
درخشش طالی اصفهان در بازار  صادرات
فرود اضطراری 
خلبان ایرانی در 
خیابان

استاندار اصفهان عنوان کرد:
مأیوس شدن دشمنان با 
تداوم برگزاری نماز جمعه 2

  مهلتی یک ماهه به
با باند نکونام قاطعانه28 وزیر نیرو داده شد

 برخورد می کنیم

 اصفهان شاه راه تجارت 
کشور است

فعالیت ۳۵ »مرکز اقامتی میان 
مدت«ترک اعتیاد در استان

۶۰ گروه راهداری در راه های 
استان مستقر شدند

برخورد قانونی با متخلفان 
مصرف بی رویه آب در اصفهان

بهترین زمان تردد در جاده های 
کشور ؛ساعت ۶ بامداد

س 
فار

س : 
عک

راهیابی65 فیلمنامه جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان به مرحله تولید 

از میان 318 فیلمنامه رسیده به دبیرخانه جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوان اصفه��ان 65 فیلمنامه ب��ه مرحله تولید راه 
پیدا کرد. به نقل از ش��ورای فیلمنامه بخش فیلم کوتاه بیست 
وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

اصفهان پس از بررسی 318 فیلمنامه رسیده به این...

 تشکیل پلیس افتخاری در اصفهان
7
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طیب نیا: حساسیت روحانی نسبت 
به زاینده رود بیشتر شده است

رئیس جمهور: اصفهان بدون آب هرگز قابل قبول نیست

عزم جدی پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه نشس��ت فتا، با اشاره به 
اینکه حساسیت روحانی نس��بت به زاینده رود بیشتر 
از گذشته ش��ده اس��ت، گفت: به تعبیر رئیس جمهور 
»اصفهان ب��دون آب قابل قب��ول نیس��ت و حتماً باید 
مشکل زاینده رود جدای از بحران آب شرب این استان 

حل شود«.
علی طیب نیا در بخش دوم سخنرانی خود در چهارمین 

نشس��ت فتا )فرصت تاریخ��ی انقالب( که ب��ا موضوع 
مدیریت جهادی و در راس��تای انتقال بینش والیی به 
نسل جوان برگزار شد، در خصوص موضوع آب اصفهان، 
اظهار داشت: هر چه به زمان پیش رفتیم حساسیت های 
رئیس جمهور نس��بت به زاینده رود بیش��تر ش��ده و 
مأموریت ویژه ای نیز به وزی��ر نیرو برای پیگیری بحث 

آب اصفهان داده است.

7

2

7

8

7

7

7

7

7

نرخ کرایه تاکسی سامانه هوشمند 
گران تر از گذشته نیست

معاون شهردار اصفهان گفت: سامانه هوشمند پرداخت 
کرایه تاکسی در اصفهان براساس ۲ عامل زمان و مسافت 
کرایه را محاس��به می کند که ن��ه تنها گران ت��ر از نرخ 
کرایه سنتی نیست که عادالنه تر است.علیرضا صلواتی، 
پیرامون برخ��ی نارضایتی های مردم��ی از افزایش نرخ 
محاسبه کرایه تاکسی با سامانه هوشمند اظهار کرد: نرخ 

کرایه تاکسی به وسیله سامانه هوشمند...
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 93/101 

مدیر امور قرار دادها 

 ش�ركت آب منطقه ای اصفهان در نظ�ر دارد خدمات بهره ب�رداری و نگهداری از
 شبكه های آبياری و زهكشی شهرس�تان س�ميرم را از طريق مناقصه عمومی با 
شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجد  صالحيت واگذار نمايد . از مناقصه گرانی 
كه تمايل به حضور در مناقصه ف�وق را دارند دعوت می گردد تا نس�بت به تهيه ، 

تكيمل و تحويل اسناد ارزيابی توان انجام كار اقدام نمايند. 
مشخصات كلی پروژه : 

شبكه آبياری فوق در دو منطقه حنا و پادنا و جمعا به مساحت حدود 13000 هكتار 
می باشد 

مبلغ پايه : حدود 4650 ميليون ريال ) چهارميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال ( 
برای يک سال 

حداقل رتبه پيمانكار : 3 بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی از 
شركت مديريت منابع آب ايران 

محل اجراء : استان اصفهان شهر ستان سميرم - مناطق حنا و پادنا 
مدت اجراء :  36 ماه 

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 15 روز مهلت 
WWW.ESRW.IR دارند نس�بت به تهيه اس�ناد ارزيابی و مناقصه از س�ايت
اقدام نموده و مدارک تكميلی را به نشانی اصفهان - پل خواجو - بلوار آئينه خانه 
 - جنب هالل احمر - شركت آب منطقه ای اصفهان - دفتر قرار دادها - كد پستی

 76273-81646 صندوق پستی 391 دبير خانه امور قرار دادها تحويل دهند . 
تلفن تماس : 5-36615360 داخلی 121و122 فاكس : 36611073 

 آگهي   مناقصه عمومی تامین سرویس های
 ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی امین  

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه
 علوم پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه 
به آدرس/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد 

م الف: 10629كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند. 

م الف: 10424

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

آگهی فراخوان  
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/14مزایده عمومی 1- 
فروش حدود 550 تنه درخت در مجموعه شهرک 

واحد و نقاط مختلف شرکت ذوب آهن اصفهان 
93/05/1893/05/29

9206571مناقصه عمومی 1
اجرای فعالیتهای تعمیراتی  روزانه و فصلی 
ساختمانهای صنعتی و اداری کارخانه 93 

از روز یکشنبه 
مورخ 93/05/5 

لغایت روز 
چهارشنبه 

93/05/15

تا روز شنبه مورخ 
93/05/25 

 ساعت 15

9302231R2تجدید مناقصه عمومی  1
خرید مواد غذایی گروه میوه ها، انواع سبزی ، محصوالت 
قندی و آشامیدنهای مورد نیاز رستورانهای شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان 

روز پنج شنبه 
93/05/09

روز دو شنبه مورخ 
93/05/20 تا 

ساعت 15

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت دوم
نوبت دوم



اخبار کوتاهيادداشت

حمايت از رژيم صهیونیستی آمريکا 
را بی اعتبار کرده است

مرضیه افخم گفت: حمایت های همه جانبه آمریکا از تجاوزات 
و جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه اعتباری برای دولت 
آمریکا به منظور قضاوت و توصیه به دیگران در زمینه حقوق 

و آزادی های مذهبی باقی نگذاشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش وزارت امور 
خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی های دینی در جهان و به 
ویژه ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این گزارش گفت: 
روند رو به رشد اسالم ستیزی در آمریکا، تبعیض سیستماتیک 
علیه مسلمانان و محدودکردن آزادی های اقلیت های دینی در 
جامعه آمریکا این کشور را به یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق 

مذهبی تبدیل کرده است.
مرضیه افخم با اشاره به تالش بی وقفه مقامات واشنگتن برای 
توجیه اقدامات و جنایات وحش��تناک صهیونیست ها تصریح 
کرد: حمایت همه جانبه آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی 
و محدودیت ه��ای غیرقابل باور در قبال پیروان س��ایر ادیان 
ابراهیمی ساکن س��رزمین های اشغالی فلس��طین و به ویژه 
حمایت های همه جانبه آن از تج��اوزات و جنایات اخیر رژیم 
اش��غالگر قدس در غزه اعتباری برای دولت آمریکا به منظور 
قضاوت و توصیه به دیگ��ران در زمینه حق��وق و آزادی های 

مذهبی باقی نگذاشته است.

اشراف اطالعاتی ضامن موفقیت 
دفاعی است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اش��راف اطالعاتی ضامن 
موفقیت در امر دف��اع و صیانت از امنیت اس��ت و لذا در هیچ 
شرایطی نباید خدش��ه ای به جایگاه این مؤلفه وارد شود. به 
گزارش خبرگزاری مهر، دریادار عل��ی فدوی فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اس��المی در جمع فرماندهان 
این نیرو با تاکید بر رصد تحرکات دشمن گفت: آن چه امروز 
موجب ارتقای قدرت بازدارندگی ما ش��ده اس��ت، توانمندی 
دفاعی، اقدامات مستحکم و پشتوانه مندی است که معادالت 

فکری و ذهنی دشمن را به هم ریخته است.
وی با اش��اره به جهش های صورت گرفت��ه در تولید ادوات و 
ابزارهای دفاعی و توجه ب��ه تاکتیک های با رویکرد دفاعی در 
حوزه امنیتی تصریح کرد: رشد توانمندی های دفاعی ما باید 
همچنان تابعی از احتماالت، متغیرها و سناریوهای گوناگون 
باشد.س��ردار فدوی گفت: توجه به مقتضیات زمانی در حوزه 
دفاع و امنیت و به موازات آن، متعادل سازی و متناسب سازی 

توانمندی یک ضرورت و نیاز بدیهی و عقالنی است.
وی افزود: هر تحرک و اقدام دش��من می تواند معنا و مفهوم 
خاص خود را داش��ته باش��د که درک این معنا و مفهوم یک 
اصل حیاتی اس��ت. فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان 
کرد: اشراف اطالعاتی ضامن موفقیت در امر دفاع و صیانت از 
امنیت است و لذا در هیچ شرایطی نباید خدشه ای به جایگاه 

این مؤلفه وارد شود.
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امام جمعه گلپایگان گفت: امروز ش��اهد مصیبت اش��غال فلس��طین به دس��ت صهیونیست 2
 غاصب هس��تیم اما با صراحت می گوییم مردم ما در هر ش��رایط حامی مردم غزه و فلسطین 

هستند.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: اس��رائیل بای��د بداند اگر صبر 
مسلمانان لبریز شود اس��رائیل را از صفحه جغرافیای دنیا محو 

خواهند کرد.
س��ید مجتبی میردامادی در خطبه های نماز جمع��ه به بیان 
مناسبت ها پرداخت و اظهار کرد: امروز 10 مرداد ماه روز جهانی 
شیر مادر اس��ت اما در حال حاضر اشتباه بزرگی که در فرهنگ 

جامعه ما جای گرفته محروم کردن نوزاد از شیر مادر است.
وی افزود: امروز بنگاه های معامالتی، تجاری و کسب و کارها به 
دنبال استخدام بانوان هستند تا هم حقوق کمتری بدهند و هم 

جاذبه ای باشد برای مشتریان که این فرهنگ به کارگیری زنان 
سبب بیکاری جوانان و امتناع آن ها از ازدواج است.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه مخالف کار زنان نیستیم 
تصریح کرد: هر زن و مردی باید به دنبال روزی حالل باش��د اما 

مسئوالن باید نسبت به حل این مشکل اقدام کنند 
میردامادی ادامه داد: این امر سبب می شود جمعیت کشور رو به 

پیری برود و این خطر عظیمی است.
وی اضافه کرد: خداوند سالم ترین غذا را ش��یر مادر قرار داده و 
تاکنون هیچ کس نتوانسته غذایی به کاملی شیر مادر به بسازد 

پس چرا باید مادران فرزندان خود را از این امتیاز دور کنند.
وی با بی��ان اینکه 12 م��رداد ماه نی��ز روز برگ��زاری انتخابات 
 مجلس خبرگان و نگاشتن قانون اساس��ی است گفت: آیت اهلل 
ش��هید بهش��تی نقش بزرگی در تدوین قانون اساسی داشت و 
قانون اساسی تنظیم کرد که دش��منان هیچ یک نتوانستند به 

آن وارد شوند.
امام جمعه موقت اصفهان افزود: گاهی افرادی می گویند قانون 
اساسی باید تغییر کند و مربوط به زمان گذشته است اما قانون 
اساسی که صدها مجتهد و عالم ساعت ها کار خود را برای تدوین 

آن صرف کردند بسیار کامل بوده و قابل تغییر نیست.
وی گفت: 14 مرداد ماه نیز روزی است که گنبد و بارگاه 4 امام را 
وهابیون ویران کردند و اگر قدرت داشتند امروز نیز قبر پیغمبر را 

با خاک یکسان می کردند.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه 
داد: آن ها بیان می کنند که قبر، 
گنبد و بارگاه ش��رک است و در 
روزهای اخیر نیز بازماندگان آنان 
در عراق اعالم کردند که کعبه نیز 

شرک است و باید خراب شود. 
میردام��ادی اف��زود: ای��ن افراد 
مس��لمان نیس��تند و از اس��الم 
دس��تور نمی گیرن��د و تنه��ا 
می خواهند کش��ش های دینی 
مس��لمانان را از بی��ن ببرند. 14 
مرداد همچنین روز حقوق بشر 
و کرامت انسانی است اما آمریکا 
و اس��رائیل هر جنایت��ی را علیه 

 غزه انجام می دهن��د و آن را مطابق حقوق بش��ر و دفاع از خود 
می دانند.

وی گف��ت: رژیم جعلی صهیونیس��تی ب��ا انجام ای��ن جنایات 
می خواهد بگوید که هیچ چیز جز جنایتکاری برایش مهم نیست 
اما باید بداند که اگر صبر مس��لمانان لبریز شود آن را از صفحه 

جغرافیایی دنیا محو می کند.

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان گفت: نماز جمعه، نماز 
وحدت است و تداوم آن سبب شده تا دشمنان از دسیسه چینی 

مأیوس شوند.
سید حسین هاش��می در س��خنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه به مناسبت سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی با بیان اینکه پنجم مرداد سالروز تشکیل 
نخستین نماز جمعه در سال 58 اس��ت گفت: این امر نیازمند 
یادآوری است تا فراموش نکنیم که قبل از انقالب که نماز جمعه 
در کشور ما مرسوم نبود و این اجتماعات گسترده را نداشتیم چه 

وضعی داشتیم.
هاشمی افزود: یکی از تدابیری که امام خمینی )ره( اندیشیده اند 
تشکیل و برگزاری نماز جمعه بود که اگر این فرمان صادر نمی شد 
معلوم نبود وضعیت انقالب و کشورمان به کجا می رسید همانطور 

که قبل از انقالب که نماز جمعه آن رونق اساس��ی را نداش��ت 
طاغوتیان بر ما مسلط بودند.

وی تصریح کرد: نماز جمعه، نماز وحدت و دلگرمی مردم به نظام 
و اسالم اس��ت که امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد تا بتوانیم 
نماز جمعه را در برنامه زندگی خود قرار دهیم که اگر این سنگر 

باقی بماند دشمنان را در دسیسه چینی مأیوس می کند.
رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: روز جمعه 
از منظر عظمت از سید اعیاد اس��ت که از عید قربان و غدیر نیز 
باالتر است زیرا در جمعه روز اجتماعات حرکت اتحادی و پیوند 
گرم مردم اس��ت و اگر اسالم به پیروزی رس��ید به دلیل حضور 
فعال مردم در این اجتماع بود. وی افزود: اگر امروز جهان اسالم 
دچار این وضعیت اس��ت که در حال حاضر ش��اهد آن هستیم 
 نتیجه تفرقه و پراکندگی کش��ورهای اس��المی اس��ت و برای 
فائق آمدن به مش��کالت باید اجتماعات نم��از جمعه را هر چه 

باشکوه تر برگزار کنیم.

امام جمعه موقت اصفهان:

مسلماناناسرائیلراازصفحهجغرافیاییدنیامحومیکنند

مردممادرهرشرایطحامیمردمغزهوفلسطینهستند

رئیسستادبرگزارینمازجمعهاصفهانعنوانکرد:

مأيوس شدن دشمنان با تداوم برگزاری نماز جمعه

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

  مهلتی يک ماهه به
 وزير نیرو داده شد

 نماینده مردم اصفهان ر مجلس گفت: مهلتی 
یک ماهه در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا وزیر 
نی��رو تکلیف طرح بهش��ت آباد را مش��خص 
کند و نتیجه آن را  اعالم کن��د تا  نمایندگان 
در ارتباط با اس��تیضاح وی اعالم نظر کنند.

حمیدرضا فوالدگر با اشاره به آخرین وضعیت 
 پیگیری ه��ای وضعیت آب اس��تان اصفهان 
 اظهار کرد: هفته گذشته جلسه ای در حضور 
رئیس مجلس شورای اس��المی داشتیم.وی 
ادامه داد: در این جلسه سعی کردیم مشکالت 
آب اس��تان را به گ��وش رئی��س مجلس نیز 
 برسانیم. فوالدگر اضافه کرد: مهلتی یک ماهه 
در نظر گرفته شده اس��ت تا وزیر نیرو تکلیف 

طرح بهشت آباد را مشخص کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: باید 
وزیر نیرو نتیجه آن را اعالم کند تا نمایندگان 

در ارتباط با استیضاح وی اعالم نظر کنند.
 وی در ارتباط با طرح انتقال آب بهش��ت آباد 
تاکید کرد: عده ای اعتقاد دارند طرح بهشت 
آباد باید توس��ط خط لوله، آب را به اصفهان 
انتقال دهد.فوالدگر افزود: اما این کار به هیچ 

عنوان به صرفه نیست و هیچ توجیهی ندارد.
 وی ادامه داد:  انتقال آب توسط تونل بهترین 
راه حل انتقال آب است. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس گفت: نظر مس��ئوالن اس��تان نیز 
بر انتقال آب توس��ط تونل است چون هزینه 
کمتری دارد و به تأیید کارشناس��ان زیادی 
رس��یده اس��ت.فوالدگر اضافه ک��رد: اجرای 
طرح انتق��ال آب گالب دو، به تأیید وزیر نیرو 

رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: حق آبه و سهم آبه داران 

نیز مورد تأیید وزیر قرار گرفته است.

 قابل توجه مسافران دارای بلیت 
غیر همنام قطارها

ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران خطاب به مس��افرانی که 
بلیت اینترنتی تهیه می کنند، اعالم کرد: چنانچ��ه به هر دلیلی بلیت 
خریداری شده با اطالعات کارت شناسایی مس��افر همخوانی نداشته 
باش��د، غیرهمنام تلقی می شود.ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران خطاب به مس��افرانی ک��ه بلیت اینترنتی تهی��ه می کنند، اعالم 
کرد: چنانچه به ه��ر دلیلی بلیت خریداری ش��ده ب��ا اطالعات کارت 
شناسایی مس��افر همخوانی نداشته باش��د، غیرهمنام تلقی می شود.

رئیس یا مأم��ور مالی قطار هن��گام کنترل بلیت در ایس��تگاه راه آهن 
در صورت مواجه ش��دن با این گون��ه بلیت ها، آن ه��ا را باطل می کند 
 و در ایس��تگاه، مع��ادل کل به��ای بلی��ت و در قطارهای اکس��پرس، 

یک و نیم برابر بهای بلیت از مسافر دریافت می شود.

 برخورد قانونی با متخلفان مصرف 
بی رويه آب در اصفهان

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مروجان 
آبفای استان در ۶ منطقه اصفهان در اقدامی هماهنگ عملیات گشت 
زنی و نظارت بر مصرف آب را در سطح معابر و خیابان های این مناطق 
آغاز کرده اند.سید اکبر بنی طبا در این خصوص، اظهار داشت: در این 
طرح مروجان در قالب 4 خ��ودرو و در دو ش��یفت کاری با لباس های 
متحدالشکل با آرم آبفا به همراه کارت شناسایی عملیات گشت زنی و 
شناسایی مشترکان پرمصرف، شناسایی انشعابات و پمپ های غیرمجاز، 
نظارت بر اس��تخرها و کارواش ها را انجام می دهند.وی افزود: ساعات 
کاری مروجان فرهنگ مصرف آب در ش��هر اصفهان از همان ساعات 
ابتدایی تا س��اعت ۹ صبح و در بعد از ظهر نیز از س��اعت 1۶ تا 20 که 
پیک مصرف آب در این زم��ان وجود دارد، انجام می ش��ود.وی گفت: 
رصد احتمال نش��ت آب از کولرها، جلوگیری از مصرف بی رویه آب و 
همچنین کش��ف پمپ های غیرقانونی در برخی از اماکن مس��کونی و 
 غیرمسکونی از مهم ترین اقدامات این مروجان در سطح شهر اصفهان

 است.

 رکورد جديد تولید در ناحیه 
فوالد سازی و نورد پیوسته سبای فوالد

برای س��ومین ماه پیاپی رک��ورد جدید تولید در ناحیه فوالدس��ازی 
و نورد پیوس��ته س��بای ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ثبت ش��د. به 
گزارش روز دوشنبه روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان، مدیر ناحیه 
فوالدسازی و نورد پیوسته س��با گفت: ۶7 هزار و 47 تن کالف گرم در 
 تیر امسال تولید ش��د.»احمد احمدیان« افزود: رکورد قبلی این واحد

  ۶۶ هزار و 13۶ تن کالف گرم و متعلق به خرداد امس��ال بود.ش��رکت 
فوالد مبارکه از شرکت های پیش��رو ایرانی اس��ت که در زمینه تولید 
ورق های فوالدی فعالیت می کند.این ش��رکت بی��ش از 50 درصد از 
ورق فوالدی مورد نیاز کشور را برای اس��تفاده در صنایع خودروسازی 
و قطعه سازی، فلزی سبک، فلزی سنگین و لوله های انتقال سیاالت، 
 صنایع بس��ته بندی و لوازم خانگی و الکتریکی و لوله و پروفایل تأمین

 می کند.

