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 سرطان زا شدن گوشت
 با این روش پخت

تالش برای کم کردن فاصله ها 
در مذاکرات و تثبیت کامل 

حقوق هسته ای ایران
رسانه های خارجی ضدایران 

سخنانم را تحریف کردند

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rکارخانه هاضم در اصفهان راه اندازی می شود

 افزایش نرخ تاکسی ها 
در سال آینده

 بازیکن پرسپولیس ۲ سال 
محروم شد

 »الشرق االوسط«: یک هیأت 
نظامی از یمن به ایران سفر کرد

دوری و دوستی هدیه 
مهمانی در اصفهان  با وای فای رایگانتکنولوژی های جدید!
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
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از 7 چهره خبرساز 3 نفر اصفهانی 
هستند

سال ۹۳ برای ورزش اصفهان س��ال چندان خبرساز و پر 
رونقی نبود. امسال مدیران اصفهانی فعال تر از ورزشکاران 
بودند و بیش از اینکه خبر از توفیقات قهرمانی و حرفه ای 
از ورزش اصفهان در رسانه ها منعکس شود نام چند مدیر 
بود که روزانه تیتر مطبوعات ورزشی بودند، البته در این 
بین از درخشش سه ورزشکار اصفهانی در عرصه آسیایی 

و جهانی نیز نباید گذشت.
معرفی چهره های خبرس��از در پایان هر سال به رسمی 
معمول در میان رس��انه ها تبدیل شده اس��ت. ما هم در 
روزهای پایانی س��ال طبق همین رس��م هر ساله چهره 
 های ش��اخص و اصفهانی عرصه ورزش کشور را معرفی 

می کنیم.
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 اقتصادمقاومتی با همایش حاصل
 نمی شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: اقتصاد 
مقاومتی با همایش حاصل نمی شود.

علیرضا خس��روی رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در 
تحلیل میزان تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: واقعیت این است 
که در حق اقتصاد  مقاومتی بسیار جفاشده است و آن گونه که 
باید و شاید به آن نپرداخته ایم.وی نامه مقام معظم رهبری به 
جوانان اروپایی را نیز مشابه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: 

این بسیار مهم است که رهبر یک کشور انقالبی...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/1۲/ع
مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن: 7-36289124-36289109    فاکس: 36289105 

نوبت   دوم 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف:36061
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مفاد آرا
قانون و ماده 13  12/220 شماره:103/93/4477/66-93/11/8 آگهی موضوع ماده3 
آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 - رای شماره 139360302015005438 مورخ 93/07/15 شهریار خداوردی ریزی 
به مساحت 177/88 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله قاسمی قلعه قاسمی.
2 - رای شماره 139360302015006961 مورخ 93/09/26 حمید رضا کریمی بهجت 
مترمربع   383/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
چرمهینی  بابائی  تیمور   93/09/26 مورخ   139360302015006964 شماره  رای   -  3
از  مفروزی  مترمربع   323/36 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
چرمهینی  مددی  جعفر   93/09/26 مورخ   139360302015006967 شماره  رای   -  4
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 429/75 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  سلیمیان  فاطمه   93/09/26 مورخ   139360302015006969 شماره  رای   -  5
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015006970 مورخ 93/09/26 رضا سلیمیان ریزی فرزند 
خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  افتخاری  93/09/26 صغری  مورخ   139360302015006972 رای شماره   -  7
مترمربع   164/27 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  رحمن 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006973 مورخ 93/09/26 محمد رضا توانگر فرزند 
محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015006974 مورخ 93/09/26  هاجر توانگر ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سلیمیان  اسماعیل   93/09/26 مورخ   139360302015006981 شماره  رای   -  10
ریزی فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015006982 مورخ 93/09/26 الهام جانمی ریزی فرزند 
به مساحت 100/60 مترمربع یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به 3   اسمعیل نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سده  صمیمی  شکراله   93/09/26 مورخ   139360302015006983 شماره  رای   -  12
فرزند خداکرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/52 مترمربع پالک 73/78 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

خانم دری سده.
13 - رای شماره 139360302015006991 مورخ 93/09/28 عوضعلی نقدی دورباطی 
فرزند فتح اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283/90 
مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
دورباطی  نقدی  رباب   93/09/28 مورخ   139360302015006992 شماره  رای   -  14
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  عبد  فرزند 
 283/90 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
15 - رای شماره 139360302015007001 مورخ 93/09/29  اسداله یادگاری ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم یادگاری ریزی .
چم  خدادادی  رجبعلی   93/09/29 مورخ   139360302015007007 شماره  رای   -  16
گردانی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 375/74 مترمربع پالک 
103/113 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسینعلی و فاطمه عابدینی چمگردانی.
موسوی  رسول  سید   93/09/29 مورخ   139360302015007010 شماره  رای   -  17
نژاد ریزی فرزند سید جواد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/18 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  عبداله  اکبر  علی   93/09/29 مورخ   139360302015007014 شماره  رای   -  18
ریزی فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/28 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
پور  عرفانی  زهرا   93/09/29 مورخ   139360302015007015 شماره  رای   -  19

فرزند علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/28 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزی  جواد  محمد   93/09/29 مورخ   139360302015007036 شماره  رای   -  20
به مساحت 316/23 مترمربع  یکبابخانه  به 6 دانگ  باباشیخعلی فرزند رجبعلی نسبت 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی تقی و حاجتعلی نوروزی.
فرزند  نوروزی  ربابه  رای شماره 139360302015007039 مورخ 93/09/29    -  21
قدرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/45 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
کریمی  رضا  حمید   93/09/29 مورخ   139360302015007040 شماره  رای   -  22
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/31 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی .
23 - رای شماره 139360302015007042 مورخ 93/09/29  فاطمه ابوالحسنی ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/57 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

کریمی  رضا  حمید   93/09/30 مورخ   139360302015007044 شماره  رای   -  24
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 279/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
ریزی  صفری  خیراله   93/09/30 مورخ   139360302015007046 شماره  رای   -  25
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/22 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015007452 مورخ 93/10/25 ابوالفضل صادقی فرزند 
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
کله مسلمان  واقع در  از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
کله  صادقی  براتعلی   93/10/25 مورخ   139360302015007453 شماره  رای   -  27
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
اصلی   -348 پالک  از  مفروزی  مترمربع   27567/79 مساحت  به  متصله  انبار  و  خانه 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
28 - رای شماره 139360302015007454 مورخ 93/10/25 حسین صادقی فرزند علی 
مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله به 
مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
کله  صادقی  مسعود   93/10/25 مورخ   139360302015007455 شماره  رای   -  29
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
اصلی   -348 پالک  از  مفروزی  مترمربع   27567/79 مساحت  به  متصله  انبار  و  خانه 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
30 - رای شماره 139360302015007456 مورخ 93/10/25 حسن صادقی فرزند علی 
مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله به 
مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
31 - رای شماره 139360302015007474 مورخ 93/10/26 خداکرم امیری چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   374/44 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
32 - رای شماره 139360302015007487 مورخ 93/10/28 علیرضا ادیبی سده فرزند 
نوروز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1127/40 مترمربع پالک 73/1370 واقع 
در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نعمت 

اله ادیبی سده.
33 - رای شماره 139360302015007497 مورخ 93/10/29 غالمرضا صفری فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/21 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ادیبی  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007498 شماره  رای   -  34
سده فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222/90 مترمربع پالک 
73/1370 واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی نعمت اله ادیبی سده.
35 - رای شماره 139360302015007499 مورخ 93/10/29 سید مهدی حسینی فرزند 
سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 401/53 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015007500 مورخ 93/10/29 سید سعید حسینی فرزند 
سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 401/53 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007501 مورخ 93/10/29 عبدالرحیم باقرپور ریزی 

فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007505 مورخ 93/10/29  نصرت اله خورشید پور 
فرزند شاه رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/85 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  جعفر  محمد    93/10/29 مورخ   139360302015007510 شماره  رای   -  39
ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/17 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
علی  ابن  جمشید    93/10/29 مورخ   139360302015007513 شماره  رای   -  40
چرمهینی فرزند علی بخش نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295/91 مترمربع 
پالک 368/98 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
رحیمی  حسین   93/10/29 مورخ   139360302015007517 شماره  رای   -  41
مترمربع   142/30 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ   6 به  نسبت  حسن  فرزند  باباشیخعلی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  باباشیخعلی  در  واقع  اصلی   -104/1 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015007518 مورخ 93/10/29  محمد علی علی صادقی 
ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/65 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
سلیمیان  عبدالرسول   93/10/29 مورخ   139360302015007523 شماره  رای   -  43
مترمربع   230/93 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
سید  مهرالسادات   93/10/29 مورخ   139360302015007527 شماره  رای   -  44
 190/48 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی  رضوی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007533 مورخ 93/10/29  عبداله نوروزیان ریزی 
فرزند علی اصغر نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/19 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
46 - رای شماره 139360302015007534 مورخ 93/10/29 معصومه نوروزیان ریزی 
 169/19 به مساحت  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  براتعلی  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015007535 مورخ 93/10/29 عبدالرحیم باقرپور ریزی 
از  به مساحت 151/76 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  فرزند علی نسبت 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز چهارشنبه مـورخ 93/12/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 93/12/28
م الف:777 محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان

مفاد آرا
نامه  آیین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی  ثبت:93/16/163536  شماره   12/164

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات 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 مور 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 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
1-برابر رای شماره 139360302013001452 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم نعمتی آخوره 
سفالئی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 343/90 مترمربع پالک 434 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد خیابان شهید فریدون حسینی بن بست 
پرستو3 بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمود 

نصیرپور محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139360302013001463 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی یبلوئی خمسلوئی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 583 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 
111/20 مترمربع پالک 220 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 22 اصلی واقع در برف انبار محله خمسلو بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001464 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اردشیر هادی پور فرزند 
علی شیر به شماره شناسنامه 1102 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
954/50 مترمربع پالک 32 فرعی مجزی شده از 270 اصلی واقع در روستای میدانک 
بابا  آقای علی  از مالک رسمی  الواسطه  فریدونشهر خریداری مع  ثبت  دوم بخش 13 

هارون رشیدی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139360302013001485 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
میرمعنائی  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
فرزند یداله به شماره شناسنامه 211 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
255/60 مترمربع پالک 2335 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 481 
ثبت   13 بخش  ادب1  بست  بن  خمینی  خیابان مصطفی  در  واقع  اصلی   237 از  فرعی 
میرزا خوچیانی آخوره  آقای علی  مالک رسمی  از  الواسطه  فریدونشهر خریداری مع 

علیائی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001486 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی یبلوئی خمسلوئی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 583 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 
226/30 مترمربع پالک 221 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 22 اصلی واقع در برف انبار محله خمسلو بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001487 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی هارون رشیدی 
به  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 825 صادره  فرزند سلیمان 
مساحت 718/90 مترمربع پالک 33 فرعی مجزی شده از 270 اصلی واقع در روستای 
میدانک دوم بخش 13 حوزه ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

علی بابا هارون الرشیدی 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: 93/12/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/28

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

12/540 خانم معصومه تقی زاده خالدی فرزند روح ا... درخواستی به مبلغ بیست میلیون 
اعالم شده مجهول المکان  که  میرمحمد  فرزند  اسماعیل جعفری  آقای  به طرفیت  ریال 
است تقدیم و به کالسه 1510/93 در شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا به 
تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در روز چهارشنبه 
مورخ 94/2/16 ساعت 2 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:1029 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

12/541 آقای ابراهیم کرمی ورنامخواستی درخواستی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به 
طرفیت آقای علی بنده اسیوند فرزند اسماعیل که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 646/93 در شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در روز چهارشنبه مورخ 94/2/9 ساعت 
4/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:1028 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/541 شماره ابالغیه: 9310103640709106 شماره پرونده: 9309983640701077 
طرفیت  به  دادخواستی  فالحی  موسی  علی  خواهان   931108 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان بهادر جعفری و بدرالسادات غریب زاده به خواسته تامین خواسته و الزام 
به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان لنجان)زرین شهر(
وقت  که  گردیده  ثبت   9309983640701077 به کالسه  و  ارجاع  زرین شهر  در  واقع 
رسیدگی آن 1394/5/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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:1004 حسن پور شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر( 
حصر وراثت

12/542 خانم فاطمه کریمیان کاکلکی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 544/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدرعلی جعفری کاکلکی بشناسنامه 1028 در تاریخ 93/11/27 اقامتگاه 
لیال  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود 
جعفری کاکلکی فرزند حیدرعلی ش.ش 887 ت.ت 1364 صادره از لنجان )دختر متوفی( 
2- طاهره جعفری کاکلکی فرزند حیدرعلی ش.ش 1160065047 ت.ت 1368 صادره 
از لنجان )دختر متوفی( 3- نرگس جعفری کاکلکی فرزند حیدرعلی ش.ش 6631 ت.ت 
1366 صادره از لنجان )دختر متوفی( 4- فاطمه کریمیان کاکلکی فرزند یارعلی ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )همسر  شهرکرد  از  صادره   1345 ت.ت   30
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
حل  شورای  حقوقی   15 شعبه  شد.م الف:1026  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

اختالف لنجان
ابالغ رای 

12/543 شماره دادنامه: 9309973623501330 شماره پرونده: 9209983623500091 
و 9109983623500094 و 9209983623500090 شماره بایگانی شعبه: 921005 و 
به  حسن  فرزند  مهابادی  زاده  قهساره  ابراهیم  آقای  خواهان :    921004 و   911105
بانک سپه  روبروی   – محله سرپل   – امام خمینی  خیابان   – مهاباد   – اردستان  نشانی 
سابق – منزل شخصی خواندگان: 1- آقای مهدی واعظی فرزند حسین به نشانی کرج 
خانم   -2 پالک17،  توحید3-   – ظفر  شهرک   – رجائی  شهید  بلوار   – ویال  شاهین   –

فیروزه جامعی فرزند محمد، 3- آقای محمدجواد جامعی فرزند محمد، 4- خانم آرزو 
جامعی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان، 5- آقای حمداله غالم سخی فرزند 
با وکالت آقای  امیر  به نشانی مجهول المکان، 6- آقای مجید خانی فرزند  غالم سخی 
اصغر سرشوق فرزند سیف اله به نشانی اراک – میدان ولیعصر – اول خ امام خمینی 
فاطمه  وکالت  دفتر  واحد204  طبقه2-   – زمرد  مجتمع   – کلهر  پزشکی  لوازم  جنب   –
ری  شهر   – تهران  نشانی  به  محمدقربان  فرزند  محمدپور  محمد  آقای   -7 سرشوق، 
نشانی  به  حسین  فرزند  جامعی  محمد  آقای   -8 زنگ12،   -4 مدرس  فرمانداری   –"
تهران – منطقه4 شمیرانات – خیابان نهم غربی – پالک83، 9- آقای جواد باقری دشتی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – خیابان آبشار – روستای دشتی کالج – منزل شخصی، 
 – دروازه شیراز   – به نشانی اصفهان  10- آقای منوچهر اسکندری فرزند محمدعلی 
کوی امام – کوی صفا – پالک25، 11- آقای عزیزاله خانی فرزند حجت اله به نشانی 
مجتبی  آقای   -12 پالک19،   – امام  بلوار   – جیتو  قشالق  روستای   – ورامین  قرچک 
15 کیلومتری دشتی –  خ آبشار –   باقری دشتی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – 
به  عبدالعلی  فرزند  احسانی  محمدرضا  آقای   -13 شخصی،  منزل  2)مهر(-  بست  بن 
خواسته ها:  شخصی  منزل   – زینل  علی  کالته  روستای   – قوچان   – مشهد  نشانی 
مطالبه خسارت )ضرر و زیان ناشی از جرم( دادگاه با عنایت و مداقه در جمیع اوراق 
ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
تقدیمی  های  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت 
به طرفیت 1-  الف( کالسه 921004  به:  فرزند حسن  مهابادی  قهارزاده  ابراهیم  آقای 
های:  خواسته  به  مرتضی  فرزند  دشتی  باقری  مجتبی   -2 و  امیر  فرزند  خانی  مجید 
1- مطالبه خسارت )ضرر و زیان ناشی از جرم( بزه سرقت 332 راس گوسفند متعلق 
به خواهان موضوع پرونده کالسه 910398 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان 
اردستان 2- منافع ممکن الحصول از تاریخ سرقت 1390/8/30 لغایت اجرای حکم ب( 
کالسه 921005 به طرفیت ورثه مرحوم محمد جامعی به اسامی: 1- فیروزه جامعی 
و 2- آرزو جامعی و 3- محمدجواد جامعی به خواسته های: مطالبه خسارت )ضرر و 
زیان ناشی از جرم( بزه سرقت 332 راس گوسفند متعلق به خواهان موضوع پرونده 
کالسه  پ(  اردستان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   101 شعبه   910398 کالسه 
911105 به طرفیت 1- محمد محمدپور فرزند محمد قربان و 2- مهدی واعظی فرزند 
حسین و 3- حمداله غالم سخی فرزند غالم و 4- منوچهر اسکندری فرزند محمدعلی و 
5-جواد باقری دشتی فرزند رضا و 6- عزیزاله خانی فرزند حجت اله و 7- محمدرضا 
مطالبه  های:  خواسته  به  حسین  فرزند  جامعی  محمد   -8 و  عبدالعلی  فرزند  احسانی 
خسارت )ضرر و زیان ناشی از جرم( بزه سرقت 332 راس گوسفند متعلق به خواهان 
موضوع پرونده کالسه 910398 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 
و 2- منافع ممکن الحصول از تاریخ سرقت 1390/8/30 لغایت اجرای حکم. با عنایت 
به دادخواست تقدیمی خواهان و به لحاظ مفاد و محتویات پرونده کالسه 910781 این 
دادگاه دال بر محکومیت خواندگان محمد محمدپور فرزند محمدقربان و مهدی واعظی 
آقایان  محکومیت  و  در سرقت  بر مشارکت  دایر  و حمداله غالم سخی  فرزند حسین 
منوچهر اسکندری فرزند محمدعلی و جواد باقری دشتی فرزند رضا دایر بر معاونت 
در سرقت )ضمن احراز حضور نامبردگان درمحل سرقت و اقدام ایشان در مشارکت 
نقلیه به داللت دادنامه های صادره( و همچنین  با وسیله  در تحقق فعل مادی ربودن 
داللت پرونده موصوف بر حضور محمد جامعی در حین سرقت به عنوان مباشر بزه 
صرفنظر از صدور حکم بر برائت مجتبی باقری دشتی فرزند مرتضی و صدور قرار 
و مجید  فرزند حجت  عزیزاله خانی  به شرح  افراد  در خصوص سایر  عدم صالحیت 
خانی فرزند امیر و محمدرضا احسانی اندرزی فرزند عبدالعلی توجها به محرز بودن 
تصرف مجتبی باقری و حضور وی در محل انتقال احشام در زمان سرقت و همچنین 
حصول ید خریداران اموال مسروقه بر این اموال بدون اذن مالک و بالنتیجه احراز ید 
نامبردگان بر اموال موضوع خواسته شاکی بدون اذن و مجوز قانونی توجها به نظریه 
موثری  اعتراض  هرگونه  از  مصون  دادگستری  رسمی  کارشناسی   1393/5/30-623
ید ضمانی  پرونده  اوراق و محتویات  مداقه در جمیع  عنایت و  با  از سوی خواندگان 
خواندگان فوق الذکر بر اموال مسروقه )صرفنظر از محکومیت یا عدم محکومیت کیفری 
ایشان( محرز و مسلم تلقی و ادعای خواهان در خواسته خویش را مقرون به صحت و 
واقع تلقی مستنداً به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی و 
مواد 198و502و519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 307و308و311و312و315و316و317و320و323و327 از قانون مدنی و مواد 
9و12 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و مواد 1و2 
از قانون مسئولیت مدنی و مواد 225و226و23 از قانون امور حسبی حکم بر محکومیت 
آقایان 1- محمد محمدپور فرزند محمدقربان و 2- مهدی واعظی  تضامنی خواندگان 
و  علی  فرزند محمد  اسکندری  منوچهر   -4 و  و 3- حمداله غالم سخی  فرزند حسین 
5- جواد باقری دشتی فرزند رضا و 6- مجتبی باقری دشتی فرزند مرتضی به استرداد 
مثل اموال مسروقه 332 راس دام )18 راس بز و 18 راس قوچ و 30 راس بره یک ساله 
و الباقی 150 راس میش 2 ساله و مابقی میش 3 ساله( بابت اصل خواسته و 158 راس 
بره و 10 راس بزغاله بابت منافع ممکن الحصول سالیانه )به ازاء هر سال تاخیر در 
و  اجراء در حق خواهان(  و  لغایت وصول  تاریخ سرقت 1390/8/30  از  تحویل اصل 
محکومیت عزیزاله خانی فرزند حجت به استرداد مثل اموال مسروقه 78 راس دام بابت 
اصل خواسته و 93 راس بره بابت منافع ممکن الحصول سالیانه )به ازاء هر سال تاخیر 
در تحویل اصل از تاریخ سرقت 1390/8/30 لغایت وصول و اجراء در حق خواهان( و 
محکومیت محمدرضا احسانی اندرزی فرزند عبدالعلی به استرداد مثل اموال مسروقه 
82 راس دام بابت اصل خواسته و 98 راس بره بابت منافع ممکن الحصول سالیانه )به 
ازاء هر سال تاخیر در تحویل اصل از تاریخ سرقت 1390/8/30 لغایت وصول و اجراء 
در حق خواهان( و محکومیت مجید خانی فرزند امیر به استرداد مثل اموال مسروقه 172 
راس دام بابت اصل خواسته و 206 راس بره بابت منافع ممکن الحصول سالیانه )به 
ازاء هر سال تاخیر در تحویل اصل از تاریخ سرقت 1390/8/30 لغایت وصول و اجراء 
در حق خواهان( و محکومیت وراث مرحوم جامعی فیروزه جامعی و آرزو جامعی و 
محمد جواد جامعی به نسبت سهم االرث از ماترک مرحوم محمد جامعی به استرداد مثل 
اموال مسروقه 332 راس دام )18 راس بز و 18 راس قوچ و 30 راس بره یک ساله و 
الباقی 150 راس میش 2 ساله و مابقی میش 3 ساله( بابت اصل خواسته صادر و اعالم 
می دارد رای صادره نسبت به خواندگان فیروزه جامعی و آرزو جامعی و محمدجواد 
جامعی حمداله غالم سخی و مهدی واعظی و عزیزاله خانی و محمدرضا احسانی غیابی 
و ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و نسبت به 
سایرین حضوری النهایه ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به 
کالسه 911105 به طرفیت آقای محمد جامعی فرزند حسین به خواسته های: 1- مطالبه 
خسارت )ضرر و زیان ناشی از جرم( بزه سرقت 332 راس گوسفند متعلق به خواهان 
موضوع پرونده کالسه 910398 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 
با عنایت  لغایت اجرای حکم  از تاریخ سرقت 1390/8/30  و 2- منافع ممکن الحصول 
به دادخواست تقدیمی خواهان و به لحاظ مفاد و محتویات پرونده کالسه 910781 این 
دادگاه و فوت خوانده قبل از تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 2 از قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و 
اعالم می دارد رای صادره حضوری ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:523 شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی دادگستری شهرستان اردستان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/8/28 شعبه 25  به موجب رای شماره 694  12/544 شماره: 420/93ش25 
مراد  اله  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
مشهد مرداسی فرزند حاجت شغل آزاد به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – پاساژ 
کازرونی – پ8 – فروشگاه خوزستان محکوم است به الزام به پرداخت مبلغ 9143000 
ریال بابت اصل خواسته و صد و هشتاد و پنج هزار ریال 185/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه از مورخ 83/6/20 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیم 
عشر حق االجرا بپردازد. مشخصات محکوم له: شرکت سهامی پخش البرز به مدیریت 
مریم  و  عزیزیان  پیام  وکالت  به  شیبانی   – میرزای کوچک شیرازی  امیری   – مرادی 
پدیدار به نشانی اصفهان – خ نیکبخت – مقابل دادگستری – ساختمان ماکان5- طبقه3- 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  واحد32. 
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:34777 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



