكات ايمني را به فرزندان 

خود آموزش دهند.
وی اظهار كرد: از رنگ فروش ها نيز درخواست می شود كه تا در صورت تقاضا 

براي خريد مواد شيميايي از فروش آن به نوجوانان و جوانان خودداري كنند.
مديرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ايمنــی شــهرداری 
اصفهــان با اشــاره بــه ايــن امر كــه بهتريــن گزينه هــاي آموزشــي و 

پيشــگيري در حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال والديــن هســتند، 
 ادامــه داد: از والديــن و مســئوالن واحدهــاي آموزشــي درخواســت

 مي كنيم با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از خطرات و عوارض وحشتناک 
بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاه و مطلع كنند.

بزرگــزاد تاكيــد كــرد: بــه والديــن توصيــه مــي شــود از آنجايي كه 
كــودكان و نوجوانــان بــه زشــتي عمل خــود واقــف هســتند و معموال 
پس از خريــداري مــواد محترقــه آنهــا را در نقــاط غيرقابــل ديد مثل 
انبــاري، زيرزمين، بالكن، كيف و وســايل شــخصي و ... مخفــي مي كنند 
 كه ايــن امر از عوامل بــروز حريق و حادثه مي باشــد لذا توصيــه مي كنيم 

اين گونه محل ها را بررسي و نظارت كنند.
وی بيان كرد: مراقب رفتارهاي خطرناک و ناهنجار افراد باشــيد و در صورت 
لزوم مراتب را به واحدهاي گشتي نيروي انتظامي و يا پليس 11۰ اطالع دهيد 
و همچنين از سوزاندن وسايل يا مواد غير متعارف مانند كپسول گاز، الستيك 
 و آمپول و اســتفاده از مواد آتــش زا نظير بنزين، الكل، كاربيــت و مانند آن 
 جدا خــودداري كنيــد و از برپايي آتــش در معابــر باريــك و در نزديكي

  پست هاي برق يا ايســتگاه هاي تقليل فشــار گاز و پاركينگ هاي عمومي 
خودداري كنيد.

شهردار اصفهان با اشاره به اينكه عضو شبكه جهانی »پاسداشت از ميراث 
فرهنگی نامملوس« است، گفت: ويژه برنامه نوروزگاه به همت شهرداری 

اصفهان و با همكاری سازمان ميراث فرهنگی از امروز كليد می خورد.
 مهدی جمالی  نژاد شهردار اصفهان گفت: نوروز مهم ترين جشن ايرانيان از 
دوران گذشته تاكنون است و مبدأ گاه شماری ايرانی و طبيعت محور است.

وی با اشاره به اينكه نوروز، گستره جغرافيايی زيادی دارد، گفت: نوروز فقط 
در ايران برگزار نمی شود بلكه مردم منطقه جغرافيايی وسيعی از آسيای 

ميانه و خاورميانه آن را جشن می گيرند.
جمالی نژاد افزود: به دليل اهميت نوروز، به عنوان پرونده ای مشــترک با 
كشورهای آذربايجان، هند، قرقيزستان، پاكستان، تركيه و ازبكستان و با 

مديريت ايران به ثبت جهانی رسيده است.
شــهردار اصفهان در ادامه گفت: نوروز با افســانه ها و اسطوره های بسيار 
كهنی گره خورده و آداب و آيين خاصی هم در برگزاری جشــن  ها مانند 
سفره هفت سين، ديد و بازديد، ســبزه در آب انداختن در روز سيزدهم 

نوروز آن وجود دارد.
جمالی  نژاد با پاسداشت از اين ميراث ناملموس جهانی، افزود: شهرداری 
 اصفهان عضو شــبكه جهانی پاسداشــت از ميراث فرهنگــی ناملموس

 می باشــد، در همين راســتا با برگزاری ويژه  برنامه نوروزگاه با همكاری 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و نيز ديگرنهادهای 
مرتبط در كاخ موزه چهلستون اصفهان از تاريخ 24تا 28 اسفندماه ۹4 و 
شهر روياها از تاريخ 1 تا 13 فروردين ماه ۹5 تصميم دارد تا تجلی بخش 

دوباره آيين های نوروزی و آداب و رسوم ارزشمند آن باشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

نیروهای آتش نشانی امشب آماده باش هستند
شهردار اصفهان:

ویژه برنامه »نوروزگاه«  پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس است
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 کار سخت بچه غول 
برای بازگشت به ترکیب

 بخت کدام تیم برای قهرمانی 
در پانزدهمین دوره لیگ برتر بیشتر است؟

از تیم کاراته قهرمان جهان تقدیر می شود

سیری در دنیای ورزش

 چند س��ال پیش کش��تی گیری با موهای طالیی در عین جوانی چهره ش��د و 
عناوین زیادی کسب کرد، اما خیلی زود از دیده ها محو شد و به حاشیه رفت.

محسن قاسمی در حالی که20 سال بیشتر نداشت موفق به کسب مدال طالی 
بزرگساالن آسیا در مسابقات سال 2011 ازبکستان در وزن 74 کیلوگرم شد که 
کارشناس��ان از او به عنوان یکی از آینده داران کشتی نام می بردند، اما نتوانست 

این مسیر صعوی را ادامه دهد.
وی در اواخر سال 91 بر اثر سانحه ای که با موتورسیکلت رخ داد، پایش شکست 
و بعد از آن دیگر در رقابت های کش��تی نتوانس��ت آن طور که باید و شاید ظاهر 

شود و کم  کم از سطح اول کشتی کشور محو شد.
 قاس��می بع��د از روند روبه رش��د و صعودی که داش��ت خیل��ی زود با حمایت 
محمد بنا به تیم ملی بزرگس��االن رس��ید و همان قدر سریع هم گرفتار حاشیه 
 ش��د و چند س��الی را دور از کشتی بود به طوری که کمتر کسی فکر می کرد او 
 توان بازگش��ت به وررش حرفه ای را داش��ته باشد، اما در مرحله جدید اردوهای 
تیم ملی کش��تی فرنگی، محمد بنا که خودش کاش��ف این کش��تی گیر بود و 
خودش او را قهرمان آس��یا کرد با دعوت این کش��تی گیر به اردوهای تیم ملی 

انگیزه را بار دیگر در قاسمی زنده کرده است.
قاس��می که 25 سال بیش��تر سن  ندارد بعد از 4 سال دوری از ورزش حرفه ای، 
 عزم��ش را ج��زم کرده اس��ت که جب��ران مافات کن��د و بار دیگر خ��ودش را 
 به دوبنده تیم ملی برساند. در تمرینات اخیر تیم ملی کشتی فرنگی نیز محمد بنا 

نگاه ویژه ای به او دارد و به شدت مراقب عملکردش است.

فرنگی کار وزن ۶۶ کیلوگرم کش��ورمان گفت: من، س��وریان و بشیر باباجان زاده 
 می خواهیم س��همیه های تیم ملی کشتی فرنگی در مس��ابقات المپیک 201۶ 
را کامل کنیم. امید نوروزی در خصوص مسابقات سهمیه المپیک در قزاقستان 
اظهار داش��ت: تمرینات بس��یار خوبی در این مدت پشت سر گذاشتم و با وجود 
اینکه وقفه  کمی در تمریناتم ایجاد شد، اما اکنون شرایط خوبی دارم و با بهترین 

وضعیت راهی قزاقستان می شوم.
وی در خص��وص اینکه آیا مصدومیتش بهبود پیدا کرده یا نه خاطرنش��ان کرد: 
دچار مصدومیت شدیدی شده بودم، اما با کارهای پزشکی که انجام دادم، اکنون 
 بهتر هس��تم و درد کمی را احس��اس می کنم و با تمام توان باید در مس��ابقات 

کسب سهمیه حضور پیدا کنم تا بتوانم سهمیه این وزن را به دست آورم.
فرنگ��ی کار وزن ۶۶ کیلوگرم کش��ورمان عنوان کرد: در این وزن کش��تی گیران 
خوب��ی حضور دارند، اما من ه��م با تجربه ای که از المپی��ک قبلی و مدال های 
جهانی که به دست آوردم، سعی می کنم پس از چندین وقفه حضور در مسابقات 
 رسمی بتوانم در نهایت سهمیه این وزن را کسب کنم تا همراه حمید سوریان و 
بش��یر باباجان زاده که سهمیه المپیک را کسب خواهند کرد، تعداد سهمیه های 

تیم کشتی فرنگی که در مسابقات المپیک شرکت می کنند را کامل کنیم.
نوروزی ادامه داد: محمد بنا در این چند وقت آنالیز کاملی از کشتی گیران برای 
ما انجام داد و من هم فیلم کشتی برخی از حریفانم را آنالیز کردم، البته با بیشتر 
کشتی گیرانی که در این وزن روی تشک خواهند رفت، در این چند سال کشتی 

گرفته ام و چندان با فضا غریبه نیستم.

 باش��گاه االهل��ی ام��ارات اعالم ک��رد که هیچ مش��کلی ب��رای میزبانی 
بازی النصر عربستان با ذوب آهن ایران در لیگ قهرمانان آسیا ندارد.

باش��گاه النصر عربستان ورزش��گاه اختصاصی االهلی امارات را به عنوان 
میزبان بازی خود با ذوب آهن ایران در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد 
و این باشگاه اماراتی هم در بیانیه ای موافقت خود را با میزبانی دیدار این 

باشگاه عربستانی با ذوب آهن اعالم کرد.
 عبدا... بن س��عید الناب��وده، رییس هیات مدیره باش��گاه االهلی امارات 
 در گفت و گویی که با س��ایت رس��می این باش��گاه داشت، عنوان کرد: 
ما رابطه بس��یار خوبی با برادران عربستانی خود داریم. هیچ مانعی برای 
میزبان��ی بازی این تیم ب��ا ذوب آهن نداریم و در باش��گاه ما همواره به 
 روی آنها باز اس��ت. منتظر اعالم موافقت کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 

خواهیم ماند و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا هنوز تصمیم نهایی خود را درباره اختالف 
فوتبالی ایران با عربستان نگرفته و قرار است که امروز به صورت رسمی 

جمع بندی خود را در این زمینه اعالم کند.
 ب��ه احتمال خیل��ی زیاد AFC ب��ا برگزاری ب��ازی نماین��دگان ایران 
 با عربس��تان در کش��ور ثالث موافقت خواهد کرد، چ��را که پیش از این 
به دو کش��ور اعالم کرده بود که چنانچه اختالف سیاس��ی خود را حل 
 نکنند بازی در کش��ور ثالث برگزار خواهد ش��د و ت��ا االن هیچ تغییری 

در روابط دو کشور به وجود نیامده است.