استاندار اصفهان گفت: به زودی صادرات طال و فلزات گران بها 
را به ارزش یک میلیارد دالر خواهیم داش��ت و این خبر خوشی 
برای بخ��ش اقتصادی خواهد بود.رس��ول زرگرپور در جلس��ه 
کمیس��یون برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اس��تان، مقول��ه قاچ��اق کاال و ارز را دارای جای��گاه و 
اهمیت ویژه در ابعاد مختلف دانس��ت و از ام��کان صادرات طال 
و فلزات گران بها در اس��تان خب��ر داد.اس��تاندار اصفهان افزود: 
زمینه این ص��ادرات با پیگیری های مکرر از مع��اون اول رئیس 
جمهور و همچنین جلسات متعدد بین شش دستگاه ذی ربط 
فراهم ش��ده و تجار و نهادهای فعال در زمین��ه طال و جواهرات 
می توانند از این بستر  به نحو مطلوبی استفاده نمایند.وی یادآور 
شد: میزان صادرات رس��می طال و فلزات گران بها طی دو سال 
 گذشته با بخشنامه بانک مرکزی متوقف شده و به صفر رسیده، 
در حالی که در س��ال های پیش��ین ح��دود ۹50 میلیون دالر 
بوده اس��ت.زرگرپور اظهار کرد: قاچاق کاال و ارز از ابعاد مختلف 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی بهداشتی دارای اهمیت و 

جایگاه ویژه ای است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها ب��ر مبارزه با این معضل 
تأکید کردند و در اواخر سال گذشته قانون جدیدی در این زمینه 
صادر گردید.مدیر ارشد اس��تان اصفهان افزود: متأسفانه عدم 
تصویب آیین نامه های این قانون، اج��رای دقیق و کامل آن را با 

مش��کالتی مواجه کرده است.رییس کمیس��یون برنامه ریزی، 
هماهنگی، نظ��ارت و مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اس��تان اعالم 
نمود: طی چهار ماه گذشته صادرات اس��تان با رقم بالغ بر 827 
میلیون دالر از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده و نیمی از این 
میزان از طریق گمرک خود اس��تان صادر ش��ده است.استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: در مبحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز چند 
محور اساسی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود و سوخت 
و دخانیات از جمله این هاست.وی تأکید کرد: نهادهای مرتبط با 
مسئله قاچاق کاال و ارز باید در قالب قانون جدید فعالیت بیشتر و 

تحرک باالتری داشته باشند.
زرگرپور اذعان کرد: سازمان صنایع، معادن و تجارت که وظیفه 
بازرسی کارخانجات را بر عهده دارد، در گزارش خود اعالم نمود 
که بیش از دو هزار و 400 مورد بازرسی انجام داده و تا حدودی 
توانسته بر بازار قاچاق کاال و ارز مسلط ش��ود.وی اظهار کرد: بر 
اس��اس گزارش صدا و س��یمای اصفهان، برنامه های خوبی در 
خصوص فرهنگ مبارزه با قاچاق کاال، شفاف سازی مسائل مرتبط 
با آن و همچنین نقاط منفی که می تواند در ابعاد مختلف داشته 
باشد، تهیه شده است.استاندار اصفهان ارائه تسهیالت توسط صدا 
و سیمای استان برای دستگاه های مختلف اجرایی جهت استفاده 
از امکانات و ظرفیت این س��ازمان را در پیشبرد بهتر و سریع تر 

برنامه ها مؤثر دانست.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد مصرف س��یگار در داخل تولید 
می شود، عنوان کرد: بخش اعظم ۶0 درصد مصرف که از خارج 

وارد می شود به صورت قاچاق است.
گفتنی است در این جلسه مس��ئولین سازمان صنایع، معادن و 
تجارت، صدا و سیما، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به ارائه گزارش 
پرداختند و همچنین در خصوص مسائل و مشکالت مطرح شده 
توسط س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ازمان کاالی تملیکی 

تصمیم گیری شد.
قطار سريع السیر اصفهان، تهران بزرگ ترين طرح 

عمرانی اصفهان است
 همچنین استاندار اصفهان گفت: طرح قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران به لحاظ میزان هزینه و همچنین تأثیرات شگرف آن در 
کاهش وقت و مصرف انرژی، مهم ترین و بزرگ ترین طرح استان 
اصفهان است.رسول زرگر پور در جریان بازدید از مراحل احداث 
و تکمیل طرح بزرگ قطار سریع السیر اصفهان، تهران، طرح را 
به لحاظ میزان هزینه و همچنین تأثیرات شگرف آن در کاهش 
وقت و مصرف انرژی، مهم ترین و بزرگ ترین طرح استان اصفهان 
دانس��ت.وی افزود: این طرح به لحاظ تجهیزات ب��ه کار رفته و 

سرعت حرکت این قطار، اولین نمونه کشور خواهد بود.
استاندار اصفهان عنوان نمود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی و 
شخص وزیر محترم حساسیت ویژه ای روی این طرح دارند و آن 

را جزء پروژه های اولویت دار کشور می دانند.
زرگرپور پیشرفت واقعی طرح را باالی ۶5 درصد عنوان و اظهار 
کرد: با توجه به جلسه ای که با وزیر محترم راه و شهرسازی در این 
خصوص داش��ته ایم و با عنایت به آماده بودن مقدمات فاینانس 
خارجی و گشایش های ارزی، این طرح دور نمای خوبی دارد و 
ما تمام قد از آن حمایت می کنیم.وی با اظهار تأسف از توقف دو 
ساله ای که در اجرای طرح به وجود آمده تصریح کرد: به همکاران 
در وزارت راه و شهرس��ازی تعهد داده ایم که از هرگونه کمک و 
حمایتی که الزم باشد دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم در طول سه 
ماه آینده با مجموعه قراردادهایی که منعقد خواهد شد، به صورت 
یک طرح کامالً آماده و 100 در صد فعال باشد.زرگرپور مجموعه 
قراردادها را حدود 2400 میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز خرید 
ناوگان و تجهیزات را بالغ بر 2 میلیارد یورو دانست و اظهار داشت: 
به زودی قراردادهای گشایش اعتبار و هم چنین قرارداد تجاری 
با شرکت چینی منعقد خواهد شد.مدیر ارش��د استان، معاون 
هماهنگی امور عمرانی خود را موظف کرد، با تش��کیل جلسه با 
شهردار اصفهان، در اسرع وقت، نسبت به تعیین محل ایستگاه 
شهر اصفهان با معماری متناسب با ویژگی های این شهر تاریخی 
و توریستی و همچنین تعیین تکلیف مس��یر و حل و فصل 30 
کیلومتر باقی مانده اقدام کند.گفتنی اس��ت طول مسیر قطار 
سریع السیر اصفهان تهران، 410 کیلومتر است که 170 کیلومتر 
در محدوده قم تا تهران و 240 کیلومتر در محدوده اصفهان تا قم 
واقع است و پس از احداث و تکمیل و راه اندازی، مدت سفر ریلی 

اصفهان به تهران به حدود دو ساعت کاهش می یابد.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

درخششطالیاصفهاندربازارصادرات

 رئیس انجمن مديران صنايع
 استان اصفهان:

اصفهان شاه راه تجارت 
کشور است

رئیس انجمن مدیران صنایع اس��تان اصفهان 
گفت: اس��تان اصفهان ظرفیت بسیاری برای 
اجرای ط��رح بندر خش��ک دارد زیرا ش��اه راه 
ارتباطی کشور بوده و از لحاظ تجارت اهمیت 
ویژه ای دارد. جعفر ذره بینی با اشاره به این که 
اصفهان شاه راه تجارت کشور است، اظهار کرد: 
واحدهای تولیدی مس��تقر در استان اصفهان 
با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تند که از آن 
جمله می توان به مش��کالت مالیات��ی و بانکی 
اش��اره کرد.وی ادام��ه داد: در ات��اق بازرگانی 
اصفه��ان در حال پیگیری مش��کالت تجارت 
هستیم و طرح های خوبی در حال برنامه ریزی 
داری��م ک��ه از آن جمل��ه طرح بندر خش��ک 
است. طرح بندر خش��ک را با مشارکت بخش 
خصوص��ی در حال پیگیری داریم و اس��تاندار 
نیز در ح��ال پیگیری اجرای این طرح اس��ت.

 رئیس انجم��ن مدیران صنایع اس��تان اصفهان 
یادآور شد: استان اصفهان ظرفیت بسیاری برای 
اجرای این طرح دارد زیرا شاه راه ارتباطی کشور 
بوده و از لح��اظ تجارت اهمیت وی��ژه ای دارد و 
 احداث آن باعث رونق بیش��تر تجارت در استان 
اس��ت.ذره بینی با بیان اینک��ه امیدواریم هرچه 
زودتر این طرح در اصفهان به اجرا دربیاید اضافه 
کرد: یکی دیگر از اقدامات مفید در استان که به 
توسعه تجارت می انجامد صدور کارت بازرگانی 
است.وی بیان کرد: این کارت می تواند دست 
سودجویان را کوتاه کند و به افزایش صادرات 
و واردات به اس��تان نیز منجر ش��ود و عالوه 
بر آن به دولت نیز کم��ک می کند تا حمایت 
 بیشتری از تجار قانونی و دارای اعتبار داشته 
باش��د.رئیس انجم��ن مدی��ران صنای��ع 
اس��تان اصفه��ان تاکی��د ک��رد: امیدواری��م 
ط��رح بهب��ود فض��ای کس��ب و کار نی��ز به 
درس��تی و هرچه زودتر اجرا ش��ود تا ش��اهد 
 بهب��ود فض��ای جامع��ه تولی��د و صنع��ت

 باشیم.
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گاهی افرادی 
می گويند قانون 

اساسی بايد تغییر 
کند و مربوط به 

زمان گذشته است 
اما قانون اساسی 

که صدها مجتهد و 
عالم ساعت ها کار 

خود را برای تدوين 
آن صرف کردند 

بسیار کامل بوده و 
قابل تغییر نیست
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

اجراییه
240447 شماره پرونده: 9204002003000778/1 شماره بایگانی پرونده: 9201351/1 شماره 
ابالغیه: 139305102003001186 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 9204002003000778/1 
بدینوسیله به خانم فاطمه شوشتریان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 5764 ساکن 
کالسه  پرونده  بدهکار  بشارت  بست  بن  محمدآباد-  آمادگاه-کوچه  اصفهان-خیابان 
ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  پست  مامور   1392/08/16 گزارش  برابر  که   9201351/1
می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 902500037 مورخ 1390/09/26 بین شما و 
بانک تجارت مبلغ 49/369/801 ریال بابت اصل و مبلغ 5/063/112 ریال بابت سود و 
مبلغ 1/787/175 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1392/03/08 و از آن به بعد روزانه 
مبلغ 34/301 ریال خسارت روزانه به انضمام حق الوکاله وکیل بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف:8972 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
اجراییه

240448 شماره پرونده: 8904002004000531/1 شماره بایگانی پرونده: 8900758/2 
شماره ابالغیه: 139305102004001011 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 8900758 
بدینوسیله به آقایان ایرج و نادر و خانمها نازیال، آذر همگی نوربخش و اعظم دلگشا فر 
ساکنین: اصفهان-دروازه شیراز-خیابان مالصدرا-خیابان پانزدهم-پالک38 که برابر 
گزارش مامور مربوطه مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
شماره 36550-1377/05/29 تنظیمی در دفترخانه شماره 62 اصفهان بستانکار آقای 
علی قربانی مبادرت به صدور اجراییه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ دویست 
میلیون ریال بدهکار می باشید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت نیز طبق مفاد سند 
رهنی به آن اضافه می گردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مراتب 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و 
ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف  اجراییه  آگهی در روزنامه  انتشار  از  پس 
مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف 
ماده 34 مکرر آن مصوب 1386/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا 
به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه 4729/9 واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوقی دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف:8973 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
اخطار اجرایی

240449 کالسه: 555/92 به موجب رای شماره 723 تاریخ 92/7/20 حوزه 22 شورای 
به  احمدی  میثم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال 
و شماره شاسی  22839اصفهان16  انتظامی  به شماره  موتورسیکلت  خودرو  رسمی 
85950 و شماره موتور B 00000204 88 به استناد قولنامه مورخ 89/12/25 در حق 
محکوم له حمیدرضا مغیسه به نشانی تهران پارس-دشت دو راهی پل هوایی خرمشهر 
ثبت آتش نشانی نیلوفر1 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:9019 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240450 کالسه: 1416/92ش13 به موجب رای شماره 37 تاریخ 93/1/19 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد ناصر 
– نرگس هر دو حیدری به نشانی مجهول المکان  محکومند به پرداخت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  آگهی  نشر  هزینه  بابت 
92/9/7 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا نصیری فرزند جواد شغل 
آزاد به نشانی اصفهان-خیابان زینبیه-پل سودان-فرش محمد و نیم عشر دولتی. 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:9013 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   93/2/20 تاریخ   229 شماره  رای  موجب  به  1318/92ش12  کالسه:   240451
 -1 علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   12
محمدحسین مسائلی به نشانی اصفهان-پل شهرستان-خ بازارچه-کوی ش کشاورز، 
2- محمود کشاورز به نشانی اصفهانک-بعد از دارالقرآن-گاوداری کشاورز، 3- سید 
نشانی  به  مسائلی  4- حسین  دارالقرآن،  اصفهانک-روبروی  نشانی  به  رحیم حسینی 
محکومند  مجهول المکان   – نانک  قنادی  نورباران-جنب  بزرگمهر-چهارراه  اصفهان-خ 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
از تاریخ سررسید  تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
سفته ها مورخه 84/10/5 لغایت تاریخ وصول و پرداخت هزینه نیم عشر حق االجرایی. 
مشخصات محکوم له: بانک سینا با وکالت خانم ناهید منصوری فرزند عبدالحسین به 
نشانی اصفهان-خ چهارباغ باال-مجتمع کاویان-طبقه4-واحد408 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:9011  شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240452 کالسه: 646/90ش45ح به موجب رای شماره 1003 تاریخ 90/6/28 شعبه 45 
علیه مصطفی  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
به  تومان  میلیون  یک  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  موسی خانی 
انضمام هزینه دادرسی به مبلغ سی و دو هزار ریال و هزینه نشر آگهی به مبلغ سیصد 
زمان  لغایت   90/4/21 دادخواست  تقدیم  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  ریال  هزار 
میر-مجتمع  خ  نشانی  به  اسماعیل  فرزند  فرهاد ضیابی  خواهان  حق  در  حکم  اجرای 
نیم عشر حق االجرا به صندوق دولت. ماده  پگاه-طبقه اول-واحد 9828 و پرداخت 

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:8936 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240453 کالسه: 1214/92ش ح33 به موجب رای شماره 1882 تاریخ 92/11/28 حوزه 
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسماعیل 
به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  علیرضا شغل  فرزند  یانچشمه  عظیمی 
پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک صد و شش هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
شماره 178143 مورخ 92/2/30 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق محکوم له محمد صفیری فرزند قربانعلی شغل بازنشسته به نشانی اصفهان-
خیابان عالمه امینی شرقی-خ فرهادی-بن بست سوم و همچنین نیم عشر در حق اجرای 
احکام مدنی. 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:8935 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
اختالف  حل  شورای   28 حوزه   93/2/13 تاریخ   93 شماره  رای  موجب  به   240454
الهی خوابجانی  نبی  علیه غالمرضا  یافته است محکوم  شهرستان اصفهان که قطعیت 
شغل راننده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال 
بابت خسارات وارده و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ یک 
میلیون ریال هزینه کارشناسی و نیز خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 
92/11/7 لغایت اجرای حکم در حق خواهان حسن حیدرزاده کلهرودی فرزند علی شغل 
عشر  نیم  و  آزادی-پ4  شاهد-ک  الله-خ  قدس-خ  اصفهان-میدان  نشانی  به  کارمند 
اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. 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:8933  شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240455 کالسه: 1792/92ش14 به موجب رای شماره 271 تاریخ 92/2/30 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا وهاب 
نسب فرزند اقبال به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
866ل99ایران33  انتظامی  شماره  به  پژو206  خودروی  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی 
آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  شش  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  و 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له سید حسین داوود الحسینی فرزند سید مصطفی 
شغل آزاد به نشانی اصفهان-خ شیخ طوسی غربی-کوچه شهید ذاکر-پ37 و نیم عشر 
حق االجرا نسبت به تقویم دادخواست مبلغ 10/000/000 ریال. 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:8927 شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240456 کالسه: 1815/92ش9 به موجب رای غیابی شماره 76 تاریخ 93/1/27 شعبه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
 450/400/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  خوار  گندم 
مورخ   331178 و   86/5/25 مورخ   331196 شماره های  به  چک  فقره  سه  وجه  ریال 
86/4/25 و 331177 مورخ 86/4/15 به عهده بانک کشاورزی و مبلغ 218/000 ریال 
موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت 
مرکزی  بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرای  زمان  لغایت  86/4/15و86/4/25و86/5/25 
در حق محکوم له ایرج خیرالهی به نشانی اصفهان-بازار بزرگ-مقابل پاساژ صدر-
قانون  بابت حق االجرا. ماده 34  نیم عشر  فروشگاه خیرالهی و همچنین پرداخت مبلغ 
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:8915 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240457 کالسه: 1704/91ش13 به موجب رای شماره 2089 تاریخ 91/12/19 حوزه 
 -1 علیهم  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  13 شورای حل 
قاسم میرکی به نشانی میناب-هشت بنای چراغ آباد 2- محمدرضا یزدانی به نشانی 
اصل  بابت  ریال   40/000/000 پرداخت  به  متضامنًا  به  هستند  محکوم  مجهول المکان  
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   34000 پرداخت  و  خواسته 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/4/7 لغایت زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له مهدی بهزاد با وکالت آقای سعید عموآقایی به نشانی اصفهان-سی و سه 
پل-ابتدای چهارباغ باال-مجتمع باران-طبقه سوم-واحد15 و نیم عشر دولتی. ماده 34 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  قانون اجرای 

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:8924 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240458 کالسه: 1744/92 به موجب رای شماره 77 تاریخ 93/1/24 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد رامتین زاده به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
تا   92/6/10 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000 و 
تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: علیرضا مرادی 
فرزند ابراهیم به نشانی سه راه سیمین-خ جانبازان-خ شهید بخشی-خ مشفق کاشانی-
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه  فرعی18-بلوک106f. ماده 34 
بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد، 
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:9020 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240459 کالسه: 1140/92ش12 به موجب رای شماره 2039 تاریخ 93/12/26 حوزه 
امید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  12 شورای 
هادی زاده فرزند محمد به نشانی خیابان مدرس-خ سرچشمه-ک بانکی-پ47، حمید 
منشی فرزند جالل به نشانی خ مشتاق دوم-خ الله غربی-مقابل تقاطع سوم-ج مجتمع 
آفتاب)هر دو به نشانی مجهول المکان( محکومند به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک شماره 2471/8358700-92/8/5 تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت 
عبدالرسول  فرزند  نیا  واثق  مهدی  له:  محکوم  مشخصات  حق االجرا.  عشر  نیم  هزینه 
شغل کاسب به نشانی اصفهان-بازار بزرگ-سرای حاج کریم پالک103. 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:8923 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240460 کالسه پرونده: 2146/92ش6 شماره دادنامه: 497-93/3/29 مرجع رسیدگی: 
نشانی:  مهدی  فرزند  امیرقلی حر  اصفهان خواهان:  اختالف  شعبه ششم شورای حل 
شریعت  شهرام   -1 خواندگان:  فرایبورگ-کوچه16-پالک14-طبقه4  اصفهان-خیابان 
)شریعتی( 2- اسماعیل ابراهیم آبادی فرزند محمدحسین هر دو به نشانی: مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 931هـ22ایران33 گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای امیرقلی حر به طرفیت 1- شهرام شریعت و 2- 
اسماعیل ابراهیم آبادی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پراید به شماره 
انتظامی 931هـ22ایران33 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و با عنایت به مبایعه نامه مورخ 87/8/28 که طی 
خوانده  از  931هـ22ایران33  انتظامی  شماره  به  پراید  سواری  اتومبیل  یکدستگاه  آن 
ردیف اول خریداری نموده است و کل ثمن معامله پرداخت گردیده است و از مدارک 
خودرو بیمه نامه کارت گارانتی و خود خودرو نیز در ید خواهان می باشد و با عنایت 
به استعالم انجام شده از پلیس راهور که خوانده ردیف دوم را مالک قانونی خودرو 
معرفی نموده و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه الیحه دفاعیه در جلسه 
رسیدگی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت شتخیص و مستندا به مواد 198 قانون 
آیین دادرسی و مواد 219و220و223و221و225 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده 

ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید به 
شماره انتظامی 931هـ22ایران33 به نام خواهان صادر می گردد و رای صادره غیابی 
می باشد و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و 
20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به عدم توجه دعوی نسبت به وی مستندا به بند 
4 ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد.