يادداشت ۷۰ مورد مصدوميت ناشي از حوادث چهارشنبه سوري در استان اصفهان
مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي اس��تان اصفهان اعالم كرد: شامگاه گذشته ۷۰ 
نفر در استان اصفهان و ۸ نفر در شهرستان كاشان بر اثر حوادث چهارشنبه سوري 

دچار مصدوميت شدند.
3
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اخبار کوتاه

 در هفدهمین جشنواره شهید رجائی استان
 اصفهان اعالم شد:

کسب رتبه اول شاخص های اختصاصی 
ارزيابی عملکرد

در هفدهمين جشنواره شهيد رجائی اس��تان اصفهان كه هر ساله به 
منظور ارزيابی عملكرد ادارات و موسسات دولتی برگزار می گردد،  اداره 
كل ثبت احوال اس��تان اصفهان بار ديگر موفق به اخذ رتبه گرديد.در 
 اين مراسم كه در سالن اداره كل راه و شهرسازی و با حضور استاندار، 
معاوني��ن اس��تاندار، مدي��ران كل دس��تگاه ه��ای اجراي��ی و جمع 
كثيری از كاركنان و كارشناس��ان برتر دس��تگاه های اجرايی برگزار 
 گردي��د،  ادارات و كاركن��ان برتر در س��ال 1392 انتخ��اب و معرفی

 شدند. 
در اي��ن مراس��م اداره كل ثب��ت اح��وال اس��تان اصفه��ان موفق به 
كس��ب رتب��ه اول در ش��اخصهای اختصاص��ی ارزياب��ی عملك��رد 
گرديد و دكت��ر زرگرپور اس��تاندار اصفه��ان لوح تقدي��ر و تنديس 
 يادم��ان جش��نواره را ب��ه مهن��دس ت��ورج حاج��ی رحيمي��ان 

مديركل ثبت احوال استان تقديم نمودند.
شايان ذكر اس��ت اداره كل ثبت احوال استان اصفهان،  هفته گذشته 
نيز در مراس��م ارزيابی عملكرد ادارات كل ثبت احوال سراسر كشور 
 موفق به كس��ب رتبه نخس��ت س��ازمان ثبت احوال كش��ور ش��ده

 بود.
آيا بازنشستگان فوالدی از پیامک وزير کار 

خوشحال شدند؟

حقوق اسفند ماه بازنشستگان واريز شد 
طی يک ماه گذش��ته بازنشستگان صندوق فوالد كش��ور اعتراضات 
متعدد بسياری نس��بت به عدم پرداخت حقوق ش��ان و تعويق چند 
ماهه آن داش��تند به گونه ای كه در اوايل اسفند ماه تجمعاتی مقابل 
مجلس داش��تند و خواس��تار اين بودند تكليف صندوق بازنشستگی 
ف��والد را مش��خص و ي��ا آن را منحل كنند ك��ه برای پيگي��ری اين 
مش��كل نمايندگان مجلس وارد كار ش��دند و حت��ی تهديد كردند 
 ك��ه اگر وزي��ر كار اين مش��كل را ح��ل نكن��د، ربيعی را اس��تيضاح

 می كنيم.
 اي��ن اعتراض��ات و تجمع��ات حت��ی ب��ه ش��هرهای مختل��ف 
كش��يد و بازنشس��تگان صندوق فوالد اصفهان نيز اواس��ط اس��فند 
م��اه چن��د روز مقاب��ل اس��تانداری اصفه��ان تجم��ع كردن��د و 
 خواه��ان اي��ن بودند ك��ه حق��وق معوق��ه آنه��ا پرداخت ش��ود.  

ب��ا اي��ن ح��ال در روز 2۷ اس��فند م��اه پيامكی ب��ه بازنشس��تگان 
صن��دوق ف��والد ارس��ال ش��د مبن��ی ب��ر اينك��ه "ب��ا حماي��ت 
دكت��ر ربيع��ی و برنام��ه ري��زی و پيگي��ری بعم��ل آم��ده، حقوق 
 اس��فند م��اه واري��ز و از پاي��ان وق��ت ام��روز قاب��ل برداش��ت 

خواهد بود". 

معاون خدمات ش��هری شهرداری 
اصفهان گفت: نخس��تين كارخانه 
هاضم ت��ا هفت ماه آين��ده نصب و 
راه اندازی می ش��ود كه اين كارخانه از ريجكت پس��ماند 
توليد انرژی كرده و باعملياتی  س��ازی مكانيزم تصفيه بی  

خطرسازی شيرابه های كارخانه، كود آلی می سازد.
به گزارش خبرنگارزاينده رود، محس��ن رنجبر در نشست 
خبری با خبرنگاران اظهار داشت:  امسال افزايش مسافران 
نوروزی نسبت به سال گذشته پيش بينی شده است و بر 
اين اس��اس در نوروز 9۴ بيش از 1۸۰ هزار مسافر مهمان 

اصفهان خواهند بود.
وی افزود:  تمام امكانات الزم برای پذيرايی از اين مسافران 
فراهم ش��ده اس��ت و از ظرفيت هتل ه��ا، مهمانخانه ها، 
مسافرخانه ها و پس از آن منازل مس��كونی دارای مجوز، 
مدارس، خوابگاه های دانشجويی بريا شب خوابی مسافران 
بهره برده ايم و مكانهای نامناسبی همچون ورزشگاه ها از 

ليست محل های اقامت حذف شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاكيد كرد:  نحوه 
پذيرايی و اس��كان مس��افران در 1۵ منطقه شهر اصفهان 
توزيع ش��ده و بر اين اس��اس در هر منطقه از ش��هرداری 

اصفهان 12 هزار نفر در منطقه جای داده خواهد شد.  
وی با بيان اينكه امسال باغ فدک به عنوان محل شب خواب 

مس��افران و به عنوان تنه��ا كمپ اقامت��ی در نظر گرفته 
شده است، ابراز داشت: امكانات الزم برای برای  2۰ هزار 
شب خواب در باغ فدک  و حدود 1۶۰ هزار نفر برای اسكان 

در سطح شهر در نظر گرفته شده است.
رنجبر با اش��اره به اينكه در ۶ نقطه ورودی شهر اصفهان 
ستاد هدايت مس��افران نوروزی در نظر گرفته شده است، 
ابراز داشت: مس��افران در نقاط نام برده توسط شبكه های 
كنترل و نظارت شهرداری به سمت ستاد هدايت مركزی 
و محالت مش��اوره می ش��وند و از فعاليت كليد به دستها 

جلوگيری يم شود.
وی با اش��اره به وجود 11 كميته اجرايی شهرداری اضافه 
كرد: سعی شده كه سياست گذاری و هدف گذاری اسكان 
در بحث توازن و ارائه خدمات مناطق يک نگاه عادالنه باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اينكه 
۵۴۰ نفر مس��تقيما در ستاد س��فرهای نوروزی اصفهان 
دخيل هستند، تصريح كرد: به طور كلی بيش از يک  هزار 
و ۵۰۰ نفر مستقيم و غير مستقيم درگير ستاد سفرهای 

نوروزی هستند.
وی درباره  جمع آوری الشه گربه های مرده و نيز سگ های 
ولگرد افزود: جم��ع آوری و معدوم كردن الش��ه گربه ها، 
س��گ ولگرد بر عهده ش��هرداری اس��ت و اين كار را هم 
پيش از اين با كش��تن س��گ ها انجام می داد ام��ا اخيرا با 

انجمن دوس��ت داران محيط زيس��ت صحبت ش��ده كه 
 س��گ های ولگرد را به صورت زنده گرفت��ه و آنها را عقيم

 كنند.
رنجبر درارتباط با معدوم كردن موش��ها نيز بيان داشت: 
موش ها جز حيوانات بسيار باهوش هس��تند به گونه ای 
كه با مش��اهده غذايی جديد ابتدا تعدادی از آنها كه نقش 
پيش مرگ را برعهده دارند اين غ��ذا را آزمايش می كنند 
و در صورت مرگ آنها،ديگر موش ها از اين غذا اس��تفاده 

نمی كنند.
وی اضاف��ه كرد: و ب��ر اين اس��اس راه های مقابل��ه با اين 
موجودات نيز بايد هوشمندانه باشد و از سمی استفاده شود 
كه به تدريج بر آنها اثر گذاشته و پيری زودرس ايجاد كند. 
وی  با اش��اره به  دفن زباله و پس��ماند در ش��هر اصفهان 
گفت: در نظر داريم در س��ال آينده ايستگاه ثابت بازيافت 
را گسترش دهيم و از سيستم های مكانيزه برای بازيافت و 

پسماند استفاده كنيم.
رنجبر با اشاره به اينكه يک هزار تن پسماند روزانه در چرخه 
مديريت پس��ماند در كارخانه ب��ه روش نوين به محصول 
مناسب تبديل می شود، بيان داش��ت: نخستين كارخانه 
هاضم تا هفت ماه آينده نصب و راه اندازی می شود كه اين 
كارخانه از ريجكت پسماند توليد انرژی كرده و باعملياتی 
 سازی مكانيزم تصفيه و بی خطرسازی شيرابه های كارخانه، 

كود آلی می سازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر از 1۰ هزار تن پسماند، ۷ هزار 
و ۵۰۰ تن پسماند عالی و 2۵۰ ريجكت پسماند سوزانده 

می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در مورد زباله های 
بيمارستانی افزود: زباله های بيمارس��تانی و شبه خانواده 
جداسازی شده و تبديل به زباله عادی می شود و در حدی 
 كه به محيط زيس��ت آلودگی وارد نكند دفع و س��وزانده

 می شود.وی س��د معبر را چالش هميشگی شهر اصفهان 
دانست و ادامه داد: با كليد به دستان برخورد قانونی می شود 
و اين در حالی است كه به شهروندانی كه قصد اجاره منزل 
خود را دارند اعالم شده است كه به نزديک ترين محل ستاد 
اسكان مسافران نوروزی مراجعه كنند تا موارد امنيتی هم 
برای منزل هم برای مس��افر لحاظ ش��ود.معاون خدمات 
شهری شهرداری اصفهان در ادامه به انتقال مبل فروشان 
و ساخت يک ش��هرک مخصوص برای آنها اشاره و تاكيد 
كرد: ۴۰ هكتار در فاز سه شهرک اميركبير با اتحاديه مبل 
فروشان هماهنگ شده است كه كارگاه مبل سازی به اين 

مكان منتقل شود.

مهمانی در اصفهان  با وای فای 
رايگان

مديرعامل سازمان فاوا ش��هرداری اصفهان از ارائه 
خدمات رايگان اينترنت ش��هرداري در دو نقطه از 
ش��هر اصفهان خبر داد.به گ��زارش زاينده رود و به 
نقل از روابط عمومی س��ازمان فاوا، همايون يزدان 
پناه با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: اين سازمان 
همچون س��ال گذش��ته، در آستانه س��ال جديد و 
فرا رس��يدن نوروز 9۴ در صدد راه اندازي اينترنت 
بي سيم رايگان )WiFi( براي ميهمانان و مسافران 
نوروزي در 2 نقطه از ش��هر اصفهان مي باش��د.وی 
اذعان داشت: عالوه بر اطراف ساختمان اين سازمان 
در محل پارک آئينه خان��ه، محدوده مركز آموزش 
س��ازمان فاوا ش��هرداري اصفهان واقع در خيابان 
 آمادگاه نيز تحت پوش��ش اين ش��بكه قرار گرفته

 است.
مديرعام��ل س��ازمان ف��اوا ش��هرداری اصفه��ان 
تصريح ك��رد: اين اق��دام ب��ه منظور رفاه بيش��تر 
ش��هروندان و مس��افران نوروزي جهت اس��تفاده 
از خدمات الكترونيك��ي ش��هري، از آخرين هفته 
س��ال جاري تا پاي��ان تعطي��الت نوروز در ش��هر 
گنبدهاي في��روزه اي و پايتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ايران اس��المي انجام می ش��ود.يزدان پن��اه ادامه 
داد: ميهمان��ان گرام��ي مي توانن��د از طريق نقطه 
) Access Point: Fava-Free( دسترس��ي
 از اينترن��ت رايگان ش��هرداري اصفهان اس��تفاده

 نمايند.

 افزايش نرخ تاکسی ها 
در سال آينده 

عليرض��ا صلوات��ی با اع��الم اي��ن مطل��ب اظهار 
داش��ت:باتوجه به ت��ورم س��اليانه و افزايش قيمت 
بيمه، حق��وق و دس��تمزد افزاي��ش 1۷ درصدی 
دس��تمزد در ش��ورای ش��هر به تصويب رسيد.وی 
اذعان داشت:پيشنهاد شد افزايش نرخ كرايه سال 
آين��ده به جهت ايج��اد هماهنگی از ابتدای س��ال 
آينده داشته باشيم زيرا ممكن است بعضا رانندگان 
اقدام به افزايش خودس��رانه كرايه تاكس��ی نمايند 
كه نظر شورای ش��هر اين بود كه اين اليحه بررسی 
بيشتری شده و با يک فوريت آن موافقت شد تا در 
 اولين جلس��ه س��ال آينده مطرح و به رای گذاشته 

شود.
معاون حم��ل و نقل و ترافيک ش��هرداری اصفهان 
تصريح كرد: پيش��نهاد ما بر اين اس��اس بود كه به 
دنبال افزايش كرايه از ابتدای س��ال جديد باش��يم 
كه عليرغم گرفت��ن موافقت اس��تانداری و وزارت 
كشور، اعضای ش��ورای شهر درخواس��ت بررسی 
داش��تند كه پيش بينی می ش��ود كه افزايش نرخ 
 كرايه را از ابتدای ارديبهشت ماه سال آينده داشته

 باشيم.