بازگشت ستاره مو طالیی می خواهیم سهمیه های کشتی فرنگی
 در المپیک را کامل کنیم

چراغ سبز اماراتی ها به سعودی ها
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 مدافع پرتجریه تیم فوتبال اس��تقالل کار بسیار س��ختی برای بازگشت 
به ترکیب اصلی پیش روی خواهد داشت.

 پرویز مظلومی قبل از بازی با پدیده مشهد، حنیف عمران زاده را از لیست 
18 نفره خود کنار گذاشت تا همه بدانند سرمربی استقالل با این بازیکن 

دچار مشکل شده است.
 گرچه امین حاج محمدی، مدافع جوان آبی ها در 2 بازی گذشته استقالل 
برابر راه آهن یزدان و پدیده مش��هد عملکرد خوبی نشان داده و به همراه 
سایر مدافعان و سید مهدی رحمتی دروازه تیمش را بسته نگه داشته است 
اما دلیل کنار گذاشتن حنیف عمران زاده به مسائل انضباطی برمی گردد. 
پیش از بازی استقالل و راه آهن و قبل از آخرین تمرین وقتی عمران زاده 
متوجه می شود جایی در ترکیب اصلی ندارد، محل تمرین را به نشانه قهر 
ترک می کند و همین اتفاق باعث دلخوری شدید مظلومی می شود تا از 
لیست 18 نفره آبی ها در بازی با پدیده هم کنار گذاشته شود. با این شرایط 
 عمران زاده کار بس��یار سختی برای بازگش��ت به ترکیب اصلی استقالل 

پیش روی خواهد داشت.

 پانزدهمی��ن دوره رقابت ه��ای لیگ برتر که در پایان هفته بیس��ت و س��وم 
به تعطیالت رفت، از روز دوازدهم فروردین در شرایطی مجددا آغاز می شود که 

چهار تیم از بخت بیشتری برای رسیدن به قهرمانی برخوردارند.
 معادالت قهرمانی این فصل لیگ برتر بس��یار پیچیده شده است، روی کاغذ 
تیم های زیادی وجود دارند که می توانند قهرمان لیگ برتر شوند. با این حال 
معموال آخرین روزهای لیگ امتیاز گیری بسیار س��خت تر از روز های دیگر 

می شود.
 درس��ت همین جاس��ت ک��ه باید ب��ازی ه��ای تیم ه��ا را ت��ا پای��ان فصل 
 در نظ��ر گرف��ت. دیدارهای مس��تقیم و دی��دار با رقب��ای ب��االی جدولی و 
 تیم هایی که در حال س��قوط هستند بسیار با اهمیت اس��ت و در محاسبات 

باید لحاظ شوند.
اگر چهار تیم ب��االی جدول را ب��ه عنوان تی��م هایی که احتمال بیش��تری 
 برای قهرمانی دارند در نظ��ر بگیریم، دیدار های باقی مانده آنها بس��یار مهم 
می ش��ود. به نظر می رس��د با ای��ن برنامه باق��ی مانده دیدارهای اس��تقالل 
 تهران س��خت تر از دیگر رقبا باش��د با این توضیح که اس��تقالل سرنوشتش 

دست خودش است.
  از س��وی دیگ��ر اس��تقالل خوزس��تان ه��م ب��ا توج��ه ب��ه برنام��ه و

 بازی هایش در اه��واز فرصت بزرگی دارد برای آنکه قهرمان لیگ برتر ش��ود 
 و نهایتا پرس��پولیس که به نظر می رس��د نس��بت به اس��تقالل خوزستان و 

استقالل تهران بتواند بیشتر از بازی های باقی مانده امتیاز بگیرد.
 هر چه هس��ت باید صبر کرد و دید در این تورنمنت نفس گیر ک��ه دوباره از
دوازده فروردین استارت می خودرد کدام تیم توان تحمل فشار بیشتری را دارد.

  بعد از گذش��ت نزدیک به 15 ماه کس��ب عنوان قهرمانی جهان، اعضای
  تیم کاراته در مراسم تقدیر از قهرمانان حاضر شده و جوایز خود را دریافت

می کنند.
آبان ماه سال گذشته کاراته ایران دست به کار بزرگی زد. اعضای تیم ملی 
در بخش کومیته تیمی با شکست همه رقبا بعد از 50 سال موفق به کسب 

مدال طالی تیمی جهان برای نخستین بار شد.
 بعد از بازگشت این تیم فدراس��یون کاراته دچار حواشی متعددی شد و 
وعده های تقدیر از قهرمانان عملی نش��د و تا اینکه مهرماه س��ال جاری 
مدیریت فدراسیون دستخوش تغییر شد و طباطبایی به عنوان سرپرست 

فدراسیون فعالیت خود را آغاز کرد. 
پس از انتشار خبر برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان با خبر شدیم اعضای 
 تیم ملی کارات��ه که موفق به کس��ب مدال طالی جهان ش��ده بودند نیز 
در این مراس��م حضور پیدا کرده و پس از گذشت نزدیک به 15 ماه جوایز 

خود را دریافت می کنند.
ذبیح ا... پورش��یب، س��جاد گنج زاده، ایمان س��نچولی، ابراهیم حس��ن 
 بیگی، سامان حیدری، در بخش کومیته تیمی موفق به کسب مدال طال 
ش��دند. همچنین امیر مهدیزاده با م��دال برنز جهان، گن��ج زاده با مدال 
 نقره، حمیده عباس��علی با مدال نقره بخش انفرادی در این مراسم حضور 
پیدا خواهند کرد. تیم ملی ایران با هدایت مس��عود رهنما، س��ید شهرام 
 هروی، مه��دی جعفری، حس��ین روحانی و س��یدمحمد حس��ینی در 

رقابت های جهانی به این موفقیت دست پیدا کرد.

سومین هفته از مس��ابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان 
ایران با برگزاری دو دیدار با تیم های ازبکستانی آغاز می شود.

مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا به دور سوم رسید 
و در این مرحله نمایندگان ایران به مصاف رقیبان خود  می روند، به امید این که 
روند مناسبی را که داشته اند، دنبال کنند. در اولین روز از این مسابقات دو نماینده 
کشورمان یعنی سپاهان و تراکتورس��ازی به مصاف دو تیم ازبکستانی می روند 
که این دیدارها قبل از پایان سال 94 برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

سپاهان ایران - لوکوموتیو ازبکستان
 زردپوش��ان اصفهانی ایران، طوفان زرد آس��یا، فینالیس��ت لیگ قهرمانان آسیا 
یا همان سپاهان، شروع خوبی در این فصل از مس��ابقات داشت. مسابقات لیگ 
 قهرمانان آسیا در سال 201۶ برای س��پاهان خوش یمن بود و این تیم توانست 

با پیروزی کار را آغاز کند.
 هرچند در بازی برگش��ت مقابل النصر امارات با همان نتیجه 2 بر صفر که برنده 
ش��ده بود، بازنده ش��د تا همه چیز برای شاگردان استیماچ مس��اوی شود. حاال 
سپاهان و النصر به صورت مشترک صدرنشین جدول گروه A مسابقات هستند 
و در هفته سوم باید برای صدرنش��ینی مقتدرانه تر به مصاف حریفان شان بروند. 

سپاهان با لوکوموتیو ازبکستان مصاف خواهد داد که اکنون دو تساوی به دست 
آورده و مطمئنا به دنبال کسب اولین پیروزی است، اما شاگردان ایگور استیماچ 
باید در خانه با لوکوموتیو ازبکس��تانی ها به صدر جدول یورش ببرند. النصر دیگر 
صدرنش��ین این گروه، با االتحاد عربس��تانی بازی دارد که همیشه جزو تیم های 

قدرتمند آسیا محسوب می شود.
پاختاکور ازبکستان - تراکتورسازی تبریز

تراکتورسازی در دو بازی ابتدایی لیگ قهرمانان آس��یا قدرت خود را به رخ رقبا 
 کشیده اس��ت. ش��اگردان امیر قلعه نویی با یک پیروزی 4 بر صفر و یک پیروزی 
یک بر صفر مقابل الجزیره امارات صدرنشین بالمنازع گروه C لیگ قهرمانان آسیا 
هستند و حاال برای ادامه قدرت نمایی باید در ازبکستان به مصاف تیم پاختاکور 
بروند، تیمی که شاید در دو بازی ابتدایی فقط یک امتیاز کسب کرده، اما قدرت 

این تیم در لیگ ازبکستان غیرقابل انکار نیست.
 با توجه به اینک��ه پاختاکور در خانه از تراکتورس��ازی پذیرایی می کند، مطمئنا 
کار برای شاگردان قلعه نویی سخت خواهد ش��د، اما سرخپوشان تبریزی نشان 
داده اند که از پس هر حریفی بر می آیند و باید دید در پایان سال 94 موفق به ادامه 

صدرنشینی هستند یا نه.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

تراکتورسازی به دنبال سومین برد آسیایی

ناکامی ه��ای متوال��ی س��پاهان در لیگ برتر 
هواداران ای��ن تی��م و فوتبال دوس��تان را به 
 یاد نتایج ب��د ذوب آه��ن در لیگ س��یزدهم 
انداخته اس��ت، روندی که اگر متوقف نش��ود 
حتما نیازمند برنامه سازی جدید برای رهایی 

از این وضعیت خواهد بود. 
ش��رایط ناب��ه س��امان ذوب آه��ن   در لیگ 
س��یزدهم، ای��ن نگران��ی را   ب��ه دل تمامی 
اصفهانی ه��ا  انداخت��ه ب��ود که آی��ا این تیم 
می توان��د  در لیگ برتر بماند یا س��قوطی تلخ 

خواهد داشت. 
ذوب آه��ن در دوران ناکامی خ��ود با تعویض 
پیاپ��ی مربیان هم نتوانس��ت ش��وک مثبتی 
به تی��م وارد کن��د و نتیجه های ب��د این تیم 
 ادامه داش��ت و در نهایت توانست با مربیگری 
فی��روز کریم��ی از خط��ر س��قوط نج��ات 
 پی��دا کن��د و خی��ال اصفهانی ه��ا را راح��ت 

کند.
اما این روزها س��پاهان گویی حال و هوای آن 
روزهای ذوب آه��ن را برای فوتبال دوس��تان 

اصفهانی زنده کرده است. 
در ابتدای این فصل، طالیی پوشان با حسین 
فرک��ی نتایجی به نس��بت خ��وب را گرفتند، 
اما ف��ارغ از نتیجه های نوس��انی ک��ه همراه با 
مش��کالت و حاشیه هایی برای س��پاهان بود، 
دیگر جایی ب��رای فرک��ی نبود و ای��ن مربی 
اس��تعفا کرد تا ش��اید س��پاهان با س��رمربی 
 دیگ��ری بتوان��د رن��گ آرام��ش را ب��ه خود 