م الف:9763 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240461 کالسه پرونده:151/93 شماره دادنامه:256-93/4/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  نشانی:  کریمی  جمیله  خانم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  هشتم شورای  و  بیست 
سجاد-خ حضرت قائم-خ چهارراه حجتیه خوانده: حسین معینی نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم جمیله کریمی به طرفیت آقای حسین معینی به خواسته مطالبه مبلغ سیزده 
میلیون ریال وجه رسیدهای بانکی با این توضیح که خواهان مدعیست مبلغ فوق را به 
عنوان قرض مطابق فیشهای شماره 1- 677396 مورخ1389/6/2 به مبلغ 5/000/000 
به مبلغ 3/000/000 ریال، 3- 03417753 مورخ  ریال، 2- 634898 مورخ 1389/6/3 
درخواست  که  نموده  واریز  به حساب خوانده  ریال   5/000/000 مبلغ  به   1390/7/23
محکومیت نامبرده را به پرداخت مبالغ فوق به انضمام مطلق خسارات وارده نموده است 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و استماع 
شهادت شهود تعرفه شده و نظر به عدم حضور خوانده با اطالع از جلسه دادرسی در 
شورا از طریق نشر آگهی مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب لذا دعوی 
خواهان را ثابت و وارد تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته-مبلغ یکصد 
وپنجاه هزار ریال هزینه دادرسی مبلغ 80/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/31 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد.م الف:9764 شعبه بیست و هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                      ابالغ
240462 نظر به اینکه آقای رضا نصوحی فرزند علی اکبر به اتهام آدم ربایی و ضرب 
جرح طفل 5 ساله حسب شکایت آقای کامران صمیمی فرزند علی اصغر از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 930233 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگریده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:9201 شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

240463 نظر به اینکه آقای پیام بنی رشید فرزند حاتم به اتهام ترک انفاق حسب شکایت 
خانم مریم ابراهیمی فرزند صفرعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930630 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگریده 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف:9202 شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

240464 شماره درخواست: 9310460360000012 شماره پرونده: 9209980360001283 
شماره بایگانی: 921283 نظر به اینکه آقای اسماعیل حیدری)معروف به لوتا( به اتهام 
تهدید و  و  نمایی  آرامش-قدرت  تخریب عمدی شیشه های منزل-اخالل در آسایش و 
تظاهر با قداره و نگهداری و حمل شوکر و اسپری حسب شکایت آقای محمد نامداریان 
این دادسرا در پرونده کالسه 921283ب21 تحت تعقیب است و  فرزند علی از طرف 
در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
بازپرسی  انتشار آگهی در شعبه 21  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:9203 سعادت بازپرس شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
ابالغ

240465 شماره درخواست: 9310460360000011 شماره پرونده: 9209980360001283 
شماره بایگانی: 921283 نظر به اینکه آقای حمیدرضا جهانگیری فرزند علی )معروف به 
نائب( به اتهام تخریب عمدی شیشه های منزل-اخالل در آسایش و آرامش-قدرت نمایی 
و تهدید و تظاهر با قداره و نگهداری و حمل شوکر و اسپری حسب شکایت آقای محمد 
نامداریان فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921283ب21 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
بازپرسی  انتشار آگهی در شعبه 21  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:9204 سعادت بازپرس شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ایزدی  مدینه  خواهان  645/93ش7  کالسه  پرونده  در خصوص   240466
تقدیم  امینی  کریم  مرحوم  ورثه  طرفیت  به  امینی  کریم  مرحوم  ترکه  تحریر  بر  مبنی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/4 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9160 شعبه 7حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

240467 در خصوص پرونده کالسه 652/93 خواهان فاطمه سلطانی دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  افشاری  علیرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر 
93/6/5 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:9161 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

240468 در خصوص پرونده کالسه 655/93 خواهان ملوک و زهرا و فاطمه و صدیقه 
نموده  تقدیم  اکبر سیالنی  طرفیت  به  ترکه  و  تحریر  بر  مبنی  دادخواستی  کارآزموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/5 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9162 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ماکیانی  مظفر  خواهان   138/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240469
مبنی بر انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت عباس غالم قفری تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  گردیده  تعیین  93/6/2 ساعت 5 عصر  یکشنبه مورخ  برای روز  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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:9664 شعبه 37 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240470 در خصوص پرونده کالسه 684/93 خواهان شهریار محمودزاده دادخواستی 
محمودزاده-شهال  محمودزاده-شهناز  شهرام  طرفیت  به  ترکه  و  تحریر  بر  مبنی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/11 ساعت8/30 صبح  محمودزاده 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
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 
م الف:9665  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240471 در خصوص پرونده کالسه 208/93 خواهان سید نصرا... حجازی دادخواستی 
حسین   -3 میثاقیه  حسین  دانش   -2 میثاقیه  منیره  بانو   -1 طرفیت  به  الزام  بر  مبنی 
سلکی 4- قاسم سلکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 90/6/16 ساعت 
10/30 صبح 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 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9667 شعبه 13 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ

240472 شماره درخواست: 9310460363300002 شماره پرونده: 9309987125300065 
دادیاری  پرونده کالسه 930091 شعبه چهاردهم  در  بایگانی شعبه: 930091  شماره 
بهروز  فرزند  افشارزاده  ناهید  خانم  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
شکایتی علیه آقای فرهاد عاطفی فرزند محمدهاشم دائر بر ترک انفاق و ضرب و جرح 
متهم  اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع  این شعبه  به  که جهت رسیدگی  نموده  مطرح  عمدی 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب  می باشد  مجهول المکان 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
در  گردد  حاضر  خود  از  دفاع  و  وارده  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  خود  کامل  نشانی 
صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:9669 شعبه 

چهارده دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ

240473 شماره درخواست: 9310460358500004 شماره پرونده: 9309980358500107 
بازپرسی  ششم  شعبه   930108 کالسه  پرونده  در   930108 شعبه:  بایگانی  شماره 
رمضان  علیه  شکایتی  خوندابی  رضا  اصفهان  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای 
شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  کارگاه  از  سرقت  بر  دادیر  محوری 
آیین  قانون   115 ماده  می باشد حسب  مجهول المکان  متهم  اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:9670 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

ابالغ
240474 نظر به اینکه آقای فرزان کی منش فرزند ابراهیم به اتهام کالهبرداری رایانه 
ای حسب شکایت آقای مرتضی عادلی پور فرزند حسن از طرف این دادسرا در پرونده 
نبودن محل  بواسطه معلوم  ابالغ احضاریه  تعقیب است و  کالسه 920887ب15 تحت 
اقامت او ممکن نگریده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. م الف:9673 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رای 
240475 کالسه پرونده: 1989/92ش/8 شماره دادنامه: 317-93/2/31 مرجع رسیدگی: 
راه  سه  نشانی  نیلوفری  اصغر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشتم  شعبه 
راه  سه  نشانی:  فخار  طباطبایی  فرزانه  وکیل:  آرش  بنزین-مجتمع  پمپ  سیمین-جنب 
عبدالحسین  خوانده:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه  بنزین-مجتمع  پمپ  سیمین-جنب 
حسن پور نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته )چهار فقره سفته جمعًا به 
مبلغ چهارمیلیون تومان( معادل 40/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی اصغر نیلوفری با وکالت فرزانه طباطبایی فخار به طرفیت عبدالحسین حسن پور 
به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 
0325773و0325772و0325775و0325774 به تعداد چهار فقره سفته به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه نشر آگهی و 104000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   92/12/18
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:9163  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240476 شماره پرونده: 177/93 شماره دادنامه: 487-93/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
ارتش-خ  خ  نشانی:  به  صمدی  مسعود  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت 
مجهول المکان  نشانی:  به  اکرمی  محسن  خوانده:  تاجیک-پ24  لشکر-کوچه  بهداری 
دادرسی-کارشناسی  هزینه های  و  تصادف  از  ناشی  خسارات  مطالبه  خواسته: 
گردشکار: قاضی شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا 
کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
طرفیت  به  خواهان  دادخواست  در خصوص  شورا:  قاضی  می نماید.رای  رای  صدور 
خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف 
به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف 
به  ولوو  تریلی  و  خواهان  به  متعلق  214ت53-ایران13  شماره  به  پژو  تاکسی  بین 
شده  شناخته  مقصر  خوانده  و  بوده  محرز  خوانده  رانندگی  به  411ع54-55  شماره 
دلیل شعبه 13 شورای  تامین  پرونده  در  دادگستری  کارشناس  نظریه  است و حسب 
تصادف  این  وقوع  اثر  در  خواهان  اتومبیل  بر  وارده  اصفهان خسارات  اختالف  حل 
جمعا مبلغ چهل میلیون ریال تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
قاضی شورا  لذا  است  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  نشده  جلسه رسیدگی شورا حاضر 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت 
مدنی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
بابت هزینه  ریال  هزار  وارده و سی  بابت خسارات  ریال  مبلغ 40/000/000  پرداخت 
دادرسی و 38/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه جرثقیل و پارکینگ در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در 
 همین مرجع قابل واخواهی است.م الف:9156 موسوی قاضی شعبه هشتم حقوقی مجتمع 

شمار دو شورای حل اختالف استان
ابالغ وقت رسیدگی

افشار  محمدرضا  خواهان  633/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   240477
دادخواستی مبنی بر استرداد یک فقره چک به طرفیت شرکت پایا شیمی به نمایندگی 
مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پرست  یزدان  بهمن  آقای 
93/6/9 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:9168 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



يادداشت
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ريیس اتحاديه بنکداران مواد غذايی:
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مديرعامل اتحاديه صنايع لبنی پاستوريزه استان: 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
 240487 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 اسناد  محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139360302013000578 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  طهماسي  آمنه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   11 شناسنامه  بشماره  صیفور 
22.80 مترمربع پالک 2284 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 54 فرعي 
طهماسبی   خانم صنم  مالک رسمي  از  فریدونشهرخریداري  در    واقع  اصلي   از237 

محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 139360302013000588 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  اصالني  بهرام  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
علي بشماره شناسنامه 943 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 99.45 
مترمربع پالک 2409 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 
اصلي واقع در فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقایان رضاقلی و عیدی محمدهر 

دو  رحیمی  محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000589هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید یبلوئي خمسلوئي 
از فریدن در یک باب خانه به مساحت  فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 684 صادره 
296/90  مترمربع پالک 199 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 22 اصلي  واقع در  فریدونشهر، شهر برف انبار) محله خمسلو(  خریداري از مالک 

رسمي آقاي محمد بهرامی خمسلوئی  محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000594 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي خلیقي آخوره 
سفالئي فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 266.50 مترمربع پالک 235 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 37 فرعي از 230 اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد علی خلیقی  محرز گردیده است. 
قانون تعیین تکلیف  5-برابر راي شماره 139360302013000595هیات اول موضوع 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید رضا عطائي فرزند 
جان محمد بشماره شناسنامه 7079 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
215.50 مترمربع پالک 2412 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
اله رحیمی   آقاي فضل  مالک رسمي  از  فریدونشهر خریداري  در  واقع  از 238اصلي  

محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013000596 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدیسن امیرشاه کرمي 
باب خانه و مغازه  فریدونشهر در یک  از  فرزند رسول بشماره شناسنامه 1 صادره 
متصله  به مساحت 685.80 مترمربع پالک 417 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 3 فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر  خریداري از مالک 

رسمي آقاي  رضا قلی حسینی محرز گردیده است.
7-برابر راي شماره 139360302013000597 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي محمد رحیمي 
به  از فریدونشهر در یک باب خانه  اله بشماره شناسنامه 6877 صادره  فرزند نعمت 
مساحت160 مترمربع پالک 2411 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي باقر باتوانی  

محرز گردیده است.
8-برابر راي شماره 139360302013000598هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان حبیبي فرزند 
عبد العلي بشماره شناسنامه 307 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
153.90 مترمربع پالک 234فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 52 فرعي 
از 230اصلي واقع در وحدت اباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان یداله و 

علی قاسمی  محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره 139360302013000628 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسالم یبلوئي خمسلوئي 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 6123 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
120/20  مترمربع پالک 203 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 
22اصلي واقع درفریدونشهر ، شهر برف انبار ) محله خمسلو( خریداري از مالک رسمي 

آقاي کریم یبیلوئی  محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139360302013000631هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
رشیدي  هارون  حیدر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
فرزند ابدال بشماره شناسنامه 975 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
903/50  مترمربع پالک13 فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  
واقع در روستای میدانک کوچک فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حیاتقلی 

هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000632هیات  شماره  راي  برابر   -11
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا 
دویستي فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 225.10 مترمربع پالک 13فرعي از 61 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  61 
اصلي  واقع در روستای زمستانه   فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علیرضا 

دویستی موگوئی  محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139360302013000635هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا بهرامي 

فرزند هاشم بشماره شناسنامه 427 صادره از فریدن در یک باب خانه به مساحت 218  
مترمربع پالک 169 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
اصلي واقع در فریدونشهر ، شهر برف انبار ) محله خمسلو(  خریداري از مالک رسمي 

آقاي حیات اله بهرامی  محرز گردیده است
13- برابر راي شماره 139360302013000637هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  گوگوناني  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
حفیظ اله بشماره شناسنامه 189 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
300.10 مترمربع پالک 2287 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 260 
فرعي از 237  واقع در فریدونشهر  خریداري از مالکین رسمي آقاي غالمعلی رحیمی و 

خانم  جنت رحیمی محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139360302013000638هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  شوراي سیاست گذاري ائمه 
جمعه    در یک باب ساختمان  به مساحت 162 مترمربع پالک 2413 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي محمد علی الچینانی  محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139360302013000666هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید رضا موسوي فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 251 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و زمین متصله  
به مساحت 824/70  مترمربع پالک10 فرعي از 29 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
29 اصلي واقع در روستای راچه فریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي علی محمد 

کاویانی  محرز گردیده است.
16- برابر راي شماره 139360302013000669هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي هادي بهمني فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 171 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
266.50 مترمربع پالک2414 فرعي از 238اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي غالمرضا 

رحیمی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/05/11

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/26  
محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

تحدید حدود اختصاصی 
2183 شماره 103/93/11/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ معروف قاسمعلی 
و بشماره پالک 602 فرعی از شماره 129-اصلی واقع در جزن جزء بخش 9 که به نام 
خانم منیر رشیدی جزنی فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم 
اخیر  به موجب دستور  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/6/30 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:1393/05/11 م الف:4 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

2184 شماره 103/93/10/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک 
منیر  خانم  نام  به  که   9 بخش  جزء  جزن  در  واقع  129-اصلی  شماره  از  فرعی   611
رشیدی جزنی فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک 
در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/30 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/05/11 

م الف:3 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

23355 شماره 103/93/793/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور به 
شماره پالک 189 فرعی از شماره 128-اصلی واقع در یوز جریب جزن جزء بخش 9 
که به نام داود سمنانی جزنی در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/30 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/05/11 

م الف:36 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده 

 9009980350200977 پرونده:  شماره   9310110371200237 نامه:  شماره   240240
شماره بایگانی شعبه: 920312 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 920313ج مربوط به خواهان شرکت بیمه البرز با وکالت ناصر 
دویست  مبلغ  مطالبه  به خواسته  مردانی  الله  و  بمانعلی صادقی  و خوانده  اردوخانی 
میلیون ریال اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش اموال منقول مطابق نظر کارشناس 
رسمی در ساعت 8 لغایت 8/30 در روز پنج شنبه 93/5/23 در محل اصفهان-خیابان 

خرید  طالبین  بنماید   302 سوم-اتاق  اصفهان-طبقه  استان  کل  نیکبخت-دادگستری 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان-توحید میانی-مقابل بانک 
پاسارگاد-بن بست نیلوفر-منزل دوم-طبقه دوم دیدن نمایند مزایده از قیمت پایه آغاز 
و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه 
داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد دهد نظریه کارشناس به شرح ذیل می باشد: 
مبلغ  به  بلندگو  پایه  با چهار عدد  اینچ سونی  ای دی 46  ال  تلویزیون  1( یک دستگاه 
یک  با  رنگ  قهوه ای  ژارچه ای  رویه  نفره   7 مبل  یکدست  تعداد   )2 11/000/000ریال. 
مبلغ 2/500/000 ریال. 3( یک دستگاه میز  به  کنار مبل  عدد میز جلو و دو عدد میز 
نهارخوری هشت نفره با صندلی 4/500/000 ریال. 4( یک تخته فرش دستباف دوازده 
عدد  شش  با  نفره  شش  نهارخوری  میز  دستگاه  یک  تعداد   )5  /120/000/000 متری 
صندلی 1/500/000 ریال. 6( تعداد یک عدد قاب تابلو نقش اسب برجسته دومتری به 
ریال.   1/500/000 مبلغ  به  متوسط  ماکروفر  دستگاه  یک   )7 ریال.   11/000/000 مبلغ 

م الف:9027 موسوی نژاد مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   24093
4878/92ش ح/دوم له خانم لیال محمدی دولت آبادی و علیه آقای احمد احمدی دوالبی 
ایچی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی جمعًا به  به آدرس برآن جنوبی-روستای 
مبلغ 2/067/771/309 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که ملک یکباب 
منزل مسکونی واقع در برآن جنوبی-روستای ایچی که سقف تیرآهن و آجر و حال 
بهداشتی-حمام و  بدنه-دو خواب-سرویس  تمام کاشی  اوپن  پذیرایی و آشپزخانه  و 
حیاط  کفسازی  بدون  چوبی  داخلی  و  فلزی  خارجی  دربهای  نماسازی  بدون  توالت 
انشعابات موجود آب و  آبی  آبگرمکن و سرمایشی کولر  با  سیستم گرمایش بخاری 
قدمت  و  اعیانی  مترمربع   96 میزان  و  عرصه  مترمربع   146/67 مقدار  به  گاز  و  برق 
حدود 13 سال دارای سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت 213954ب83 و شماره 
به  ثبت اصفهان  ثبت 8019 صفحه 380 دفتر 37 بخش بیست  ملک 102/368 شماره 
با توجه به قدمت و موقعیت و عوامل  لذا  مالکیت آقای احمد احمدی دوالبی می باشد 
موثر-کاربری مسکونی-انشعابات موجود-سند مالکیت رسمی و غیره ارزش ششدانگ 
این ملک 500/000/000 ریال معادل پنجاه میلیون تومان برگزار می گردد و طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است و مورد تعرض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است و طی نامه شماره 36257 مورخ 92/5/6 از طریق اداره ثبت اسناد و امالک 
اجرای  محل  در  صبح   10-11 ساعت  در   93/5/26 مورخ  در  است  گردیده  بازداشت 
احکام واقع در خیابان نیکبخت ساختمان شماره 2 دادگستری اجرای احکام شورای حل 
اختالف مزایده ای برگزار می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند باواریز 10 درصد 
مبلغ کارشناسی به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش 
آن 5 روز قبل از مزایده به این شعبه مراجعه و از اموال توقیفی بازدید نمایند شخص 
یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود.م الف:8822 

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده)نوبت دوم( 

با  مزایده ای  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای   240244
ایرانپور  جعفر  آقای  له  ح5،  920370ج  کالسه  پرونده  نماید:  برگزار  زیر  مشخصات 
سوم-خ  آبشار  نشانی  به  ملکیان  مهدی  علیه  فریدزادگان  آقای  وکالت  با  مبارکه 
سرور-مقابل پارک همت-ساختمان نگین سرور-ط4-واحد20 مورد مزایده: 1- حدود 
1000مترمربع سنگ با مارک یوروپین کسل استون از شرکت کرافت استون مالزی 

شرکت  از  سنگ  مترمربع   400 حدود   -2 است.  گوشه  و  دیوار  سنگ های  شامل  که 
کرافت گروپ چاینا، کرافت استون چین که شامل سنگ های دیوار و گوشه است. ارزش 
مورد مزایده: قیمت پایه برای فروش بیش از 500 مترمربع. سنگ مالزیایی هر مترمربع 
420/000 ریال و سنگ چینی هر مترمربع 350/000 ریال. قیمت پایه برای فروش کمتر 
از 500 مترمربع. سنگ مالزیایی هر مترمربع 440/000 ریال و سنگ چینی هر مترمربع 
چهارم-پ69.  جی-خیابان  صنعتی  اصفهان-شهرک  اموال:  محل  ریال.   370/000
نیکبخت-دادگستری  اصفهان-خ  مزایده:  مکان   .10 ساعت  چهارشنبه   93/5/22 زمان: 
کل اصفهان-طبقه اول-اتاق103-اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از کاالها به نشانی یاد 
شده دیدن کرده و با سپردن 10% ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانک 

ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده 
بود. برنده مزایده خواهد  قیمت  باالترین  پیشنهاد دهنده  پایه شروع می شود  قیمت  از 

م الف:8941 مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

240337 شماره آگهی: 139303902004000098 شماره پرونده: 9000400200400345 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره: 9001055 شش دانگ پالک شماره 1 فرعی از 619 
از 34 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 139/81 مترمربع به آدرس: 
روستای جیالن آباد-خیابان بهشتی-خیابان دهه فجر-بن بست یاس که سند مالکیت 
آن در صفحه 143 دفتر 32 امالک ذیل شماره ثبت 8146 و با شماره چاپی 196757 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 6/20 متر دیواری است به باقیمانده 
پالک 34 اصلی شرقًا به طول 22/53 متر به دیوار پالک یک فرعی از 618 فرعی جنوبًا 
به طول 6/21 متر درب و دیواریست به گذر غربًا به طول 22/53 متر به دیوار پالک یک 
فرعی از 620 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به 
مساحت عرصه 162 مترمربع و اعیانی آن احداثی در یک طبقه به مساحت حدود 100 
مترمربع و فاقد نما و عمر بنا باالی 10 سال می باشد ملکی آقای سید مهدی موسوی 
محمدآبادی که طبق سند رهنی شماره 23473-86/12/20 دفترخانه 101 اصفهان در 
رهن بانک صادرات اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
93/5/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی-