کارخانه هاضم در اصفهان راه اندازی می شود

گروه 
جلمعه
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حصر وراثت
12/703 آقای جواد صمدانی دارای شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6794/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/10/29 تاریخ  در   159 بشناسنامه  صمدانی  حسن  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضوان صمدانی 
ش.ش 553 نسبت با متوفی فرزند 2- بتول صمدانی ش.ش 777 نسبت با متوفی فرزند 
 588 4-جواد صمدانی ش.ش  فرزند  متوفی  با  نسبت   805 3- جالل صمدانی ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  با  اینک  با متوفی فرزند والغیر.  نسبت 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35908 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   4 شماره  شناسنامه  دارای  میرآبادی  رجائی  مرتضی  سید  آقای   12/704
نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   6798/93 به کالسۀ  دادخواست 
 155 بشناسنامه  میرآبادی  رجائی  اسماعیل  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
در تاریخ 93/3/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سکینه بهرامی ش.ش 6 نسبت با متوفی زوجه 2- بیگم السادات 
میرآبادی  رجائی  ثریاالسادات   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   5 ش.ش  میرآبادی  رجائی 
ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 4- خدیجه السادات رجائی میرآبادی ش.ش 8 نسبت 
با متوفی فرزند 5- سید رضا رجائی میرآبادی ش.ش 1190024942 نسبت با متوفی 
فرزند 6- سید جالل الدین رجائی میرآبادی ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 7- سید 
رجائی  خلیل  سید   -8 فرزند  متوفی  با  نسبت   4 ش.ش  میرآبادی  رجائی  مرتضی 
میرآبادی ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35909 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح دادخواست  یان دارای شناسنامه شماره 33442  پروانه نمکی  12/705 خانم 
به کالسۀ 6726/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا نمکیان بشناسنامه 40338 در تاریخ 93/6/29 اقامتگاه 
به:1- علی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی  دائمی خود 
نمکی یان ش.ش 1591 )فرزند( 2- پروانه نمکی یان ش.ش 33442 )فرزند( 3- رفعت 
)فرزند(.  یان ش.ش 1280900253  نمکی  پرویز  مؤیدی زاده ش.ش 643 )همسر( 4- 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35910 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/706 خانم عزت کاروان با وکالت حسین هاشمی دارای شناسنامه شماره 199 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 6729/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی بانگی بشناسنامه 33696 در تاریخ 
93/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- بهروز بانگی ش.ش 94805 )فرزند( 2- فرح ناز بانگی ش.ش 74 )فرزند( 
3- بهناز بانگی ش.ش 25550 )فرزند( 4- مهناز بانکی ش.ش 860 )فرزند( 5- عزت 
کاروان ش.ش 199 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35911 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   153 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  سیفی  بتول  خانم   12/707
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6735/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  خوراسگانی  چنگانیان  براتعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
6725 در تاریخ 93/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- علیرضا چنگانیان ش.ش 315 )فرزند( 2- نصرت چنگانیان 

ش.ش 513 )فرزند( 3- زهرا چنگانیان ش.ش 11474 )فرزند( 4- مریم چنگانیان ش.ش 
1784 )فرزند( 5- جواد  چنگانی ش.ش 83 )فرزند( 6- محمدرضا چنگانی ش.ش 6342 
ش.ش  چنگانی  زینب   -8 )فرزند(   1270602683 ش.ش  چنگانی  محسن   -7 )فرزند( 
18022 )فرزند( 9- بتول سیفی خوراسگانی ش.ش 153 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35912 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1522 شماره  شناسنامه  دارای  معرفی  احمدیان  عبدالواحد  آقای   12/708
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6732/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه محمدی بشناسنامه 40467 در تاریخ 
93/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- عبدالواحد احمدیان معرفی ش.ش 1522 )فرزند( 2- لیلی احمدیان معرفی 
فرنگیس   -4 )فرزند(   1389 ش.ش  معرفی  احمدیان  فرشته   -3 )فرزند(   486 ش.ش 
احمدیان معرفی ش.ش 340 )فرزند( 5- مریم احمدیان معرفی ش.ش 335 )فرزند( 6- 
صدیقه احمدیان معرفی ش.ش 434 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35913 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   223 شماره  شناسنامه  دارای  محمود صادقی  آقای   12/709
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6738/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه   92/10/23 تاریخ  در   64 بشناسنامه  علی صادقی  که شادروان  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمود 
صادقی ش.ش 223 )فرزند( 2- حسن صادقی ش.ش 1970 )فرزند( 3- حسین صادقی 
فاطمه صادقی   -5 )فرزند(  احمدرضا صادقی ش.ش 1541   -4 )فرزند(  ش.ش 1588 
ش.ش 110 )فرزند( 6- سمیه صادقی ش.ش 91964 )فرزند( 7- زهرا صادقی ش.ش 
1333 )فرزند( 8- کبری صادقی ش.ش 4132 )فرزند( 9- صدیقه صادقی ش.ش 99 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
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:35914 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 976  12/710 خانم زهرا شاهمرادی 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6742/93ح10  کالسۀ 
 93/11/13 تاریخ  در   2665 بشناسنامه  زیور  محمدعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
محمدرضا زیور ش.ش 8522 )فرزند( 2- رسول زیور ش.ش 1271315025 )فرزند( 
3- نجمه زیور ش.ش 256 )فرزند( 4- زهرا شاهمرادی ش.ش 976 )همسر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35915  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   16805 شماره  شناسنامه  دارای  اسدی  اعظم  خانم   12/711
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6753/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان سید محمدرضا حسینی بشناسنامه 608 در تاریخ 93/9/20 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ش.ش  حسینی  سهیل  سید   -2 )فرزند(   1270622935 ش.ش  حسینی  سیامک  به:1- 
1273111801 )فرزند( 3- اعظم اسدی ش.ش 16805 )همسر( 4- بابک حسینی ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  1288458495 )فرزند(. 
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:35916 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
12/712 آقای عبداله رحیمی دارای شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6745/93ح10 
داده که شادروان سعادت رحیمی بشناسنامه 1 در تاریخ 93/11/3 اقامتگاه دائمی خود 
رحیمی  عبداله  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
ش.ش 156 )فرزند( 2- عباس رحیمی ش.ش 238 )فرزند( 3- عابد رحیمی ش.ش 245 
)فرزند( 5- رباب معصمی ش.ش 203 )همسر(.  )فرزند( 4- علی رحیمی ش.ش 114 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35917 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  بابا محمدی دارای شناسنامه شماره 125 به شرح دادخواست  12/713 آقای علی 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6754/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان مهین موجودی دهکردی بشناسنامه 452 در تاریخ 93/7/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
علی بابا محمدی ش.ش 125 )همسر( 2- حسن موجودی دهکردی ش.ش 11002 )پدر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35918 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   589 شماره  شناسنامه  دارای  پور  اکبر صانع  آقای   12/714
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6768/93ح10  کالسۀ 
 93/8/26 تاریخ  در   62 بشناسنامه  اجگردی  کیانی  شهناز  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مهدی صانع پرور ش.ش 9639 )فرزند( 2- محسن صانع پرور ش.ش 4368 )فرزند( 
3- سیمین صانع پرور ش.ش 2036 )فرزند( 4- اکرم صانع پرور ش.ش 1271177692 
)فرزند( 5- اکبر صانع پرور ش.ش 589 )همسر( 6- عفت موسوی ش.ش 162 )مادر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35919 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/715 آقای رضا علی اکبری دارای شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6771/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 92/9/29 تاریخ  در   15 بشناسنامه  خوندابی  اکبری  علی  عباسعلی  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
 فاطمه نساء علی اکبری خوندابی ش.ش 1118 )همسر( 2- شهناز علی اکبری خوندابی
ش.ش 92273 )فرزند( 3- فرشته علی اکبری ش.ش 2492 )فرزند( 4- رضا علی اکبری 
ش.ش 491 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35920 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/716 آقای کریم پسران شریف دارای شناسنامه شماره 1402 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6777/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس پسران شریف بشناسنامه 28546 در تاریخ 93/7/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
بتول مقاره عابد ش.ش 2 )همسر( 2- ناهید پسران شریف ش.ش 276 )فرزند( 3- مهناز 
)فرزند( 5-  )فرزند( 4- رفعت پسران شریف ش.ش 358  پسران شریف ش.ش 890 
 1402 ش.ش  شریف  پسران  کریم   -6 )فرزند(   1551 ش.ش  شریف  پسران  رضوان 

آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
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:35921 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2598  فوالدگر  امیررضا  آقای   12/717
به کالسۀ 6743/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد فوالدگر بشناسنامه 1052 در تاریخ 93/6/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علیرضا 
فوالدگر ش.ش 22394 )فرزند( 2- امیررضا فوالدگر ش.ش 2598 )فرزند( 3- ریحانه 
فوالدگر ش.ش 1272674355 )فرزند( 4- نرجس فوالدگر ش.ش 53561 )فرزند( 5- 
بتول مشتاقیان ش.ش 640 )همسر( 6- مهین دخت روح پرورزاده ش.ش 1 )مادر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35922  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   29048 شماره  شناسنامه  دارای  برکتین  محسن  آقای   12/718
به کالسۀ 6775/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 81/9/22 تاریخ  در   690 بشناسنامه  صراف  اخوان  عزت  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مسعود برکتین ش.ش 1687 )فرزند( 2- سعید برکتین ش.ش 1271094371 )فرزند( 
3- نیلوفر برکتین ش.ش 10073 )فرزند( 4- محسن برکتین ش.ش 29048 )فرزند( 5- 
نصرت اولیاء ش.ش 4839 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35923 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   722 شماره  شناسنامه  دارای  باغبان  مرتضی  آقای   12/719
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6770/93ح10  کالسۀ 
اقامتگاه   93/8/2 تاریخ  در   864 بشناسنامه  باغبان  مهری  شادروان  که  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علیرضا 
باغبان ش.ش 2419 )فرزند( 2- الهه باغبان ش.ش 1521 )فرزند( 3- الهام باغبان ش.ش 
20456 )فرزند( 4- مرتضی باغبان ش.ش 722 )همسر( 5- اشرف کدخدائی الیادرانی 
ش.ش 10 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35924 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/720 شماره: 479/93 به موجب رای شماره 704 تاریخ 93/9/29 شعبه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمیدرضا کاشانیان 
عنوان  به  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 92/9/4-141214 
در حق محکوم له عزیزاله سوفسطایی به نشانی اصفهان – خ توحید شمالی – مجتمع 
الماس – واحد یک و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
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:35565 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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حصر وراثت
12/545 خانم عزت کردی دارای شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6755/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 91/11/5  که شادروان عزیزاله قاسمی حسین آبادی بشناسنامه 3 در 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عزت 
کردی ش.ش 225 )زوجه( 2- علی قاسمی حسین آبادی ش.ش 1272266214 )فرزند( 
قاسمی  مرتضی   -4 )فرزند(   1271650851 ش.ش  آبادی  حسین  قاسمی  رسول   -3
حسین آبادی ش.ش 651 )فرزند( 5- مصطفی قاسمی حسین آبادی ش.ش 24 )فرزند( 
6- مجتبی قاسمی حسین آبادی ش.ش 264 )فرزند( 7- مهدی قاسمی حسین آبادی 
با  اینک  )فرزند(.   14 آبادی ش.ش  قاسمی حسین  امیرحسین   -8 )فرزند(  ش.ش 238 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35408  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/546 خانم شهال شادزی دارای شناسنامه شماره 211 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6741/93ح10 
دائمی  اقامتگاه   93/3/9 تاریخ  در   28 بشناسنامه  شهرام  مصطفی  شادروان  که  داده 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهال شادزی 
)فرزند( 3- شهره شهرام ش.ش  )همسر( 2- شیرین شهرام ش.ش 439  ش.ش 211 
233 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35409 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   6886 شماره  شناسنامه  دارای  نظری  محمدامین  آقای   12/547
به کالسۀ 6740/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه   93/8/6 تاریخ  در   3117 بشناسنامه  نظری  که شادروان حسن  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ناهید 
)فرزند( 3- مونس  نوبخت ش.ش 136 )همسر( 2- مینو نظری ش.ش 1740179757 
نظری ش.ش 1405 )فرزند( 4- مولود نظری ش.ش 1869 )فرزند( 5- محمد امین نظری 
ش.ش 6886 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35410 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/548 خانم لیال جبارزارع دارای شناسنامه شماره 3537 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6737/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صفرعلی جبارزارع بشناسنامه 757 در تاریخ 93/5/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فرخنده جبارزارع 
ش.ش 1702 )همسر( 2- الهه جبارزارع ش.ش 1270506900 )فرزند( 3- لیال جبارزارع 
مجتبی   -5 )فرزند(   1271737752 ش.ش  زارع  جبار  جواد   -4 )فرزند(   3537 ش.ش 
جبارزارع ش.ش 3213 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35411 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/549 خانم بتول ترابی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6722/93ح10 
داده که شادروان محمد ترابی زیارتگاهی بشناسنامه 565 در تاریخ 93/11/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضی 
ترابی ش.ش 20 )فرزند( 2- محسن ترابی ش.ش 2458 )فرزند( 3- اکرم خانم ترابی 
 2608 ش.ش  ترابی  مهین   -5 )فرزند(   22 ش.ش  ترابی  بتول   -4 )فرزند(   17 ش.ش 
)فرزند( 6- پروین ترابی ش.ش 1830 )فرزند( 7- فاطمه ترابی ش.ش 1149 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35412 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   26049 شماره  شناسنامه  دارای  رستمیان  حسن  آقای   12/550
به کالسۀ 6720/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 85/10/4 تاریخ  در   5497 بشناسنامه  خورسندی  بتول  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- منصور رستمیان ش.ش 68 )فرزند( 2- حسن رستمیان ش.ش 26049 )فرزند( 
3- مهری رستمیان ش.ش 466 )فرزند( 4- مهین رستمیان ش.ش 547 )فرزند( 5- زهره 
با  اینک  )فرزند(.   26401 ش.ش  رستمیان  ناهید   -6 )فرزند(   26400 ش.ش  رستمیان 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35413  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/551 آقای جمشید دانش شهرکی دارای شناسنامه شماره 2582 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6715/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   879 بشناسنامه  آبادی  شمس  منافی  اشرف  شادروان  که  داده  توضیح 
93/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- نرگس دانش شهرکی ش.ش 1810107660 )فرزند( 2- شیرین بیگم دانش 
شهرکی ش.ش 4005 )فرزند( 3- فرشاد دانش شهرکی ش.ش 97 )فرزند( 4- فرهاد 
دانش شهرکی ش.ش 183 )فرزند( 5- جمشید دانش شهرکی ش.ش 2582 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35415  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/552 آقای مجید رحیمی دارای شناسنامه شماره 178 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6717/93ح10 
داده که شادروان حسین رحیمی بشناسنامه 2787 در تاریخ 93/9/28 اقامتگاه دائمی 
گلی  فاطمه  به:1-  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  بدرود زندگی  خود 
رحیمی  محمدجواد   -3 )فرزند(   2661 ش.ش  رحیمی  سعید   -2 )همسر(   933 ش.ش 
ش.ش 441 )فرزند( 4- محمد مهدی رحیمی ش.ش 67781 )فرزند( 5- محسن رحیمی 
ش.ش  رحیمی  مجید   -7 )فرزند(   773 ش.ش  رحیمی  حمید   -6 )فرزند(   329 ش.ش 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   178

باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:35414 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

 1116019 گذرنامه  دارای  افغانستان  تبعه  عظیم  فرزند  زوریان  حوا  خانم   12/553
این  از  6574/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1394/3/31 اعتبار  تاریخ  با 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست   شورا 
تاریخ  در   403636373 خانوار  کارت  شماره  به  افغانستان(  )تبعه  رحیمی  اهلل  بسم 
1393/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به وراث نامبردگان زیر:1- حوا زوریان فرزند عظیم به شماره گذرنامه 1116019 
به تاریخ اعتبار 1394/3/31 )عیال متوفی( 2- علیرضا رحیمی فرزند رحمن به شماره 
رحیمی  محمدرضا   -3 متوفی(  1394/3/31)پسر  اعتبار  تاریخ  به   1116019 گذرنامه 
فرزند رحمن به شماره گذرنامه 1116019 به تاریخ اعتبار 1394/3/31 )پسر متوفی( 4- 
پریسا رحیمی فرزند حسن به شماره گذرنامه 1116019 به تاریخ اعتبار 1394/3/31 
خانوار  کارت  شماره  به  محمدرحیم  فرزند  آبادی  نصر  محمدنادر   -5 متوفی(  )دختر 
403645745 )پدر متوفی( 6- قریش نصرآبادی فرزند جمعه به شماره کارت خانوار 
403645745 )مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35416 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
12/554 خانم زینت انوری کردآبادی دارای شناسنامه شماره 964 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6712/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
  93/7/11 تاریخ  در   4 بشناسنامه  کردآبادی  قربانی  اکبر  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- جالل قربانی کردآبادی ش.ش 185 )فرزند( 2- جعفر قربانی کردآبادی ش.ش 
10 )فرزند( 3- لیال قربانی کردآبادی ش.ش 17530 )فرزند( 4- زینت انوری کردآبادی 
ش.ش 964 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35417 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/555 خانم محبوبه محقق دارای شناسنامه شماره 92283 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6704/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمد حسینی تهرانی بشناسنامه 125 در تاریخ 93/11/30 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

محقق  محبوبه   -2 )فرزند(   1275429556 ش.ش  تهرانی  حسینی  السادات  عسل   -1 
انجام  با  اینک  )مادر(.   19 ش.ش  تهرانی  فدائی  نصرت   -3 )همسر(   92283 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35418 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1823 شماره  شناسنامه  دارای  آیتی  علیرضا  آقای   12/556
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6695/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان صفیه بنی نجار بشناسنامه 23 در تاریخ 92/7/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجید 
آیتی ش.ش 766 )فرزند( 2- علیرضا آیتی ش.ش 1823 )فرزند( 3- محمدرضا آیتی 
ش.ش 4000 )فرزند( 4- منیژه آیتی ش.ش 1678 )فرزند( 5- مهناز آیتی ش.ش 3160 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
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:35419 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/557 خانم زهرا فروغی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6693/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه زارعی بشناسنامه 824 در تاریخ 91/11/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدعلی فروغی 
)فرزند( 3- زهرا فروغی ش.ش  )فرزند( 2- مهین فروغی ش.ش 17827  ش.ش 656 
20 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35420 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 598  بارده  فرهنگ  آقای مجید   12/558
به کالسۀ 6692/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 91/7/30  بارده بشناسنامه 5 در  افرا  داده که شادروان سروناز آتش  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

ش.ش  بارده  فرهنگ  طاهره   -2 )فرزند(   5035 ش.ش  بارده  فرهنگ  ربابه   -1
بارده  فرهنگ  سکینه   -4 )فرزند(   8 ش.ش  بارده  فرهنگ  صدیقه   -3 )فرزند(   3230 
بارده  فرهنگ  مجید   -6 )فرزند(   23 بارده ش.ش  فرهنگ  طیبه   -5 )فرزند(   24 ش.ش 
ش.ش 598 )فرزند( 7- سعید فرهنگ بارده ش.ش 1358 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35421 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/559 آقای محمد عبد دارای شناسنامه شماره 953 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6691/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عذرا فهیم بشناسنامه 96 در تاریخ 93/11/1 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا عبد ش.ش 
2624 )فرزند( 2- لیلی عبد ش.ش 1532 )فرزند( 3- الدن عبد ش.ش 24771 )فرزند( 
4- محمد عبد ش.ش 953 )همسر( 5- بتول عبد ش.ش 25511 )مادر(. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35422 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شماره  شناسنامه  دارای  عزیزی  پروین  وکالت  با  سلیمانی  محمدرضا  آقای   12/560
33739 به شرح دادخواست به کالسۀ 6686/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی 
درچه  سلیمانی  ابراهیم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/10/28 تاریخ  در   996 بشناسنامه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدرضا سلیمانی ش.ش 33739 )فرزند( 
2- صدیقه سلیمانی درچه ش.ش 126 )فرزند( 3- فاطمه سلیمانی درچه ش.ش 1594 
)فرزند( 4- نسرین سلیمانی درچه ش.ش 43961 )فرزند( 5- زهره یزدخواستی ش.ش 
420 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35423 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   3 دارای شناسنامه شماره  آقای محمدرضا صادقی   12/561
کالسۀ 6684/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بختیار صادقی بشناسنامه 9 در تاریخ 93/9/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدرضا صادقی 
ش.ش 3 )فرزند( 2- محمدتقی صادقی ش.ش 21 )فرزند( 3- حمیدرضا صادقی ش.ش5 
)فرزند( 4- زهرا صادقی ش.ش 22 )فرزند( 5- مرضیه صادقی ش.ش 3341 )فرزند( 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   4 ش.ش  باقریان  عصمت   -6
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35424 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/562 آقای محمد مؤذن صفائی دارای شناسنامه شماره 807 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6678/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/6/29 تاریخ  در   136 بشناسنامه  صفائی  موذن  علی  شادروان  که  داده  توضیح 