ببیند.
پس از استعفای فرکی و آمدن ایگور استیماچ 
نیز س��پاهان با یکی دو بازی خوبی که انجام 
داد، ه��واداران را امی��دوار کرد، ام��ا روزهای 
بد این تی��م در لیگ برت��ر و نتای��ج ضعیفی 
که عل��ی رغم ب��ازی خ��وب س��پاهان دیده 
می ش��ود، هنوز ه��م ادام��ه دارد، هرچند که 
برد این هفته س��پاهان در برابر سیاه جامگان 
 مش��هد، مرهم��ی ب��ر زخم ه��ای ای��ن تیم

 بود.
اگر قیاس��ی بین س��پاهان امروز با ذوب آهن 
لی��گ س��یزدهم داش��ته باش��یم، می بینیم 
س��پاهان به مراتب ش��رایط بهتری دارد زیرا 
این تی��م بازیکنان بزرگی دارد که به واس��طه 
ای��ن بازیکن��ان، هی��چ گاه در خطر س��قوط 
قرار نمی گیرد، ام��ا چیزی که ای��ن روزها به 
نظ��ر می رس��د، ضع��ف در مدیریت باش��گاه 
سپاهان اس��ت که ش��رایط این تیم قدرتمند 
 را ت��ا حد زی��ادی مش��ابه ش��رایط ذوب آهن 

در لیگ سیزدهم کرده است.
ب��رای بررس��ی بیش��تر ای��ن موض��وع و 
 ش��باهت های س��پاهان ام��روز ب��ا ذوب آهن 
لیگ س��یزدهم، خبرنگار ایس��نا  ب��ا محمود 
یزدخواستی و هاشم س��لطانی، دو کارشناس 
فوتبال ب��ه گفت وگ��و پرداخت ک��ه در ادامه 

می خوانید:

 برخ�ی بازیکن�ان از ش�رایط س�پاهان 
سو استفاده کردند

یزدخواس��تی در ای��ن ب��اره اظه��ار ک��رد: 
ذوب آه��ن در آن زمان ثبات��ی در مدیریتش 
دیده نمی ش��د و افراد متعددی در قالب مربی 
به تیم اضافه ش��دند و باعث ش��د تا بازیکنان 
 تمرک��ز کافی ب��رای انج��ام وظیفه خ��ود را 

نداشته باشند.
 وی ادام��ه داد: برخ��ی مربی��ان در ای��ن تیم 
 س��بک بازی مس��تقیم را انتخ��اب کردند که 

مورد پسند بازیکنان ذوب آهن نبود.
 یزدخواس��تی بابی��ان اینک��ه ذوب آه��ن 
بعد از آمدن آذری سروسامان گرفت، تصریح 
 کرد: س��پاهان امروز تقریبا ش��رایطی مشابه 
با ذوب آهن را پیدا کرده و یکی دوسالی است 
که ثباتی در مدیریتش وجود ندارد و متاسفانه 
 برخ��ی بازیکنان از این ش��رایط اس��تفاده یا 
سو استفاده به کادر فنی و یا نظرات کادر فنی 

ایراد گرفتند یا مستقیما دخالت کردند.
این کارش��ناس فوتبال ادامه داد: با مدیریت 
جدی��دی که س��پاهان به خ��ود دی��د باعث 
 ش��د نظرات جدیدی ب��ه تی��م ورود کند و یا 
ب��ه مدیریت باش��گاهی تی��م اعمال ش��ود و 
بازیکنان ب��ه گروه های مختلفی در س��پاهان 
تقسیم شدند که بعضا این گروه ها توجه شان 

در کنار تیم به افراد متفاوت است.
یزدخواس��تی تصریح کرد: برخ��ی بازیکنان 
را سرپرس��ت حمایت می کن��د و برخی دیگر 
را مربیان حمای��ت می کنند که باعث ش��ده 
سلیقه های متفاوتی به سپاهان تحمیل شود 
که یکی از این س��لیقه ها ب��ه آوردن بازیکنان 
 خارج��ی نه چن��دان مس��تعد ب��ر می گردد، 
بهتر بود سپاهان به جای موسایف و ایبرچیچ 
 یک بازیکن خوب در ح��د پریرا اضافه می کرد 
تا ای��ن بازیک��ن در خط حمل��ه بتواند مکمل 

خوبی برای پریرا باشد.
کنار گذاشتن عقیلی لزومی نداشت

 این کارش��ناس فوتبال با اش��اره ب��ه عملکرد 
نه چندان خوب پادوانی، گفت: ورود پادوانی 
باعث حذف عقیلی شد در صورتی که این کار 

اصال لزومی نداشت.
 ای��ن مجموعه نیروه��ای خارجی س��پاهان 
ح��دود40 ی��ا50 درص��د تی��م را تش��کیل 
س��پاهان  ش��ده  باع��ث  ک��ه  می ده��د 
 اصال��ت اولی��ه فوتبال��ی اش را از خ��ود دور

کند.
یزدخواس��تی با بی��ان اینکه طرف��دار عقیلی 
نیس��تم، اما این بازیک��ن رهبر خوب��ی برای 
 س��پاهان ب��ود، ادام��ه داد: االن پراکندگ��ی 
در خ��ط دفاعی دیده می ش��ود که ب��ا وجود 
زحمتی که کرمی برای تیم می کشد، اما چون 
کسی نیس��ت که این پراکندگی را جمع کند 
باعث ش��ده در خط دفاعی، ای��ن تیم ضعیف 

عمل کند.

سپاهان در زمین رهبر ندارد
 این کارش��ناس فوتبال با بیان اینکه سپاهان 
 در زمی��ن رهبر ن��دارد، گفت: عقیلی فش��ار 
بر روی دفاع را دور می ک��رد، اما االن این تیم 

است که فشار را تحمل می کند.
وی با اشاره به اینکه در جام باشگاه های آسیا 
بازیکن��ان خارجی تیم ه��ا بس��یار تاثیرگذار 
 بوده اند، اضافه ک��رد: خارجی های س��پاهان 
در ح��د بازیکنان نیمکت نش��ین تی��م بازی 
می کنند و عدم هماهنگی در خطوط دفاعی که 
ناشی از تغییر زیاد در این تیم است باعث شده 

تا استحکام خط دفاعی سپاهان از بین برود.
یزدخواستی با بیان اینکه س��پاهان در داخل 
زمی��ن اص��ال باالنس نیس��ت، ادام��ه داد: در 
بازی برگشت سپاهان برابر النصر وقتی پریرا 
مهار ش��د س��پاهان به دلیل اینک��ه بازیکنی 
در ح��د پریرا نداش��ت به دنبال دف��اع کردن 
 رفت؛ س��پاهان باید یک بازنگری کلی نسبت 
به تم��ام موجودیتی ک��ه یک تیم را ش��امل 
می شود داشته باشد تا افرادی بیایند که نه بر 

طبق سلیقه شخصی بلکه حرفه ای کار کنند.
برخی ه�ا در س�پاهان باید تغیی�ر رفتار 

دهند یا عوض شوند
وی ب��ا بیان اینک��ه مثلثی در س��پاهان و این 
باش��گاه وج��ود دارد ک��ه اگ��ر تغیی��ر افکار 

ندهن��د باید خودش��ان عوض ش��وند، اضافه 
کرد: متاس��فانه س��پاهان مدیریت صحیحی 
 در داخ��ل و خارج زمی��ن ندارد و نیاز اس��ت 
 تا ای��ن باش��گاه ف��رد ی��ا اف��رادی را در خود 
داشته باشد که تفکرات ش��ان به مدیر اسبق 
 این باشگاه که10 سال در سپاهان بود نزدیک

باشد.
یزدخواس��تی ادامه داد:50 درص��د این تیم 
خارجی هس��تند مگ��ر می ش��ود بگوییم که 
س��پاهان بضاعت مالی ندارد؟ س��پاهان باید 
مدیری داش��ته باشد که درس��ت خرج کند، 
س��اکت مدیر کاملی بود که توانست به خوبی 
تیم س��پاهان را مدیریت کند و اگ��ر این تیم 
می خواهد از این شرایط خارج شود بهتر است 

چنین مدیرانی داشته باشد.
سپاهان مشابه ذوب آهن آن زمانی شده 

که تا سقوط رفت
این کارشناس فوتبال ادامه داد: سپاهان دارد 
به ذوب آهن آن زم��ان بر می گردد که در حال 
سقوط بود که می طلبد این تیم با تجربه ای که 
از ذوب آهن باقی مانده با برنامه ریزی صحیحی 

جایگاهش در جدول را بهبود بخشد.
وی ادام��ه داد: نبای��د ب��ه بازیکن��ی بیش��تر 
 از باش��گاه احت��رام گذاش��ت. ه��م اکن��ون 
 در تیم س��پاهان توجهات به صحبت برخی ها 

ش��ده اس��ت در صورتی که حیات سپاهان به 
باش��گاهش اس��ت و گرنه بازیکن��ان همانند 
بازیکنان گذشته همچون من روزی از این تیم 

خواهند رفت.
بازیکن ساالری برای هر تیمی مضر است

در ادامه هاش��م س��لطانی گفت: اولین عاملی 
که وجود دارد به بی ثباتی مدیریتی و بازیکن 
ساالری بر می گردد که اگر در هر تیمی باشد 

شرایط آن تیم را دگرگون می کند.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ذوب آه��ن در زم��ان 
 » ل��وکا بوناچی��چ «ب��ا هزین��ه ای ک��م 
بس��ته ش��د، ادامه داد: ذوب آهن در نهایت با 
ثبات مربی گری و حمایتی که از گل محمدی 
 شد توانست امروز دوباره به جایگاه اصلی خود

باز گردد.
این کارش��ناس فوتب��ال در واکن��ش به این 
صحب��ت ک��ه ذوب آه��ن فش��اری از ط��رف 
ه��واداران ن��دارد و ش��اید نکته مثب��ت این 
تیم در آن روزه��ا به همین ام��ر برمی گردد، 
گفت: تمام تیم های بزرگ ه��واداران زیادی 
دارند و همیشه نیز با حاش��یه همراه هستند، 
اما باش��گاه س��پاهان باید بتواند این مس��ائل 
را کنت��رل کند، اگ��ر نتوان��د بر ای��ن عوامل 
 غلب��ه کند پس نمی ت��وان گفت تی��م بزرگی

 است.

آیا سپاهان راه ذوب آهن لیگ سیزدهم 
را می رود؟

پائولو مالدینی در بیمارستان بستری شده است و هنوز دلیلش مشخص نیست. 
 وی با انتشار عکسی در صفحه شخصی اینس��تاگرام خود اعالم کرد چند ساعتی 

در بیمارستان بستری بوده است.