چهارراه اول-سمت چپ به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 600/000/000 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب-برق-گاز اعم از حق انشعاب یا 
حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
93/5/11 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد.م الف:8974 امینی اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

1800/92ش  پرونده  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  شعبه   24092
سجاد- خ  آدرس:  به  چلمغانی  ا...  حبیب  آقای  علیه  و  جوادی  فاطمه  خانم  له  ح/اول 

مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  زمانی-پالک48  ا...  فضل  شهید  کوچه 
ملک  شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  فروش  منظور  به  ریال   1/305/000/000
توقیف شده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت حدود 2000 مترمربع به صورت 
غیر محصور و دارای قولنامه عادی می باشد که در آن گندم و جو کشت که با توجه 
به بررسی به عمل آمده و در نظر گرفتن قدمت محل-افت-امتیازات و در نظر گرفتن 
موقعیت محل-بافت-امتیازات و در نظر گرفتن سهم آب زمین فوق و ارزش کل زمین 
کارشناس  طریق  از  تومان  میلیون  هفتصد  معادل  ریال   700/000/000 برابر  فوق 
رسمی دادگستری ارزیابی رسیده است که مورد تعرض هیچیک از طرفین قرار نگرفته 
در  واقع  احکام  اجرای  محل  در  صبح  10تا9  ساعت  در   93/5/26 مورخ  در  که  است 
اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دادگستری   2 شماره  نیکبخت-ساختمان  خیابان 
اصفهان برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد مبلغ 
کارشناسی به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش آن 
5 روز قبل از مزایده به این شعبه مراجعه و از اموال توقیفی بازدید نمایند شخص یا 
بود.م الف:8821   خواهند  مزایده  برنده  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که   اشخاصی 

مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240478 کالسه پرونده: 93-199 شماره دادنامه: 537-93/4/9 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف خواهان: مجتبی هنری فر نشانی: دروازه تهران-کوی دبیرستان 
راه  سه  نشانی:  سالم  ثمین  وکیل:  شاد-پالک15  بست  خانی-بن  علی  حافظ-کوی 
سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش-واحد402 خواندگان: 1- محمد رضا اسدی نژاد 
نشانی: مجهول المکان 2- رسول عسگری نشانی: خیابان باهنر-انتهای کوی رفسنجان-

بن بست دانیال-پ72 خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فر با وکالت ثمین 
سالم به طرفیت آقایان 1- محمدرضا اسدی نژاد و 2- رسول عسگری به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 1306/844970/24 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )90/12/25( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
م الف:9008  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه هشت حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/9-536 دادنامه:  شماره   198-93 پرونده:  کالسه   240479
تهران-کوی  دروازه  نشانی:  هنری فر  مجتبی  خواهان:  اختالف  حل  شورای   8 شعبه 
نشانی:  سالم  ثمین  وکیل:  شاد-پالک15  بست  خانی-بن  علی  حافظ-کوی  دبیرستان 
سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 خواندگان: 1- 
محمدرضا اسدی نژاد نشانی: مجهول المکان 2- رسول عسگری نشانی: خیابان باهنر-

انتهای کوی رفسنجان-بن بست دانیال-پ72 خواسته: مطالبه مبلغ یک فقره چک به مبلغ 
50/000/000 میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
ثمین سالم  با وکالت  آقای مجتبی هنری فر  اختالف: در خصوص دعوی  شورای حل 
به طرفیت آقایان 1- محمدرضا اسدی نژاد و 2- رسول عسگری به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 1306/844972/47 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و نود هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/3/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
م الف:9009  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه هشت حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان
ابالغ رای 

240480 کالسه پرونده: 93-200 شماره دادنامه: 535-93/4/9 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف خواهان: مجتبی هنری فر نشانی: دروازه تهران-کوی دبیرستان 
سه  نشانی:  سالم  ثمین  وکیل:  شاد-پالک15  بست  خانی-بن  علی  شهید  حافظ-کوی 
 -1 خواندگان:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه  بنزین-مجتمع  پمپ  سیمین-جنب  راه 
محمدرضا اسدی نژاد نشانی: مجهول المکان 2- رسول عسگری نشانی: خیابان باهنر-

به  فقره چک  یک  مبلغ  مطالبه  دانیال-پ72 خواسته:  بست  رفسنجان-بن  کوی  انتهای 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  ریال  میلیون  چهل  مبلغ 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
ثمین سالم  با وکالت  آقای مجتبی هنری فر  اختالف: در خصوص دعوی  شورای حل 
مطالبه  به خواسته  2- رسول عسگری  و  اسدی نژاد  1- محمدرضا  آقایان  به طرفیت 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره 1306/844971/61 به عهده بانک ملت به 

انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  و 
بابت  ریال  هزار  دویست  و  خواسته  اصل  بابت  40/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/2/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
م الف:9010  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه هشت حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان
ابالغ رای 

240481 شماره دادنامه: 9109970350801110 شماره پرونده: 8909980350801063 
شماره بایگانی شعبه: 891064 خواهان: آقای ولی ا... فروزان مهر با وکالت آقای سید 
علیخان و  کار: اصفهان-خ چهارباغ عباسی-بین سید  نشانی محل  به  علیرضا جمدی 
فریدون  آقای   -1 خواندگان:  صادقی  وکالت  رفاه-دفتر  بانک  فوقانی  آمادگاه-طبقه 
عصارزادگان 2- آقای جالل صدقی 3- آقای مرتضی قناعت 4- خانم ناهید جامی 5- 
آقای مرتضی امیدزاد 6- آقای حسن مهوری حبیب آبادی همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال مال منقول گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست سید علیرضا 
جمدی به وکالت از ولی ا... فروزان مهر به طرفیت 1- مرتضی قناعت 2- حسن مهوری 
3- فریدون عصارزادگان 4- شهرداری اصفهان 5- ناهید حاجی 6- مرتضی امیدزاده 
ثبتی  انتقال قدرالسهم یک باب مغازه تحت پالکهای  به  الزام  بر  7- جالل صدقی دایر 
4058-4060-4062و4062 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت 18 مترمربع مقوم 
به  مالکیت رسمی خوانده ردیف چهارم  احراز  با  دادگاه  ریال  میلیون  پنجاه و یک  به 
میزان سه دانگ مشاع از عرصه پالک ثبتی مارالذکر و واگذاری آن طی قرارداد شماره 
4/839 مورخ 74/6/18 به خوانده ردیف سوم و واگذاری آن توسط خوانده ردیف سوم 
و خواندگان ردیف اول و دوم با رعایت تعاقب ایادی به خواهان طی قراردادهای عادی 
پیوست و عنایت به اینکه از ناحیه خوانده ردیف چهارم دفاع موجهی به عمل نیامده و 
سایر خواندگان نیز دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اند و حسب نظریه کارشناس رسمی 
که مصون از ایراد بوده و مغایرتی با واقع ندارد و قدرالسهم ابتیاعی خواهان را اعالم 
به مواد 10و219و220  ثابت تشخیص و مستندا  ادعای خواهان را  لذا دادگاه  گردیده 
چهارم  تا  اول  ردیف  خواندگان  دادرسی  آیین  قانون  198و519  مواد  و  مدنی  قانون 
مقدار  به  مارالذکر  ثبتی  پالکهای  تحت  مغازه  باب  یک  قدرالسهم  رسمی  انتقال  به  را 
18 مترمربع موازی 18 سهم از 1500/60 سهم ششدانگ پالکهای ثبتی فوق االشاره 
بانضمام خسارات دادرسی ملزم نموده و نسبت به سایر خواندگان مستندا به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد عوی صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت 
به خوانده ردیف چهارم حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع 
تجدید نظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی 
می باشد.م الف:9054  استان  مرجع  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  سپس  مرجع  این   در 

بهرامیان رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240505 در خصوص پرونده کالسه 92-1823 خواهان پیمان رفیعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدحسن یاری زمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/6/11 ساعت 11 صبح 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9165 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی

محمود  آقای  دعوی  موضوع  910834ح/2  کالسه  پرونده  به  عطف  احترامًا   240506
پورنظام و غیره با وکالت آقای احمد هاشم زاده و بطرفیت آقای بهرام صدیقی مبنی بر 
مطالبه اجور معوقه نسبت به 36 حبه از مالکیت مشاعی در پالک ثبتی 4674 فرعی از 
قطعه 20 تفکیکی مجزی شده از 481 فرعی از 11 اصلی واقع در بیدآباد بخش 14 ثبت 
اصفهان با احتساب کلیه خسارات و ... به استحضار می رساند. با مراجعه به دفتر آن 
دادگاه محترم و مطالعه پرونده مطروحه از موضوع پرونده و قرار صادره مطلع پس 
از آن با اخذ گواهی چندین مرتبه به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه پرونده های ثبتی 
مربوطه مطالعه هیچکدام از طرفین پرونده هماهنگی الزم در جهت بازدید از محل به 
عمل نیاوردند تا باالخره به اتفاق نماینده خواهان به محل وقوع ملک مورد نظر واقع در 
اصفهان-خیابان فروغی-نبش کوچه کیومرث)شهید قزوینی( مراجعه مشاهده گردید 
درب محل قفل میباشد از بیرون و تا حد امکان سوابق ثبتی پالک مربوطه با محل تطبیق 
داده شد که مراتب به شرح زیر گزارش میگردد.جریان ثبتی: ششدانگ پالک ثبتی 4674 
فرعی مجزی شده از 481 فرعی از 11 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان دارای سابقه ثبت 
و سند مالکیت میباشد مالکین پالک مذکور بدین شرح می باشند: برابر ثبت صفحه 383 
دفتر 921 امالک خانم پرنیا پورنظام مالک یکدانگ مشاع و برابر ثبت صفحه 2 دفتر 
برابر ثبت صفحه 83 دفتر  892 امالک آقای محمود پورنظام مالک دو دانگ مشاع و 
966 امالک آقای اسماعیل صدیقی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ. حدود ششدانگ 
پالک مرقوم بدین شرح تعریف شده است: شمااًل به دیوار قطعه 476 به طول 12/5 متر 
شرقًا اول دیواریست به گل انداز جوی به طول 5/20 متر دوم به دیوار اشتراکی با باغ 
831 به طول 18/10 متر جنوبًا خط مستقیم مفروض است به قطعه شماره 8 به طول 
12/80 متر غربًا به خط مستقیم مفروض به کوچه به طول 22/20 متر. آقای اسماعیل 
صدیقی درخواست افراز سهم خود را نموده که شهرداری با افراز موافقت ننموده در 
نتیجه نظریه رد افراز صادر شده است. وضعیت فعلی محل: در روز بازدید از محل 
کسی در آنجا حضور نداشت ودرب محل بسته بود. مشاهده گردید قسمتی از سمت 
شمال این پالک در عقب نشینی خیابان قرار گرفته و رها شده است. بخش اندکی از 
ضلع غربی نیز در مسیر کوچه قرار گرفته و رها شده است در نتیجه وضعیت فعلی 
محل با نقشه ترسیمی وضع موجود در پرونده ثبتی مطابقت داشت. نظریه کارشناسی: 
1- مالکیت خواهانها با توجه به نامه اداره ثبت با محل تطبیق مینماید. 2- در روز بازدید 
از محل کسی در آنجا حضور نداشت و درب محل بسته بود ولی حسب اعالم نماینده 
 خواهان محل درتصرف خوانده میباشد. 3- کروکی محل به شرح پایان گزارش میباشد.

م الف:9056 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگی 
240445 شماره ابالغیه: 9310100350203162 شماره پرونده: 9309980350200012 
طرفیت  به  دادخواستی  ثامن االئمه  اعتباری  تعاونی  خواهان   930012 بایگانی:  شماره 
و  تیموری  علیرضا  و  نژاد  فرهادی  محمد  امیر  و  نیا  طباطبایی  الیاس  خواندگان سید 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  سوراچی  رنجبر  حمید 
 2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 304 ارجاع و به کالسه 
9309980350200012 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/22 و ساعت 08:00 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:9057 پیشقدم متصدی امور دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

240446 شماره ابالغیه: 9310100350402514 شماره پرونده: 9309980350400324 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  دهقانی  علیرضا  خواهان   930349 بایگانی:  شماره 
دادگاههای عمومی  تقدیم  به خواسته مطالبه خسارت  منصور صابری و علی جابری 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980350400324  و  ارجاع   308 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/31 و ساعت 08:15 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
م الف:9058  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

240489 کالسه پرونده: 93-190 شماره دادنامه: 442-93/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
سیمین- راه  سه  نشانی:  فرد  هنری  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11

فخار  طباطبائی  فرزانه  وکیل:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه  بنزین-مجتمع  پمپ  جنب 
بهشتی  حسین  خوانده:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه  سیمین-مجتمع  راه  سه  نشانی: 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
حسین  طرفیت  به  فخار  طباطبائی  فرزانه  وکالت  با  فرد  هنری  علی  دعوی  خصوص 
بهشتی به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال وجه سفته به شماره های خزانه داری کل 
مطلق  انضمام  به   0385033-0385032-0385031-0385030-0385029-0385028
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصل مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 180/000 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/4 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:9195 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/3/22-470 دادنامه:  شماره   1881-92 پرونده:  کالسه   240490
اصفهان- نشانی:  انصاری  محسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه 
خیابان سجاد-خ حجتیه-کوچه شهید ربیعی-پالک17 خوانده: عمران محمدی نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محسن انصاری به طرفیت آقای عمران محمدی به خواسته 
شماره  به  فقره چک  یک  بابت  آن  ریال  میلیون  ده  که  ریال  میلیون  مبلغ سی  مطالبه 
682789-92/7/20 به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و بدواً صدور قرار 
تامین خواسته وفق ماده 1170 قانون آیین دادرسی مدنی شورا با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و بقای اصل مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواهان در جلسه 
رسیدگی و ابتان سوگند و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه ای ارسال ننموده است فلذا شوار دعوی مطروحه 
را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313 قانون مدنی و مواد 198و515و519و522 
میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
تاخیر  مبلغ 20000 ریال و خسارت  به  بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی  ریال 
اجرای  زمان  لغایت   92/7/20 چک  سررسید  تاریخ  از  ریال  میلیون  ده  به  نبت  تادیه 
حکم و نسبت به بیست میلیون ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 92/11/16 لغایت زمان 
و ظرف 20  غیابی  رای صادره  می دارد  اعالم  و  در حق خواهان صادر  اجرای حکم 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 
بود.م الف:9021  خواهد  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

240491 کالسه: 92-1387ش45ح به موجب رای شماره 62 تاریخ 93/1/25 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرسول 
شیرازی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
نام  به  اصفهان  ثبت   3 بخش   8621/1 ثبتی  پالک  از  دانگ  نیم  و  یک  انتقال رسمی  و 
دانشمند  وکالت غالمرضا  به  طاووسی  دو  هر  محمدعلی   -2 1- غالمرضا  خواهان ها 
فرزندان حسن شغل آزاد به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-ساختمان پاسارگاد-ط3-

واحد16 و پرداخت نیم عشر حق االجرا به حساب صندوق دادگستری. 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:9880 

شعبه 45 حقوقی شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

240492 کالسه: 93-1613 به موجب رای شماره 68 تاریخ 93/1/31 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نیما پورحمزه فرزند 
عزیزا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و 108000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان پریسا نامدار پور ناغانی 
کشاورزی-ساختمان  بانک  سعدی-جنب  اصفهان-بوستان  نشانی  به  فریدون  فرزند 
اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  و  سعدی-واحد11 
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:9889 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

240493 ابالغ وقت دادرسی به آقای ولی ا... نصیری فرزند رمضانعلی موضوع شکایت 
خانم لیال جهانگیری مبنی بر ترک انفاق که تحت کالسه 930358 ثبت شعبه 111 کیفری 
ابالغ به وسیله نشر  اقامت خوانده درخواست  نامعلوم بودن محل  شده است به علت 

آگهی شده است که مرابت طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می شود که در تاریخ 93/6/18 ساعت 11/30 جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه 
عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. 

م الف:9222 فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ 

240494 شماره درخواست: 9310460365600017 شماره پرونده: 9209980365601805 
اتهام  به  نورافزا  محسن  آقای  ابالغ  آگهی  پیشنویس   921807 شعبه:  بایگانی  شماره 
خیانت در امانت و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921807 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115  اجرای  در 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
اقدام قانونی معمول خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهی از  انتشار آگهی  از تاریخ 
 حساب دادگستری پرداخت گردد.م الف:9205 رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری مجتمع

شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

حمیدرضا  محمدرضا،  فرزند  اباد  حسن  فتاحی  میالد  آقایان  اینکه  به  نظر   240495
عامری تورزنی فرزند جمشید، مهدی عموزاد مهدیرجی فرزند محمد، نصیر شهبازی 
اتهام  به  ا...  انعام  فرزند  حبیبی  قدیر  نورعلی،  فرزند  یاری  محمدرضا  رسول،  فرزند 
کالهبرداری مرتبط با رایانه حسب شکایت سروناز کمالی دولت آبادی فرزند عبدالحمید 
و  علی  فرزند  فرد  چیان  پاکت  فروغ  و  محمد  فرزند  آبادی  دولت  کمالی  عبدالحمید  و 
ابراهیم و سید محمود زیدانی فرزند اسماعیل و محمد  اکبر حسینی فرزند سید  سید 
چایچیان  محمدرضا  و  محمدحسن  فرزند  گودرزی  علی  و  حسینعلی  فرزند  بیدرام 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  فرزند حسن  قدیری  اسفندیار  و  فرزند محمد 
911329د/42 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد شد. م الف:9681 صالحی دادیار شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
تغییرات 

و  حقوقی  مشاوره  موسسه  در  تغییرات  آگهی  شماره:103/93/1829/66   240496
به   14000169193 ملی  شناسه  به  و   159 ثبت  شماره  به  جهانبخش  مجتبی  وکالت 
موجب صورتجلسه مورخ 93/04/29 تغییرات زیر در موسسه فوق اعمال گردیده که 
می گردد:  آگهی  محلی  جراید  از  یکی  و  کشور  رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت 
1- موضوع موسسه ماده 2- اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: ایجاد دفتر خدمات 
حقوقی توسط مجتبی جهانبخش دارای پروانه وکالت پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت 
به شماره 187/22538/م/پ مورخ 1393/02/28 صادره از طرف معاونت محترم قضای 
قوه قضائیه و رئیس هیات اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان جهت ارایه خدمات 
حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی انجام وکالت 
اداری مالی ثبتی دادگاههای خانواده شهرداری ها و کمیسیون های  در مراجع قضایی 
تعزیرات  به  مربوطه  مراجع  و  انقالب  دادگاههای  پنج  ماده  کمیسیون  ویژه  به  آن 
وزارت  پوشش  تحت  رسیدگی  هیات های  آن  کمیسیونهای  و  مالیاتی  مراجع  حکومتی 
کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره 
و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع 
قوانین  با ضوابط و  دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق  المللی و  بین 
بین  و  داخلی  از  اعم  دادرسی  مورد  انجام  و  الملل  بین  حقوقی  موازین  و  موضوعه 
المللی-انجام موضوع موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح امکانپذیر می باشد. 
1288220227-کدپستی  جهانبخش-فرزند حسن-متولد1359-کدملی  مجتبی  آقای   -2
8471761967 به سمت مدیر موسسه برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
بود.  معتبر خواهد  مهر موسسه  با  و  مدیرموسسه  امضا  با  تعهدات موسسه  و  مالی 

پورمقدم رئیس ثبت لنجان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/3/31-451 دادنامه:  شماره   1846/93 پرونده:  کالسه   240497
نشانی: اصفهان- اختالف اصفهان خواهان: رسول عارف  یازدهم شورای حل  شعبه 
بهارلو نشانی: خ میر- بلوار معلم-اتوگالری عارف وکیل: مرتضی  گزبرخوار-انتهای 

رستمی  نوید   -1 خواندگان:  یک  دوم-واحد  99-طبقه  صدوق-ساختمان  شیخ  نبش 
گنجوی- نظامی  سعدی-خ  سینا-خ  ابن  گلستان-خ  کاوه-خ  اصفهان-اتوبان  نشانی: 