است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- محمد مؤذن صفائی ش.ش 807 )فرزند( 2- حسن مؤذن صفائی ش.ش 1081 
)فرزند( 4- فهیمه مؤذن صفائی ش.ش  احمد مؤذن صفائی ش.ش 2839  )فرزند( 3- 
903 )فرزند( 5- صفیه مؤذن صفائی ش.ش 1307 )فرزند( 6- ملیحه رسائیان ش.ش 
نوبت  در یک  را  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک  )همسر(.   49783
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:35425 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/563 آقای محمد زارعی خیادانی دارای شناسنامه شماره 1704 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6668/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل زارعی خیادانی بشناسنامه 12 در تاریخ 66/7/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
خیادانی ش.ش 10876  زارعی  فریبا   -2 )فرزند(  خیادانی ش.ش 1704  زارعی  محمد 
خیادانی  زارعی  اعظم   -4 )فرزند(   13759 ش.ش  خیادانی  زارعی  فرزانه   -3 )فرزند( 
نرجس   -6 )همسر(   26 ش.ش  خوراسگانی  دانشمند  فخری   -5 )فرزند(   816 ش.ش 
زارعی خیادانی ش.ش 35 )مادر( 7- رضا زارعی خیادانی ش.ش 160 )پدر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35426  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
12/564 آقای غالم خلیلیان شلمزاری دارای شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6682/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل خلیلیان شلمزاری بشناسنامه 37 در تاریخ 93/5/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  )پدر(.  غالم خلیلیان شلمزاری ش.ش 77 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35427 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح   62361 دارای شناسنامه شماره  زاده  تاب  طناب  آقای سید حسین   12/565
دادخواست به کالسۀ 6635/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید محمد طناب تاب زاده بشناسنامه 1767 در تاریخ 
93/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
مسجدی  رضوان   -2 )پسر(   62361 ش.ش  زاده  تاب  طناب  حسین  سید  به:1-  است 
ش.ش 44032 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:35428 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/566 آقای سید امیر همایون هدائی دارای شناسنامه شماره 367 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6650/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/10/12 تاریخ  در   518 بشناسنامه  ارسنگ  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- سید هادی هدائی ش.ش 1270604465 )فرزند( 2- محبوبه السادات هدائی ش.ش 
15443 )فرزند( 3- سید امیر همایون هدائی ش.ش 367 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35429 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   937 شماره  شناسنامه  دارای  کرچگانی  مختاری  سودابه  خانم   12/567
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6667/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین دخت مختاری کرچگانی بشناسنامه 372 
در تاریخ 93/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- محمود مختاری ش.ش 40 )همسر( 2- محسن مختاری ش.ش 287 
)فرزند( 3- آذر مختاری ش.ش 704 )فرزند( 4- شهال مختاری ش.ش 759 )فرزند( 5- 
مینا مختاری ش.ش 15534 )فرزند( 6- سودابه مختاری کرچگانی ش.ش 937 )فرزند( 
کرچگانی ش.ش  مختاری  ناهید   -8 )فرزند(   45 کرچگانی ش.ش  مختاری  نسرین   -7
)فرزند( 10- مهری مختاری ش.ش  )فرزند( 9- سوسن مختاری ش.ش 1503   2054
1042 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35430 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/568 آقای سعید باقریان پنارتی دارای شناسنامه شماره 1252 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6644/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا باقریان پنارتی بشناسنامه 157 در تاریخ 93/10/3 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- ملیحه اکبری ش.ش 199 )همسر( 2- سمیرا باقریان پنارتی ش.ش 1270796658 
)فرزند( 3- ندا باقریان پنارتی ش.ش 38 )فرزند( 4- سعید باقریان پنارتی ش.ش 1252 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.  پنارتی ش.ش 17253  باقریان  عباسعلی  )فرزند( 5- 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35431 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 1271198101  )ذینفع(  آقای وحید مقدسی   12/569
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6622/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل چهره مقدسی بشناسنامه 842 در تاریخ 
89/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند(   27 ش.ش  مقدسی  سکینه   -2 )فرزند(   20 ش.ش  مقدسی  منیژه  به:1-  است 
3- عیدی مقدسی ش.ش 8 )فرزند( 4- علی رضا مقدسی ش.ش 7 )فرزند( 5- محمد 
مقدسی ش.ش 17 )فرزند( 6- رحیم مقدسی ش.ش 962 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35432 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/570 خانم رقیه شمگانی مشهدی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6666/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 89/7/26 تاریخ  در  بشناسنامه 958  نظری مشهدی  محمد  که شادروان  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  رقیه شمگانی مشهدی ش.ش 10 )مادر(. 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35433 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/571 آقای سیروس بهرام پور دارای شناسنامه شماره 1721 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6674/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/10/20 تاریخ  در   1045 بشناسنامه  صمیمی  راضیه  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- سیمین بهرام پور ش.ش 3106 )فرزند( 2- سهراب بهرام پور ش.ش 20 )فرزند( 
3- سعید بهرام پور ش.ش 857 )فرزند( 4- سیروس بهرام پور ش.ش 1721 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35434 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

کامبیر  و  لنبانی  بارانی  علیرضا  وکالت  )به  نصرآبادی  نصری  محسن  آقای   12/572
از  6596/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   19 شماره  شناسنامه  دارای  بیاتی( 
که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شورا درخواست 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/11/5 تاریخ  در   734 بشناسنامه  نصرآبادی  نصری  عصمت 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر و یک 
اوالد دختر و یک همسر دائمی به شرح زیر:1- محسن نصری ش.ش 19 )فرزند متوفی( 
2- مهناز نصری نصرآبادی ش.ش 1125 )فرزند متوفی( 3- ناصر نصری نصرآبادی 
ش.ش 123 )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35440 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/573 آقای جواد کیانی دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6628/93ح10 
داده که شادروان سحر کیانی بشناسنامه 1273089618 در تاریخ 93/10/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- جواد 
کیانی ش.ش 29 )پدر( 2- اعظم منصوری ش.ش 1899 )مادر(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35436 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
12/574 خانم نفیسه فراست دارای شناسنامه شماره 142 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6662/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه اسن بشناسنامه 1154در تاریخ 93/8/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا فراست ش.ش 1268 
)فرزند( 2- زهره فراست ش.ش 3461 )فرزند( 3- نفیسه فراست ش.ش 142 )فرزند( 
4- همدهم سرپیرزانی جوزدانی ش.ش 1282 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:35437 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                  حصر وراثت
شماره  شناسنامه  دارای  معتمدی  حمیدرضا  وکالت  با  کشانی  صدیقه  خانم   12/575
30761 به شرح دادخواست به کالسۀ 6654/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران نخ کاری بشناسنامه 749 
در تاریخ 93/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
اسماعیلیان  رسول   -2 )فرزند(   65044 اسماعیلیان ش.ش  رضا  به:1-  است  منحصر 
ش.ش 238 )فرزند( 3- مهدی اسماعیلیان ش.ش 452 )فرزند( 4- علی اکبر اسماعیلیان 
ش.ش 4886 )فرزند( 5- اصغر اسماعیلیان ش.ش 3047 )فرزند( 6- زهرا اسماعیلیان 
بابوکانی ش.ش 182 )فرزند( 7- صدیقه کشانی ش.ش 30761 )مادر(. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35441 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   17 دارای شناسنامه شماره  کرمی  فریده صدری  خانم   12/576
به کالسۀ 6655/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید نعمت ا... میرمعصومی کرمی بشناسنامه 12 در تاریخ 
93/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- سید غالمرضا میرمعصومی کرمی ش.ش 209 )فرزند( 2- نجمه السادات 
نگارالسادات میرمعصومی کرمی ش.ش  )فرزند( 3-  میرمعصومی کرمی ش.ش 210 
انجام  با  اینک  )همسر(.   17 ش.ش  کرمی  صدری  فریده   -4 )فرزند(   1271853086
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35442 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/577 خانم محبوبه راعی دهقی دارای شناسنامه شماره 902 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6677/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/11/23 تاریخ  در   3196 بشناسنامه  دهقی  راعی  یدا...  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
بیگم سلطان مصطفائی دهقی ش.ش 4175 )همسر( 2- محبوبه راعی دهقی ش.ش 902 
)فرزند( 4- منیژه راعی دهقی ش.ش  )فرزند( 3- معصومه راعی دهقی ش.ش 1308 
169 )فرزند( 5- ابوالفضل راعی دهقی ش.ش 2155 )فرزند( 6- عباس زارعی ش.ش 
1390 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35443 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/578 آقای علی مسائلی دارای شناسنامه شماره 7678 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6634/93ح10 
داده که شادروان حسین مسائلی بشناسنامه 22253 در تاریخ 93/5/20 اقامتگاه دائمی 
عبدالکریم  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
مسائلی ش.ش 629 )فرزند( 2- علی مسائلی ش.ش 7678 )فرزند( 3- زهره مسائلی 
ش.ش 45134 )فرزند( 4- صغرا احمدی ش.ش 978 )همسر( 5- حمید مسائلی ش.ش 
1309 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35444 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/579 آقای محمدعلی انصاری دارای شناسنامه شماره 71463 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6669/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1277089590 بشناسنامه  انصاری  امیرحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
92/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 71463 ش.ش  انصاری  محمدعلی   -2 )مادر(   452 ش.ش  سلیمانی  عفت  به:1-  است 
)پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35445 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   597 شماره  شناسنامه  دارای  یمینی  الرعایائی  امین  صدیقه  خانم   12/580
دادخواست به کالسۀ 6673/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی هشت بهشتی بشناسنامه 987 در تاریخ 
93/11/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- سعید هشت بهشتی ش.ش 3153 )فرزند( 2- مرضیه هشت بهشتی ش.ش 
الرعایائی  امین  737 )فرزند( 3- مریم هشت بهشتی ش.ش 1576 )فرزند( 4- صدیقه 
یمینی ش.ش 597 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:35447 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/581 خانم زهره اصغرزاده دارای شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6680/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 93/11/20 تاریخ  در   171 بشناسنامه  زاده  اسفندیاری  علی  حسن  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
هما اسفندیاری زاده ش.ش 12702 )فرزند( 2- زهره اصغر زاده ش.ش 491 )همسر( 
3- عصمت حسین زاده ش.ش 351 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
اصفهان اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35448  شد.  خواهد   صادر 

                                                 حصر وراثت
12/582 خانم فاطمه نوروزی مهیاری دارای شناسنامه شماره 948 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6665/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/11/22 تاریخ  در   55320 بشناسنامه  نوروزی  حسین  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
امیر نوروزی مهیاری ش.ش 983، 2- فرزاد نوروزی مهیاری ش.ش 1270205056، 
3- لیال نوروزی مهیاری ش.ش 2397، 4- فاطمه نوروزی مهیاری ش.ش 948. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35450  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1039 شماره  شناسنامه  دارای  زاهد  موسوی  سیدحسین  آقای   12/583
دادخواست به کالسۀ 6658/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید حسن موسوی زاهد بشناسنامه 589 در تاریخ 
93/9/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- سید حسین موسوی زاده ش.ش 1039 )فرزند( 2- سیدمحمد موسوی زاهد 
ش.ش 957 )فرزند( 3- سید رسول موسوی زاهد ش.ش 1124 )فرزند( 4- سید رحیم 
موسوی زاهد ش.ش 65 )فرزند( 5- سیدرضا موسوی زاهد ش.ش 1259 )فرزند( 6- 
سید حجت ا... موسوی زاهد ش.ش 131 )فرزند( 7- فخرالسادات موسوی زاهد ش.ش 
706 )فرزند( 8- بدرالسادات موسوی زاهد ش.ش 571 )فرزند( 9- منصوره السادات 
موسوی زاهد ش.ش 944 )فرزند( 10- اشرف شیخ سجادیه ش.ش 593 )همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35452  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
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حصر وراثت
12/584 آقای سید محمود حیدریه دارای شناسنامه شماره 292 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6403/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 92/10/6 تاریخ  در   413 بشناسنامه  حیدریه  سیدمرتضی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مریم بهشت نژاد ش.ش 25811 )همسر( 2- فرزانه سادات حیدریه ش.ش 1673 )فرزند( 
)فرزند(   2478 ش.ش  حیدریه  مرضیه   -4 )فرزند(   1488 ش.ش  حیدریه  محبوبه   -3
5- سید محمود حیدریه ش.ش 292 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35454 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/585 آقای امیرعباس قربانیان کردآبادی دارای شناسنامه شماره 1271576015 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 6382/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا قربانیان کردآبادی بشناسنامه 18 
در تاریخ 91/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- معصومه قربانیان کردآبادی ش.ش 27 )همسر( 2- زهره قربانیان 
)فرزند( 4-  قربانیان کردآبادی ش.ش 1584  )فرزند( 3- زهرا  کردآبادی ش.ش 972 
قربانیان  حسینعلی   -5 )فرزند(   1271576015 ش.ش  کردآبادی  قربانیان  امیرعباس 
کردآبادی ش.ش 1493 )فرزند( 6- محمدرضا قربانیان کردآبادی ش.ش 14 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35456 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/586 خانم زهره رفیعیان دارای شناسنامه شماره 138 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6630/93ح10 
داده که شادروان نرگس رفیعائی بشناسنامه 6683 در تاریخ 93/9/10 اقامتگاه دائمی 
محمدعلی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
رفیعیان رنانی ش.ش 125 )فرزند( 2- محمدرضا رفیعیان رنانی ش.ش 357 )فرزند( 
رنانی ش.ش 8384  رفیعیان  فاطمه   -4 )فرزند(  رنانی ش.ش 298  رفیعیان  اقدس   -3
)فرزند( 5- عفت رفیعیان رنانی ش.ش 8642 )فرزند( 6- نصرت رفیعیان رنانی ش.ش 
9098 )فرزند( 7- مصطفی رفیعیان ش.ش 281 )فرزند( 8- مرتضی رفیعیان ش.ش 154 
)فرزند( 9- زهره رفیعیان ش.ش 138 )فرزند( 10- زهرا رفیعیان ش.ش 282 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35459 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   11738 شماره  شناسنامه  دارای  پیکانی  غمخوار  رسول  آقای   12/587
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6633/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
پیکانی بشناسنامه 101 در  نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین غمخوار 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/1/3 تاریخ 
منحصر است به:1- فرهاد غمخوار ش.ش 759 )فرزند( 2- رضا غمخوار ش.ش 3323 
)فرزند( 3- رسول غمخوار پیکانی ش.ش 11738 )فرزند( 4- شیرین غمخوار پیکانی 
اکرم غمخوار  )فرزند( 6-  پیکانی ش.ش 6291  لیال غمخوار  )فرزند( 5-  ش.ش 5814 
با  اینک  )همسر(.   63 ش.ش  پیکانی  فاتحی  صدیقه   -7 )فرزند(   2830 ش.ش  پیکانی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35460  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1940  آقادادی  عباس  آقای   12/588
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6718/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمد آقادادی بشناسنامه 378 در تاریخ 93/12/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- جواد 
آقادادی ش.ش 5837 )فرزند( 2- رضا آقادادی ش.ش 7772 )فرزند( 3- عباس آقادادی 
ش.ش 1940 )فرزند( 4- مرضیه آقادادی ش.ش 95 )فرزند( 5- مریم جانقربان ش.ش 
115 )همسر( 6- نرجس طاهری ش.ش 143 )مادر( 7- حسین آقادادی ش.ش 39150 
)پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35461 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/589 آقای بهنام مردانی قلعه تکی دارای شناسنامه شماره 169 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6637/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  توضیح داده که شادروان شیرین جان شکوهی قهفرخی بشناسنامه 2690 در 
93/11/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- بهمن مردانی قلعه تکی ش.ش 154 )فرزند( 2- حسینعلی مردانی قلعه تکی 
ش.ش 97 )فرزند( 3- بهنام مردانی قلعه تکی ش.ش 169 )فرزند( 4- فریدون مردانی 
مردانی ش.ش  علیرضا   -6 )فرزند(   44 مردانی ش.ش  بهرام   -5 )فرزند(   110 ش.ش 
9011 )فرزند( 7- محمد مردانی قلعه تکی ش.ش 53 )فرزند( 8- میمنت مردانی قلعه تکی 
ش.ش 8620 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35462 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/590 آقای حسین سهیلی مهر با وکالت رمضان قادری خوراسگانی دارای شناسنامه 
درخواست  دادگاه  این  از  6638/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح  شماره 8083 
حمامی  قربانعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 93/5/27  در  بشناسنامه 4357  خوراسگانی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی حمامی خوراسگانی ش.ش 
150 )فرزند( 2- حسین سهیلی مهر ش.ش 8083 )فرزند( 3- حسن حمامی خوراسگانی 
ش.ش 8084 )فرزند( 4- اکبر حمامی خوراسگانی ش.ش 107 )فرزند( 5- حبیبه حمامی 
خوراسگانی ش.ش 86 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35463 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   46 شماره  شناسنامه  دارای  انارکی  جعفری  رمضانعلی  آقای   12/591
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6645/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم نجفی انارکی بشناسنامه 27 در تاریخ 
93/11/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
جعفری  حسین   -2 )فرزند(   1270133837 ش.ش  انارکی  جعفری  حسن  به:1-  است 
انارکی ش.ش 1637 )فرزند( 3- راضیه جعفری انارکی ش.ش 276 )فرزند( 4- رضوان 
جعفری انارکی ش.ش 539 )فرزند( 5- رمضانعلی جعفری انارکی ش.ش 46 )همسر( 
6- فاطمه زاهدی ش.ش 538 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35464 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/592 آقای محسن پدر اصفهانی دارای شناسنامه شماره 713 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6651/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالحسین پدر اصفهانی بشناسنامه 475 در تاریخ 93/9/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
محسن پدر اصفهانی ش.ش 713 )فرزند( 2- محمد پدر اصفهانی ش.ش 27911 )فرزند( 
 853 اصفهانی ش.ش  پدر  مهری   -4 )فرزند(   1527 اصفهانی ش.ش  پدر  مسعود   -3
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.  گردان شکن ش.ش 763  بتول   -5 )فرزند( 

یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از   وصیتنامه 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35465 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   809 شماره  شناسنامه  دارای  پور  خرمی  ملیحه  خانم   12/593
به کالسۀ 6649/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   2176 بشناسنامه  جروکانی  تیموری  جعفرعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
93/11/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- احسان تیموری جروکانی ش.ش 1270667904 )فرزند( 2- ملیحه خرمی 
)مادر( 4- عباس  تیموری جروکانی ش.ش 671  )همسر( 3- محترم  پور ش.ش 809 
تیموری جروکانی ش.ش 286 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35466 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   58 شماره  شناسنامه  دارای  نیا  کامرانی  اکبر  آقای   12/594
کالسۀ 6639/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صغرا حاجی میرزائی بشناسنامه 418 در تاریخ 93/6/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 3 
 دختر به نام ذیل:1- اکبر کامرانی نیا ش.ش 58 )فرزند حسینعلی( 2- عزت کامرانی نیا
حسینعلی(  )فرزند   24 ش.ش  نیا  کامرانی  احترام   -3 حسینعلی(  )فرزند   379 ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )فرزند حسینعلی(   13 نیا ش.ش  کامرانی  محترم   -4
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35468 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 214  ماه سلطان شربتی  خانم   12/595
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 6632/93ح10 
توضیح داده که شادروان لیال الهی به شناسنامه 1666 در تاریخ 1393/7/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر متوفیه 
از نامبرده  به اسم ماه سلطان شربتی به شناسنامه شماره 214 فرزند نوراله و غیر 
وارث دیگری نداشته است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:35470 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 1618  فراموشجانی  پور  12/596 خانم زهرا حسن 
دادخواست به کالسۀ 6636/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین بشکرد نصیرآبادی بشناسنامه 705 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 93/11/18 
ذیل:1- صبا بشکرد نصیرآبادی ش.ش  نام  به  عیال  به 1 دختر و یک  است  منحصر 
6-127622644 )دختر متوفی( 2- زهرا حسن پور فراموش جانی ش.ش 1618 )عیال 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35472 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1742 شماره  شناسنامه  دارای  آشعبانی  فاطمه  خانم   12/597
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 6615/93ح10 
 93/4/13 تاریخ  در   515 بشناسنامه  آشعبانی  عباس  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
2 پسر و 3 دختر و یک عیال به نام ذیل:1- سید مهدی شعبانی ش.ش 1519 )فرزند 
آشعبانی  مائده   -3 متوفی(  )فرزند  آشعبانی ش.ش 47043  مرتضی  2- سید  متوفی( 

ش.ش 775 )فرزند متوفی( 4- فاطمه آشعبانی ش.ش 1742 )فرزند متوفی( 5- مریم 
آشعبانی ش.ش 3798 )فرزند متوفی( 6- عصمت الدریان ش.ش 940 )عیال متوفی(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35474شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   11465 شماره  شناسنامه  دارای  فروغی  فرحناز  خانم   12/598
به کالسۀ 6576/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه فروغی بشناسنامه 10 در تاریخ 93/8/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا فروغی 
ش.ش 8794 )فرزند( 2- فرحناز فروغی دهنوی ش.ش 11465 )فرزند( 3- فروغ فروغی 
دهنوی ش.ش 26216 )فرزند( 4- مریم فروغی دهنوی ش.ش 449 )فرزند( 5- سمیه 
فروغی دهنوی ش.ش 731 )فرزند( 6- حسن علی فروغی دهنوی ش.ش 129 )همسر(. 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35476 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1842 شماره  شناسنامه  دارای  قربانی  شهین  خانم   12/599
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6566/93ح10  کالسۀ 
 93/11/6 تاریخ  در   3596 بشناسنامه  عنایتی  صغری  شادروان  که  داده  توضیح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- رحمت ا... قربانی اسماعیل ترخابی ش.ش 379 )فرزند( 2- محمدعلی نمازی ش.ش 
84 )فرزند( 3- احمد قربانی ش.ش 22823 )فرزند( 4- زهرا نمازی ش.ش 226 )فرزند( 
 474 ش.ش  قربانی  طیبه   -6 )فرزند(   36 ش.ش  ترخابی  اسماعیل  قربانی  طاهره   -5
)فرزند( 7- مهین قربانی ش.ش 1843 )فرزند( 8- شهین قربانی ش.ش 1842 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35478 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1842 شماره  شناسنامه  دارای  قربانی  شهین  خانم   12/660
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6565/93ح10  کالسۀ 

توضیح داده که شادروان رمضان قربانی بشناسنامه 31 در تاریخ 76/12/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احمد 
قربانی ش.ش 22823 )فرزند( 2- طاهره قربانی اسماعیلی ترخانی ش.ش 36 )فرزند( 
3- طیبه قربانی ش.ش 474 )فرزند( 4- مهین قربانی ش.ش 1843 )فرزند( 5- شهین 
قربانی ش.ش 1842 )فرزند( 7- عصمت عباسیان ش.ش 6 )همسر( 8- صغری عنایتی 
ش.ش 3596 )همسر( 9- رحمت ا... قربانی اسماعیل ترخابی ش.ش 379 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35479 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/661 آقای شاپور ایروانی با وکالت محمدعلی باقری دارای شناسنامه شماره 25753 
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6515/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح 
در  بشناسنامه 1100  ایروانی  عادل  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/5/25 تاریخ 
ایروانی ش.ش  2- شاپور  )مادر(   110 زاده ش.ش  وکیل  توران  به:1-  است  منحصر 
25753 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35481 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   1683 شماره  شناسنامه  دارای  تیموری  علیرضا  آقای   12/666
به کالسۀ 6604/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/11/21 تاریخ  در   18 بشناسنامه  تیموری  ناصرخان  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حمید تیموری ش.ش 470 )فرزند( 2- محمد تیموری ش.ش 272 )فرزند( 3- علیرضا 
تیموری ش.ش 1683 )فرزند( 4- شعله تیموری ش.ش 1460 )فرزند( 5- شهره تیموری 
ش.ش 982 )فرزند( 6- شراره تیموری ش.ش 96 )فرزند( 7- پوران دخت کریمی ش.ش 
311 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35482 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/663 خانم زهرا حسینیان دهکردی دارای شناسنامه شماره 901 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6601/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان افشین باغبانی تهرانی بشناسنامه 553 در تاریخ 93/11/9 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- فاطمه باغبانی تهرانی ش.ش 1272791432 )فرزند( 2- زهرا حسینیان دهکردی 
ش.ش 901 )همسر( 3- توران نادری تهرانی ش.ش 420 )مادر(. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
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:35483 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   2112 شماره  شناسنامه  دارای  بروزادی  خرمی  مهدی  آقای   12/664
دادخواست به کالسۀ 6602/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی خرمی بروزادی بشناسنامه 50 در تاریخ 
93/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
بروزادی  خرمی  مهدی   -2 )فرزند(   5993 ش.ش  بروزادی  خرمی  محمد  به:1-  است 
ش.ش 2112 )فرزند( 3- فرزانه خرمی بروزادی ش.ش 2426 )فرزند( 4- فاطمه خرمی 
با  اینک  )همسر(.   3 تمندگانی ش.ش  اسمعیلی  )فرزند( 5- زهرا  ش.ش 1270884093 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35485  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   3364 شماره  شناسنامه  دارای  سعیدفر  مجید  آقای   12/665
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6610/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان زینب حق شناس بشناسنامه 371 در تاریخ 93/9/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجید 
سعیدفر ش.ش 3364 )همسر( 2- اکرم معروف به توران تحسیری ش.ش 52175 )مادر( 
3- محمدعلی حق شناس ش.ش 1553 )پدر( 4- مهشید سعیدفر ش.ش 1276566808 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
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:35488 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2039  آقای اصغر رنجکش   12/666
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6616/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   76 بشناسنامه  آدرمنابادی  شناس  حق  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح 
93/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 90 رنجکش ش.ش  اکبر   -2 )فرزند(   5 آدرمنابادی ش.ش  رنجکش  عزت  به:1-  است 
)فرزند( 3- اصغر رنجکش ش.ش 2039 )فرزند( 4- رسول رنجکش ش.ش 104 )فرزند( 
5- مرتضی رنجکش ش.ش 13 )فرزند( 6- منصور رنجکش ش.ش 2339 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35490  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/667 خانم اکرم عابدی دارای شناسنامه شماره 4840007888 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6626/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابوذر فرخی بشناسنامه 29 در تاریخ 93/2/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه فرخی 
ش.ش 4840253935 )فرزند( 2- اکرم عابدی ش.ش 4840007888 )همسر( 3- زهراء 
تشریفات  انجام  با  اینک  )پدر(.   19 ش.ش  فرخی  شکرا...   -4 )مادر(   7 ش.ش  خلیلی 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35492 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   612 شماره  شناسنامه  دارای  پهلوانی  ناهید  خانم   12/668
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6581/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان عالم خانم شیخی بشناسنامه 48 در تاریخ 93/9/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رسول 
 پهلوانی ش.ش 946 )فرزند( 2- صدیقه پهلوانی ش.ش 58124 )فرزند( 3- ناهید پهلوانی 
پهلوانی  مریم   -5 )فرزند(   55086 ش.ش  پهلوانی  احترام   -4 )فرزند(   612  ش.ش 
ش.ش 130 )فرزند( 6- حسینعلی پهلوانی ش.ش 10 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35494 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/669 شماره: 93-925 به موجب رای شماره 2286 تاریخ 93/10/17 شعبه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مرتضی ابدال 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پراخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت نفقه از 
تاریخ 91/2/20 الی 93/9/30 و از 93/10/1 ماهیانه مبلغ سیصد و نود هزار تومان به 
صورت مستمر تا احراز نشوز زوجه در حق خواهان خانم زهرا ابدال محمودآبادی به 
نشانی محمودآباد – خ آیت ا... محمودآبادی – خ آسمان – پالک807 محکوم می نماید 
و پرداخت نیم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
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:35857 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/670 شماره: 93-885 به موجب رای شماره 2267 تاریخ 93/10/17 شعبه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مرتضی ابدال 
فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ دویست 
و ده هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/4/16 به صورت مستمر و بابت 
هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال در حق خواهان خانم فاطمه 
محکوم  پالک807   – خ.آسمان  محمودآباد-  ا...  آیت  خ   – محمودآباد  نشانی  به  ابدال 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  عشر  نیم  پرداخت  و  می نماید 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
یا مالی معرفی کند که  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
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:35858 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
12/671 شماره: 93-884 به موجب رای شماره 2268 تاریخ 93/10/17 شعبه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مرتضی ابدال 
فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ یکصد و 
هشتاد هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/4/16 به صورت مستمر و بابت 
لیال  پنجاه هزار ریال در حق خواهان خانم  به پرداخت مبلغ یکصد و  هزینه دادرسی 
ابدال به نشانی محمودآباد – خ آیت ا... محمودآباد – خ.آسمان – پالک807 و پرداخت 
نیم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
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:35859 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/6/29-2057 دادنامه:  شماره   1570/93 پرونده:  کالسه   12/672
 – اصفهان  نشانی:  ایزدی  بهرام  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
خ.جابرانصاری – خ ابونعیم جنوبی – کوچه 17شهریور غربی – واحد80 وکیل: فاطمه 
رضایی فرد نشانی: اصفهان – چهارباغ باال – خ نیکبخت – ضلع شرقی دادگستری – 
کوچه شهید صادقی – پالک7- ط سوم خوانده: محمدعلی روشنی نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 387765 مورخ 
به  عنایت  با  وکیل  و حق الوکاله  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   91/10/23
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
با وکالت فاطمه رضایی به طرفیت آقای محمدعلی روشنی  ایزدی  دعوی آقای بهرام 
به خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه چک به شماره 387765-91/10/23 به 
عهده بانک ملی 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 خوانده 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 خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )91/10/23( 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 روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:35861 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

سید  خواهان:   1332-93 بایگانی:  شماره   93/10/6-1652 دادنامه:  شماره   12/673
شهرک شهید دستغیب  عباس محمدی راد فرزند سید رؤف نشانی بندرامام خمینی – 
– خ ایثار – پالک25 خوانده: فرهاد جامعی نیا نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به 
تحویل یک دستگاه اتوبوس ولوو بی7 مدل 77 سبز رنگ به شماره انتظامی 979ع74-
به  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار: شورا  ایران73 
دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل   شرح 
خواسته  به  نیا  جامعی  فرهاد  طرفیت  به  رؤف  سید  فرزند  راد  محمدی  عباس  سید 
الزام به تحویل یک دستگاه اتوبوس ولوو بی 7 مدل 77 سبز رنگ به شماره انتظامی 
979ع74-ایران73 با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلسه حضور دارد 
و خوانده مجهول المکان و علی رغم انتشار آگهی مورخ 93/8/7 در جلسه حضور ندارد 
و با عنایت به مدارک ابرازی از سوی خواهان من جمله سند قطعی ثبت شده به شماره 
که  است  آن  از  حاکی  که  اصفهان   352 رسمی  اسناد  دفتر  در   93/2/3 مورخ   3537 
آقای سید اصغر آبیار فروشنده و آقای سید عباس محمدی راد خریدار می باشد ولی 
هم اکنون این اتوبوس در تصرف آقای فرهاد جامعی نیا )خوانده( قرار دارد و همچنین 
نفع  به  که   32 از شعبه  دادنامه 318و374 صادره  به شماره  رای  فقره  دو  رونوشت 
خواهان صادر شده و ضم پرونده می باشد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با استناد به مواد 198و522 آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به تحویل یک 
دستگاه اتوبوس ولوو بی 7 مدل 1377 سبز رنگ به شماره انتظامی 979ع74-ایران73 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 80/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:35863 

منصوری قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/674 شماره دادنامه: 9309970354502173 شماره پرونده: 9309980360000133 
نشانی  به  ناصر  فرزند  دوراندیش  فتانه  خانم  بایگانی شعبه: 931384 شاکی:  شماره 
خ17شهریور – ک15 – اردشیر سبیلی – ساختمان پاسارگاد- واحد6 متهم: آقای سمیر 
بلبل به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی 2- فحاشی 3- تهدید دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سمیر بلبل )بدون مشخصات دیگر( دایر 
بر ایجاد مزاحمت تلفنی – توهین و تهدید با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام 
شده اظهارات گواهان عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد مواد 
608-641-669 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و اعمال ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 به پرداخت 1/100/000 ریال در خصوص توهین و تحمل شش 
ماه و یک روز حبس در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی و تحمل 74 ضربه شالق در 
اجراست محکوم می نماید رای صادره غیابی  قابل  اشد  تهدید که مجازات  خصوص 
است و ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:35865 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

تاریخ رسیدگی:  12/675 کالسه پرونده: 93-1515 شماره دادنامه: 93/11/30-2082 
مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   9 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/11/27
مظهری نشانی اصفهان – بلوار کشاورز – کوچه پیام)58(- بن بست صادق – پالک14 
کوچه   – کشاورز  بلوار   – اصفهان  نشانی  رضایی  نوربخش  هادی   -1 خواندگان: 
مجهول المکان  نشانی  قهدریجانی  قدیری  عبدالرضا   -2 امینی  بست  بن  پیام)58(- 
سند  انتقال  جهت  رسمی  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  الزام  تقاضای  خواسته: 
رسمی یک دستگاه خودروی پژو405 به شماره انتظامی 256هـ18ایران23 به انضمام 
خسارات و هزینه دادرسی 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 خواهان آقای مهدی مظهری به طرفیت خواندگان آقایان 1- هادی 
سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  قهدریجانی  قدیری  عبدالرضا   -2 رضایی  نوربخش 
رسمی یک دستگاه خودروی پژو405 به شماره انتظامی 256ه18ایران23 به انضمام 
قولنامه های عادی مورخ  ارائه  به شرح دادخواست و  با توجه  قانونی  مطلق خسارات 
نوربخش  )هادی  اول  ردیف  خوانده  و  خواهان  امضاء  که  خواهان  توسط   92/12/29
نیز ذیل آن می باشد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی که طی قرارداد  رضایی( 
با یک  را  انتظامی 173و53ایران13  به شماره  پراید 141 مدل 87  ابرازی یک دستگاه 
دستگاه پژو405 مدل 82 به شماره انتظامی 256ه18ایران23 تعویض کردیم و قرار شد 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ قولنامه ماشین ها را به نام همدیگر بزنیم و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز به شورا ارائه 
 1436/18256 شماره  به  راهور  پلیس  از  شده  انجام  استعالم  همچنین  و  اند  ننموده 
قدیری  عبدالرضا  دوم  ردیف  خوانده  نام  به  موصوف  خودروی  که   93/9/6 مورخ 
لذا به استناد مواد 10و219و225و220 ق.م و ماده 198 ق.آ.د.م  قهدریجانی می باشد 
غالمرضا  فرزند  قهدریجانی  قدیری  عبدالرضا  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  حکم 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودروی موصوف به نام 
خواهان و نیز مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول به استناد 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و  قرار رد دعوی صادر و  بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م 
 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:35871 

شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



یادداشت

همکار گرانقدر جناب آقای اصغر قلندری6
 با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر همسر گرامیتان)ثابتیه نعمتیان( را تسلیت و تعزیت عرض 
نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر 

بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.                         
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خبر 

اخبار کوتاه  

 یونسی در دیدار نمایندگان اقلیت های 
مذهبی مجلس:

رسانه های خارجی ضدایران سخنانم 
را تحریف کردند

دس��تیار ویژه رئیس جمهور گفت: رس��انه های خارجی که ضد 
جمهوری اس��امی ایران هس��تند و از نفوذ معن��وی ایران در 
منطقه خاورمیانه ناراحت هستند، سخنانم را تحریف کردند و 

به فضاسازی رسانه ای پرداختند.
ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نق��ل از پای��گاه اطاع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، حجت االس��ام علی یونسی دس��تیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اق��وام و اقلیت های دین��ی و مذهبی در 
در دیدار نوروزی با نماین��دگان اقلیت ه��ای دینی در مجلس 
ش��ورای اس��امی با تأکید بر پیون��د قومی و مذهب��ی ایران با 
بسیاری از کشورهای منطقه، گفت: جمهوری اسامی ایران با 
توجه به ش��عار اصلی دولت مبنی بر همراهی و تنش زدایی در 
منطقه خاورمیانه و جهان، از همگرایی فرهنگی و اش��تراکات 
 تاریخی گسترده ای با کش��ورهای منطقه خاورمیانه برخوردار 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برداش��ت های اخی��ر برخ��ی رس��انه ها از 
 س��خنانش، اظهارداش��ت: آنچ��ه گفت��م ح��رف جدی��دی

 نبود. 
ملت ایران در ط��ول تاریخ با ملت های همس��ایه خ��ود پیوند 
قومی و فرهنگی داش��ته اس��ت. مل��ت و جمهوری اس��امی 
ای��ران از اتفاقاتی مانن��د آنچه ب��رای ایزدی ها و س��ایر اقوام و 
 اقلیت ه��ای مذهبی و دینی در ع��راق و س��وریه رخ داد، متأثر 

شد.
دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور اق��وام و اقلیت های دینی 
و مذهب��ی افزود: جمهوری اس��امی ایران به عنوان کش��وری 
مقتدر خود را دوست و حامی کشورها و مردم منطقه خاورمیانه 
 می داند و همواره بر تمامیت ارضی و استقال آن کشورها تأکید 

می کند.
یونس��ی در ادام��ه، تصریح ک��رد: برخ��ی جریانات سیاس��ی 
س��خنم را به گون��ه دیگ��ری منعک��س کردند، به ط��وری که 
رس��انه های خارجی که ضد جمهوری اس��امی ایران هستند 
و از نف��وذ معن��وی ای��ران در منطق��ه خاورمیان��ه ناراح��ت 
 هس��تند، س��خنانم را تحریف کردند و به فضاس��ازی رسانه ای

 پرداختند.
همچنین نماین��دگان اقلیت ه��ای دینی در مجلس ش��ورای 
اسامی نیز در این دیدار با تبریک سال نو و تشکر از حمایت های 
دولت یازدهم و اقدامات دس��تیار وی��ژه رئیس جمهور در امور 
اق��وام و اقلیت های دین��ی و مذهبی ب��رای پیگیری مس��ائل 
اقلیت های دینی، خواستار توجه و کمک بیشتر دولت در حوزه 
 اجرایی و همچنین رفع مش��کات حقوق��ی اقلیت های دینی 

شدند.