لنز دوربین

 کاپیتان افسانه ای میالن روی 
تخت بیمارستان
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آگهی حصروراثت
آقای احمد قاسمی  دارای شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواست به کالسه 
7053/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان محمدرضا قاسمی کیچی بشناسنامه 17 در تاریخ 1394/9/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1ـ احمد قاسمی کیچی به ش ش437 نسبت با متوفی فرزند 2ـ محمود 
قاســمی به ش ش 3983 نســبت با متوفی فرزند 3ـ بتول قاسمی کچی به ش 
ش1384 نسبت با متوفی فرزند 4ـ سمیه قاسمی کیچی به ش ش 2504 نسبت با 
متوفی فرزند 5ـ سمانه قاسمی کیچی به ش ش 12813 نسبت با متوفی فرزند 6ـ 
فاطمه جعفری جبلی به ش ش 18 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35963 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان.
آگهی حصروراثت

آقای جــالل قادری زفــره ئی دارای شناســنامه شــماره 46360 به شــرح 
دادخواست به کالسه 7059/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان محمد قادری زفره ئی بشناسنامه 47 در 
تاریخ 1394/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1ـ صدیقه قادری زفره ئی به ش ش2550نسبت با 
متوفی همسر2ـ اشرف قادری زفره ئی به ش ش 143 نسبت با متوفی فرزند 
3ـ معصومه قادری زفره ئی به ش ش 60466 نسبت با متوفی فرزند 4ـ رباب 
قادری زفره ئی به ش ش 596 نســبت با متوفی فرزند 5ـ فاطمه قادری زفره 
ئی به ش ش 9 نســبت با متوفی فرزند 6ـ حســینعلی قادری زفرئی به ش ش 
1002 نسبت با متوفی فرزند 7ـ جالل قادری زفره ئی  به ش ش 46360 نسبت 
با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م/الف 35962 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان.
آگهی حصر وراثت

خانم پروین حجه فروش دارای شناسنامه شماره 2497 به شرح دادخواست 
به کالســه 7051/94 از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده شادروان رضا حجه فروش بشناسنامه 35855 در تاریخ 
1394/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1ـ احمد حجه فروش به ش ش18نسبت با متوفی فرزند 2ـ 
مصطفی حجه فروش به ش ش 816 نســبت با متوفی فرزند 3ـ شــهناز حجه 
فروش به ش ش 195 نسبت با متوفی فرزند 4ـ بدرالملوک حجه فروش به ش 
ش 40009 نسبت با متوفی فرزند 5ـ فخری حجه فروش به ش ش 2922 نسبت 
با متوفی فرزند 6ـ پروین حجه فروش به ش ش 2497 نسبت با متوفی فرزند 7ـ 
صدیقه محمدنظر به ش ش 43254 نسبت با متوفی همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35961 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان.
آگهی حصر وراثت

خانم طاهره طغرلیان دارای شناسنامه شماره 48882 به شرح دادخواست به 
کالسه 6550/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان حسین طغرلیان بشناسنامه 422 در تاریخ 1383/7/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1ـ خانم ساکت شهرضا به ش ش23 نسبت با متوفی همسر2ـ مصطفی 
طغرلیان  به ش ش 66158 نسبت با متوفی فرزند 3ـ محمد طغرلیان به ش ش 
98 نســبت با متوفی فرزند 4ـ ملیحه طغرلیان به ش ش 132 نسبت با متوفی 
فرزند 5ـ عصمت طغرلیان به ش ش 1686 نســبت با متوفــی فرزند 6ـ عذرا 
طغرلیان به ش ش 1279 نســبت با متوفی فرزند 7ـ مینــا طغرلیان به ش ش 
53646 نســبت با متوفی فرزند 8ـ طاهره طغرلیان به ش ش 48882 نسبت با 
متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م/الف 35960 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان.
آگهی حصروراثت

آقای غالمعلی کچوئی هارلنگ دارای شناســنامه شــماره 39528 به شــرح 
دادخواست به کالسه 7045/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان اکبر کچوئی هارلنگ بشناسنامه 23163 
در تاریخ 1394/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ غالمعلی کچوئی هارلنــگ به ش ش39528 
نســبت با متوفی فرزند 2ـ نســرین کچوئی هارلنگ به ش ش 1096 نسبت با 
متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م/الف 35959 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان.
آگهی حصروراثت

شــماره 7042/94 خانم فرحناز راکی یکمه دارای شناســنامه شــماره 723 
به شرح دادخواســت به کالســه 7042/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده شــادروان محمد حســن طاطائی 
سرشاد بشناســنامه 615 در تاریخ 1394/10/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1ـ علی طاطائی 
سرشــاد به ش ش1273259297 نســبت با متوفی فرزند 2ـ یاسمن طاطائی 
سرشاد به ش ش 1271319144 نسبت با متوفی فرزند 3ـ فرحناز راکی یکمه 
به ش ش 723 نسبت با متوفی همسر 4ـ عصمت جاپلقی به ش ش 2822 نسبت 
با متوفی مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه  
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35957 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان.
آگهی حصروراثت

آقای حسین کبیری دارای شناســنامه شماره 191 به شــرح دادخواست به 
کالسه 6951/94 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان ملک عشوریون بشناسنامه 1701 در تاریخ 85/8/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر و یک همسر به نام ذیل: 1ـ احسان کبیری به ش ش2797 نسبت 
با متوفی فرزند 2ـ ایمان کبیری به ش ش 3808 نسبت با متوفی فرزند 3ـ امین 
کبیری به ش ش 1130065261 نســبت با متوفی فرزند 4ـ حسین کبیری به 
ش ش 191 نسبت با متوفی همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 35956 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان.
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9410420350300478 اجراییــه: شــماره 
9309980350301457شــماره بایگانــی شــعبه: 931457 بموجــب 
درخواســت اجــراي حکــم  محکوم لــه مبنی بــر اجــرای حکــم مربوطه 
بــه شــماره 9410090350303014  و شــماره دادنامــه غیابــی مربوطه 
9409970350300555 محکوم علیه رســول هاشمی فرزند امراله به نشانی 
اصفهان، چهارباغ عباســی، روبروی بازار هنر، پاســاژ محمدی، فروشگاه 
شیکا محکوم است به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته با 
احتساب خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک لغایت زمان تادیه در حق محکوم له ایرج خیراللهی حســین آبادی فرزند 
عبدالرحیم به نشــانی اصفهان، میدان امام بازار بزرگ، مقابل پاســاژ صدر، 
فروشگاه خیرالهی  و پرداخت مبلغ 9000000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 
– خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف: 36190 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9410420350300474 اجراییــه: شــماره 
9409980350300050  شماره بایگانی شعبه: 940062 بموجب درخواست  
وکیل محکوم له مبنی بر اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350302966  
و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970350300757 محکوم علیهم رامین 
شــهنی به نشــانی اصفهان خیابان چمران خ محمدباقر مجتمع گلها بهار 11، 
ورودی ســوم، طبقه همکف واحد 347 و امیر جمشــیدفر به نشانی اصفهان 
شهرستان اصفهان بهارســتان ولی عصر جنوبی، پالک 48 )مجهول المکان 
( محکومند به صــورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3440000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 
4000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان تادیه در حق محکوم له احمدرضا آرین نژاد فرزند 
براتعلی به نشــانی اصفهان خ کاج غربی پ 53  با وکالت جلیل صادقی فرزند 
جواد به نشانی اصفهان خیابان نورباران ابتدای خیابان شریف واقفی، جنب 
بانک تجارت، ساختمان بهمن طبقه پایین و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی 
دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م 

الف: 36189 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9410420350300506 اجراییــه: شــماره 
9409980350300610شــماره بایگانــی شــعبه: 940692 بموجــب 
درخواســت اجــراي حکــم  محکوم لــه مبنی بــر اجــرای حکــم مربوطه 
بــه شــماره 9410090350303331  و شــماره دادنامــه غیابــی مربوطه 
9409970350301297 محکوم علیه فرامرز جانکی فرزند عباسعلی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 86200000 ریال بابت اصل بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه  و پرداخت مبلغ 
3308000 ریال بعنوان هزینه دادرســی در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی 
فرزند داراب به نشانی اصفهان خیابان حکیم بازار قلندرها جنب سرای ستوده 
پخش پوشاک آسیا کدپســتی 8196975753  تلفن همراه 09131114313و 
پرداخت مبلغ 4310000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
. محکوم له مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه 
را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد  در حق صندوق دولت پرداخت 
نماید.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجــرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف: 36188 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9410420350300505 اجراییــه: شــماره 
9409980350300558شــماره بایگانــی شــعبه: 940636 بموجــب 
درخواســت اجــراي حکــم  محکوم لــه مبنی بــر اجــرای حکــم مربوطه 
بــه شــماره 9410090350303330  و شــماره دادنامــه غیابــی مربوطه 
9409970350301230 محکوم علیه شیرین حاتمی ماربینی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 422600000ریال بابت اصل بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیه  و پرداخت 

مبلغ 13248000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له ابراهیم قرهی 
قهی فرزند داراب به نشــانی اصفهان خیابان حکیم بازار قلندرها جنب سرای 
ستوده پخش پوشاک آسیا و پرداخت مبلغ 21130000ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت . محکوم له مکلف است زمان اجرای حکم هزینه 
دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حق صندوق دولت پرداخت نماید. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشــروح و مشــتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالــی1394(. 4 – خودداری محکــوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت 
رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت

 مالی1394(.م الف: 36187 شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان

اجراييه
پرونــده:  شــماره    9410420350300502 اجراییــه: شــماره 
9409980350300356شــماره بایگانی شعبه: 940410 بموجب درخواست 
وکیل محکوم له مبنی بر اجراي حکم مربوطه به شماره 9410090350303307  
و شــماره دادنامه غیابــی مربوطــه 9409970350300871 محکوم علیهم 
1- حمید محمدیان فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان و2- محسن قربانی 
فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان و 3- محبوبه بخشی فرزند کمال به 
نشانی مجهول المکان محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد 
و دو میلیون ریال بابت اصل مانده بدهی به اضافه خســارت تاخیر تادیه در 
پرداخت بدهی براساس قرارداد از تاریخ93/4/21 تا 94/4/14 باضافه پرداخت 
خســارت دیرکرد روزانه 302000 ریال به ماخذ38 درصد سالیانه از تاریخ 
94/4/14 تــا زمان پرداخت و پرداخــت مبلغ 9835000 ریــال بعنوان هزینه 
دادرســی و تعرفه خدمات و مبلغ 86000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق محکوم له موسســه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سیدامین 
جوادی به نشــانی تهران خ کردستان انتهای شــیراز جنوبی نبش خ 6 شرقی 
موسسه مالی و اعتبار عسکریه ط 2 واحد 4 پ 4  با وکالت آقای یاسر شیروانی 
زاده آرانی فرزند علی به نشانی خیابان شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه 
مفید ساختمان مالی و اعتباری عسکریه به کدپستی 8166800000 و پرداخت 
نیم عشــر دولتی حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . محکوم له مکلف 
است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد پرداخت نماید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجــه هفت رادر پی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی1394(. 6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م 