باقری  فرشته   -3  ، مجهول المکان  نشانی:  بجلی  اسماعیل   -2  ،253 یک-پالک  ارغوان 
دوم-پالک2  ششم-طبقه  گلستان  عمید-مجتمع  خواجه  اصفهان-جی-خیابان  نشانی: 
خواسته: الزام به انتقال مالکیت گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای مرتضی بهارلو به وکالت آقای رسول عارف فرزند فضل ا... 
به طرفیت آقایان نوید رستمی فرزند محمدرضا و اسماعیل بجلی فرزند محمد و خانم 
اتومبیل و  انتقال سند رسمی  الزام به  فرشته باقری به خواسته صدور حکم مبنی بر 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی مقوم به سی میلیون ریال وکیل خواهان با استناد به 
یکبرگ مبایعه نامه عادی مورخ 86/11/24 اظهار داشته موکل ایشان یکدستگاه خودرو 
سواری پژو پرشیا مدل 1386 به شماره پالک انتظامی 693س53-ایران13 را از خوانده 
ردیف اول خریداری نموده و اینکه خوانده ردیف اول نیز خودرو را از خوانده ردیف 
سوم که اسناد و مدارک ابرازی حکایت از ثبت مالکیت خودرو متنازع فیه به نام وی 
دارد خریداری نموده و خواهان یکبار خودرو را به خوانده ردیف دوم فروخته و سپس 
از وی خریداری و مسترد نموده است و حال با توجه به اینکه ثمن معامله تمامًا در هر 
دو معامله تمام و کمال پرداخت نموده و ماشین و کارت سوخت و کارت خودرو نیز 
در ید موکل ایشان می باشد تقاضای الزام خواندگان به انتقال مالکیت خودرو فوق را 
به دلیل نبود هرگونه ادعای مالکیت معارض درحق موکل خود نموده است خواندگان 
ابالغ  وصف  با  نیز  دوم  ردیف  خوانده  و  قانونی  ابالغ  وصف  با  سوم  و  اول  ردیف 
قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه نسل فردا مورخه 93/2/8 در جلسه رسیدگی 
لذا شورا  اند  ارائه ننموده  ابراز و  نیز  یا دفاعیه ای  حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
مستندا به مواد 35 قانون مدنی و 198و515و519 قانون آیین دادرسی و دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی مطروحه را با توجه به احراز ثبت مالکیت خودرو 
متنازع فیه به نام خوانده ردیف سوم وارد و ثابت تشخیص حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف سوم خانم فرشته باقری به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی پس از 
انتظامی شماره  به  پرشیا  پژو  خودرو  مالکیت  انتقال  و  مالکیت  انتقال  مقدمات   انجام 

 ایران13-693س53 و پرداخت مبلغ 140/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و نسبت به خواندگان 
ردیف اول و دوم مستندا به بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر و 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  قابل  آن  از  همین مرجع و 20 روز پس 
 اصفهان می باشد.م الف:9869 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف

شهرستان اصفهان 
مزایده 

پرونده  در خصوص  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  اول  240498 شعبه 
آقای  و  مزروعی  آقای  وکالت  به  مهرداد محمدی  آقای  له  ح/یک  اجرایی 5379/92ش 
شمس و علیه حسین علی مالعباسی فرزند حسن به آدرس اصفهان-پل فلزی-شاهپور 
احتسابی  مبلغ  به  جمعًا  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  نو  متحد  قدیم-گاراژ 
1/003/232/000 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملکی واقع 

110-کدپستی  سپهر-پالک  بست  اسفندیاری-بن  خاقانی-کوچه  اصفهان-خیابان  در 
81757/6411 که دارای 203 مترمربع عرصه و حدود 200 مترمربع اعیانی در 2 طبقه 
که با اسکلت بتنی و تیرچه بلوک و کف سرامیک و موزاییک سطوح داخلی گچ و نقاشی 
و  و حمام  و سرویس  داخلی چوبی  دربهای  و  آلومینیوم  پنجره های خارجی  و  درب 
MDF و نمای خارجی و حیاط آجری و کف  آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت 
حیاط موزاییک و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن باقدمت 8 سال می باشد با توجه به 
موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و متعلقات 
و امتیازات ارزش ششدانگ از پالک ثبتی به شماره 1249 اصلی بخش 5 ثبت دارای دو 
جلد سند مالکیت به مشخصات شماره ملک 1249 شماره سند چاپی به شماره 762547 
به شماره ثبت 120169 شماره صفحه 564 دفتر 643 نام مالک اشرف نصراصفهانی 

سهم مالکیت پنج دانگ و سند دوم به شماره ملک 1249 سند چاپی شماره سند 457733 
نام مالک اشرف نصراصفهانی به مالکیت  شماره ثبت 87868 صفحه 330 دفتر 500 
یک دانگ که ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال 
معادل یکصد و ده میلیون تومان با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
گردیده است و باتوجه به مبلغ محکوم به به میزان مالکیت معادل 65/666 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ از پالک ثبتی فوق الذکر می باشد در مورخ 93/5/21 در ساعت 12تا11 
صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان نیکبخت شورای حل اختالف )اجرای احکام( 
جلسه مزایده ای برگزار می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
مبلغ پایه به شماره 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش 5 روز قبل 
از مزایده از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برند مزایده خواهد بود.

م الف:10135 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240499 در خصوص پرونده کالسه 656/93 خواهان حسین ناطقی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت 1- مسعود سلمانی فرزند رمضان 2- حمزه محمدی 3- 
غالمحسین قادری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/6/31 
ساعت 11/30تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:9171 شعبه 12حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

خانم  وکالت  با  کشانی  خواهان حسن   198/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240500
ابرقویی و خانم میرباقر آجرپز دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر معصومی 
اکبر معصومی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  فرزند حیدر و 
بودن  به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  مورخ 93/6/26 ساعت 10 صبح 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
مجتمع  12حقوقی  شعبه  م الف:9172  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

خانم  وکالت  با  کشانی  خواهان حسن   197/93 کالسه  پرونده  در خصوص   240501
قادری  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آجرپز  میرباقر  خانم  و  ابرقویی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/6/26  ابراهیم  فرزند 
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:9173 شعبه 12حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
وقت دادرسی 

زهرا  خانم  شکایت  موضوع  قربانی زاده  کبری  خانم  به  دادرسی  وقت  ابالغ   240502
صابری مبنی بر سرقت گوشی که تحت کالسه 911442 ثبت شعبه 111 کیفری شده 
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی 
شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
دادگاه   111 شعبه  در  رسیدگی  جهت   11/30 ساعت   93/6/22 تاریخ  در  که  می شود 
عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. 

م الف:9221 فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

240503 شماره ابالغیه: 9310100351401895 شماره پرونده: 9209980351401380 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسماعیل زاده  میثم  خواهان   921381 بایگانی:  شماره 
تقدیم  طلب  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  مبارکه  نسب  موسوی  محمدرضا 
دادگاه   14 به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 
9209980351401380 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/22 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:9224 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240504 در خصوص پرونده کالسه 678/93 خواهان محمدرضا رضایی دادخواستی 
برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  نژاد  به طرفیت جواد هالالت  مطالبه  بر  مبنی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/6/17 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9741 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

240508 شماره دادنامه: 9309970350800317 شماره پرونده: 9209980350801027 
شماره بایگانی شعبه: 921060 خواهان: آقای سید جالل سنادی به نشانی: تهران-خ 
اکبر  آقای   -1 خواندگان:  فانوس  وکالت  بهشتی(-پ386-ط3-دفتر  آباد)شهید  عباس 
باخرد 2- آقای سید هاشم حسینی عالقه بند 3- آقای علی باخرد 4- شرکت پارس تینر 
شرق همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: استرداد مال)منقول( گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست سید جالل سنادی به طرفیت 1- 
شرکت پارس تیز شرق 2- سید هاشم حسینی 3- اکبر باخرد 4- عباس باخرد دائر 
بر استرداد عین مقدار 1/175/520 کیلو مواد شیمیایی توئولن، زاولین-متالن خریداری 
شده با احتساب خسارات دادرسی دادگاه بدوا با توجه به استرداد دادخواست نسبت 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 107  به  و چهارم مستندا  اول و سوم  به خواندگان ردیف 
مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و نسبت به خوانده ردیف دوم دادگاه با مالحظه 
مدارک و مستندات تقدیمی پیوست که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و از ناحیه 
خوانده نیز دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 198و519 قانون آیین دادرسی خوانده را به استرداد عین 1/175/520 کیلوگرم 
مواد شیمیایی توئولن،زاولین،متالن با احتساب خسارات دادرسی محکوم نموده و اعالم 
دراین مرجع  قابل واخواهی  بوده و ظرف مدت 20 روز  غیابی  می نماید رای صادره 
می باشد و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می باشد.م الف:9051 بهرامیان رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

240509 شماره دادنامه: 9309970350800229 شماره پرونده: 9209980350800241 
شماره بایگانی شعبه: 920247 خواهان  ها: 1- آقای علی نصراصفهانی 2- خانم پری 
مدیرتدین 3- خانم اشرف فاطمیون 4- آقای حسن ریسمانیان 5- خانم فریده مدیرتدین 
6- خانم بتول نصراصفهانی 7- خانم اشرف نصراصفهانی 8- خانم عصمت ریسمانیان 
محمدعلی  آقای   -11 مختارزاده  علی  آقای   -10 فروش  چینی  خانم نصرت چوب   -9
ریسمانیان 12- خانم صدیقه ریسمانیان 13- آقای رضا مدیر تدین 14- آقای محمدرضا 
نصراصفهانی 15- خانم فاطمه ثقلیان 16- خانم زهره نصراصفهانی 17- آقای محمد 
علی  آقای  وکالت  با  مدیرتدین  مریم  خانم   -19 مدیرتدین  علی  آقای   -18 مدیرتدین 
نصری به نشانی استان اصفهان-شهرستان اصفهان-چهارباغ خواجو-خیابان شهدای 
خواجو-نبش کوچه موذن-دفتر وکالت آقای شعربافیون و آقای علیرضا شعربافیون 
به نشانی اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو-خیابان شهدای خواجو-اول کوچه شهید 
موذن خواندگان: 1- ورثه مرحوم محمد حاج شیرمحمدی به نشانی نامعتبر، 2- خانم 
شهین صالحی کوهپایی، 3- آقای مسعود صالحی پور همگی به نشانی دروازه دولت-

آقای   -4  ،8147713179 همکف-کدپستی  بهار-ط  پایین-پاساژ  چهارباغ  خ  ابتدای 
حجت ا... سلیمانی، 5- آقای علی حاج شیرمحمدی، 6- آقای اکبر حاج شیرمحمدی، 7- 
آقای حسین حاج شیرمحمدی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: تخلیه گردشکار: 
مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
و  علیرضا شعربافیون  دادخواست  در خصوص  دادگاه:  می نماید.رای  رای  به صدور 
علی نصری به وکالت از 1- حسن 2- محمدعلی 3- صدیقه 4- عصمت همگی دارای 
 -8 علی   -7 محمدرضا   -6 فروش  چینی  چوب  نصرت  خانم   -5 ریسمانیان  شهرت 
ورثه   -1 طرفیت  به  نصراصفهانی  شهرت  دارای  همگی  زهره   -10 بتول   -9 اشرف 
همگی حاج شیرمحمدی  واکبر  اسامی حسین،علی  به  محمد حاج شیرمحمدی  مرحوم 
2- حجت ا... سلیمانی 3- مسعود صالحی پور 4- خانم شهین صالحی کوپایی دایر بر 
صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر بدون مجوز به شرح 
متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی دادگاه با احراز رابطه استیجاری 
فیمابین خواهان ها و مورث خواندگان ردیف اول به داللت اجاره نامه رسمی شماره 
44636-45/4/1 تنظیمی در دفتر 64 اصفهان و با عنایت به اینکه در متن اجاره  نامه حق 
واگذاری به غیر از ناحیه مستأجر سلب گردیده و عنایت به اینکه عین مستأجره توسط 
مستأجر به حکایت تامین دلیل صادره از شورای حل اختالف و اقرار خوانده ردیف 
دوم، به نامبرده واگذار گردیده و خوانده ردیف سوم اعالم نموده مغازه متنازع فیه را 
به همراه خوانده ردیف چهارم از خوانده ردیف دوم اجاره نموده اند لذا دادگاه ادعای 
به بند 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط  وکیل خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً 
مؤجر و مستأجر سال 56 حکم به تخلیه عین مستأجره یکباب مغازه واقع در پاساژ 
بهار تحت پالک ثبتی 3448و3448/1 واقع در بخش دو ثبت اصفهان با پرداخت مبلغ 
اعتراض  از  ناحیه کارشناس رسمی که مصون  از  از حق کسب و پیشه تعیینی  نیمی 
در  )خواهان ها(  مؤجرین  توسط  ریال   375/000/000 میزان  به  گرفته  قرار  خواندگان 
 حق مستأجر با پرداخت خسارات دادرسی توسط خواندگان در حق خواهان ها صادر و 
صالحی  شهین  خانم  و  صالحی پور  مسعود  به  نسبت  صادره  رای  می نماید  اعالم 
مرجع  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  و  بوده  حضوری  کوپائی 
 تجدید نظر و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی
مرجع در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  سپس  و  مرجع  این   در 
عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه  رئیس  بهرامیان  بود.م الف:9053  خواهد  نظر  تجدید    

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

240510 شماره دادنامه: 9009970350801298 شماره پرونده: 9009980350800071 
خانم  وکالت  با  االئمه  ثامن  تعاونی  شرکت  خواهان:   900073 شعبه:  بایگانی  شماره 
افسانه حبیبی به نشانی: اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-باالتر از چهارراه نیکبخت-
شریفی  مسعود  آقای   -1 خواندگان:  طراحان-ط2  سنگ  دفترخانه85-ساختمان  جنب 
شیدای  بخشی-خ  شهید  عصر-خ  ولی  سیمین-شهرک  راه  سه  نشانی:  به  خیرآبادی 
اصفهان-بهارستان- نشانی:  به  محمدی  عباس  سید  آقای   -2 اصفهانی-ک5-پ569، 
غالمرضا  آقای   -3 محمدی،  هنگام-بلوک2-واحد2223-منزل  زرین  فاز3-مجتمع 
سعادت به نشانی: اصفهان-خ الله-سه راه فاطمیه-ک شهید داوری-پ110، 4- آقای 
مسعود زمانی به نشانی: اصفهان-ملک شهر-خ آزادی-خ بهاران-پ5-واحد1 خواسته: 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
از  به وکالت  افسانه حبیبی  دادخواست خانم  دادگاه: در خصوص  رای می نماید. رای 
 -3 زمانی  مسعود   -2 محمدی  عباس  سید   -1 آقایان  طرفیت  به  االئمه  ثامن  تعاونی 
میلیون  مبلغ سیصد  مطالبه  بر  دایر  4- غالمرضا سعادت  خیرآبادی  مسعود شریفی 
ریال وجه چک شماره 474053 عهده بانک کشاورزی با احتساب خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و رونوشت قرارداد وام شماره 1772/44 که حکایت از 
اشتغال ذمه خواندگان در اثر اخذ وام و ضمانت از آن داشته و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت خواندگان داشته و از ناحیه خواندگان ردیف 
دوم و سوم دفاع موجهی به عمل نیامده و خواندگان دیگر نیز دفاعی به عمل نیاورده 
و  گردیده  تعیین  بدهی خواندگان  میزان  که  نیز  کارشناس رسمی  نظریه  اند و حسب 
مواد  به  مستندا  دادگاه  لذا  نگرفته  صورت  موجهی  اعتراض  مزبور  نظریه  به  نسبت 
313و314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی و ماده ده قانون 
مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال بابت 
تا زمان سررسید وام )89/5/15( بانضمام خسارت تاخیر  اصل و سود وام مأخوذه 
تادیه از تاریخ 89/5/15 لغایت زمان تأدیه براساس قرارداد تنظیمی استنادی و پرداخت 
رای  می نماید  اعالم  و  نموده  دادرسی محکوم  بابت خسارت  ریال  مبلغ 11/050/000 
صادره نسبت به خواندگان اول و سوم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و نسبت به خواندگان ردیف 2و4 حضوری بوده و ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در مرجع تجدید نظر استان است.م الف:9050 

بهرامیان رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  بوسعیدی  هادی  خواهان   633/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240511
طرفیت  به  غیره  و  وکیل  حق الوکاله  و  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شیرزاده  آقای 
ساعت   93/6/8 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نصراصفهانی  حامد 
10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در 
رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9762 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240512 در خصوص پرونده کالسه 431/93 خواهان علی اصغر جعفری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود علیزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت10صبح   93/6/9
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9864 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240513 در خصوص پرونده کالسه 660/93 خواهان مهدی محمودآبادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی حبیبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  93/6/11 ساعت 10صبح تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:9871 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240513 در خصوص پرونده کالسه 363/93ش11 خواهان علیرضا کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت نفیسه خوب دوست تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/6/15 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  م الف:9872  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240514 در خصوص پرونده کالسه 361/93ش11 خواهان علیرضا کبیری دادخواستی 
برای  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  پیمان نجفی قدسی  به طرفیت  بر مطالبه  مبنی 
روز شنبه مورخ 93/6/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
مجتمع  11حقوقی  شعبه  م الف:9873  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگی
240515 در خصوص پرونده کالسه 364/93ش7 خواهان علیرضا کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر کوشش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/6/12 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  م الف:9874  می شود.  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اصفهانی  سرتیپی  مهدی  خواهان   448/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240516
دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه و قبوض مصرفی آب و برق و غیره به طرفیت 
عباس برین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/17 ساعت 8/30 صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
ابتدای  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
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:9876 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

کرچگانی  مختاری  هوشمند  خواهان   2062-92 پرونده کالسه  در خصوص   240517
شماره  به  موتورسیکلت  یکدستگاه  سند  تنظیم  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خواجوی  رضا  طرفیت  به  4344اصفهان77 
مورخه 93/6/5 ساعت9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی  م الف:9877 شعبه ششم  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240518 در خصوص پرونده کالسه 391/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا سلیمانی – ملیحه جعفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/6/3 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
حقوقی  ششم  شعبه  م الف:9898  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده   ابالغ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آتشی  محسن  خواهان   393/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240519
است وقت  نموده  تقدیم  مصطفی جعفری   – هادی هاشمی  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح  ساعت9/30   93/6/3 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:9901  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240520 در خصوص پرونده کالسه 389/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه رامی – سعید نظارتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/6/3 ساعت10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
حقوقی ششم  شعبه  م الف:9904  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده   ابالغ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240521 در خصوص پرونده کالسه 690/93ش7 خواهان مهدی رمضانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتور به شماره انتظامی 8499اصفهان65 به طرفیت امیر 
داورپناه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/9 ساعت 11/30صبح 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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
م الف:9907  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصمیم  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240522 در خصوص پرونده کالسه 693/93ش7 خواهان رحمت  ا... کریمی دادخواستی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ملک  عبدا...  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/6/9
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای  2 شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  م الف:9908  می شود.  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240523 در خصوص پرونده کالسه 681/93 خواهان ابوالقاسم صادقی دادخواستی 
برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  ریحانی فرد  فرشید  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی 
مورخه 93/6/15 ساعت8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی  م الف:9915 شعبه ششم  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

حیدری  غالمرضا  آقای  خواهان   570/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240524
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقایان صمد مهدویان و سید سادات 
 93/6/5 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  آقچه  حسینی 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 9/30صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:9860 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار متهم

240525 شماره ابالغیه: 9310100353101146 شماره پرونده: 9209980364601475 
شماره بایگانی شعبه: 921511 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9209980364601475 برای حمید عادلی پور به اتهام 
عدم رعایت ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه می شود تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/06/31 
ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

دادگاه   105 شعبه  منشی  ابتدائیان  الف:9796  م  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 
عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

احضار 
240526 شماره درخواست: 9310460352800077 شماره پرونده: 9309980359400456 
شماره بایگانی شعبه: 930568 چون شهرداری منطقه 1 شکایتی علیه اسدا... همتیان 
مبنی بر دفع غیرمجاز پسماند مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930568ک102 این 
تعیین  برای روز چهارشنبه 93/06/12 ساعت 12:00 ظهر  ثبت وقت رسیدگی  دادگاه 
لذا حسب ماده 180 قانون آیین  اینکه متهم مجهول المکان می باشد  به  شده است نظر 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:9804 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
اخطاریه 

240527 شماره پرونده: 2436/92ش3 اخطار شونده: آقای علی رضایی فرزند علی باز 
واقع در سجاد- اختالف  به نشانی مجهول المکان محل حضور: شعبه 3 شورای حل 

اول حاج رحیم ارباب وقت حضور:93/6/12 ساعت:8:30 علت حضور: جهت رسیدگی 
شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  سوم  شعبه  شوید.م الف:9159  حاضر  شورا   در 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240528 در خصوص پرونده کالسه 93-938 خواهان فاطمه سلطانی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  کریمی  فرهاد  طرفیت  به  نفقه  مطالبه  بر 
سه شنبه مورخ 93/6/4 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10296 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
240529 در خصوص پرونده کالسه 93-480 خواهان فاطمه سلطانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مهریه به طرفیت فرهاد کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/6/4 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10297 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