بازیکن پرسپولیس ۲ سال محروم شد
رئیس زیر کمیته کنترل دوپینگ فدراسیون فوتبال از محرومیت 

دو ساله بازیکن پرسپولیس خبر داد.
به گزارش زاینده رود و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر 
توحید سیف برقی در مورد اعام رای بازیکن متهم به دوپینگ 
گفت: شهاب زاهدی بازیکن تیم بزرگساالن باشگاه پرسپولیس 
به علت استفاده از ماده ممنوعه از گروه استروییدهای آنابولیک 
 به مدت 2 سال از فعالیت های رس��می مرتبط با فوتبال محروم

 شد.
وی اف��زود: ع��اوه بر ای��ن پرونده، روند رس��یدگی ب��ه تخلف 
دوپین��گ ی��ک بازیک��ن از لیگ برت��ر بان��وان در ح��ال انجام 
اس��ت و وی پس از حضور در جلس��ه اس��تماع و بدوی به دفاع 
از خ��ود پرداخت که پ��س از اباغ رای کمیس��یون ب��دوی، به 
 م��دت س��ه روز کاری فرص��ت اس��تیناف از رای را خواه��د 

داشت.
رئی��س زی��ر کمیت��ه کنت��رل دوپین��گ فدراس��یون فوتبال 
تصری��ح ک��رد: م��اده ممنوع��ه مصرف ش��ده توس��ط بازیکن 
لیگ برت��ر بانوان تستوس��ترون اس��ت که براس��اس آیین نامه 
فیف��ا و آیین نامه مل��ی کنترل دوپین��گ فدراس��یون فوتبال، 
 افش��ای ن��ام وی ت��ا پای��ان ص��دور رای قطع��ی امکان پذی��ر

 نیست.

آغاز مسابقات مقدماتی فوتبال 
المپیک در گروه C از جمعه

مرحله اول از مس��ابقات مقدماتی المپیک در فوتبال بانوان در 
گروه C از جمعه آغازمی شود.

مس��ابقات مقدمات��ی فوتب��ال المپی��ک در بخ��ش بان��وان و 
گ��روه C از روز جمع��ه ب��ه میزبانی چی��ن تایپه و با مس��ابقه 
 میزب��ان و الئ��وس از س��اعت 14:30 ب��ه وق��ت ته��ران آغاز 

می شود.
تیم ملی ایران که در این گروه ق��رار دارد روزهای دوم و چهارم 
 فروردی��ن به ترتی��ب با الئ��وس و چی��ن تایپه رقاب��ت خواهد

 کرد.
 ملی پوشان ایران ش��ب گذش��ته تهران را به مقصد چین تایپه 

ترک کردند.
مس��ابقات گ��روه A و B ه��م برگ��زار ش��ده ک��ه در گ��روه 
 دوم اردن و ازبکس��تان صعودش��ان را ب��ه مرحل��ه دوم قطعی 

کرده اند.
نتایج کامل به شرح زیر است:

:A گروه
1. میانمار 6 امتیاز

2. هند 3 امتیاز
3. سریانکا بدون امتیاز

:B گروه
1. اردن 9 امتیاز

2. ازبکستان 6 امتیاز
3. هنگ کنگ یک امتیاز

4. فلسطین یک امتیاز

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسامی گفت: 
اقتصاد مقاومتی با همایش حاصل نمی شود.

علیرضا خسروی رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان 
در تحلیل میزان تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: واقعیت 
این است که در حق اقتصاد  مقاومتی بسیار جفاشده است 
و آن گونه که باید و شاید به آن نپرداخته ایم.وی نامه مقام 
معظم رهبری ب��ه جوانان اروپایی را نیز مش��ابه اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: این بسیار مهم است که رهبر 
یک کشور انقابی برای طیف خاص چنین پیامی بفرستد 
اما در این زمینه هم معتقدم آن مقدار که پتانسیل نامه 

بود به آن نپرداختیم و اصل پیام مغفول ماند.
این عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسامی با 
بیان اینکه حتی در زمینه تعری��ف نیز اقتصاد مقاومتی 
خوب تبیین نشده اس��ت، گفت: به زبان ساده و تعریف 
عامه پسند، اقتصاد مقاومتی آن چیزی است که خودمان 

داریم و می توانیم روی آن تکیه کنیم.
پیش�رفت کش�ور در همه عرصه ها یکسان 

نیست
وی افزود: ما موشک های مختلف ساختیم، سفینه به هوا 
فرستادیم، انرژی هسته ای داریم اما وضعیت خودروهای 
ما این اس��ت. لوازم خانگی ما امکان کوچکترین رقابتی 
را با نمونه های خارجی ندارد. در حوزه گردشگری پر از 
مشکل هس��تیم. در واقع تاش هایمان با هم هماهنگ 

نیست.
خس��روی در ادامه توضیح داد: در مثال باید گفت یک 
کشور باید مانند ذره بین باشد که اگر آن را درست تنظیم 

کنیم اثر بخشی آن حداکثری خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با بیان اینکه کره 
جنوبی به اندازه یکی از استانهای ما است، گفت: به عنوان 
مثال سمنان به لحاظ مساحت به اندازه کره جنوبی است. 
کره 9۸ هزار کیلومتر است و سمنان 100هزار کیلومتر 
است. جمعیت کره 60 میلیون و جمعیت سمنان 600 
هزار نفر اس��ت. کره به لحاظ منابع به نسبت ایران هیچ 
چیزی ندارد. م��ا در ایران همه چی��ز داریم اما وضعیت 

پیشرفت دو کشور چندان قابل قیاس نیست.
وی با بیان اینکه مسئوالن کره ای از اینکه معادل ما روی 
زمین است متعجب هستند، تصریح کرد: آنها می گویند 
باید کیلومترها زمین را حفاری کنی تا به معادن برسیم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس به شهرهای شمالی 
کشور نیز اشاره کرد و گفت: مساحت استانهای شمالی 
از مجموع کشورهای دانمارک، بلژیک، اسکاندیناوی و 
... بیشتر است اما شمال کشور با آن همه پتانسیل هنوز 

به صورت سنتی اداره می شود. کشاورزی، ماهگیری و 
صنعت در این استان کاما س��نتی است با اینها اقتصاد 

مقاومتی حاصل نمی شود.
وی تاکید ک��رد: این روزها اخبار تاس��ف ب��اری درباره 
محصوالت کش��اورزی به گ��وش می رس��د. این بدان 
معناس��ت که ما حتی آمای��ش س��رزمینی را نیز انجام 

نداده ایم.
به خام فروشی عادت کرده ایم

خسروی با یان اینکه خام فروشی ما را به اقتصاد مقاومتی 
نمی رساند، افزود: متاسفانه به خام فروشی عادت کرده 
ایم. سنگ آهن را 100 دالر می فروشیم از آن طرف آهن 
را 600 دالر وارد می کنیم. کشور ترکیه سنگ آهن ندارد 
اما صادر کننده فوالد اس��ت یا ژاپن حتی یک کیلو گرم 
سنگ آهن ندارد اما حرف او را در صادرات فوالد می زند.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان تصریح کرد: در 
واقع ما خیلی چیزها داریم اما از بیگانه طلب می کنیم. 
ما امسال ش��تر و آدامس وارد کردیم. چنین شرایطی با 

اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
خس��روی تاکید کرد: اقتصاد مقاومت��ی یعنی آنچه در 
داخل مملکت اس��ت ماک قرار دهی��م، عقب ماندگی 
ها را مشخص کنیم، تبدیل به پروژه سازیم و در اختیار 
دانشگاهها قرار دهیم و از دانشگاهیان کمک بخواهیم که 

چگونه از خام فروشی دست برداریم.
 نقش و عملکرد قوای سه گانه در تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس مجم��ع نمایندگان اس��تان س��منان در ادامه با 
اشاره به نقش قوا و حرکت آنها در زمینه تحقق اقتصاد 
مقاومتی گفت: قوای س��ه گانه هم در این زمینه خوب 

عمل نکرده اند.
وی در تحلیل عملکرد مجلس گفت: مجلس یک سری 
قوانین و مق��ررات را پیاده کرده مانند خ��روج از رکود، 
بودجه مبتنی بر کاهش وابستگی به نفت و ... اما هنوز که 
هنوز است نتوانسته ایم در حوزه های بانک، گمرک، بنادر 

و ... قوانین مزاحم را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس  با بیان اینکه ما نیاز به 
قانون جدید نداریم گفت: تاکید ما باید روی حذف قوانین 
مزاحم باشد. باید نظارت را جدی کنیم. باید ببینیم که 
قانون به درستی اجرا می ش��ود و کجا نمی شود، آنجا را 

اصاح کنیم.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه هم در بس��یاری از حوزه ها 
خوب عمل نکرده گفت: اگر بخواهم ش��فاف تر صحبت 
کنم باید بگویم چرا جلوی بسیاری از شرکت های بزرگ 
سرمایه گذاری را می گیرید؟ بخش خصوصی به میدان 

آمده و کلی تبلیغ تلویزیونی انجام داده شما نمی توانید 
از همان آغاز  در نابودی آن قدم بر دارید. به این بهانه که 

می خواهیم پرونده اش را بررسی کنیم.
خسروی در توضیح این مطلب که گاهی شاهد تناقض 
در عملکردها هس��تیم اضافه کرد: تمام بحث این است 
که س��رمایه گذار خارجی را بیاوریم اما نمی توانیم گیر 
سرمایه گذار داخلی را رفع کنیم. اگر سرمایه گذار داخلی 
مشکل دارد از همان ابتدا نباید اجازه ورود را بدهیم. این 
سرمایه گذار ورود می کند، تبلیغ می کند، سرمایه را به 
میدان می ریزد بعد دستور بررس��ی می دهیم. وقتی با 
یک س��رمایه گذار این گونه برخورد کنیم دیگران قطعا 

جلو نمی آیند.
هنوز آمایش سرزمینی نداریم  

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با اشاره به نواقص 
دولت در این حوزه گفت: هنوز امسال گوجه کیلویی 100 
تا 200 تومان و هندوانه تنی ۸0 هزار تومان از کش��اورز 
می خرند یعنی بعد از 40 س��ال هن��وز آمایش نداریم. 
هنگامی که برنج شمال برداشت می شود تبلیغات برنج 

خارجی نیز در تلویزیون خودنمایی می کند.
وی تصریح کرد: رانتی که در میوه هست سه ماه یارانه ما 
را برای کل کشور جواب می دهد. ما هنوز نتوانسته ایم 

داللی را حذف و یا کاهش دهیم.
این عضو کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به حوزه 
آب نیز گفت: ۵ برابر س��د امیرکبی��ر، آب بدون مجوز 
اس��تفاده می کنیم و هیچ چیز جایگزین آن نمی شود. 
انتقال آب های مرزی هنوز عملیاتی نشده. خداوند همه 
 چیز به کشور ما داده اما ما بلد نیستیم درست استفاده 

کنیم.
وی با اشاره به وضعیت اس��فبار در حوزه راههای کشور 
گفت: 900 کیلومت��ر راه آهن در زم��ان جنگ جهانی 
دوم در عرض شش ماه ساخته شد آن هم با امکانات آن 
زمان االن امکانات ما بسیار زیاد است اما هم افزایی الزم 

را نداریم.

س��ال 93 برای ورزش اصفهان سال چندان 
خبرس��از و پر رونق��ی نبود. امس��ال مدیران 
اصفهانی فعال تر از ورزشکاران بودند و بیش 
از اینکه خبر از توفیق��ات قهرمانی و حرفه ای 
از ورزش اصفهان در رس��انه ها منعکس شود 
نام چند مدیر بود که روزان��ه تیتر مطبوعات 
ورزشی بودند، البته در این بین از درخشش سه 
ورزشکار اصفهانی در عرصه آسیایی و جهانی 
نیز نباید گذشت.معرفی چهره های خبرساز 
در پایان هر سال به رس��می معمول در میان 
رسانه ها تبدیل شده است. ما هم در روزهای 
پایانی سال طبق همین رسم هر ساله چهره 
های شاخص و اصفهانی عرصه ورزش کشور را 

معرفی می کنیم.
احسان حاج صفی

هافبک چپ پای سپاهان که در اواخر سال 92 
با بستن بازوبند کاپیتانی در بازی با کویت در 
فوتبال اصفهان خبرساز شده بود با حضور در 
جام جهانی 2014 برزی��ل به همراه تیم ملی 
ایران و بازی برابر نیجریه، آرژانتین و بوسنی و 
هرزگوین اولین بازیکن اصفهانی نام گرفت که 

در جام جهانی بازی کرده است. 
به غیر از او بازیکنانی مثل کربکندی، شجاعی، 
نویدکیا و قاس��م حدادی فر هم سابقه حضور 
در لیس��ت تیم ملی ایران ب��رای جام جهانی 
را داش��ته اند اما هیچک��دام موفق ب��ه بازی 
نش��دند. حاج صفی در تابس��تان امسال هم 
در آس��تانه انتقال به فوتب��ال انگلیس بود اما 
 مشکات اداری و کمبود وقت مانع این انتقال

شد.
سعید آذری

کشتی به گل نشسته ذوب آهن را هیچکس 
مثل س��عید آذری نمی توانس��ت به س��احل 

آرامش برساند. تیم او پس از اینکه در آخرین 
لحظات از سقوط به لیگ دسته اول فرار کرد 
در فصل جدید با رهبری مربی مثل یحیی گل 
محمدی به آرامش رس��ید و نتایج خوب این 
تیم نیز از اواسط نیم فصل اول شروع تا جایی 
که در 6 بازی آخر سال، ذوب آهن در ۵ بازی 
پیروز بوده است و حاال یکی از مدعیان جدی 

کسب سهمیه آسیایی به شمار می رود. 
آذری که با حمایت خود از س��رمربی تیم در 
اوایل فصل زمینه س��از موفقیت های این تیم 
در ادامه فصل ش��د س��ال آینده ی��ک فینال 
حس��اس نیز در جام حذفی دارد، جام حذفی 
می تواند آغازی بر موفقیت های دهه 90 ذوب 

آهن باشد.
علیرضا رحیمی

بعد از اینکه محمدرضا ساکت مدیریت یکی از 
باشگاه های س��رخابی تهران را نپذیرفت این 
علیرضا رحیمی بود که به یکباره مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس شد. حضور یک مدیرعامل 
س��پاهانی در راس باش��گاه پرس��پولیس اما 
چندان پایدار نبود و اختافات او با سیاس��ی، 
رئیس هیئت مدیره این باشگاه باعث جدایی 
زودهنگام رحیمی از پرسپولیس شد. او اولین 
مدیر س��پاهانی و اصفهانی بود ک��ه نفر اول 
باشگاه پرس��پولیس نام می گرفت، اتفاقی که 

شاید خوشایند خیلی از مرکزنشین ها نبود.
بهرام افشارزاده

با انتصاب بهرام افشارزاده به عنوان مدیرعامل 
باشگاه استقال حاال دیگر در راس دو باشگاه 
بزرگ تهرانی مدیران عامل اصفهانی حضور 
داش��تند. عمر حضور دبی��ر کل کمیته ملی 
المپیک ایران مانند همتای اصفهانی خود در 
باشگاه پرسپولیس نبود و او همچنان در راس 
باشگاه استقال حضور دارد. افشارزاده که در 
مصاحبه های خود بعضاً با خبرنگاران شوخی 
هم می کند در روزهای پایانی سال با مشتی که 
به شوخی به یک گزارشگر زد خبرساز شد به 
طوری که بازتاب منفی ای��ن اتفاق در یکی از 
نشریات انگلیسی به نام دیلی میرر منعکس 

شد.
محمود اسالمیان

کسی که ناجی سپاهان در اواخر دهه ۷0 نام 
گرفت و ایده های او بود که سپاهان کنونی را 
س��ازماندهی کرد حاال پ��س از س��ال ها در 
رده های باالیی فدراسیون فوتبال آفتابی شده 
است. این ش��خصیت سیاس��ی- اقتصادی- 
ورزشی، سرپرس��ت نایب رئیسی فدراسیون 
فوتبال است و با حضورش مثلث اصفهانی ها را 
در کنار محمدرضا ساکت و مهدی تاج تکمیل 

کرده اس��ت. از او به عنوان یکی از نامزدهای 
جانشینی کفاشیان یاد می شود.

سجاد مردانی

تکواندوکار سنگین وزن اصفهانی امسال، بیش 
از هر زمان دیگری نام خود را بر س��ر زبان ها 
انداخت. مردانی که یکی از شانس های مسلم 
کس��ب م��دال ط��ا در بازی های آس��یایی 
اینچئون بود اسیر ناداوری کره ای ها شد و در 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل  جو چولو از کره 
جنوبی با نتیجه 6-۵ شکس��ت خورد و از راه 

یافتن به نیمه نهایی باز ماند. 
مردانی که در س��ال های گذش��ته موفق به 
کس��ب چندین مدال در مس��ابقات مختلف 
بین المللی شده بود امس��ال نیز در سنگین 
وزن، برتری��ن تکوان��دوکار ای��ران ب��ود و به 
ج��ز ناکام��ی در بازی ه��ای آس��یایی که به 
زعم ب��زرگان تکواندوی ایران فقط ناش��ی از 
ناداوری بود کارنام��ه ای پرم��دال از خود به 
جای گذاشت. طای مس��ابقات بین المللی 
یون��ان و هلند را کس��ب کرد ت��ا گام بلندی 
 در راه رس��یدن ب��ه المپی��ک ریو برداش��ته 
باش��د. س��جاد مردانی در حال حاضر در رده 
شش��م وزن چهارم المپیکی ق��رار دارد و در 
بین تکوان��دوکاران ایران بهتری��ن جایگاه را 
به خ��ود اختص��اص داده اس��ت. مردانی که 
برای المپیک��ی ش��دن انگیزه زی��ادی دارد 
 س��ال آینده احتماالً باز هم خبر ساز خواهد
 بود. او اردیبهشت ماه مسابقات جهانی روسیه 
را در پیش دارد و به دنبال کسب مدال طای 
جهان نیز هس��ت تا خود را به عنوان یکی از 
 مهره های قابل ات��کای تکواندو ایران معرفی

 کند.  