الف:36186 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9410420350300496 اجراییــه: شــماره 
9409980350300420شــماره بایگانی شعبه: 940482 بموجب درخواست 
محکوم لها مبنی بر اجرای حکم مربوطه به شــماره 9410090350303209 
و شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970350300956 محکوم علیه رضا 
محمدی حسین آبادی فرزند عزیزاله به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ680000000 ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 20900000 ریال 
بعنوان هزینه دادرســی در حق محکوم لهــا زهرا نصیری فرزنــد عبداله به 
نشــانی اصفهان میدان جمهوری خیابان رباط اول خ شــهید شیرانی- چهار 
راه درویشی – ک شهید شــیرانی – ک یاس – پ 3- کدپستی8139788465 
-  همراه 09139129460  و پرداخت مبلغ 34000000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت. محکوم له مکلف است زمان اجرای حکم هزینه 
دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حق صندوق دولت پرداخت نماید.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجــه هفت رادر پی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی1394(. 6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
م الف:36185شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
شماره ابالغیه:9410100354706317 شماره پرونده:9409980354700052 
شماره بایگانی شعبه: 940984 خواهان/ شاکی یزدان حسن زاده سورشجانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم احســان ایزدی نجف آبادی به خواسته 
اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 
جزایی ســاق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 225 ارجاع و به کالسه 
9409980354700052 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/02/01 و 
ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهواللمکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان/ متهم و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائــم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م 

الف:36160 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسيدگی

شماره ابالغیه:9410100354206928 شماره پرونده:9409980354200052 
شماره بایگانی شعبه:941136 خواهان/شاکی مهرداد عبدالهی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم فائزه احمدیان و نجمه چادریان به خواســته اعسار 
از پرداخت محکوم بــه تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهان )116 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 344 ارجاع و به کالسه 
9409980354200052 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/02/04 و 
ســاعت 11:00 تعیین شــده اســت به علت مجهواللمکان بودن خوانده/متهم 
و درخواســت خواهان/شــاکی و به تجویز مــاده 73 قانون آئین دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
حاضر گردد.م الف:36148 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 

جزایی سابق(
ابالغ وقت رسيدگی

در خصوص پرونده کالســه 94-1154 خواهان زمان جعفری دادخواستی 
مبنی بر الزام به تنظیــم به طرفیــت 1- مریم جوانمرد 2- مجید 3- رســول 
4- صدیقه 5- سمیه 6-  توران 7- علی اکبر همگی حمیدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 94/2/4 ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36064 شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

در خصوص پرونده کالسه 94-1153 خواهان عباس شریف زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد دالوری پوریاریزی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/02/05 ساعت 16:15 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:36065 شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

در خصوص پرونده کالســه 94-1416 خواهان خلیل زیبا نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حجت نوربخش حبیب آبادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/02/08 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:36066 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

در خصوص پرونده کالســه 94-1093 خواهان حســین احمدی کلهرودی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات تاخیر مبلغ 12/000/000 دوازده میلیون 
ریال از تاریخ 1383/2/21 لغایت اجرای رد مال به طرفیت 1- مرتضی مطاع 2- 
اصغر کاشی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/02/13 ساعت 
16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپســتی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
41 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می¬شود. م الف:36069 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9410466836700038 درخواســت:  شــماره 
9409980352000422 شماره بایگانی شــعبه: 940155خواهان خانم اعظم 
مرتضوی حبیب  آبادی فرزند یحیی به طرفیت آقای حسین فقیهی حبیب  آبادی 
فرزند مرتضی، دادخواستی مبنی بر طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفت دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهاربــاغ باال خ میر مجتمع 
شهید قدوسی طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه پرونده 940155 خ 
7 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1395/02/14 ساعت 12 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می¬شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
 خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی و اســتماع گواهی گواهان به اسامی

 محمد صادق فقیهی و امیرحسین مرتضوی و صغری فقیهی و احمد مرتضوی 
حاضر گردد. م الف:36178 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

در خصوص پرونده کالسه 941382 خواهان ابوالقاسم کریمی دادخواستی 
مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1558/086674/14 به 
عهده بانک ملت شعبه میدان شهدای اصفهان به انضمام مطالبه کلیه خسارات 
دادرســی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور لغایت وصــول + بدوا صدور قرار تامین خواســته از اموال 
بالمعارض خوانده وقت رســیدگی برای مورخ 95/02/15 ساعت 11 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود.م الف:36129 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شــماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9410106825310495 شماره پرونده: 9409986825301213 
شماره بایگانی شعبه: 941346 خواهان/ شاکی سبحان صادقی زاده دادخواستی 
به طرفیت خوان��ده/ متهم عزت اله هداوند به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825301213 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  م الف:36173 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 94-2206 خواهان حسن صادقی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفی��ت الهه گنجی – حمیدرضا کریم زاده تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخ 95/02/18 س��اعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:36120 شعبه 

7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت احضار

شماره ابالغیه: 9410100354706354 شماره پرونده: 9409980360200373 
شماره بایگانی شعبه: 941318 نظر به اینکه شاکی آقای مهدی آقاخانی شکایتی 
علیه آقای مس��عود غزنوی دائر ب��ر خیان��ت در امانت در دادگاه ه��ای عمومی 
شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان ) 121 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال- خ شهید 
نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 
ارجاع و به کالسه بایگانی 941318 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/02/19 ساعت 8 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:36161 شعبه 

121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100351511160 شماره پرونده: 9409980351501004 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941106 خواهان/ ش��اکی عباس رفیع��ی تخماقلوئی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم میرزا قلی خودس��یانی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و تایید فسخ قرارداد )مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 348 ارجاع و به کالسه 
9409980351501004 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/21 و ساعت 8 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:36142 شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100352906977 شماره پرونده: 9409980366300331 
شماره بایگانی شعبه: 941528 شکات خانم مرضیه و آقای محسن هر دو حاجی 
ابراهیمی ش��کایتی به طرفیت متهم فریدون نجفی ش��لمزاری موضوع تظاهر و 
مداخله در امر وکالت تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق(  
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9409980366300331 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/02/26 و س��اعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می¬شود تا متهم نامبرده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.  م الف:36136 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

) 103 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالس��ه 1610/94 خواهان فاطمه نجفی دادخواس��تی مبنی 
بر جلب ثالث به طرفیت مهدی طیبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/02/27 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختما ن صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان  
ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:36085 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410106825310493 شماره پرونده: 9409986825300996 
شماره بایگانی شعبه: 941107 خواهان/ ش��اکی رمضانعلی عنایت دستجردی 
و فرج اله عنایت دس��تجردی و حس��ن عنایت و محمدرضا عنایت دس��تجردی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم ربابه عنایت و حسین محمد رضایی و زهرا 
عنایت دستجردی و نصرت عنایت و صدیقه عنایت و محمد محمد رضایی و اداره 
ثبت اسناد و امالک اصفهان و مرتضی محمد رضایی و اشرف عنایت و زهرا محمد 
رضایی و عزیزاله عنایت و پری محمد رضایی به خواس��ته ابطال س��ند رسمی 
)موضوع سند ملک اس��ت( و الزام به تنظیم سند رس��می ملک و مطالبه خسارت 
دادرسی و دستور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 9409986825300996 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/02/28 و ساعت 9 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.  م الف:36172 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1287/94 خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت جمال مقدور تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 
95/02/28 س��اعت 16/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:36103 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1/94خواهان صندوق مهر امام رضا با وکالت آقای 
نصیری دادخواس��تی مبنی بر الزام به پرداخت به طرفیت نصرا... کابلی و س��ید 
محمود علوی و ش��هین دخت بکی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/03/03 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:36101 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 959/94 خواهان اکبر سهرابی دادخواستی مبنی بر 
الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو پارس به طرفیت محمد علی پریز 
تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 95/03/04 س��اعت 4 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب روبه روی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. م الف:36068 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالس��ه 2193/94 خواهان حس��ن ثالثی با وکالت حس��ین 
محمدیان و خانم خدارحمی دادخواستی مبنی بر  مطالبه چک به طرفیت سید محمد 
موسوی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/03/04 ساعت 10/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:36118 شعبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94-1233 خواهان سید مجید عسگری دادخواستی 
مبنی بر  مطالبه چک به طرفیت نادر نظام زاده تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای م��ورخ 95/03/05 س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:36072 شعبه 

39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالس��ه 940736 خواهان منیره فرهنگ دادخواستی مبنی 
بر  مطالبه به طرفیت مریم نداف تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/03/08 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود چنانچه خوانده گواه معارضی با کارت 
شناسایی حاضر نماید.م الف:36117 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410106839400059 شماره پرونده: 9409986839400018 
شماره بایگانی ش��عبه: 940018 خواهان/ ش��اکی مجتبی زراعتی شمس آبادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمود پور قربان به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
سوم اتاق 347 ارجاع و به کالس��ه 9409986839400018 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/05 و س��اعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.  م الف:36147 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410106825310511 شماره پرونده: 9409986825301044 
شماره بایگانی شعبه: 941156 خواهان/ شاکی سهیال جدیدی مقانک دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم خیراله ملکی و اسحاق ظرابیان و اکبر رویئن تن به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 9409986825301044 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/08 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.  م الف:36171 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100351113733 شماره پرونده: 9409980351100797 
شماره بایگانی ش��عبه: 940880 خواهان سعادت البرزیان جونقانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده شهرام اراسته به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع 
و به کالسه 9409980351100797 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/18 
و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:36144 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100350713560 شماره پرونده: 9409980350700793 
شماره بایگانی شعبه: 940881 خواهان عباس بینا دادخواستی به طرفیت خوانده 
سهیل ش��یروانی به خواس��ته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت دادرسی و 
تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفه��ان واقع در اصفه��ان- خ چهارب��اغ باال- خ ش��هید نیکبخت- س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 311 ارجاع و به کالس��ه 
9409980350700793 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/29 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.  م الف:36133 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410106836603631 شماره پرونده: 9409986836600416 
شماره بایگانی ش��عبه: 940853 خواهان/ ش��اکی بهاره برکان دادخواستی به 
طرفیت خوانده/ متهم امیر بابایی به خواس��ته طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی )خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و 
به کالسه 9409986836600416 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/01 
و ساعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در  یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36179 شعبه 
6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9410106836603621 شماره پرونده: 9409986836600841 
شماره بایگانی شعبه: 941323 خواهان/ شاکی مریم محققی علویجه دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم رس��ول مدینهء به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی و 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
میرفندرس��کی )خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید 
قدوسی- طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالسه 9409986836600841 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/04/01 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در  یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف:36180 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410466836800023 درخواس��ت:  ش��ماره 
9409986836800311 شماره بایگانی شعبه: 940974 خواهان رضا عصارزاده 
گان فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده فرح ناز عطاب زاده فرزند حسن 
به خواسته نفی نس��ب تقدیم دادگاه¬های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی 
)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی ش��هید قدوسی- طبقه 
1- اتاق 103 ارجاع و به کالس��ه پرون��ده فوق ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 
مورخه 1395/04/05 ساعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:36137 شعبه 