مزایده 
دارد جلسه مزایده ای  دادگاه حقوقی اصفهان در نظر  احکام شعبه 4  اجرای   240530
در خصوص کالسه اجرایی 230/92ج ح4 محکوم له حسین هاشم الحسینی و محکوم 
علیه اصغر خطیب مبنی بر مطالبه 15/000/000/000 ریال به منظور فروش 30/857 
حبه از 72 حبه شش دانگ پالک ثبتی 2732 اصلی بخش 1 ثبت اصفهان به نشانی خ 
آتش)مقداد(-کوچه شماره 16)سجاد( با وصف کارشناسی زیر در تاریخ 93/5/20 از 
ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 
306 برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام 
مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس: ملک 
یاد شده به صورت یک پالک سه نبش و زیرزمینی )پارکینگ و پنج طبقه ساختمان جمعًا 
از عقب  در شش سقف طبق کروکی زیر در حال ساخت می باشد. عرصه پالک پس 
نشینی 468 مترمربع است که دیوارهای سمت شرق و جنوب و غرب پالک هنوز احداث 
نشده دارای اسکلت بتون آرمه و سقف های تیرچه و بلوک و گچ و خاک آن تقریبًا به 
پایان رسیده و در زمان بازدید کارگران در خصوص لوله کشی ساختمان در حال اقدام 
بودند. تعداد واحدهای ساختمان که به صورت طبقاتی بوده حدوداً 10 واحد است و 
امکان اضافه شدن به آنها وجود دارد. ارزش کل ملک 35/000/000/000 ریال ارزیابی 

می گردد. م الف:10290 مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

دارد جلسه مزایده ای  دادگاه حقوقی اصفهان در نظر  احکام شعبه 4  اجرای   240531
در خصوص کالسه اجرایی 470/92ج ح4 خواهان ها مهرالسادات و سید حسن و سید 
حسین همگی سید قلعه جوزدانی با وکالت آقای حسین فرهنگ سهلوانی و خواندگان 
سید محسن و سید مصطفی همگی سید قلعه و فاطمه اکبری الیادرانی مبنی بر دستور 
فروش به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 12/6088 واقع در جوزدان 12 اصلی 
از سه راه کهندژ-جنب  بخش 14 اصفهان به نشانی خ کهندژ-تقریبًا 250 متر فاصله 
جنگ گاراژ و کارواش سایپا با وصف کارشناسی زیر در تاریخ 93/5/22   – خیابان 
از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم 
اجرای  قانون   111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  در خصوص  نماید.  برگزار   306 اتاق 
احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
به حساب  تودیع 10% قیمت کارشناسی  با  و  بود  از آن خواهند  بازدید  به  قادر  ملک 
دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ 
کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف 
ملک براساس نظریه کارشناس: یک قطعه ساده که سمت غرب آن به وسیله همسایه 
دیوارکشی شده و سه حد دیگر آن فاقد دیوار است و دارای سند مالکیت شش دانگ 
نیز می باشد. ضمنًا با توجه به تصاویر مدارک ارایه شده مساحت فعلی زمین 658/50 
مترمربع و مقدار عقب نشینی الزم )5 متر از محور جوی شرقی( 79/55 مترمربع و 
مقدار باقی مانده پس از عقب نشینی آتی 578/95 مترمربع خواهد شد. با در نظر گرفتن 
 کلیه جهات و جوانب ارزش ملک 15/052/700/000 ریال برآورد می شود. م الف:10292 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ 

240532 خانم زهرا نادری به نشانی اصفهان-خ کهندژ-خ ا...اکبر-کوچه نسترن-پالک4 
همسر  نیکبخت-ماکان5-طبقه2-واحد23  اصفهان-خ  نشانی  به  داود صفیان  وکالت  با 
دائمی و شرعی خوانده اکرام مرادی به نشانی مجهول المکان می باشد که بالغ بر 18 
ماه می باشد که زندگی مشترک را ترک نموده و نفقه ای نیز پرداخت ننموده است به 
گونه ای که علی رغم اینکه خود موکل نیز درخانه های مردم کار می نماید از عهده خرج 
و مخارج برنمی آید و به ناچار پدر و برادران ایشان هزینه های وی و تنها فرزندش را 
متقبل می شوند لهذا به شرح مختصر فوق تقاضای الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه 
از تاریخ مردادماه 91 لغایت اجرای حکم علی الحساب به مبلغ یک میلیون تومان با جلب 

نظر کارشناس را دارد.م الف:9151 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240533 در خصوص پرونده کالسه 375/93ش11 خواهان مصطفی اجاللیان – نجف 
قلی عسگری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شریفه السادات شیخان شمس آبادی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  مورخ ساعت  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  م الف:9740  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هشتم  شعبه  930466ب8  کالسه  پرونده  در   240534
انقالب اصفهان شکایتی از طرف حسین پاینده و خداداد محمدی پویا با وکالت خانم 
امانت  در  خیانت  و  مال  نامشروع  مال  تحصیل  و  کالهبرداری  بر  دایر  جلیلی  آناهیتا 
شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  اعالم  سالم  فرزند  نسب  مرزبان  محمدرضا  علیه 
آئین  قانون  ماده 115  متهم مجهول المکان می باشد حسب  اینکه  به  نظر  ارجاع گردید. 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
وارده  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  تا  مراجعه  مربوطه 
قانونی  تصمیم  بازپرسی  این  حضور  عدم  صورت  در  گردد  حاضر  خود  از  دفاع  و 

دادسرای  یک  شماره  مجتمع  بازپرسی  هشتم  شعبه  نمود.م الف:9891  خواهد   اتخاذ 
عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
240535 شماره درخواست: 9310460360000013 شماره پرونده: 9309980360000554 
شماره بایگانی:930554 نظر به اینکه آقای وحید ُدرعلی به اتهام فحاشی و شرکت در 
ضرب و جرح حسب شکایت آقای ابوالقاسم قاسمی فرزند محمد از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 930554ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  امر کیفری مراتب  انقالب در  دادگاههای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت  انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و  تاریخ 
از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شود.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی 
بازپرس سعادت  م الف:9909  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار   تاریخ 

 شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  آقای سعید صالحی  اینکه  به  نظر   240536
طرف  از  ظهیری  حسن  آقای  شکایت  حسب   ... و  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و 
احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  آگاهی تحت  پرونده کالسه 50105/12  در  دادسرا  این 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه  جهت پاسخگوئی به 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:9912 شعبه 37دادیاری  انتشار آگهی   از تاریخ 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار

آقای  شکایت  حسب  چاقو  با  جرح  اتهام  به  مانیان  علی  آقای  اینکه  به  نظر   240537
تحت   930216 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  قدمعلی  فرزند  امینی  منصور 
نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف:9913 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار

از حق  اتهام ممانعت  به  فرزند حشمت ا...  یعقوبی  اینکه خانم نسرین  به  نظر   240538
طرف  از  علی  نجات  فرزند  یعقوبی  علی  حسن  آقای  شکایت  حسب  فرزند  مالقات 
بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   930433 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   38 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
 انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:9679 شعبه 38 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار

240539 نظر به اینکه آقای سیدمیالد شمسایی فرزند سید علی به اتهام خیانت در امانت 
حسب شکایت آقای عزیزا... موسوی پور فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 930386 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م الف:9680 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار متهم

240540 شماره ابالغیه: 9310100362000379 شماره پرونده: 9209980362000173 
بایگانی  و  پرونده کالسه 9209980362000173   در  بایگانی شعبه: 920174  شماره 
حمیدرضا  علیه  محمدتقی  فرزند  عظیمی  صفرعلی  شکایت  شعبه  این  920174د/1 
اتهام سرقت  به  تیموری  نسرین  و  مجعول  از سند  استفاده  و  اتهام جعل  به  محسنی 
چهار فقره چک تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان  بودن متهم و 
در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  م الف:9739  آمد.  خواهد  بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع4( 
احضار

240541 شماره درخواست: 9310460365600018 شماره پرونده: 9309980365600648 
شماره بایگانی شعبه: 930648 پیشنویس آگهی ابالغ آقایان یونس خسروی و سیاوش 
خسرویس و انوشیروان طاهری و پویا طاهری به اتهام اخالل در نظم عمومی و توهین 
و  است  تعقیب  تحت   930648 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از   ... و  تهدید  و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
تا  ابالغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  قانون آیین دادرسی در  در اجرای ماده 115 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهی 
دادیاری   37 شعبه  دادیار  رزاززاده  گردد.م الف:9863  پرداخت  دادگستری  حساب   از 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
اخطاریه

نشانی  رضایی  محمد  شونده:  اخطار  999/93ش2  پرونده:  240542شماره 
مجهول المکان محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد-

دعوی  نفقه:  مطالبه  حضور:  علت  صبح   9 ساعت   93/6/10 حضور:  وقت  ارباب 
م الف:10092  شوید.  حاضر  شعبه  در  رسیدگی  جهت  شما  بطرفیت  میرزاده   محبوبه 

شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  کارگر  محسن  خواهان   655/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240543
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  قلعه  مبنی بر مطالبه به طرفیت علی نوعی آق 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9/30صبح  ساعت  مورخ93/6/12 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10093

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خدارحیم  سمانه  خواهان   17-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240544
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدجواد جنت تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ93/6/12 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10094

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240545 در خصوص پرونده کالسه 317/93ش11 خواهان سید علی خرمیان اصفهانی 
با وکالت زهرا کردگاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول شیروانی فراز 
تعیین   9 93/6/17 ساعت  مورخ  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10097 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ایرجی  حمید  خواهان   710-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   240546
است  نموده  تقدیم  جمالی  راشین  طرفیت  به  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   93/6/19 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10100 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240547 در خصوص پرونده کالسه 93-709 خواهان حمید ایرجی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 20/000/000 میلیون ریال به طرفیت رضاقلی سعیدی راد تقدیم نموده 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  برای مورخ 93/6/19 ساعت 11  است وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10101 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

240548 در خصوص پرونده کالسه 657/93 خواهان کوکب دویسی دادخواستی مبنی 
تقدیم نموده  باغلوجه  نادری  رضا   – انتقال سند به طرفیت جواد اشگرف  به  الزام  بر 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/12 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10237 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1734/92 کالسه:   93/3/26-368 قرار:  شماره   240549
ساحل- اول-خ  اصفهان-رباط  نشانی  جوادزری  رضا  خواهان:  اختالف  حل  شورای 

پورحاجی  الله  خوانده:  رنگ  سبز  چپ-درب  نشاط-سمت  صبا-کوچه  متری   14
نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو1600 به شماره 
323ج63اصفهان شورا با  عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح 
دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  می نماید.رای  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل 
انتقال  به  الزام  به خواسته  پورحاجی  الله  به طرفیت خوانده  خواهان رضا جوادزری 
سند رسمی خودرو سواری پژو1600 به شماره انتظامی 323ج63اصفهان به انضمام 
مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وارده  مطلق خسارات 
از طرف  ارائه شده  قولنامه های  مالک خودرو مالحظه  انتظامی در خصوص آخرین 
خواهان و همچنین خوانده علی رغم ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور 
ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
بر محکومیت خوانده  مدنی حکم  قانون  مواد 10و219و220و221و223و225  و  مدنی 
انتقال رسمی سند خودرو به  الله پورحاجی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
می نماید  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  دادرسی  هزینه  بابت  وپرداخت  خواهان  نام 
آن  از  پس  و  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
می باشد.م الف:8929  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1944/92 کالسه:   93/2/31-294 قرار:  شماره   240550
شورای حل اختالف خواهان: هادی رئیسی نافچی نشانی اصفهان-خ زینبیه-خ باتون-

مقابل پارک خطیبی-نبش کوچه بهار-پالک147 خواندگان: 1- داریوش بهرامی گهروئی 
انتقال  به  الزام  2- محمدعلی سلیمانی فارسانی هر دو نشانی مجهول المکان خواسته: 
سند رسمی خودرو شورا با  عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح 
دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  می نماید.رای  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل 
 -2 گهروئی  بهرامی  داریوش   -1 خواندگان  طرفیت  به  نافچی  رئیسی  هادی  خواهان 
خودرو سواری  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  فارسانی  سلیمانی  محمدعلی 
سمند XZ به شماره انتظامی 691/13ص44 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت 
آخرین  خصوص  در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده  محتویات  به 
خوانده  همچنین  و  خواهان  طرف  از  شده  ارائه  های  قولنامه  مالحظه  خودرو  مالک 
ای  دفاعیه  الیحه  و  ندارد  رسیدگی حضور  جلسه  در   70 ماده  قانونی  ابالغ  علی رغم 
استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا  ننموده  ارسال 
مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   198 ماده 
10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان وپرداخت 
مبلغ یکصد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی بر مبنای 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول با استناد به ماده 
4-84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می باشد.م الف:9175  اصفهان   حقوقی 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  الهام نصیری دارای شناسنامه شماره 15013 به شرح دادخواست  240551 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2055/93ح/10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان عبدا... نصیری عطاآبادی بشناسنامه 9 در تاریخ 93/1/17 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
نصیری ش.ش  الهام   -2 )فرزند(   3427 عطاآبادی ش.ش  نصیری  امین  ذیل:1-  افراد 
15013 )فرزند( 3-اشرف نصیرپور ش.ش 21 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9536 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240552 آقای محمود صانعی دارای شناسنامه شماره 5172 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2056/93ح/10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان نعمت ا... صانعی ینگابادی بشناسنامه 15 در تاریخ 93/1/20 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- محمود صانعی ش.ش 5172 )فرزند( 2- مرتضی صانعی ش.ش 5743 
ش.ش  مالکی  آمنه   -4 )فرزند(   1877 ش.ش  ینگابادی  صانعی  محمد   -3 )فرزند( 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   11
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9537 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240553 آقای احمد احمدی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  2058/93ح/10 
دائمی  اقامتگاه   93/3/21 تاریخ  در   49 بشناسنامه  آور  گل  زهرا  شادروان  که  داده 
ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
احمد احمدی ش.ش 11 )همسر( 2- فضیله شجاعت ش.ش 359 )مادر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:9538  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقدیم 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   862 دارای شناسنامه شماره  باقرخشتی  لیلی  خانم   240554
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2001/93ح/10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان علیرضا آتشین بشناسنامه 39 در تاریخ 92/12/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
)مادر( 3- شیدا  باقرخشتی ش.ش 862 )همسر( 2- مهین رهائی ش.ش 27779  لیلی 
)فرزند(.  آتشین ش.ش 1272140830  )فرزند( 4- شیوا  آتشین ش.ش 1271375931 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر  با  اینک 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9539 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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یادداشت

بهترین زمان تردد در جاده های 
کشور ساعت ۶ بامداد

 وزارت راه وشهرس��ازی آخرین جزئیات تردد و ممنوعیت ها 
را منتشر کرد.بر اس��اس آخرین اطالعات دریافتی از ۱۰۵۶ 
ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل 
۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد و اوج تردد بین ساعات ۱۹ 
تا ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۵ تا ۶ صبح صورت پذیرفته 
که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات 
مناس��ب تری را برای س��فر انتخاب کنند.این گزارش حاکی 
اس��ت که بر اس��اس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، 
سامانه های ترددشمار و گشت های ش��عب راهداری سراسر 
کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع 
ذکرش��ده،  مابقی محورهای مواصالتی کش��ور باز و تردد در 
آن ها به روال عادی در جریان اس��ت. در ش��بانه روز گذشته، 
کل تردد ثبت ش��ده بر اس��اس آخرین اطالع��ات دریافتی از 
۱۰۵۶ ترددش��مار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به 
روز قبل ۲۰ درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنین سهم 
وسایل نقلیه س��نگین ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ تا 
۲۰ و کمترین تردد بین س��اعات ۵ تا ۶ صبح صورت پذیرفته 
که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات 

مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.

۶5 فیلمنامه جشنواره فیلم کودک 
اصفهان به مرحله تولید راه یافت

از میان 3۱8 فیلمنامه رسیده به دبیرخانه جشنواره فیلم های 
 ک��ودکان و نوجوان اصفه��ان ۶۵ فیلمنامه ب��ه مرحله تولید

 راه پی��دا کرد. ب��ه نق��ل از ش��ورای فیلمنامه بخ��ش فیلم 
کوتاه بیس��ت وهش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
ک��ودکان و نوجوانان اصفهان پس از بررس��ی 3۱8 فیلمنامه 
رس��یده به این دبیرخانه در جلس��ات متوال��ی در تاالر هنر 
 اصفه��ان، ۶۵ فیلمنامه جهت حمایت از تولید انتخاب ش��د.

بیس��ت و هش��تمین دوره جش��نواره بین اللملی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان از ۱۱ لغایت ۱۴ مهر امس��ال در 

این شهر برگزار می شود.

آبیاری درختان خشک ناژوان، نوش 
دارو پس از مرگ سهراب است

 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد: آبیاری درختان 
خشک ش��ده منطقه ناژوان، نوش دارو پس از مرگ سهراب 
است.س��ردار کریم نص��ر اصفهانی با بیان ای��ن مطلب گفت: 
تالش بسیاری از سوی مدیریت شهری برای آبیاری درختان 
منطقه ناژوان انجام شده اس��ت اما اکنون که درختان منطقه 
دچار خزان زودرس و خشک ش��ده اند به نظر می رود آبیاری 
آن ها نوش دارو پس از مرگ س��هراب اس��ت.وی افزود: بارها 
اعالم کردیم که همان طور که باغات خمینی ش��هر و درچه 
آبیاری می ش��ود به منطقه ناژوان نیز رس��یدگی ش��ود.عضو 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح کرد: اصفهان از کسی 
آب نمی خواهد چرا که خود حق آبه دارد و این حق ما اس��ت 
که آب در رودخانه جاری شود.س��ردار نصر خاطرنشان کرد: 
این جای تأسف دارد درختانی که ریه شهر محسوب می شوند 

دچار خزان زودرس شوند.

فعالیت ۳5 »مرکز اقامتی میان مدت: 
ترک اعتیاد در استان

کارشناس مسئول پیشگیری و امور اعتیاد اداره کل بهزیستی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت 3۵ »مرکز اقامتی میان 
مدت«ترک اعتیاد در استان، گفت: افراد معتاد در این مراکز 
با راهنمایی گروه های همتا و بهبودیافتگان اعتیاد به صورت 
 طبیعی و ب��دون دارو، س��م زدایی می ش��وند.مجتبی ناجی 
ابراز داش��ت: 3۵»مرکز اقامتی میان م��دت« ترک اعتیاد در 
اس��تان اصفهان فعالیت می کنند که به ص��ورت خصوصی و 
با مجوز اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان درحال فعالیت 
هس��تند.وی افزود: از این تعداد، دو مرکز اقامتی میان مدت 
ترک اعتی��اد ویژه زن��ان معتاد است.کارش��ناس مس��وول 
پیشگیری و امور اعتیاد اداره کل بهزیس��تی استان اصفهان 
گفت: معتادان، پ��س از پذی��رش در این مراک��ز، به صورت 
ش��بانه روزی ۲۱ تا ۲8 روز در این مراکز اقامت می کنند.وی 
بیان داش��ت: افراد معتاد در این مراکز با راهنمایی گروه های 
همتا و بهبودیافتگان اعتیاد به ص��ورت طبیعی و بدون دارو، 
سم زدایی می شوند.ناجی گفت: هزینه پذیرش در این مراکز 
۵۱۱ هزار تومان است که باتعدیل هزینه ها به مبلغ 3۵۰ هزار 
تومان کاهش یافته است.کارشناس مسئول پیشگیری و امور 
 اعتیاد اداره کل بهزیستی استان افزود: معتادان پس از دوره 
س��م زدایی و بازتوانی در صورت داش��تن مه��ارت به مراکز 
کاریابی معرفی شده و در صورت نداشتن هیچ توانایی کاری 
و حرفه ای ب��ه مراکز فن��ی و حرفه ای و کارآم��وزی معرفی 

می شوند.

اخبار پلیس اصفهان باعث خنثی 
شدن به موقع شایعات شده است

رئیس خانه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفهان گفت: 
انتشار اخبار پلیس استان باعث خنثی شدن به موقع شایعات 
و ایجاد امنیت روانی در جامعه ش��ده است.منصور گلناری با 
تقدیر از تالش ها و همراهی های مؤثر و هوشمندانه فرماندهی 
انتظامی استان به خصوص معاونت اجتماعی این فرماندهی با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: برقراری یک ارتباط خوب و منسجم 
بین پلیس و رسانه می تواند در توس��عه و پایداری امنیت در 

جامعه مؤثر باشد.
وی اف��زود: همان طور که ش��خصیت پلی��س آرامش بخش 
اس��ت و حضور آن به خودی خود باعث ایج��اد امنیت روانی 
در جامعه می ش��ود، در کنار آن اگر رس��انه ها ه��م به موقع 
تکالیف خ��ود را انج��ام دهن��د می توانند در حف��ظ امنیت 
 روانی جامع��ه نقش موث��ری ایف��ا کنند.این مقام مس��ئول

اظه��ار ک��رد: ام��روز وظیف��ه م��ا س��نگین تر از گذش��ته 
اس��ت زیرا مردم از طری��ق ابزاره��ا و رس��انه های مختلف با 
انبوه��ی از اخب��ار و اطالعات و ش��ایعات مواجه می ش��وند 
 که بس��یاری از آن ها موجب تش��ویش و نگران��ی در جامعه 

می شوند.