 امی�ر غف�ور، امپراطور ه�واداران 
والیبال

هواداران��ش او را امپراط��ور والیب��ال ای��ران 
می دانند. امیر غفور که در اولین سال حضور 
خولیو والسکو در والیبال ایران با درخشش در 
مس��ابقات قهرمانی آسیا س��هم عمده ای در 
اولین قهرمانی ایران در قاره کهن داشت حاال 
 بیش از گذش��ته محب��وب هواداران ش��ده

 است. والیبال ایران بعد از درخشش در عرصه 
جهانی و رسیدن به لیگ جهانی، جای خود را 
در دل ایرانی های عاقه مند به ورزش باز کرده 
اس��ت و امیر غفور جوان کاش��انی نیز در این 
توفیق نقش آفرین بوده اس��ت. درخشش در 
لیگ جهانی و کس��ب عنوان چهارمی در این 
مسابقات، رسیدن به عنوان ششمی مسابقات 
قهرمانی جهان و کس��ب ط��ای بازی های 
آس��یایی از توفیقاتی بود که امیر غفور در آن 
نقشی مس��لم و موثر داش��ت. او تنها طایی 
اصفهانی ه��ای حاضر در بازی  های آس��یایی 

اینچئون نیز بود.

»الشرق االوسط«: یک هیأت 
نظامی از یمن به ایران سفر 

کرد
روزنامه فرامنطقه ای »الشرق االوسط« چاپ لندن در 
گزارشی نوش��ت که یک هیأت نظامی از ارتش یمن، 
شب گذش��ته عازم تهران ش��ده اند تا با ایران درباره 

تسلیح و تجهیز نظامی یمن مذاکره کنند.
ای��ن روزنامه به نق��ل از مناب��ع آگاه نوش��ت: در این 
هیأت، ش��خصیت های نظامی از جنوب یمن حضور 
دارند و گفته می ش��ود که هدف انص��اراهلل از انتخاب 
ش��خصیت های نظامی برای این هیأت ایجاد جنگ 
روانی علی��ه »عبدربه منصور ه��ادی« رئیس جمهور 
مس��عفی اس��ت که از جنوب یمن در تاش است، به 
قدرت بازگردد.انصاراهلل یم��ن پس از انقاب اخیر در 
صنعا، که فرمانده نیروی هوایی و ش��ماری از افسران 
بلندپایه ارتش در نیروی هوای��ی را برکنار کرده اند و 
برخی از افسران ارشد نیز تحت بازجویی قرار داد. در 
چنین شرایطی، وزیر کشور دولت مستعفی یمن یعنی 
سرتیپ »خالد الرویشان« از سوی انصاراهلل سرپرست 
وزارت کشور و رئیس ستاد مشترک و ناظر بر نیروی 
هوایی اعام شد. مخالفان انقاب یمن، ادعا می کنند 
که وزارت کش��ور حق دخالت در تصمیم گیری های 
مربوط به وزارت دفاع کشور را ندارد اما این در حالی 
اس��ت که وزیر دفاع یمن چندی است، صنعا را ترک 
کرده و به جنوب رفته و هنوز موضعی شفاف در قبال 

هادی و نیز انصاراهلل، اتخاذ نکرده است.

تالش برای کم کردن فاصله ها 
در مذاکرات و تثبیت کامل 

حقوق هسته ای ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تشکر 
از حساسیت ها در زمینه حقوق هسته ای ایران از سوی 
افراد مختلف گفت: به دنبال کم ک��ردن فاصله ها در 
مذاکرات و تثبیت کامل حقوق هس��ته ای کشورمان 

هستیم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال 
93 امروز )چهارش��نبه( گفت: امی��دوارم با مقاومت 
ستودنی مردم ایران در برابر زیاده  خواهی ها همراه با 
تاش بی وقفه تیم مذاکره کننده منجر به تثبیت کامل 
حقوق هس��ته ای در بهره برداری از این منبع انرژی و 
 منافع صلح آمی��ز آن به طور کام��ل تامین و تضمین 

شود.

خسروی :

اقتصادمقاومتی با همایش حاصل نمی شود

از 7 چهره خبرساز 3 نفر اصفهانی هستند
خبرسازترین های ورزش اصفهان

مردانی که یکی از شانس های 
مس�لم کس�ب مدال ط�ال در 
بازی ه�ای آس�یایی اینچئون 
بود اسیر ناداوری کره ای ها شد 
و در مرحله یک چهارم نهایی 
مقابل  جو چولو از کره جنوبی با 
نتیجه 6-۵ شکست خورد و از 
راه یافتن به نیمه نهایی باز ماند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
12/676 شماره دادنامه: 9309970350701821 شماره پرونده: 9309980350700664 
شماره بایگانی شعبه: 930744 خواهان: آقای حسین گندمی حسین آبادی فرزند یدا... 
به نشانی اصفهان – قائمیه – چهارراه فضیلت – کوچه شهید سخنوری – جنب حسینیه 
نشانی مجهول المکان  به  فرزند محمد  آزاددل  اعظم  خانم  احسان خوانده:  بست  بن   –
خواسته: مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
به  فرزند محمد  آزاددل  اعظم  به طرفیت خانم  یدا...  فرزند  گندمی  آقای حسین  دعوی 
خواسته مطالبه برآورد خسارات و افت ماشین طبق نظر کارشناس و خسارات تاخیر 
نظریه  جمله  از  منضمات  و  تقدیمی  دادخواست  به شرح  نظر  دادرسی  هزینه  و  تادیه 
کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه ایراد یا اعتراضی باقی مانده است 
و عدم حضور خوانده و عدم ارایه هرگونه دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش 
و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 93/11/28 دادگاه دایر بر دریافت مبلغ 
31 میلیون ریال از خسارات وارده به واسطه بیمه خودروی خوانده دادگاه من حیث 
المجموع خواسته را به میزان 69/000/000 ریال محرز و ثابت دانسته به استناد مواد 
1و2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 69 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/970/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر از زمان تقدیم 
دادخواست لغایت زمان پرداخت اصل خواسته با احتساب نرخ شاخص تورم سالیانه 
اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران که توسط اجرای مدنی محاسبه می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص مابقی مبلغ موضوع در دادخواست با 
عنایت به اظهارات خواهان به دریافت موضوع سال به انتقال موضوع است و خواهان 
مستحق دریافت نمی باشد لذا حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
تجدیدنظر  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  صادره 
استان اصفهان می باشد.م الف:35872 موسوی دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/677 کالسه پرونده: 1779/92 شماره دادنامه: 684-93/4/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونی اعتباری ثامن با وکالت حسین کبیری 
نشانی: اصفهان – میدان بزرگمهر – خ بزرگمهر – سرپرستی تعاونی ثامن وکیل: الهام 
مجتمع بهشت  روبروی مدرسه محسنیه –  خ رودکی –  ضیا منش نشانی: اصفهان – 
– طبقه5 خوانده: اصغر عبدی نیان نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بخشی 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با   813674 از چک شماره 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای تعاونی ثامن با وکالت خانم ضیا منش به 
طرفیت آقای اصغر عبدی نیان به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه بخشی 
با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به  به شماره 813674  از چک 
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 خوانده 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 خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  خواسته و یکصد و شانزده هزار ریال 
تاریخ سررسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی  تعرفه 
اعالم می نماید  تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و  تا  موصوف )1392/2/28( 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
قابل تجدید نظرخواهی در  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  می باشد و پس 
حل  حقوقی شورای   14 شعبه  م الف:35873  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم 

اختالف اصفهان
اجراییه 

12/678 شماره اجراییه: 9310420350700513 شماره پرونده: 9309980350700350 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930408 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  قاسمی  قاسم  علیه  محکوم   9309970350701238 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مهدی قلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به رد عین اجناس و اقالم مذکور در 
بارنامه های پیوست دادخواست که در صفحه دوم دادخواست صراحتًا قید گردیده و 
در صورت تعذر از تسلیم به رد یا پرداخت قیمت آن به نرخ روز و به پرداخت مبلغ 
1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
خ چهارباغ باال –  شرکت تسکاب با مدیریت عاملی کریم کاظمی به نشانی اصفهان – 
مجتمع تجاری اداری کوثر – طبقه6- واحد803 محکوم می نماید و همچنین پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-
عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
 7 نمائید.م الف:35874 شعبه  توجه  10آبان 1377  مالی مصوب  اجرای محکومیت های 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اباغ رای 

مرجع   93/11/29-2017 دادنامه:  شماره  1637/93ش33  پرونده:  کالسه   12/679
نشانی:  کرمانی  رسول  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 شعبه  رسیدگی: 
حسین   -1 وکیل:  کرمانی  گاراژ   – آباد  عاشق  روبروی   – امام خمینی  خ   – اصفهان 
خ   – شمالی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان  نشانی:  دو  هر  نمازیان  مهری   -2 محمدیان 
شیخ مفید – ساختمان عقیق – ط اول – واحد1 خوانده: رضا عباسی جونقانی نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای رسول کرمانی با وکالت 1- حسین محمدیان 2- مهری نمازیان به طرفیت 
به  مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک  به خواسته مطالبه  آقای رضا عباسی جونقانی 
شماره 094992-93/1/30 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 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 خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/1/30( 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 روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:35876 شعبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/680 شماره دادنامه: 9309970351400938 شماره پرونده: 9209980351401239 
شماره بایگانی شعبه: 921239 خواهان ها: 1- خانم شمسی رضوانی 2- خانم معصومه 
کوهی 3- خانم زهرا کوهی 4- آقای علیرضا کوهی همگی به نشانی اصفهان – پارک 
الله – ک.ش ذاکری – ک.مرشدی – پ39، 5- خانم محبوبه کوهی با وکالت آقای محمد 
مرادی به نشانی اصفهان – چهارباغ باال – مجتمع کوثر – فاز2- طبقه7- شماره908 
خوانده: 1- مدیریت محترم سازمان صندوق دیه کشوری به نشانی تهران – سازمان 
دیه  مطالبه  خواسته:  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادستان   -2 کشوری  دیه  صندوق 
ذیل  شرح  به  و  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار: 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانمها و آقایان 
1- محبوبه 2- علیرضا 3- زهرا 4- معصومه همگی کوهی و فرزندان مسیب 5- شمسی 
رضوانی الیبی فرزند محمد همگی با وکالت آقای محمد مرادی به طرفیت 1- دادستان 
عمومی و انقالب اصفهان 2- سازمان صندوق دیه کشوری مبنی بر مطالبه دیه مقتول 
 مرحوم مسیب کوهی از بیت المال با این توضیح که حسب محتویات پرونده و پرونده های

تاریخ  در  متولد 1316  آقای مسیب کوهی  قانونی  پزشکی  و  آگاهی  اداره  در  موجود 
66/2/19 ساعت 6/30 صبح به قصد انجام کار در محل راه آهن اصفهان از خانه خارج 
منزل  به  آن  از  پس  و  داشته  کار حضور  محل  در  بعدازظهر   2:30 تا ساعت  و  شده 
مراجعه ننموده تا اینکه جسد وی در تاریخ 66/2/22 کشف می گردد که علت فوت وی 
را پزشکی قانونی خفگی در اثر فشار جسم چرمی اعالم نموده و پس از خاکسپاری به 
لحاظ ناشناس بودن وی با انجام نبش قبر بعداً خانواده وی او را شناسایی نموده اند 
و خواهان وراث آن مرحوم می باشند دادگاه با توجه به محتویات پرونده احراز قتل 
مرحوم مسیب کوهی و عدم شناسایی قاتل علیرغم تالش نیروی انتظامی و دادسرای 
وقت اصفهان ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 487 قانون 
مجازات اسالمی حکم به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان به وراث مرحوم مسیب کوهی 
 20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  المال  بیت  محل  از  و 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
ای رئیس شعبه 14  استان اصفهان می باشد.م الف:35880 محمدی جرقویه  تجدیدنظر 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

12/681 آقای فرج اله غالمی فشارکی دارای شناسنامه شماره 387 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6026/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس غالمی فشارکی بشناسنامه 415 در تاریخ 91/4/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- طیبه 
سلمانی ش.ش 8 نسبت با متوفی زوجه 2- وجیهه غالمی فشارکی ش.ش 68 نسبت 
 -4 فرزند  متوفی  با  نسبت   2011 ش.ش  فشارکی  غالمی  فهیمه   -3 فرزند  متوفی  به 
محمد غالمی فشارکی ش.ش 1271147955 نسبت با متوفی فرزند 5- علیرضا غالمی 
ا... غالمی فشارکی ش.ش 387  فشارکی ش.ش 7131 نسبت با متوفی فرزند 6- فرج 
نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35881 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/682 آقای علی اکبر جبروتیان دارای شناسنامه شماره 1559 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6306/93  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   90/3/14 تاریخ  در   61 بشناسنامه  جبروتیان  غالمحسین  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سیما 
جبروتیان  ساناز   -2 زوجه  متوفی  با  نسبت   26 ش.ش  اکبری  علی  شاهزاده  کریمی 
نیستانی ش.ش 1-065716-127 نسبت با متوفی فرزند 3- سمیرا جبروتیان نیستانی 
ش.ش  نیستانی  جبروتیان  سمیه   -4 فرزند  متوفی  با  نسبت   127-004057-1 ش.ش 
با  نسبت  نیستانی ش.ش 14297  فرزند 5- محمود جبروتیان  متوفی  با  نسبت   2150
فرزند  متوفی  با  نسبت   1559 ش.ش  نیستانی  جبروتیان  اکبر  علی   -6 فرزند  متوفی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر. 
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:35882 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/683 شماره دادنامه: 9309970351402107 شماره پرونده: 9309980351400858 
شماره بایگانی شعبه: 930908 خواهان ها: 1- خانم مریم بختیاری فرزند علی 2- آقای 
خانم   -4 برار  فرزند  زاده چم  ولی  آقای محسن   -3 برار  فرزند  زاده چم  ولی  مهدی 
معصومه ولی زاده چم فرزند برار همگی به نشانی لرستان – بروجرد – خ.بهارستان 
– ک.معین3- پ1 خوانده: آقای حسن نصرآزادانی فرزند قاسم به نشانی مجهول المکان 
مطالبه وجه   -3 دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار   -2 تامین خواسته   -1 خواسته ها: 
به  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  چک 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان و خانمها 1- محسن 
آقای حسن  به طرفیت  2- مهدی 3- معصومه همگی ولی زاده چم 4-مریم بختیاری 
نصرآزادانی فرزند قاسم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه 
مبلغ 902/000/000 ریال بابت سه فقره حواله قرض الحسنه دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده شهادت شهود عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر مالئت و تمکن خواهان 
ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 504و505و506و507 قانون 
آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعسار خواهان حکم به معافیت وی از پرداخت هزینه 
می نماید  اعالم  و  صادر  استطاعت  یا  به  مدعی  اخذ  تا  و  موقت  صورت  به  دادرسی 
رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  رئیس  جرقویه  محمدی  می باشد.م الف:35884 
شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
12/684 شماره دادنامه: 9309970351401884 شماره پرونده: 9309980351400893 
شماره بایگانی شعبه: 930943 خواهان: آقای رحمت ا... باباجانی دهاقانی فرزند اسدا... 
به نشانی شهرستان اصفهان – خ.سپاه – ک.کاخ – پ31- ط2 خوانده: آقای داریوش 
پاپری به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای رحمت ا... باباجانی فرزند اسدا... به طرفیت آقای داریوش پاپری مبنی بر 
مطالبه مبلغ 94/400/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت یک 
فقره سند عادی مورخ 91/10/15 نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در 

دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً به مواد 519و198و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 94/400/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2795000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ تقدیم 
رای صادره  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  زمان وصول  تا   93/8/21 دادخواست 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:35886 

محمدی جرقویه ای رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   3158 شماره  شناسنامه  دارای  وانانی  اسدی  محسن  سید  آقای   12/685
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  از  دادخواست به کالسۀ 6333/93 
و چنین توضیح داده که شادروان سید وهاب اسدی وانانی بشناسنامه 1074 در تاریخ 
91/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- انیس آغا اسدی وانانی ش.ش 70 )همسر( 2- سید حجت ا... اسدی وانانی 
ش.ش 38 )فرزند( 3- سید آیت ا... اسدی وانانی ش.ش 7221 )فرزند( 4- اکرم اسدی 
مجید  سید   -6 )فرزند(   51 ش.ش  وانانی  اسدی  اقدس   -5 )فرزند(   81 ش.ش  وانانی 
اسدی وانانی ش.ش 13302 )فرزند( 7- سید محسن اسدی وانانی ش.ش 3158 )فرزند( 
8- سید نورا... اسدی وانانی ش.ش 6418 )فرزند( 9- سید احمد اسدی وانانی ش.ش 
علی  سید   -11 )فرزند(   41 وانانی ش.ش  اسدی  ا...  سید حشمت   -10 )فرزند(   1367
اسدی ش.ش 1957 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف:35885 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
12/686 شماره دادنامه: 9309970351401867 شماره پرونده: 9309980351400894 
شماره بایگانی شعبه: 930944 خواهان: آقای رحمت ا... باباجانی دهاقانی فرزند اسدا... 
 به نشانی شهرستان اصفهان – خ.سپاه – ک.کاخ – پ31- ط2 خوانده: آقای امید سپه وند
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه ... رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
بر مطالبه مبلغ  امید سپه وند مبنی  آقای  به طرفیت  اسدا...  باباجانی فرزند  ا...  رحمت 
72/490/000 ریال مستند به 56 فقره بارنامه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 

اشتغال  و  دین  استقرار  بر  نزد خواهان که داللت  ابقاء اصول مستندات  به  نظر  تادیه 
ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به 
ارائه ننموده است مستند  نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش  عمل 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق 
تشخیص مستنداً به مواد 515و519و198و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 72/490/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/135/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
زمان  تا  تاریخ سررسید  از  بانکی  براساس شاخص  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و 
وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
ای رئیس شعبه 14  استان اصفهان می باشد.م الف:35887 محمدی جرقویه  تجدیدنظر 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