8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100351215028 شماره پرونده: 9409980351200883 
شماره بایگانی ش��عبه: 940990 خواهان/ ش��اکی  بیمه رازی با نمایندگی بهمن 
یزدخواس��تی )رئیس هیئت مدیره( و یونس مظلومی ) مدیرعامل( دادخواس��تی 
به طرفیت خوانده/ متهم محمد س��نجری به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خ چهارب��اغ باال- خ ش��هید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351200883 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/08 
و ساعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:36165 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100350312016 شماره پرونده: 9409980350300969 
شماره بایگانی شعبه: 941102 خواهان/ ش��اکی مجید کچوئی نژاد دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم عباس ش��هبازی دستجردی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9409980350300969 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 و ساعت 
10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ عباس شهبازی 
دستجردی  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  

م الف:36183 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9410100351215031 شماره پرونده: 9409980351200884 
شماره بایگانی ش��عبه: 940991 خواهان/ ش��اکی بیمه رازی با نمایندگی بهمن 
یزدخواس��تی )رئیس هیئت مدیره( و یونس مظلومی )مدیرعامل( دادخواس��تی 
به طرفیت خوانده/ متهم صفرعلی عابدی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خ چهارب��اغ باال- خ ش��هید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351200884 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 
و ساعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:36166 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شماره: 287/94 ش ح 9 به موجب رای ش��ماره  953 تاریخ 94/6/30 حوزه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
علی صالحی پور فرزند س��لطانعلی به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رس��می خودرو پراید 41 مدل 82 به 
شماره انتظامی 718 س 91 ایران 13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ دویست و ده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر 
آگهی در حق محکوم له محمد حسن محمدی فرزند فاضل به نشانی مشتاق سوم 
سه راه پنارت شهرک زاینده رود کوچه گلستان یک پالک 56 و همچنین نیم عشر 
حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
 مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی

 معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
 که خود را ق��ادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم

 نماید.م الف:36115 ش��عبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
ش��ماره: 940969 ش ح 9 به موجب رای ش��ماره  1571 تاریخ 94/10/16 حوزه 
نهم شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 
فریدون قاسمی نیا و حمید کرمیان هر دو به نش��انی مجهول المکان محکومند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سی و س��ه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ششصد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 94/8/1 تا زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له احسان مشکالنی فرزند صادق به نشانی اصفهان خ شمس آبادی روبه 
روی بانک ص��ادرات مجتمع پوریا واحد 4 و همچنین نیم عش��ر حق اجرا در حق 
اجرای احکام شورای حل اختالف.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36114 ش��عبه نهم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-762 ش 11 به موجب رای ش��ماره  1551 تاریخ 94/9/29 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
نوروزی به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت یک فقره سفته به ش��ماره 653206 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/12 لغایت تاریخ وصول که در حق محکوم 
له محمد رضائی به نشانی اصفهان میدان جمهوری خ صمدیه لباف غربی کوچه 
سپاهان کوچه ش��هید برندگی منزل حاج علی برندگی صادر با احتساب نیم عشر 
اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36111 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-1173 ش 11 به موجب رای شماره  1406 تاریخ 94/8/30 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
پور سراج به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت 
مبلغ 3/006/000 ریال بابت قبوض مصرفی برق و گاز که در حق محکوم له سید 
مهدی رضوی نژاد به نش��انی اصفهان، خانه اصفهان، فلکه نوبهار، پشت مجتمع 
تهران، خ گلستان شرقی،  کوچه بهشاد، نبش ساختمان دو طبقه صادر با احتساب 
نیم عشر اجرای احکام و هزینه نشر آگهی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36110 شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

ش��ماره: 94-683 ش 5 به موجب رای ش��ماره  917 تاری��خ 94/5/31 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه روح 
ا... محمودی فرزند ولی ا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت چک شماره 387678-16927092  و مبلغ 
صد و هشتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تا 
خیر تادیه از تاریخ سررس��ید 94/3/31 لغایت زمان وصول به انضمام نیم عشر 
دولتی، مشخصات محکوم له: میالد صدری فرزند امیدعلی به نشانی اصفهان خ  
آتشگاه، چهار راه ماربین، تولیدی پرس��تیژ. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
 که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محک��وم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
 که خود را ق��ادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور صورت 
 جام��ع دارای��ی خ��ود را به قس��مت اج��را تس��لیم کن��د و اگ��ر مالی ن��دارد،

 صریحا اعالم نماید.م الف:36109 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
شماره: 94-360 ش ح 5 به موجب رای شماره  867 تاریخ 94/5/26 حوزه پنجم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیدوار 
خالدی فرزند صفدر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ شش 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و هش��تاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه از 89/6/15 تا 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له مجید عسگری فرزند سید رضا به نشانی زیار، 
جنب مسجد امام سجاد)ع(، ایزوگام عسگری و همچنین نیم عشر حق االجرا، حق 
اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36107 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-359 ش ح 5 به موجب رای شماره  868 تاریخ 94/5/26 حوزه پنجم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حجت 
ا... یوسفی فرزند ابراهیم به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویس��ت و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 0463632-

89/8/3 و 095891-89/8/20 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له مجید عسگری 
فرزند سید رضا به نشانی اصفهان، زیار، جنب مس��جد امام سجاد )ع(، ایزوگام 
عسگری و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36106 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-284 ش ح 5 به موجب رای شماره  653 تاریخ 94/4/23 حوزه پنجم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
شمسعلی حس��ین پور به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دویست و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در 745343-91/1/30 و 745345-

91/7/30 و 745344-91/4/30 و 745340-90/5/30 و 90/11/30-745343 
تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له س��ید مجید عس��گری فرزند سید رضا به 
نشانی زیار، جنب مسجد امام سجاد )ع(، ایزوگام عس��گری و همچنین نیم عشر 
حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
 همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز

 مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
 که خود را ق��ادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور صورت

 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
 نماید.م الف:36105 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف

 اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 688/94 ش 6 به موجب رای ش��ماره  1350 تاریخ 94/8/4 حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- 
داود علی اکبر سیچانی فرزند اصغر 2- حسین خدادادی طاقانکی فرزند علیرضا 
هر دو به نشانی مجهول المکان  محکومند به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت 
بخشی از یک فقره چک و مبلغ 525/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )93/11/15( 
لغایت زمان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد با وکالت آقای سید محمد سید هاش��می به نشانی اصفهان، خیابان شیخ 
بهائی، روبروی گز مظفری، س��اختمان 275 واحد 9، دفتر وکالت.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:36102 ش��عبه ششم حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 418/94 ش ح 6 به موجب رای ش��ماره  772 تاریخ 94/8/5 حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
علی بدیعی فرزند حسین به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
4/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال هزینه دادرسی و 480/000 
ریال هزینه نشر آگهی با احتساب خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ سررسید 
)مورخه 92/1/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان سید مجید عسگری فرزند 
سیدرضا به نشانی زیار، جنب مسجد امام س��جاد)ع(، ایزوگام عسگرسی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:36098 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام کاظم علیه السالم:
 بهتری��ن چیزی ک��ه بنده بع��د از ش��ناخت خدا 
به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، 

نماز است.
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نوروز فرصتی برای گشت و گذار و تفریح است و در این میان خیلی ها دوست 
دارند نقاطی از کش��ور را ببینند که بکر و دیدنی هستند، البته در ایام نوروز 
ش��اید کمتر محل گردشگری پیدا ش��ود که بازدیدکننده نداشته باشد، اما 

دیدن برخی نقاط در این فرصت می توان هیجان انگیز باشد.
 در این گزارش 12 جاذبه بکر و کمتر شناخته شده از طبیعت ایران را به شما 

معرفی می کنیم که در فصل بهار دوچندان زیبا می شوند: )قسمت اول(
1.دریاچه چورت

دریاچه چورت در ش��مال ش��رقی اس��تان مازندران و بخ��ش چهاردانگه 
شهرس��تان س��اری قرار دارد. اگر از تاریخ این دریاچه بخواهید بدانید، باید 
بگوییم که چورت در س��ال1320 بر اثر زمین لرزه و ران��ش زمین و در پی 
 آن بسته شدن مسیر آب چش��مه ای که در کنار دریاچه قرار دارد، به وجود 
آمده است. وس��عت این دریاچه حدود 2/5هکتار اس��ت و محلی ها به آن، 
 دریاچه میانش��ه هم می گویند، اما به دلیل نزدیکی آن به روستای چورت 

به این نام خوانده می شود.
زمانی که آب دریاچه پایی��ن می آید، باقیمانده درخ��ت هایی که در محل 
پیدایش دریاچه بوده اند پدیدار می ش��ود و منظره زیبایی را ایجاد می کند 
که شاید در کمتر نقطه ای از ایران دیده باشید. این دریاچه یکی از زیباترین 
جاذبه های تفریحی استان مازندران است که برای رسیدن به آن می توانید 
مس��یر جنگلی را در پیش بگیرید و لذت پیاده روی در میان درختان انبوه 
را هم تجربه کنید. البته این مس��یر مجهز به اس��تراحتگاه و سرویس های 

بهداشتی است و همین از سختی پیاده روی های تان کم خواهد کرد!