۶۰ گروه راهداری در راه های 
استان مستقر شدند

همزمان با آغاز دور دوم س��فرهای تابس��تانی، ۶۰ 
گروه راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 

اصفهان در جاده های این استان مستقر شدند.
این گروه ها با ۶3۰ نفر نیروی راهدار و ۴8۰ دستگاه 
خودروی سبک و سنگین مجهز به GPS همراه با 
نیروهای امداد جاده ای به صورت شبانه روزی آماده 

ارائه خدمات به مسافران هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره 
اظهار داشت: از لحاظ موقعیت قرارگیری در مرکز 
کش��ور و اتصال راه های اصلی شمالی به جنوبی و 
شرقی به غربی دارای بار ترافیکی زیاد است و برنامه 
ریزی های ویژه برای اوج سفرهای برون شهری چه 

در ایام نوروز و چه در تابستان صورت می گیرد.
محمود محمودزاده ادام��ه داد: با توجه به آغاز دور 
دوم سفرهای تابستانی، این اداره کل با ایمن سازی 
راه ها، اجرای روکش آسفالت جاده ها، خط کشی، 
نصب تابلوهای عالئم، اصالح ش��یب ش��یروانی و 
آشکارس��ازی نقاط پرحادثه به استقبال مسافران 
تابستانی رفته است.وی با اشاره به تالش کارکنان 
این اداره کل در ماه مبارک رمضان، گفت: با توجه 
به شرایط گرمی آب و هوا، همکاران ما در اداره کل با 
اجرای 3۰۰ کیلومتر روکش آسفالت و آماده سازی 
جاده های اس��تان نهایت تالش خود را برای ایجاد 

تردد ایمن و روان انجام داده اند.
محمودزاده از دیگر اقدامات مهم این اداره کل در 
راس��تای برقراری تردد ایمن و روان را ساخت باند 
دوم و اتصال شهرستان ها به مرکز استان اصفهان 
به صورت دوبانده عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر 
مقام عالی وزارت به اس��تان اصفه��ان حجم قابل 
 توجهی از بان��د دوم راه ه��ا در اصفه��ان و تبدیل

 راه های اصلی به بزرگراه به بهره برداری رسید.

اخبار کوتاه یادداشت جمع آوری بیش از 5 میلیارد ریال زکات فطره در استان
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: در روز عید سعید فطر 
مردم استان  ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال زکات فطره پرداخت کردند.وی اظهار کرد: 

از این میزان ۴۰۰ میلیون ریال آن فطریه سادات بوده است.
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تاکید رئیس جمه��ور به وزیر نیرو: مش��کل زاینده رود 
جدای از بحران آب شرب این استان حل شود

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه نشس��ت فتا، در پاسخ به 
سؤال ایمنا با اشاره به اینکه حساسیت روحانی نسبت به 
زاینده رود بیشتر از گذش��ته شده است، گفت: به تعبیر 
رئیس جمهور »اصفهان بدون آب قابل قبول نیس��ت و 
حتماً باید مشکل زاینده رود جدای از بحران آب شرب 

این استان حل شود«.
علی طیب نیا در بخش دوم سخنرانی خود در چهارمین 
نشس��ت فتا )فرصت تاریخ��ی انقالب( که ب��ا موضوع 
مدیریت جه��ادی و در راس��تای انتق��ال بینش والیی 
به نس��ل جوان برگزار ش��د، در خص��وص موضوع آب 
اصفهان، اظهار داش��ت: ه��ر چه به زم��ان پیش رفتیم 
حساسیت های رئیس جمهور نسبت به زاینده رود بیشتر 
ش��ده و مأموریت ویژه ای نیز به وزیر نیرو برای پیگیری 

بحث آب اصفهان داده است.
وزیر اقتصاد تاکید ک��رد: وزیر نیرو مأمور ش��ده در این 
خصوص فعالیت کن��د و امیدواریم ب��ه راه حل منطقی 

برای رفع مشکل زاینده رود دست یابیم.
 وی با تاکید ب��ر اینکه ب��ه دلیل پیچیده ب��ودن بحران 
زاینده رود راه حل س��اده برای حل این مش��کل وجود 

ن��دارد، بیان داش��ت: خوش��بختانه اس��تاندار اصفهان 
متخصص آب است و شاید یکی از دالیل اصلی انتخاب 
وی به این سمت، این بود که بتواند در بحث آب اصفهان 

حرکتی جدی انجام دهد.
طیب نیا به پیگیری های اس��تاندار اصفهان در خصوص 
بح��ران آب اصفهان و زاینده رود اش��اره ک��رد و گفت: 

امیدواریم این پیگیری ها به نتیجه برسد.
وی با اش��اره به اینکه اس��تان های همجوار در بحث آب 
ش��اید فعال تر از اصفهانی ها باش��ند، گفت: اصفهانی ها 
در دول��ت تدیب��ر و امید 8 نماین��ده دارند ب��ه هر حال 
شاید آنچنان که شایس��ته بوده به استان خود در دولت 
نپرداختند.وزی��ر اقتص��اد گفت: م��ا اصفهانی ها عادت 
کردی��م در دولت بیش��تر به مس��ائل انقالب و کش��ور 
بپردازیم تا مس��ائل محلی اس��تان خود؛ که نتیجه آن 
ایجاد یک سری مشکالت و محدودیت ها برای اصفهان 

شده که امیدواریم این وضع دیگر ادامه نیابد.
وزیر اقتصاد: دولت، به صنعت توریسم توجه جدی دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت توریس��م در 
اشتغال زایی و تقویت اقتصاد کش��ور بسیار مؤثر است 
 و دولت توجه جدی به تقویت ای��ن صنعت دارد.»علی 
طیب نیا« روز پنجشنبه در نشست با سرمایه گذاران یک 

مرکز تجاری در اصفهان و دس��ت اندرکاران ساخت شهرک 
سالمت این شهر، افزود: پتروش��یمی و توریسم، بخش های 
پیشرو اقتصاد کشور هستند و شخص رییس جمهور بر تقویت 
این صنایع تاکید دارد.وی افزود: در صنعت توریس��م کشور 
نیز اکو توریسم و توریسم درمانی در اولویت قرار دارند و باید 

زیرساخت های الزم برای تقویت و توسعه آن ها فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه امکانات رفاهی 

و اقامت��ی با جذب توریس��م 
دارد،  مس��تقیم  ارتب��اط 
تصریح ک��رد: امکانات رفاهی 
و اقامت��ی صنعت توریس��م 
کشور پاس��خگوی مطالبات 
گردشگران نیس��ت و باید با 
تش��ویق بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری در این بخش، 
امکانات و تجهیزات رفاهی و 
اقامتی مناسبی را برای صنعت 

توریسم کشور فراهم کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه »دولت 
به دنب��ال این اس��ت تا هتل 
داری را تش��ویق کند« افزود: 
 دولت وظیفه دارد مش��کالت 
س��رمایه گ��ذاری بخ��ش 

خصوصی در این بخش را مرتف��ع کند.طیب نیا، ایجاد بهبود 
کسب و کار را از سیاست های دولت یازدهم بیان کرد و افزود: 
دولت مصمم به فراهم کردن سرمایه گذاری بخش خصوصی 
داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد کشور از جمله کسب و کار 
اس��ت.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آمار نش��ان 
می دهد که میزان پس انداز سرمایه گذاران خصوصی در ایران 
خوب است اما متاسفانه این سرمایه ها در ایجاد کسب و کار به 
کارگیری نشده و بیشتر به سمت بازار سرمایه، سوق داده شده 
است.وی افزود: دولت با جدیت به دنبال آن است تا بنگاه های 
دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و در این راستا در ۱۰ 
ماهه نخس��ت فعالیت دولت یازدهم، 3۵ هزار میلیاردتومان 
سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

طیب نیا اظهار کرد: این درحالی اس��ت که در هش��ت سال 
گذشته تنها هش��ت هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های 

دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

رئیس جمهور: اصفهان بدون آب هرگز قابل قبول نیست

طیب نیا: حساسیت روحانی نسبت به زاینده رود بیشتر شده است

اصفهانی ها در 
دولت تدیبر و امید 
 ۸ نماینده دارند به

 هر حال شاید 
آنچنان که شایسته 
بوده به استان خود 
در دولت نپرداختند

معاون شهردار اصفهان:

نرخ کرایه تاکسی سامانه هوشمند گران تر از گذشته نیست
راه بندان بی پایان در جاده های شمال :

راه اندازی 14 پایگاه اورژانس هوایی در نیمه اول مرداد

ریی��س مرکز ح��وادث و فوریت های پزش��کی وزارت 
بهداشت از راه اندازی ۱۴ پایگاه اورژانس هوایی در نیمه 
اول مرداد خبر داد و گفت: با فعال کردن اورژانس هوایی 
و افزایش س��طح پوش��ش جاده ای ، می توان پوشش 
خدمات ترافیکی ج��اده ای را از 8۵ درصد افزایش داد.

دکتر امین صابری نیا گفت: در حال حاضر دو هزار و 87 
پایگاه اورژانس زمینی احداث شده که خدمات رایگان 

به نیازمندان ارائه می دهند.

 وی اف��زود: ای��ن عم��ل باعث ش��ده خدمت رس��انی 
اورژان��س افرای��ش یاب��د ب��ه طوری ک��ه توانس��تیم 
8۵ درص��د از تصادف��ات ج��اده ای را پوش��ش دهیم.

وی با اش��اره به این که در تالش��یم زمان رس��یدن به 
 صحنه حادث��ه را به زی��ر ۱۴ دقیقه برس��انیم و تعداد 
دهی��م، افزای��ش  را  اورژان��س  ه��ای   پای��گاه 

 خاطرنش��ان کرد: از آنجا که حوادث و سوانح در جاده 
های فرعی و درون شهری نس��بت به جاده های اصلی 
کم اس��ت، نیازی به اس��تفاده از خدم��ات پایگاه های 
اورژانس جاده ای در این مناطق نیست و باید از خدمات 
 اورژانس هوایی برای پوش��ش جاده ه��ای فرعی بهره 

ببریم.
ریی��س مرکز ح��وادث و فوریت های پزش��کی وزارت 
بهداش��ت با بیان این که تا قبل از این چندین پایگاه به 
صورت محلی و منطقه ای این خدمات رسانی را به عهده 
گرفته بودند، توضیح داد: ب��ا این حال احداث اورژانس 

هوایی ملی بسیار ضروری است.

معاون شهردار اصفهان گفت: سامانه هوشمند پرداخت 
کرایه تاکس��ی در اصفهان براس��اس ۲ عام��ل زمان و 
مسافت کرایه را محاس��به می کند که نه تنها گران تر از 

نرخ کرایه سنتی نیست که عادالنه تر است.
علیرضا صلواتی، پیرامون برخی نارضایتی های مردمی 
از افزایش نرخ محاسبه کرایه تاکسی با سامانه هوشمند 
اظهار کرد: نرخ کرایه تاکسی به وسیله سامانه هوشمند 
اصولی محاس��به می ش��ود و نباید انتظار داشت کرایه 

مس��یری مش��خص در ۲ زمان متفاوت یکس��ان باشد، 
درحالی که در روش س��نتی عامل زم��ان در نظر گرفته 
نمی شد و همین امر سبب متضرر شدن راننده تاکسی 
می شود.وی با بیان اینکه اجرای این طرح سبب برقراری 
عدالت در پرداخت کرایه تاکسی های کالنشهر اصفهان 
ش��ده، افزود: برای اینکه م��ردم مزایای طرح س��امانه 
هوش��مند کرایه تاکس��ی را بیش��تر درک کنن��د، باید 
فرهنگ سازی بهتری صورت گیرد تا شهروندان از قالب 
پرداخت سنتی کرایه خارج و به مرور از مزایای این طرح 
بهره مند ش��وند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با اش��اره به اینک��ه پیش از راه اندازی س��امانه 
هوش��مند پرداخت کرایه تاکس��ی، هزینه س��فر درون 
شهری به صورت کورس و براساس فاصله بین تقاطع ها 
محاس��به می ش��د، تصریح کرد: فاصله بی��ن تقاطع ها 
هیچ گاه یکس��ان نیس��ت درحالی که کرایه تاکسی در 
این فواصل یکسان بود و به همین دلیل در حق مسافر و 

راننده اجحاف می شد.

سردار آقاخانی مطرح کرد: 

عزم جدی پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش
تشکیل پلیس افتخاری در اصفهان

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اعالم خبر تش��کیل گروه پلیس افتخاری در 
اصفهان گفت: برای اصفهان به عنوان دارالمؤمنین، یک فرد اوباش هم زیادی است 
و باید گردن اراذل و  اوباش با حکم قانون و قضا شکسته شود تا کسی نتواند حرکتی 
در خالف جهت قانون داشته باشد.س��ردار عبدالرضا آقاخانی در نشست خبری با 
خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار با اشاره به عملکرد چهارماهه نخست سال ۹3 
نیروی انتظامی اظهار داشت: در طول این مدت برای نخستین بار پس از ۱۰ سال 

کاهش چهار درصدی سرقت های خرد را شاهد بودیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ورد ب��ا م��واد مخ��در خانمان س��وز در س��ال ۹۲ 
از جمله اولویت ه��ای نیروی انتظام��ی بود که با کش��ف 3۶ تن م��واد مخدر به 
ش��اخص مورد هدف رس��یدیم، بیان داش��ت: س��ال ۹3 نیز با هدف پیشگیری 
از ورود م��واد مخ��در و مقابل��ه ب��ا واردکنن��دگان و توزیع کنن��دگان خ��رد 
ب��ه عن��وان مهم تری��ن دغدغ��ه م��ردم در مح��الت آغ��از ش��د و در چه��ار 
 ماهه نخس��ت س��ال نس��بت ب��ه همین م��دت در س��ال گذش��ته ب��ا افزایش 

۴ درصدی کشفیات مواد مخدر، بیش از ۱۲ تن مواد مخدر کشف شده است.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه کاهش ۶ درصدی جرائم خش��ن 

نسبت به چهار ماهه سال گذش��ته تاکید کرد: هدف ما در این بخش تا پایان سال 
کاهش ۲۰ درصدی جرائم خشن اس��ت و در طول این چهار ماه عالوه بر کاهش 
 همچون قتل در بخش جرائم خشن در بخش سرقت به عنف و مسلحانه نیز بیش از

 ۱3 درصد کاهش داشتیم.وی با بیان اینکه در همین مدت ۶۰۰ هزار تماس تلفنی 
با فوریت های پلیس ۱۱۰ داشتیم، گفت: از این تعداد ۴۰۰ هزار تماس عملیات و 
حضور واحدهای ۱۱۰ را در صحنه در پی داش��ت و ۲8 هزار تماس با شماره ۱۹7 
)انتقادات، پیشنهادات، مشاوره و شکایات( را شاهد بودیم.سردار آقاخانی از افزایش 
۱۱ درصدی میزان دستگیری قاچاقیان کاال و مواد مخدر خبر داد و ابراز داشت: در 
زمینه مبحث تصادفات با توجه به تاکیدات فرماندهی ناجا برای کاهش تصادفات تا 
۲۰ درصد در چهارماهه نخست سال کاهش تصادفات درون شهری تا ۱7 درصد و 
برون شهری تا ۴ درصد را شاهد بوده ایم اما همچنان از نقطه مطلوب عقب هستیم.

وی اضافه کرد: مکمل کار نیروی انتظامی در رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب کاهش 
تصادفات تا ۲۰ درصد توجه مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی و رفع نقاط حادثه 

خیز به ویژه در جاده های برون شهری است.
کشف ۸5 درصد جرائم خشن در چهارماهه نخست سال

این مقام مسئول با اشاره به کشف 8۵ درصدی کش��فیات جرائم خشن در چهار 
ماهه نخس��ت س��ال بیان داش��ت: در تیرماه و  ماه مبارک رمضان کاهش برخی 
جرائم اخالقی مانند مزاحم��ان خیابانی و اجتماعی را ش��اهد بوده ایم که فضای 
معنوی این ماه در این زمینه بسیار کمک کننده بوده اس��ت.وی در ادامه به بیان 
برنامه های س��ه ماهه دوم س��ال ۹3 نی��روی انتظامی پرداخت و عنوان داش��ت: 
برنامه س��اماندهی کالنتری ها تا سقف ۲۰ کالنتری آغاز ش��ده است و امیدواریم 
در نهایت به سقف 3۰ کالنتری برسیم.س��ردار آقاخانی گفت: با توجه به دغدغه 
مردم اس��تان در  زمینه مواد مخدر ۱۵ نقطه شناس��ایی ش��ده است که عملیات 
پاکس��ازی در دو نقطه کام��ل و رضایت مردم را در پی داش��ته اس��ت و به مردم 
اصفهان قول می دهیم که در طول ۶ ماه ۱۵ نقطه به طور کامل پاکس��ازی شود.

وی بر عملیات میدانی ب��ه ویژه در محالت ب��رای کاهش جرائ��م در زمینه مواد 

مخدر، برخورد با سارقان خرد، ساماندهی امور ترافیکی داخل و خارج شهر برای 
رس��یدن به نقطه مطلوب کاهش ۲۰ درصدی زمینه کاهش م��واد مخدر تاکید 
کرد.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل حساسیت سرقت های 
 خرد قرارگاه عملیاتی مبارزه با این گونه سرقت ها در اصفهان تشکیل شده است، 
اظهار داشت: هر هفته تمامی سرقت های خرد رصد و طراحی برای برخورد مناسب 
با آن ها انجام می شود.وی با اشاره به توجه ویژه پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش 
در سطح استان اصفهان و با هشدار به این افراد ابراز داشت: الزم است گردن اراذل 
و اوباش با حکم قانون و قضا شکسته ش��ود و کسی جرات حرکت در خالف جهت 
قانون نداشته باشد.سردار آقاخانی بیان داشت: برای اصفهان به عنوان دارالمؤمنین 
که در راه حفظ انقالب ۲3 هزار شهید تقدیم انقالب کرده است یک فرد اوباش هم 
زیاد است و بدین جهت پلیس مصمم است تا با حکم قانون و کمک دستگاه قضایی 

نظارت و کنترل جدی بر این امر داشته باشد.
وی افزود: همچنین برخورد با صنوف متخلف ب��ا همکاری اتحادیه اصناف، توجه 
ویژه به آموزش های همگانی در اجتماعات مردمی به عنوان بهترین راه پیشگیری از 
جرم و سرعت بخشیدن به فعالیت واحدهای ۱۱۰، کامل کردن تفکیک واحدهای 
گش��ت از فوریت های پلیس، جمع آوری تجهیزات ماهواره، کنترل باغ تاالرهای 
 غیرمجاز و کیفیت بخشی به گشت های ارشاد نیز از جمله اقدامات نیروی انتظامی

 است.
این مقام مسئول با اعالم خبر تشکیل پلیس افتخاری در اصفهان با سهمیه ۱۰۰۰ 
پلیس برای اصفهان بیان داشت: در این طرح افراد نخبه مردمی پس از آموزش های 
الزم با پلیس در زمان بندی خاص هم��کاری می کنند و برخی امتیازات پلیس به 
آن ها تعلق می گیرد.وی ادامه داد: آخرین مهلت ج��ذب نیروهای مردمی در این 
زمینه ۱۵ ش��هریورماه اس��ت و امیدواریم با اجرای این طرح از اول مهرماه تحول 
و پویایی را در عملکرد پلیس ش��اهد باشیم. س��ردار آقاخانی با خالصه کردن 8 
مأموریت ویژه پلیس در سه ماه دوم سال ۹3 ابراز داشت: سرعت بخشیدن به امر 
مبارزه با توزیع کنندگان خرد مواد و معت��ادان ولگرد، عملیات ویژه برای مبارزه با 
سرقت های خرد و خشن، برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی، توجه ویژه به 
برخورد با بدپوششی، سرعت بخشیدن به امر کنترل ماهواره، نظارت ویژه بر اجرای 
قوانین راهنمایی و رانندگی در درون و برون ش��هر و توجه مردم به تهدیداتی که 
 منجر به جرائم خشن خواهد ش��د به همراه آموزش همگانی به مردم از این جمله

 است.



امام موسی بن جعفر )ع(:
 هر ک��س کفای��ت بجوید،آیه قرآن از مش��رق تا 
مغ��رب او را کافی باش��د - ه��ر گاه که ب��ه یقین 

بخواند، زیرا در قرآن شفا از هر دردی است.
 تسکین ورم مفاصل

2138 با دم کرده انگور سیاه
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

فرود موفق یک خلبان جوان ایرانی در یکی از مس��یرهای 
شلوغ و برفی شهری در ایالت آالسکا مورد توجه رسانه های 

آمریکا قرار گرفته است.
 آرمین تبریزی، خلبان ۲۷ ساله که توانست با نقص فنی در 
هواپیمای خود آن را با موفقیت در خیابانی شلوغ به زمین 

بنشاند به یک چهره در آمریکا تبدیل شده است.
 این خلبان که ب��ه تازگی گواهی آموزش پ��رواز خود را نیز 
دریافت کرده در گفت و گو با رس��انه ها اع��ام کرده که در 
هنگام پرواز با دو سرنشین دیگر موتور هواپیما دچار نقص 
عملکرد شده و به خاطر از دست دادن قدرت پیشرانه دست 
به فرود اضطراری زده اس��ت. به علت شرایط فنی هوایپما 
آرمین تبریزی تصمی��م می گیرد تا فرود خ��ود را در یکی 
خیابان های شلوغ شهر آنکوریج در ایالت آالسکا انجام دهد 

که اتفاقاً با برف پوشیده شده بود.
این خلبان جوان با عبور از چراغ های سبز راهنمایی وقتی 
می بیند که ترافیک مسیر با عبور از یک چراغ قرمز به شکلی 
است که می تواند فرود را انجام دهد با خونسردی هواپیمای 
مدل 1۷۲RG Cessna خود را به زمین می نشاند. با وجود 
برخورد با موانع جاده آرمین تبریزی و دو سرنش��ین دیگر 

هواپیما هیچ جراحتی ندیدند.