 برای رس��یدن به دریاچه چورت، باید مس��یر س��اری کیاس��ر را در پیش 
بگیرید. بعد از طی مس��افتی در حدود 25 کیلومتر بعد از تابلوی روس��تای 
 چورت وارد مس��یر فرعی می ش��وید. 15کیلومتر جلوتر، در جاده آسفالته 
به روس��تای چورت خواهید رس��ید. پس از روس��تا چندین مس��یر خاکی 
 برای دسترسی به دریا وجود دارد. مس��یر جاده خاکی به طول10 کیلومتر 
به دریاچه چورت منتهی می ش��ود. برای دسترسی می توانید از راهنمایان 

محلی هم کمک بگیرید.
2.باغ جهان نما

باغ جهان نما در شمال شرقی ش��یراز واقع شده است. این باغ کهن ترین باغ 
شیراز است که از آب و رودخانه پرآوازه رکنی مشروب می شده و در منطقه 
ویژه ای از شیراز )خیابان حافظ( و در میان آرامگاه حافظ، هفت تنان، دروازه 
قرآن، خواجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ ملی، گهواره دید، کتابخانه ملی اسناد 

و... جای دارد.
3. کویر مصر، روستای مصر

آخرین روستای مسکونی پیش از دشت کویر فرحزاد است که در دهه1320 
 خورش��یدی با س��اختن دوازده خانه - به نیت دوازده امام - در اصفهان بنا 

 ش��ده اس��ت. در قدیم به محلی ک��ه کاروان  های ش��تر برای اس��تراحت 
یا شب مانی بار می  انداختند )بار به زمین می  گذاشتند( بارانداز می  گفتند 
این محل ممکن بود اتاق، کاروانس��را، چاه آب و یا وس��ط بیابان بدون هیچ 
سرپناهی باشد. اقامتگاه سنتی بارانداز )یک و دو( دو تا از این خانه  ها هستند. 
بارانداز یک، خانه پدری برادران طباطبایی است که از سال 1385 به اقامتگاه 
تبدیل شده است. کمی بعد بارانداز دو - بزرگ ترین خانه محلی روستا - نیز 
پس از مرمت و بازس��ازی به بهره برداری رسید. س��بک معماری باراندازها 
برگرفته از معماری درون  گرای روس��تا های کویری اس��ت و با خشت و کاه 
گل ساخته شده است. بارانداز یک 5 اتاق و بارانداز دو 8 اتاق دارند. ظرفیت 
اتاق  ها متفاوت است و بیشینه ظرفیت اتاق  ها از 5 نفر تا 12 نفر است. هر دو 
بارانداز ایوان شاه  نشین، باغچه، س��رویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام 
دارند. همچنین در هر دو بارانداز منقلی برای روشن کردن آتش و پذیرایی 

با چای آتشی وجود دارد. 
در محل ورودی بارانداز یک، مکانی برای نشستن دور آتش و مراسم آتشونی 
ایجاد شده است که در همین جا، آبگوش��ت معروف » الخلی «در زیر آتش 

پخته می  شود.

4.چشمه آب گرم مرتضی علی
 چش��مه آب گرم مرتضی علی از جاذبه های گردش��گری شهرستان طبس 
در مس��یر گردش��گری روس��تای » خرو « و در فاصله  2۷   کیلومتری شهر 
 طبس واقع شده است. این چشمه در آن واحد دو بخش سرد و گرم دارد که 
به موازات یکدیگر جریان پیدا می کنند. دلیل این اتفاق آن است که آب گرم 
چشمه از دیواره سمت راست به داخل رودخانه می ریزد و همین امر اختالف 

دمایی را در چشمه ایجاد می کند که گاهی به10درجه هم می رسد. 
غلظت بیش��تر آب گرم و تفاوت س��اختاری آن با آب س��رد جاری در کف 
رودخانه باعث می ش��ود که این آب ها تا مسافت حدود سیصد متری بستر 
رودخانه هم پیش بروند در حالی که به طور کامل با هم مخلوط نشده اند و 

در بستر رودخانه قابل تفکیک هستند. 
5.آبگرم بش باجالر

 آبگرم بش باجالر یک��ی از قدیمی ترین آبگرم های س��رعین که بین اهالی 
در قدیم به» دره لر سویی « معروف بوده اس��ت، دره ای سرسبز که اطراف 

آبگرم چمنزار و پر از درختان چنار و سپیدار بوده است. 
وجه تس��میه نام آن ب��ه خاطر جوش��یدن آبگ��رم از پنج مظه��ر در محل 
 چش��مه بوده که آن» پنج خواهر « یا همان بش باجالر ب��ه زبان ترکی نام 

گرفته است.
 آب این مجتمع از 5 دهنه چشمه فوق الذکر و پمپاژ مقداری از آب گاومیش 
 گلی تامین می ش��ود که آبدهی آنها روی هم رفته 13 لیتر در ثانیه است و 

به صورت دائمی و جوشان است.

12 پیشنهاد نوروزی برای گردشگری 

نخس��تین بار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران، متخصصان ایراني 
بر دانش فني و تولید استراتژیک ترین کاتالیست تولید بنزین 
دست پیدا کردند و بر این اس��اس تالش براي اقتصاد مقاومتي 
منتج به بومي ش��دن کاتالیس��ت بنزین واحدایزومریزاسیون 
پاالیشگاه اصفهان ش��د. در پي این اتفاق مبارك و ثبت کشور 
 ایران به عن��وان یک��ي از تولید کنن��دگان برتر این نوع کاتالیس��ت 
در جهان ، مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان که مدت 
ها به دلیل تحری��م ناتمام مانده بود، پس از انجام آزمایش و بررس��ي 
هاي مختلف، به طور کامل راه اندازي ش��د. در حضور معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان محیط زیس��ت، معاون وزیرنفت، استاندار، 
مدیرکل س��ازمان محیط زیس��ت اس��تان و تني چند از مس��ئوالن 
اس��تاني، مجتمع بنزین سازي ش��رکت پاالیش نفت اصفهان پس از 
سپري ش��دن زمان کارکرد آزمایشي به صورت رس��مي افتتاح شد. 
 ، )NHT( این مجتمع ک��ه داراي واحد هاي تصفی��ه هیدروژني نفتا
ایزومریزاسیون )ISO(، تبدیل کاتالیستي با احیاي مداوم )اکتانایزر 
یا CCR( و واحدهاي جانبي اس��ت با رویکرد ارتقاي الزامات زیست 
محیطي و با ه��دف افزایش درجه آرام س��وزي )عدداکتان( بنزین از 
عدد8۷ به 91 و 95، قطع وابس��تگي به مواد اکتان اف��زا به میزان 3 
میلیون لیتر در روز، راه اندازي ش��ده اس��ت. افزایش ظرفیت بنزین 
تولیدي پاالیش��گاه از10 به 12میلیون لیتر در روز، افزایش کیفیت 
روزانه 8/5 میلی��ون لیتر بنزی��ن معمولي طبق اس��تاندارد یورو4 و 
بومي سازي کاتالیست مصرفي واحد ایزومریزاسیون براي نخستین 
بار در کش��ور از دیگر نتایج این پروژه اس��ت. گفتني است این طرح 
از س��ال 85 آغاز و براس��اس برنامه ریزي صورت گرفته در سال 92 
 واحده��اي NHT و CCR ب��ه طور کام��ل نصب و راه اندازي ش��د. 
 اما چ��ون تامی��ن کاتالیس��ت م��ورد نی��از واح��د ISO ب��ه دلیل 
تحریم ها میسر نبود راه اندازي آن به تاخیر افتاد. خوشبختانه به همت 
متخصصان داخلي با فراهم ش��دن کاتالیس��ت مورد نیاز، پاالیشگاه 
توانست واحد ایزومریزاس��یون را بدون کمک کش��ور هاي خارجي 
در مهر 1394 راه اندازي کند و پس از انجام آزمایشات و اطمینان از 
فعالیت مطلوب آن مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به صورت کامل به بهره برداري رس��ید. ش��ایان ذکر است هزینه این 
پروژه شامل طراحي تفضیلي، فعالیت هاي مهندسي، مدیریت اجرایي، 

تامین کاال و اجرا500میلیارد تومان اعالم شده است.

18 اسفند سال جاري در» مراسم اهدا نش��ان استقامت ملي در تولید و 
خدمات « و در چهاردهمین اجالس سران و مدیران معتبرترین 
شرکت ها و سازمان هاي عالي رتبه ایراني که  در مرکز همایش هاي 
بین المللي سازمان صدا و سیما با حضور نمایندگان وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارایي، وزارت صنعت، 
مع��دن و نمایندگان رس��مي FONEX )مرکز اعتباربخش��ي آلمان( و 
رسانه هاي ملي برگزار شد،  شرکت پاالیش نفت اصفهان با دریافت نشان 
زرین مورد تقدیر قرار گرفت. این ش��رکت با توجه به رشد و پایداري در 
شرایط تحریم و عملکرد مطلوب،  موفق به دریافت نشان زرین استقامت 

ملي در صنعت پاالیش طي سال هاي 92 الي 94  شد. همچنین 
برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین المللي معتبرترین و 
برترین شرکت پاالیشي از س��وي آلمان و برگزیده دریافت 
نش��ان عالي مدیریت برتر در صنعت پاالیش ایران مبتني 
بر تالش هاي مدیرعامل خود مهندس لطفعلي چاوشي شد.

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از ساخت پیچیده ترین 

کاتالیست صنعت نفت جهان به دست متخصصان ایراني خبر داد و گفت: 
با تولید این ماده در داخل و راه اندازي واحد سوم بنزین سازي پاالیشگاه 
اصفهان قادر به تولید روزان��ه 8/5 میلیون لیتر بنزین یورو 4 هس��تیم. 
لطفعلي چاوش��ي اظهار کرد: این واحد که از مهرماه سال جاري فعالیت 
خود را شروع کرده حلقه تکمیلي فازهاي اول و دوم تولید بنزین است که 
در 1392 راه اندازي شده بودند. وي با بیان اینکه با فعالیت دو فاز یا واحد 
بنزین سازي قبلي روزانه دو و نیم میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید مي شد، 
افزود: با راه اندازي واحد سوم روزانه حدود 8/5 میلیون لیتر بنزین یورو 
4 در پاالیشگاه اصفهان تولید مي شود. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان هزینه اجراي این طرح را500 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
اگر خوراك پاالیشگاه اصفهان به درس��تي تامین شود مي توانیم روزانه 
15 میلیون لیتر از انواع بنزین یورو 4 و سایر نمونه هاي بنزین را در این 
 مجموعه تولید کنیم. چاوشي ادامه داد: در اجراي پروژه هاي جاري تمام 
شرکت هاي داخلي فعالیت کردند و در طرح هاي آینده تولید بنزین یورو 4 
در این کارخانه نیز بیشتر شرکت ها داخلي هستند ولي دو شرکت خارجي 
نیز همکاري مي کنند زیرا داراي انواع خاصي از کمپرسور و راکتورهاي 
سیستم کنترل هستند. وي خاطر نش��ان کرد: براي تولید بنزین یورو 4 
نیازمند مواد کاتالیستي خاصي بودیم که در جهان فقط سه شرکت از دو 
کشور فرانسه و آمریکا س��ازنده آن بودند که مقداري از آن را در گذشته 
از طریق شرکت فرانسوي تامین کردیم، اما با تشدید تحریم ها در سال 
1390 هیچ شرکتي به خصوص کمپاني سازنده کاتالیست امریکایي این 
مواد را در اختیار ایران نگذاشت. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با بیان اینکه پیچیده ترین کاتالیست صنعت نفت جهان که فقط در اختیار 
 دو شرکت امریکایي است را متخصصان ایراني تولید کردند، اظهار کرد: 
در س��ال 1391 کار پژوهش تولید این ماده توسط یکي از شرکت هاي 
معتبر در زمینه نفت آغاز شد و در سال 1392 کاتالیست به مرحله تولید 
رسید. چاوشي ادامه داد: کاتالیست تولیدي پس از سه مرحله آزمایش و 
تست شدن به میزان100تن مورد استفاده براي تولید بنزین یورو 4 قرار 
مي گیرد البته این ماده حساس است و نباید در مجاورت هوا قرار گیرد زیرا 
خاصیت خود را از دست مي دهد. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: دولت سه برنامه استانداردسازي بنزین، اصالح سوخت گازوییل و 
حذف مصرف نفت کوره )مازوت( و استفاده از آن براي تولید محصوالت 
دیگر را در دستور صنعت پاالیش قرار داده است. چاوشي خطاب به رییس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گفت: قرار است در س��ال آینده براي 
استانداردسازي سوخت گازوییل و حذف نفت کوره اقدام کنیم، اما مجوز 
 محیط زیستي به دلیل فعالیت در شعاع50 کیلومتري داده نشده است

و باید توجه داش��ت که روزانه در این پاالیش��گاه حدود20 میلیون لیتر 
گازوییل تولید مي شود که  فقط دو میلیون لیتر آن استاندارد یورو دارد.

 احداث مجتمع بنزین سازي : اهداف: 1- تولید بنزین با کیفیت و استاندارد یورو 5، 2- حذف واردات روزانه 3 میلیون لیتر اکتان افزا و افزایش 
همین میزان تولید بنزین، 3- افزایش اکتان بنزین تولیدي از 8۷ به 95، 4- اضافه شدن س��رمایه300 میلیون یورویي به سرمایه شرکت، 

5- براي اولین بار بومي سازي کاتالیست واحد ISO و تولید آن در داخل کشور.  زمان بهره برداري : سال 94.
 پ�روژه یوتیلیتي، افس�ایت  و مخ�ازن واحدهاي تصفی�ه گازوئی�ل : اه��داف:  1- بهبود فرآینده��اي عملیات��ي و افزایش کیفیت 
 س��وخت هاي تولیدي، 2- حذف ترکیبات س��ولفور، نیتروژن، آمونیاك، آروماتیک از دی��زل تولیدي،3- افزایش تولید100 هزار بش��که 

در روز با حذف ترکیبات گوگردي با مقدارppm 10. زمان بهره برداري : 139۷/12/29.
پروژه احداث واحدهاي تصفیه گازوئیل: زمان بهره برداري: 139۷/05/15.

URP - تقطیر 3: اهداف:  1- جلوگیري از تولیدات محصوالت س��نگین به ویژه نفت کوره به دلیل ارزش افزوده پایین، 2- جلوگیري از کاهش 
ظرفیت پاالیشگاه به دلیل محدویت استفاده از نفت کوره ناشي از آلودگي هوا، 3- ارتقاي کیفي نفت سفید و استفاده از آن به عنوان سوخت هواپیما 

ATK. زمان بهره برداري: 139۷/02/13
نصب فلرهاي جدید: هدف: افزایش ایمني و کاهش ریسک. زمان بهره برداري: 1395/01/15.

 تامی�ن و اج�راي خ�ط لول�ه پ�روژه تصفی�ه پس�اب ش�اهین ش�هر: ه��دف: مدیری��ت بح��ران آب و صیان��ت از مناب��ع طبیع��ي. 
زمان بهره برداري: 1395/08/15.

نوسازي و به روزرساني سیس�تم هاي برق نیروگاه:  هدف: به روز رساني تجهیزات پست هاي برق پاالیش��گاه با توجه به مدت زمان طوالني 
سرویس دهي. زمان بهره برداري: 139۷/01/19.

طراحی تفصیلی پستKV 33/230  وخط انتقال فشار قوي  از نیروگاه: هدف :تامین برق مورد نیاز پروژه تصفیه گازوئیل و کاهش ریسک 
قطع برق پاالیشگاه شمالي. زمان بهره برداري: 1394/0۷/01.

طرح مطالعاتي احداث راه آه�ن: هدف: کاهش بار ترافیکي جاده اي ناش��ي از افزایش حم��ل نفت کوره و محصوالت. زم�ان بهره برداري: 
.1394/12/29

تكمیل مسیرهاي ارتباطي و مخازن خوراك بنزین سازي: هدف: ذخیره سازي خوراك بنزین سازي و کاهش ریسک از سرویس خارج شدن 
واحد ناشي از قطع خوراك واحد. زمان بهره برداري: 1395/12/11.

احداث ساختمان هاي جانبي و پارکینگ بارگیري: هدف:  ایجاد مکان مناسب جهت بارگیري محصوالت.زمان بهره برداري: 1395/05/31.
سامانه گندزدایي پیشرفته مولتي اکسیدان بكو در واحد اسمز معكوس: اهداف: دستاوردها و ظرفیت ها ارزان سازي، ایمن سازي،سالم سازي، 
بومي سازي، گندزدایي آب بدون استفاده از مواد شیمیایي افزودني و تولید آب سالم در محل. این سامانه با بهره گیري از دانش مدرن الکتروشیمي، 
طي فرآیند کنترل شده الکترولیز محلول نمک طعام، ماده اي منحصر به فرد تولید مي کند که حاوي چندین ماده گندزداي موثر از جمله ازن، آب 
اکسیژنه، دي اکسید کلر، اسید هیپوکلرو، هیپوکلریت سدیم، اکسیژن و کلر محلول است. تولید محلول مولتي اکسیدان در این سامانه به صورت تمام 
اتوماتیک انجام شده و تنها نیاز اپراتوري آن تخلیه روزانه نمک طعام به مخزن دستگاه است. کاهش اثر نامطلوب گندزدایي بر پارامترهاي کیفي آب 
نظیر طعم و بو،کاهش گرفتگي، خوردگي و خرابي هاي ناشي از مواد گندزدا، حذف نشت مواد شیمیایي خطرناك در محیط و کاهش مواد سمي ناشي 
از گندزدایي در آب. حذف زائدات و لجن ناشي از گندزدایي؛  قابلیت اطمینان باال، بهره برداري و نگهداري آسان، حذف حمل و نقل مواد خطرناك، 
استفاده همزمان از چند عامل گندزدایي موثر، سیستم هوشمند ارسال وضعیت، هشدارها و خطاها، جلوگیري از تولید محصوالت جانبي مشکوك 
به سرطان زایي در اثر گندزدایي، ارجحیت توجیه فني و اقتصادي در هزینه هاي جاري و سرمایه گذاري نسبت به سایر روش هاي گند زدا یي، حذف 
خطرات و اثرات زیست محیطي ناشي از نشت و انفجار کپسول هاي گاز کلر و پس��ماندهاي پرکلرین، حذف خطرات و اثرات گاز کلر ناشي از نشت 
کپسول یا در هنگام ساخت محلول پرکلرین بر سالمتي کاربر، گستردگي دامنه کاربرد از جوامع  کوچک روستایي تا جوامع بزرگ شهري و سایر 

کاربردهاي صنعتي و غیره. زمان بهره برداري: 1394/9/15.
راه اندازي   واحد جدید  تصفیه پس�اب با امالح باال)RO ( دس�تاوردها و ظرفیت ها:  با اجرایي ش��دن پروژه RO شماره 5  که خوراك 
 آن دورریز واحد RO شماره 4 است، پس��اب هاي صنعتي با ظرفیت50 متر مکعب در س��اعت، تصفیه  و آب خروجي بار دیگر  استفاده  مي شود. 
این شرکت با هدف زیست محیطي این پروژه را اجرا کرده است. در گذشته ظرفیت تصفیه پساب این شرکت حدود280 متر مکعب در ساعت  بود 
و  از طرف دیگر با توجه به س��ختي آب هاي آلوده، قادر به تصفیه کامل آب به همین دلیل10 استخر تعبیه شده بود که این نوع آب ها تبخیر شود. 
خوشبختانه با  احداث واحد اسمز معکوس )RO  شماره 1 تا4( که در سال 88 صورت گرفت عالوه بر280 متر مکعب،400  متر مکعب پساب دیگر 
)خوراك واحد هاي  RO، تخلیه دیگ هاي بخار و برج خنک کننده شرك است( را تصفیه مجدد و به چرخه صنعت باز مي گرداند، به طوري که این 

شرکت موفق شد تعداد دو استخر را  خشک کند. زمان بهره برداري: 1394/9/15.
تامین کاتالیست مورد نیاز واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان: دستاوردها و ظرفیت ها: برای نخستین بار در تاریخ صنعت پاالیش 
نفت ایران و خاورمیانه، متخصصان ایرانی به دانش فنی استراتژیک ترین کاتالیست تولید بنزین دست پیدا کردند. بر این اساس هم اکنون دانش فنی 
تولید کاتالیست بنزین واحدهای ایزومریزاسیون پاالیشگاه های نفت در داخل کشور به طور کامل بومی شده است. این کاتالیست مهم ترین ماده 
افزودنی تولید بنزین با استاندارد باال در واحدهای ایزومریزاسیون پاالیشگاه های نفت کشور است. این واحد پاالیشگاهی از ظرفیت 2۷ هزار بشکه 
نفت خام برخوردار است که با بهره برداری از آن و استفاده از کاتالیست ایرانی، ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور حدود هفت میلیون لیتر در روز 
افزایش پیدا کرده است. تاکنون انحصار تولید کاتالیست واحدهای ایزومریزاسیون در اختیار یک شرکت نفتی امریکایی به نام » یوآپی « بوده است 
که با بومی سازی این محصول امکان استفاده از آن در واحدهای بنزین سازی و ایزومریزاسیون پاالیشگاه های نفت شازند اراك، بندرعباس، اصفهان و 
حتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وجود دارد. کاتالیست واحدهای ایزومریزاسیون یکی از پیچیده ترین کاتالیست های مصرفی در طرح های بنزین 
سازی جهان است، ایران اولین کشور منطقه خاورمیانه بوده که به دانش فنی تولید و ساخت این محصول پیچیده نفتی دست پیدا کرده است. آزمایش 
و استفاده از این کاتالیست یارانی در پاالیشگاه نفت اصفهان موفقیت آمیز بوده است و پیش بینی می شود به زودی در اکثر واحدهای بنزین سازی 

پاالیشگاه های نفت کشور این کاتالیست ایرانی جایگزین نمونه های مشابه خارجی شود. زمان بهره برداري:  آبان ماه 1394.
تولید گازوئیل  استاندارد یورو4: پاالیشگاه اصفهان توانست با انجام تمهیدات و تغییرات نرم افزاري در واحدهاي عملیاتي به میزان 2/5 میلیون 

لیتر گازوئیل یورو 4 به طور روزانه تولید کند. زمان بهره برداري: از مهرماه 1393.

 راه ان��دازي کام��ل مجتم��ع بنزین س��ازي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان نشان زرین 
استقامت را گرفت

 گ��زارش ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفهان 
از پروژه هاي سال 1394
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