 تبریزی در مصاحبه ای گفته است که از سالم بودن همه در 
این پرواز خوشحال اس��ت و تا زمان مشخص شدن نتیجه 
تحقیقات نمی تواند درب��اره علت نقص فن��ی حرفی بزند. 
گفته می شود پرواز این خلبان برای کنترل وضعیت هواپیما 

بوده است.

فرود اضطراری خلبان ایرانی در خیابان

مدیر مدرسه ابتدایی ژول 
سیمون شهر س��ن-نازر 
فرانس��ه به دلی��ل اینکه 
یک��ی از کاس ه��ای 
مدرسه یک شاگرد کمتر 
از تعداد حد نصاب داشت 

کاس را تعطیل کرد.
والدی��ن دان��ش آموزان 
با توج��ه به اینکه س��ال 
تحصیلی چند روزی است آغاز شده و کودکان آنها باتکلیف 
مانده بودند تصمیم عجیبی گرفتند. آنها در اعتراض به این 
تصمیم مدیر مدرسه یک گوسفند سیاه را تحت نام ونسان 
پ به احترام نام ونسان پیون وزیر آموزش و پرورش فرانسه 
در این مدرسه ثبت نام کردند.یکی از والدین می گوید: در 
روز آغاز سال تحصیلی آنها کودکان ما را مانند گوسفندان 
می شمارند. بنابراین ماهم تصمیم گرفتیم یک گوسفند را 
مانند یک دانش آموز محسوب کرده و در مدرسه نام کنیم.

الم��ان،  راس��ل 
نوجوان 1۳ ساله که 
با خان��واده اش برای 
گذران��دن تعطیات 
ب��ه اندون��زی س��فر 
کرده ان��د، توانس��ت 
میگوهای جزایر بالی 
را فریب دهد و از آنها 
ب��رای تمی��ز کردن 
دندان هایش اس��تفاده کند.این میگوها ک��ه به میگوی 
رفتگر )Cleaner shrimp( مش��هورند، برای گذران 
زندگی خود به دهان ماهی های بزرگ می روند و با خوردن 
انگل هایی که در می��ان دندان های ماهی ه��ا جا خوش 
کرده اند هم خود را س��یر می کنند و ه��م دهان ماهی ها 
را تمیز می کنند.راس��ل المان  با تقلید رفتار ماهی های 
منطقه، میگوی رفتگر را به سوی خود کشاند، دهانش را 

باز کرد تا میگو به تمیز کردن دندان هایش مشغول شود.

کارشناس��ان ژاپن��ی 
روب��ات  نخس��تین 
را  قهوه چ��ی دنی��ا 
طراح��ی کرده ان��د. 
کارشناسان از ساخت 
یک روبات هوشمند 
آس��یمو  ن��ام   ب��ه 
ک��ه  دادن��د  خب��ر 
می تواند برای س��رو 
 انواع نوش��یدنی های س��رد و گرم در خانه و یا محل کار 

مورد استفاده قرار گیرد.
 بررسی ها نش��ان می دهند،  کارشناس��ان ژاپنی از سال 
1986 کار بر روی س��اخت این روبات را آغ��از کرده اند 
و حال توانایی های س��اخت این روبات به گونه ای است 
که می تواند حتی تشخیص همزمان چند صدا از سوی 
کاربران را انج��ام دهد و به زبان های انگلیس��ی و ژاپنی 

صحبت کند.

 ثبت نام از یک گوسفند 
در مدرسه!

 میگوی دندان پزشک 
در اندونزی

 نخستین روبات
 قهوه چی دنیا

انگور فرنگی سیاه درختچه ای است با شاخه های 
راس��ت و برگ ه��ای بریده که پش��ت برگ های 
آن برجسته می باش��د، گل های زرد کمرنگ آن 
به میوه های س��یاه تبدل می ش��وند ک��ه ارتفاع 
آن 5/1 ت��ا ۲ متر می رس��د.باید بدانید این میوه 
منبع فوق العاده ویتامین C محس��وب می شود. 
در واقع هر 100 گرم انگور فرنگی س��یاه حاوی 
159 تا ۲00 میلی گرم ویتامین C می باش��د و 
این میزان بسیار بیشتر از میوه های دیگر است.

 ،B، A انگور فرنگ��ی س��یاه دارای ویتامین های
قندها و مواد معدنی الزم برای بدن است. تمامی 
این مواد روی سیس��تم عصبی ب��دن اثر خوبی 
می گذارد و همچنین سیستم ایمنی بدن را نیز 
تقویت می کند.دم کرده برگ و س��ر شاخه های 
آن، ادرارآور اس��ت، باعث تعریق بیشتر می شود 
 و با روماتیس��م نیز مقابله می کند. به عاوه این 
دم کرده تقویت کننده بدن نیز می باشد. مصرف 
این دم کرده باعث تسکین ورم مفاصل می شود.

توجه داش��ته باش��ید این میوه باعث دفع اوره و 
اسید اوریک نیز می شود و در درمان فشار خون، 
تصلب شرایین، اختاالت گردش خون در زمان 
یائس��گی، تورم کبد و یرقان اثر مفیدی به جای 

می گذارد.
تهیه دم کرده انگور فرنگی

برای تهی��ه دم کرده انگ��ور فرنگی و تس��کین 
دردهای مفاصل به 15 گرم ب��رگ این میوه نیاز 
دارید. برای این کار برگ ها را داخل نیم لیتر آب 
نزدیک به جوش بریزید و اجازه دهید به مدت 10 
دقیقه دم بکشد. سپس محلول را صاف کنید و در 
طول روز میل کنید.حواستان باشد اگر عائم و 
درد به مدت طوالنی ادامه داشت حتماً به پزشک 
 مراجعه کنید.مهم ت��ر این که در تهی��ه هر نوع 
دم ک��رده و جوش��انده ای بیش��تر از میزانی که 
توصیه می شود از گیاهان استفاده نکنید. تصور 
 این ک��ه داروهای گیاه��ی و دم کرده ه��ا کامًا 
بی ضرر هس��تند نادرس��ت اس��ت.توجه داشته 
باش��ید افرادی که ناراحتی معده ی��ا روده دارند 

نباید از این دم کرده استفاده کنند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

داستان آموزنده درخشش کاذب!
یک روز صبح به همراه یکی از دوستان آرژانتینی ام در بیابان 
 » موجاوه « ق��دم می زدیم ک��ه چیزی را دیدی��م که در افق 
می درخشید. هرچند مقصود ما رفتن به یک » دره « بود، برای 
دیدن آنچه آن درخش��ش را از خود باز می تاباند، مسیر خود 
 را تغییر دادیم.تقریباً یک س��اعت در زیر خورشیدی که مدام 
گرم تر می ش��د راه رفتیم و تنها هنگامی که به آن رس��یدیم 
توانستیم کشف کنیم که چیست. یک بطری نوشابه خالی بود 

و غبار صحرایی در درونش متبلور شده بود.
 از آن ج��ا ک��ه بیابان بس��یار گ��رم ت��ر از یک س��اعت قبل 
ش��ده بود، تصمیم گرفتیم دیگر به س��مت » دره « نرویم. به 
هنگام بازگش��ت فکر کردم چند بار به خاطر درخشش کاذب 
راهی دیگر، از پیمودن راه خود باز مانده ایم؟ اما باز فکر کردم، 
اگر به س��مت آن بطری نمی رفتیم چطور می فهمیدیم فقط 
درخششی کاذب است؟نکته اخاقی: هر شکست حداقل این 
فایده را دارد، که انسان یکی از راه هایی که به شکست منتهی 

می شود را می شناسد.

زن در ضرب المثل های ملل
زنان س��وژه ضرب المثل های متعددی هس��تند و این مطلب 
 تنها مربوط به ایران نیست. نگاهی داریم به چند ضرب المثل 

گزیده شده درباره زنان از کشورهای مختلف جهان:
هلندی:

وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.
 فرانسوی:

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.
بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

  آلمانی:
کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.
گریه زن، دزدانه خندیدن است.

گرجی ها:
اسلحه زن اشک اوست.

 ایتالیایی:
اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

داستان 

کوتاه از ورزش 

شکست سنگین ایران مقابل سوئد
تی��م مل��ی بس��کتبال ای��ران در 
تورنمنت لهس��تان مقابل س��وئد 
شکست سنگینی را پذیرا شد. تیم 
ملی بسکتبال کشورمان که خود را 
برای حضور در جام جهانی ۲014 
اسپانیا و بازی های آسیایی آماده 
می کند، شب گذشته )جمعه( در 
تورنمنت بی��ن المللی لهس��تان 
مقابل سوئد به میدان رفت. در این بازی که تیم ملی ترکیب اصلی خود را در 
میدان نداش��ت با 1۷ امتیاز اختاف با نتیجه ۷5 بر 58 بازی را به حریف نه 
چندان مطرح خود واگذار کرد. حامد حدادی و مهدی کامرانی در این مسابقه 
به میدان نرفتند. چمدان این دو بازیکن هنگام سفر به لهستان در فرودگاه 
دبی جا مان��د و به همین دلیل نتوانس��تند به میدان برون��د. صمد نیکخواه 
بهرامی، کاپیتان کشورمان در این مس��ابقه عملکرد خوبی داشت، اما با این 
وجود مانع شکس��ت تیم ملی نشد. ملی پوش��ان کش��ورمان در ادامه این 

رقابت ها امشب مقابل پرتغال به میدان می روند.

طعنه سپاهانی ها به رحمتی
بعد از گلی که سوکای از بین پاهای 
رحمت��ی وارد دروازه پیکان کرد 
تماشاگران سپاهان با شعارهایی به 
دروازه ب��ان پیکان طعن��ه زدند.

حواشی دیدار سپاهان و پیکان به 
شرح زیر است:در حالی که از توپ 
جدید لیگ برتر رونمایی شده بود 
اما توپ های مورد استفاده در این 
بازی همان توپ های دوره گذشته لیگ بود. اعضای نیمکت تیم پیکان به گل 
دوم سپاهان اعتراض داشتند و معتقد بودند سوکای در موقعیت آفساید قرار 

داشته است.

 صنعت مبارکه با ۵ بازیکن
 ۶ تایی شد!

تیم فوتبال ساحلی یاران در هفته 
هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور 
موفق به شکس��ت صنعت مبارکه 
شد.دور برگشت لیگ برتر فوتبال 
س��احلی باش��گاه های کش��ور از 
س��اعت 18: ۳0 دی��روز جمعه با 
برگزاری داربی اصفهان میان یاران 
و صنعت مبارکه آغاز شد. با توجه 
به مشکاتی که زمین ساحلی ناژوان داشت با نظر کمیته فوتبال ساحلی این 

دیدار در ورزشگاه تختی تیران برگزار شد. 
در این دیدار یاران توانس��ت با نتیجه 6 بر ۲ صنعت مبارکه را شکست دهد 
تا پیروزی در داربی دور رفت را تکرار کن��د. برای یاران در این دیدار عبداهلل 
کاشانی دو گل، کیوان صولتی دو گل و مس��عود حسنی پور و شهریار مژده 
گلزنی کردن��د. دو گل صنعت مبارکه را نیز میاد ب��ان و مرتضی رضایی به 
ثمر رس��اندند.تاک تیران دیگر نماینده اصفهان نیز شکس��ت سنگین ۷ بر 
 ۲ را برابر جهان نژادیان آبادان تیم قعرنش��ین جدول گروه جنوب متحمل

 شد.

مه��دی ت��اج در خص��وص برخ��ی مش��کات در برگ��زاری 
مس��ابقات لیگ چهاردهم گفت: س��ازمان لیگ تنها مس��ئول 
برگ��زاری مس��ابقات اس��ت اما در کش��ور م��ا س��ازمان لیگ 
کارهای نظام وظیفه، دریاف��ت مالیات و احتم��االً در آینده ای 
نزدی��ک پرداخت قب��ض آب و ب��رق بازیکنان را ه��م برعهده 
خواهد گرفت. احتماالً ب��ه زودی به ما نام��ه بزنند که مقداری 
 از پ��ول بازیکن��ان را نگه دارید ت��ا بدهی های آن ه��ا پرداخت

 شود.وی ادامه داد: همه چیز را از چشم سازمان لیگ می بینند 
در حالی که تجهیز ورزشگاه ها به عهده ما نیست. ما فقط مسئول 
برگزاری مسابقات هستیم و هر باشگاه دو ورزشگاه را به ما معرفی 
می کند که ما هم نام این ورزش��گاه ها را ب��ه AFC می دهیم تا 
آن ها تأیید کنند. با این وجود ما سال گذشته 400-500 میلیون 

تومان برای تجهیز ورزشگاه تختی هزینه کردیم و برای تجهیز 
ورزشگاه آزادی به فروش بلیت الکترونیک نیز خودمان اقداماتی 
به عمل آوردیم. حتی تاش زی��ادی کردیم که بازی امروز تیم 
نفت مسجدسلیمان برگزار شود. این تاش ها جواب داد و باید از 

همکاری های صورت گرفته تشکر کنم.
رئیس سازمان لیگ با اشاره به ارتباطش با کارلوس کی روش و 
بیان اینکه با سرمربی تیم ملی هیچ مشکلی ندارد، عنوان کرد: 
کی روش اکنون به سازمان لیگ اعتقاد خاصی پیدا کرده که این 
اعتقاد قبًا نبود. بیانیه های زیادی صادر می شد، علیه سازمان 
لیگ مصاحبه انجام داده بود اما اکن��ون اوضاع تغییر کرده و در 
جلساتی که با ایشان داریم، کی روش می گوید اگر سازمان لیگ 
قولی بدهد به آن عمل می کند. این بار هم با او تفاهم کردیم که 
برای هر دو طرف برد - برد بود و برنامه برای سازمان لیگ و تیم 
ملی مناسب است. با کی روش اکنون رفیق هستیم.وی ادامه داد: 
کی روش اصرار زیادی داشت که برنامه سازمان لیگ یک ساله 
باشد و ما اکنون برنامه یک ساله ای با تاریخ و زمان دقیق بازی ها 
را اعام کرده ایم. در حالی که این اتفاق پیش از این 6 هفته یک 
بار رخ می داد، اکنون ما 10 روز از زمان اس��تاندارد فیفا را که در 
شهریورماه است از کی روش گرفته ایم تا لیگ را برگزار کنیم و 
در عوض در نیم فصل 10 روز به او داده ایم ت��ا تیم ملی را برای 

جام ملت ها بهتر آماده کند و سایر برنامه های ما طبق فیفادی 
است. کی روش نیز این برنامه را پذیرفت و با توجه به اینکه طبق 
 استاندارد فیفا است بهترین برنامه ای بود که می توانستیم اعام

کنیم.تاج ب��ا بیان اینک��ه کارت های پایان خدمت مش��کل دار 
ارتباطی به س��ازمان لیگ ندارد، تاکید کرد: ای��ن موضوع باید 
در نظام وظیفه پیگیری ش��ود و به هیئت فوتبال و باشگاه و ... 
مربوط نیس��ت. نظام وظیفه کارت های پایان خدمت و معافی 
را ب��رای بازیکنان صادر ک��رده و اینکه بازیکن��ان چه مدارکی 
به نظ��ام وظیفه دادن��د تا معافی بگیرند باید مش��خص ش��ود 
و س��والی اس��ت که در ذهن همه است.رئیس س��ازمان لیگ 
اظهار داش��ت: باید بگویم کارت معافی جعل نش��ده و مدارکی 
که ارائه ش��ده تا حدودی اشتباه اس��ت، روز گذش��ته با آقای 
باران چشمه و مس��ئوالن نظام وظیفه جلس��ه ای داشتیم که 
قرار ش��د این موضوع به صورت جدی پیگی��ری و با متخلفان 
برخورد ش��ود. قرار نیس��ت بحث کارت های پای��ان خدمت را 
 »ماس��ت مالی« کنی��م و ای��ن موضوع ه��م تا آخ��ر پیگیری

 خواه��د ش��د.تاج در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود در خصوص 
احتم��ال افزای��ش دس��تمزد داوران گفت: اکنون داور وس��ط 
برای هر ب��ازی 650 هزار توم��ان دریافت می کن��د، کمک ها 
450 هزار توم��ان می گیرند، ناظر داوری دس��تمزد ۲50 هزار 

تومان��ی دارد و ناظ��ر بازی 
نیز ۳50 هزار تومان دریافت 

می کند، به این ترتیب هر 
بازی برای سازمان لیگ 

بیش از 1.5 میلیون 
تومان هزینه 

و  دارد 
توجه  ب��ا 

افزای��ش  ام��کان  داری��م  ک��ه  درآمدهای��ی   ب��ه 
وجود ندارد.رئیس سازمان لیگ ادامه داد: باید کمی صبر کنیم تا 
در شرایط بهتری دستمزد داوران را افزایش دهیم. البته کمیته 
داوران پیشنهاد دستمزد یک میلیون تومانی را به ما داده است 

که این موضوع را بررسی می کنیم.
وی با اش��اره به برگ��زاری لیگ دس��ته یک و دیگر مس��ابقات 
فوتبال عنوان کرد: ما از ش��هریورماه مسابقات لیگ دسته اول 
را آغاز می کنیم و با توجه به اینکه این لیگ و لیگ برتر توس��ط 
AFC رصد می ش��ود بای��د در تاریخ 10 آذرم��اه نیم فصل آن 
را به پایان برس��انیم ت��ا ۷ دی ماه نیز لیگ به خاطر مس��ابقات 
 جام ملت ه��ای آس��یا تعطی��ل اس��ت و پ��س از آن پیگیری

 خواهد شد.

با باند نکونام قاطعانه برخورد می کنیم
مع��اون حقوق��ی باش��گاه اس��تقال می گوید ج��واد نکون��ام ب��ه هم��راه تعدادی 
دیگ��ر از بی��رون مانده ه��ای ای��ن فص��ل اس��تقال بان��دی را علی��ه قلعه نوی��ی 
 تش��کیل داده ان��د ک��ه قطع��اً ب��ا برخ��ورد قاطعان��ه باش��گاه اس��تقال روب��ه رو

 خواهد شد.
محس��ن بزرگی، در مورد صحبت های مطرح ش��ده از س��وی جواد نکون��ام در مورد 
امی��ر قلعه نویی اظه��ار کرد: ب��ا تاکیدی که آق��ای افش��ارزاده به عن��وان مدیرعامل 
باشگاه استقال داش��تند قرار ش��د تا به صورت کامًا جدی ش��کایت امیر قلعه نویی 
از جواد نکونام پیگیری ش��ود.معاون حقوقی باش��گاه اس��تقال اضافه کرد: به جواد 
نکونام توصیه می کنم دس��ت از بی اخاقی ب��ردارد. مصاحبه او مصداق جرم اس��ت و 
قطع��اً آن را در مراجع قضایی پیگی��ری می کنیم و مطمئن باش��ید این صحبت های 
او بی پاس��خ نمی ماند. نکون��ام اگ��ر حرف��ی دارد، بای��د از طریق مراج��ع انضباطی 
 پیگیری کند و مطمئن باش��د که اگر کس��ی تخلفی کرده باش��د، حتماً با او برخورد 
خواهد شد.بزرگی با انتقاد مجدد از صحبت های مطرح شده از سوی نکونام خاطرنشان 
کرد: اینکه نکونام به این شکل فضای جامعه را ملتهب می کند و به نوعی علیه قلعه نویی 
باندی را تشکیل داده و مقابل این سرمربی صف آرایی کرده، بی پاسخ نمی ماند. این ها 
کسانی هستند که از باشگاه بیرون مانده اند و اطاع دارم که حتی به یک بازیکن دیگر 

هم اصرار کرده اند تا علیه قلعه نویی موضع گیری کند اما او قبول نکرده است.
او اف��زود: م��ا ب��ه دنب��ال برخ��ورد قاطعان��ه ب��ا ای��ن اف��راد ک��ه علی��ه قلعه نویی 
بان��دی را تش��کیل داده ان��د، هس��تیم و مطمئ��ن باش��ید مط��رح ک��ردن چنی��ن 
صحبت های��ی علی��ه قلعه نوی��ی قطع��اً ب��ه فوتب��ال آن ه��ا نی��ز برخ��ورد پی��دا 
خواه��د ک��رد. ای��ن اف��راد ب��ه دنب��ال حاشیه س��ازی ب��رای اس��تقال هس��تند و 
 ما ب��رای دفاع از حقوق باش��گاه اس��تقال ب��ه صورت ج��دی و محک��م مقابل آن ها

 می ایستیم.

توافق برد- برد سازمان لیگ با کی روش
تاج: قبض آب و  برق بازیکنان را هم ما باید بدهیم!

آگهی دعوت مجمع عمومی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر دهق

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر دهق

بدینوس�یله از کلیه کارگران بازنشس�ته مشمول 
قان�ون کار دعوت می ش�ود ت�ا در جلس�ه مجمع 
 عمومی انتخاب اعضای جدید که در تاریخ 93/۵/1۵ 
 در محل برگزاری نماز جمعه ش�هر دهق تش�کیل
 می شود ، با در دست داشتن دفترچه بیمه حضور به 

هم رسانند. 
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