حصر وراثت
به  به شرح دادخواست  آقای همایون کالنتری دارای شناسنامه شماره 119   12/687
کالسۀ 6805/93  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی کالنتری بشناسنامه 3382 در تاریخ 93/5/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سکینه علینقیان 
دهقی ش.ش 4544 نسبت با متوفی زوجه 2- فرشته کالنتری ش.ش 2613 نسبت با 
متوفی فرزند 3- پروانه کالنتری ش.ش 170 نسبت با متوفی فرزند 4- جهان کالنتری 
ش.ش 93 نسبت با متوفی فرزند 5- محمدرضا کالنتری ش.ش 2002 نسبت با متوفی 
فرزند 6- فریدون کالنتری ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 7- همایون کالنتری ش.ش 
119 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  سه 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35889شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/688 آقای حسین اله یورتی دهقی دارای شناسنامه شماره1225 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6446/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدقلی اله یورتی دهقی بشناسنامه 730 در تاریخ 89/8/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فروزنده 
مشتاق کرد سفلی ش.ش 273 )زوجه( 2- حسن اله یورتی دهقی ش.ش 1225 )فرزند( 
دهقی ش.ش 87  یورتی  اله  احمد   -4 )فرزند(   32 دهقی ش.ش  یورتی  اله  فرخنده   -3
دهقی  یورتی  اله  فرخ   -6 )فرزند(   46460 ش.ش  دهقی  یورتی  اله  فاطمه   -5  )فرزند( 
ش.ش 441 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:35891 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/689 شماره دادنامه: 9309970350601706 شماره پرونده: 9309980350600178 
شماره بایگانی شعبه: 930204 خواهان: آقای حسین طاووسی نیک آبادی فرزند سید 
جواد با وکالت خانم سید کتایون باقری فرزند سید اکبر به نشانی اصفهان – خ. نیکبخت 
– مجتمع اداری نیکبخت – ط5- واحد211 – دفتر آقای ولی اله بابائی راد خوانده: آقای 
خسارات  مطالبه   -1 خواسته ها:  مجهول المکان  فعال  نشانی  به  فرزند  هاشمی  محسن 
دادرسی 2- مطالبه طلب دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای حسین طاووسی نیک آبادی فرزند سید جواد با وکالت خانم سیده کتایون باقری 
به طرفیت آقای محسن هاشمی به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت سه 
فقره فاکتور فروش و اینکه خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 265 قانون مدنی و ماده 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان 
نیز  نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و  اصل خواسته و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 1393/2/22 
تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم و حین 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.م الف:35892 

نبوی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

12/690 شماره اجراییه: 9310420350900400 شماره پرونده: 9309980350900063 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930072 شعبه:  بایگانی  شماره 
سلیمانی  فرشید   -1 علیهم  محکوم   9309970350900994 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
گلها  بلوار   – طاهرزاده  خ.ش   – خ.جابرانصاری   – اصفهان  نشانی  به  جمشید  فرزند 
– پ13- واحد3، 2- مجید آخوندیاشنی فرزند محمد به نشانی خ الله – خ فروردین – 
ک.خرداد – ک.سعدی – پ48- کدپستی 8149966131، 3- هدایت اله صادقی به نشانی 
تهران – خاور شهر فاز دو بلوک 57 شرقی – ورودی یک – ط2و4 محکومند متضامنًا 
 6/600/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا در حق محکوم له سید محمدجعفر 
پورمرشد فرزند سیدفخرالدین به نشانی اصفهان – ملک شهر – خ.مطهری – خ.مدرس 
سوپر موادغذایی پردیس به عالوه پرداخت مبلغ 10500000 ریال بابت حق االجرا.   –
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:35894 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
حصر وراثت

12/691 آقای ایرج ادهمی دارای شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  6817/93ح10 
داده که شادروان کوروش ادهمی بشناسنامه 385 در تاریخ 93/12/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نسترن ادهمی 
ش.ش 9-128094-127 نسبت با متوفی فرزند 2- مینا ادهمی ش.ش 127-435965-1 
با متوفی مادر 4-  با متوفی فرزند 3- پوران دخت شریفنا ش.ش 384 نسبت  نسبت 
ایرج ادهمی ش.ش 145 نسبت با متوفی پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35893  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال 

اصفهان
حصر وراثت

12/692 خانم مریم باقری خوابجانی دارای شناسنامه شماره 953 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 6815/93ح10 
تاریخ 84/11/4  باقری خوابجانی بشناسنامه 234 در  توضیح داده که شادروان علی 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
خوابجانی  باقری  فرشته   -2 زوجه  متوفی  با  نسبت   39 کی ش.ش  ای  به:1- صدیقه 
با  نسبت   227 ش.ش  خوابجانی  باقری  زهرا   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   162 ش.ش 
متوفی فرزند 4- مریم باقری خوابجانی ش.ش 953 نسبت با متوفی فرزند 5- طاهره 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  فرزند  متوفی  با  نسبت   37 ش.ش  خوابجانی  باقری 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35895 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

12/693 آقای علیرضا عرب زاده دارای شناسنامه شماره 1045 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 6819/93ح10 
توضیح داده که شادروان محمد کریم عرب زاده بشناسنامه 228 در تاریخ 93/11/27 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- علیرضا عرب زاده ش.ش 1045 نسبت با متوفی فرزند 2- غالمرضا عرب زاده 
ش.ش 398  نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا عرب زاده ش.ش 1561 نسبت با متوفی 
فرزند 4- بهجت سرجوقیان ش.ش 547 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35897 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

حصر وراثت
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 255  ترابی  ترک  12/694 خانم سوسن 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 5994/93ح10 
توضیح داده که شادروان مهرانگیز دری نوگورانی بشناسنامه 969 در تاریخ 87/3/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حسین ترک ترابی ش.ش 501 )همسر( 2- نادره ترک ترابی ش.ش 1692 )فرزند( 3- 
سوسن ترک ترابی ش.ش 255 )فرزند( 4- سیامک ترابی نژاد ش.ش 451 )فرزند( 5- 
سهیل ترک ترابی ش.ش 717 )فرزند( 6- سعید ترک ترابی ش.ش 290 )فرزند( 7- عالم 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر( والغیر.  نوگورانی ش.ش 15843 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:35899 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/695 آقای کریم رنجبر دارای شناسنامه شماره 259 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6285/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شکرا... رنجبر باطانی بشناسنامه 50 در تاریخ 91/8/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بتول بینا ش.ش 83 
نسبت با متوفی زوجه 2- مهین رنجبر باطانی ش.ش 67652 نسبت با متوفی فرزند 3- 
شهین رنجبر باطانی ش.ش 3097 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا رنجبر باطانی ش.ش 
44750 نسبت با متوفی فرزند 5- مهدی رنجبر باطانی ش.ش 1323 نسبت با متوفی 
فرزند 6- محمدرضا رنجبر باطانی ش.ش 852 نسبت با متوفی فرزند 7- کریم رنجبر 
باطانی ش.ش 259  نسبت با متوفی فرزند 8- علیرضا رنجبر باطانی ش.ش 17  نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35900 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شماره  شناسنامه  دارای  مطلق  حسنی  سمیه  وکالت  با  عالمه  نصرت  خانم   12/696
گواهی حصر  این شورا درخواست  از  به کالسۀ 6790/93  دادخواست  به شرح   118
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر اعرابی نائینی بشناسنامه 
883 در تاریخ 93/10/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- محمدجعفر اعرابی نائینی ش.ش 750 نسبت با متوفی پسر 
نائینی  اعرابی  فاطمه   -3 پسر  متوفی  با  نسبت    2247 ش.ش  نائینی  اعرابی  علی   -2
ش.ش 960 نسبت با متوفی دختر 4- اعظم اعرابی نائینی ش.ش 2911 نسبت با متوفی 
دختر 5- مریم اعرابی نائینی ش.ش 1859 نسبت با متوفی دختر 6- منصوره اعرابی 
 1078 ش.ش  نائینی  اعرابی  ریحانه   -7 دختر  متوفی  با  نسبت   72056 ش.ش  نائینی 
با  اینک  متوفی همسر.  با  نسبت  متوفی دختر 8- نصرت عالمه ش.ش 118  با  نسبت 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35901  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/697 آقای مسعود هرمزی دارای شناسنامه شماره 9757 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6801/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابراهیم هرمزی بشناسنامه 45 در تاریخ 93/11/14 اقامتگاه دائمی 
اسماعیل  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
با  نسبت   962 ش.ش  هرمزی  پیمان   -2 فرزند  متوفی  با  نسبت   447 ش.ش  هرمزی 
متوفی فرزند 3- مسعود هرمزی ش.ش 9759 نسبت با متوفی فرزند 4- نسرین هرمزی 
ش.ش 1605 نسبت با متوفی فرزند 5- اقدس هرمزی ش.ش 20851 نسبت با متوفی 
فرزند 6- اعظم هرمزی ش.ش 1379 نسبت با متوفی فرزند 7- اشرف توشه جو ش.ش 
34405 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35902 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   588 شماره  شناسنامه  دارای  صمدانی  جواد  آقای   12/698
کالسۀ 6793/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ 91/11/22  فقهی بشناسنامه 25054 در  داده که شادروان زهرا 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن صمدانی 
متوفی  با  نسبت   553 2- رضوان صمدانی ش.ش  زوج  متوفی  با  نسبت   159 ش.ش 
فرزند 3- بتول صمدانی ش.ش 777 نسبت با متوفی فرزند 4- جالل صمدانی ش.ش 
805 نسبت با متوفی فرزند 5- جواد صمدانی ش.ش 588 نسبت با متوفی فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35903 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/699 آقای غالمرضا آقابزاز دارای شناسنامه شماره 51491 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6783/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین آقابزار بشناسنامه 31916 در تاریخ 91/8/8 اقامتگاه دائمی 
غالمرضا  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
آقابزاز ش.ش 51491 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا آقا بزاز ش.ش 3103 نسبت با 
متوفی فرزند 3- مهری آقابزاز ش.ش 49489 نسبت با متوفی فرزند 4- فردوس آقابزاز 
ش.ش 49490 نسبت با متوفی فرزند 5- رضوان آقابزاز ش.ش 63211 نسبت با متوفی 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:35904 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  به شرح دادخواست  12/700 آقای مجید سعیدفر دارای شناسنامه شماره 3364 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6779/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   127-656679-4 بشناسنامه  فر  سعید  مهشاد  شادروان  که  داده  توضیح 
93/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- مجید سعیدفر ش.ش 3364 نسبت با متوفی پدر 2- زینب حق شناس ش.ش 
371 نسبت با متوفی مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:35905 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   48930 شماره  شناسنامه  دارای  قهفرخی  منصف  فاطمه  خانم   12/701
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6781/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعباس خلیفه سلطانی بشناسنامه 41325 
در تاریخ 93/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
مریم   -2 )فرزند(   1270412574 ش.ش  سلطانی  خلیفه  سیدعلی  به:1-  است  منحصر 
ش.ش  سلطانی  خلیفه  السادات  مهرنوش   -3 )فرزند(   64609 ش.ش  سلطانی  خلیفه 
1270412566 )فرزند( 4- فاطمه منصف قهفرخی ش.ش 48930 )همسر( 5- صدیقه 
عبد عاصی ش.ش 451 )مادر( 6- سید مرتضی خلیفه سلطانی ش.ش 720 )پدر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35906  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/702 آقای حسین دانایی پور دارای شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6785/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   93/12/3 تاریخ  در   1533 بشناسنامه  پور  دانایی  مجتبی  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرضیه 
کارگریان مروتی به شماره شناسنامه 1847 نسبت با متوفی همسر 2- حسین دانایی 
پور ش.ش 114 نسبت با متوفی پدر 3- لیال شبکی سازی ش.ش 1582 نسبت با متوفی 
مادر 4- عرفان دانایی پور ش.ش 7-228492231 نسبت با متوفی فرزند والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:35907  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
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 سرطان زا شدن گوشت
 با این روش پخت

ش��یوه زندگی و عادت های تغذیه س��هم مهمی را 
در بروز س��رطان دارد به طوری که درصد زیادی از 
موارد سرطان با تغذیه نامناسب ارتباط دارد.  تغذیه 
از چندین جهت با س��رطان ارتب��اط دارد: تغذیه با 
کالری باال زمینه س��رطان را فراهم می آورد. برخی 
از انواع مواد غذایی زمینه سرطان را فراهم و برخی 
دیگر احتمال سرطان را کم می کند.نوع آماده کردن 
مواد غذایی با س��رطان ارتباط دارد.  وی ادامه داد: 
ارتباط چاقی و اضافه وزن ب��ا افزایش احتمال ابتال 
به چندین نوع سرطان مشخص ش��ده است که از 
جمله آنها سرطان پستان )خصوصا در زنان یائسه(، 
سرطان رحم، س��رطان مری و سرطان روده بزرگ 
اس��ت.  لذا الزم اس��ت مواد غذایی مانند غذاهای 
س��رخ کرده، کیک،  آب نبات، بیسکویت، شربت ها 
و نوش��یدنی های ش��یرین نیز محدود شود چرا که 
لفظ کم چرب یا بدون چرب��ی روی مواد غذایی به 
معنای کم کال��ری بودن آنها نیس��ت و در حقیقت 
کیک ها، بیسکویت ها و سایر مواد غذایی کم چرب 
همچنان سرش��ار از کال��ری هس��تند.  عبداللهی 
عنوان کرد: عالوه ب��ر میزان کل کال��ری دریافتی 
در روز، میزان مص��رف میوه ها و س��بزیجات تازه، 
نوع و مقدار پروتئین های غذایی،  سهم چربی های 
اشباع)مانند روغن های جامد و چربی  منابع حیوانی( 
و چربی های غیر اش��باع )چون روغن های گیاهی، 
روغن زیتون وکانوال( نیز از عوامل غذایی هس��تند 
که می توانند در کاهش و یا افزای��ش بروز بیماری 
سرطان موثر باشند. مدیر دفتر بهبود تغذیه با اشاره 
به ارتباط نوع آماده کردن مواد غذایی با س��رطان 
خاطر نشان کرد: س��وزاندن یا زغالی شدن گوشت 
باع��ث ایجاد مواد س��رطان زا می ش��ود در صورت 
انتخاب روش کباب کردن اجازه ندهید تا گوش��ت 
حرارت باالیی ببیند و سوخته شود. روش های سالم 
آب پز و بخار پز کردن را جایگزین سرخ کردن غذا 
کنید. بنابراین برای پیش��گیری و مقابله صحیح با 
این بیماری آش��نایی با مواد غذایی الزم است تا هر 
فردی بداند چ��ه غذاهایی بخ��ورد و از خوردن چه 

غذاهایی بپرهیزد.

با گس��ترش تکنولوژیهای ارتباط��ی در زندگی 
خانواده های ایرانی همه س��اله ش��اهد کاهش 
تبریک ه��ای حضوری س��ال نو و اس��تفاده از 
ابزارهای ارتباطی برای شادباش��های عید نوروز 
هس��تیم. به طور قطع امس��ال نیز ب��ه دلیل راه 
ان��دازی اینترنت پرس��رعت موبایل در کش��ور 
ایرانیها عالوه بر برق��راری ارتباطات تلفنی برای 
تبریک و ش��ادباش عیدنوروز، با اینترنت نیز به 
یکدیگر تبریک گفت��ه و از این اب��زار به صورت 
همراه و بر روی موبایلش��ان نیز بیشتر استفاده 
خواهند ک��رد. اما اس��تفاده از اینترنت موبایل و 

نیز اینترنت خانگی در ایام نوروز، همه س��اله به دلیل 
افزایش حجم ترافیک ارتباطی موضوعی اس��ت که با 
اختالل همراه می ش��ود و متولیان ام��ر در صدد رفع 
مشکالت و افزایش ارتقای ظرفیتهای شبکه اینترنت 

هستند.
غالمرضا داداش زاده - معاون سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی ، تمهیدات اندیش��یده شده برای 
استفاده کاربران ایرانی از اینترنت مناسب و با کیفیت 
در ایام نوروز را تش��ریح کرد. داداش زاده از تش��کیل 
کمیته مش��ترک با حضور س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای 
اینترنتی خبر داد و گفت: براس��اس برنامه ریزی های 
مدنظر ای��ن کمیته، اپراتورهای موبای��ل و اینترنت در 
تمامی ساعات عید نوروز در آماده باش کامل به سر می 
برند تا در صورت اختالل و خرابی، به سرعت تیم های 
فنی به محل خرابی اعزام و مش��کل را حل کنند. وی 
با بیان اینکه کنترل ترافیک دیتا در ایام نوروز توس��ط 
رگوالتوری انجام می ش��ود، ادام��ه داد: افزایش حجم 
ترافی��ک ارتباطی در برخی اس��تانها ب��ه دلیل تمرکز 
جمعیت و جاذبه های گردش��گری این استانها وجود 
دارد که به دلیل این افزایش حجم ترافیک پیش بینی 
هایی برای احتمال مشکالت زیرس��اختی انجام شده 
اس��ت؛ براین اس��اس کمیته ای نیز با حضور ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت و با مدیری��ت رگوالتوری برای 

بررسی مشکالت و کنترل شبانه روزی شبکه تشکیل 
شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت شبکه دیتای کشور 
با وجود تمرک��ز جمعیت در یک منطق��ه خاص قابل 
تغییر است ادامه داد: در این زمینه نیز ارتقای ظرفیت 
به صورت پیوسته و دینامیک دیده شده است. این مقام 
مسئول از مانیتورینگ ۲۴ ساعته شبکه های ارتباطی 
در کش��ور درایام نوروز ۹۴ خبر داد و گفت: با توجه به 
تجارب سالهای گذشته بیشترین افزایش حجم ترافیک 
دیتا را در شهرهای شمالی، اصفهان، تبریز، شیراز و در 
نهایت اهواز خواهیم داش��ت و از طرفی با تغییر رفتار 
کاربران از برقراری ارتباط صوتی در این ایام به سمت 
اس��تفاده از ابزارهای اینترنت موبایل، به نظر می رسد 
بیشترین حجم ترافیک مربوط به استفاده از دیتا باشد.

حامدرضا اس��ماعیلی س��خنگوی ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت نی��ز از آمادگی کام��ل ش��بکه ارتباطات 
زیرساخت برای پاس��خگویی به کاربران در ایام نوروز 
خبر داد و گفت: زیرس��اختهای ارتباطی مانند تمامی 
ایام س��ال کنترل می ش��ود و با توجه به ارتقای شبکه 
زیرساخت و وجود مسیرهای پشتیبان، مشکلی از بابت 
قطعی و اختالالت مقطعی در حوزه اینترنت و موبایل 
نخواهیم داشت. وی افزود: در الیه دسترسی کاربران به 
اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات باید پاسخگو 
باش��ند و در صورت بروز مش��کل، کاربران باید ابتدا از 

شرکتهایی که خدماتتشان را دریافت می کنند 
پیگیری به عمل آورند. اسماعیلی افزود: در حوزه 
ش��بکه ارتباطات زیرساخت کش��ور تیم فنی به 

صورت شبانه روزی، شبکه را تحت کنترل دارد.
افزایش پهنای باند اینترنت برای سال ۹۴

محم��ود واعظ��ی - وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات نیز با اش��اره به کمیته ای که امس��ال 
مختص ایام نوروز تش��کیل ش��ده و قرار اس��ت 
شبانه روزی در نقاط مختلف کش��ور و در تهران 
حضور داشته و شبکه های تلفن ثابت، تلفن همراه 
و اینترنت را کامال زیرنظر بگی��رد تا مردم بدون 
مش��کل و به راحتی بتوانند از امکانات موجود استفاده 
کنند گفته است: یکی از مهم ترین وظایف ارسال فوری 
یک  Bts متحرک )دکل مخابراتی( به جاهایی است که 
تعداد مشترکین افزایش می یابد. همچنین این کمیته 
مشکل ارتباطی را در مناطقی که ترافیک باال می رود با 
افزایش کانال ها به حداقل می رساند. از طرف دیگر در 
ایام عید، بسیاری از مراکز خدماتی- ارتباطی تعطیل 
هستند و ممکن است در تعطیالت دچار مشکل شوند. 
به همین خاطر چنانچه کابل یا ارتباطی در این مراکز 
قطع شود این کمیته باید سریعا آن  را شناسایی کرده 
و نس��بت به رفع آن اقدام کند. وزیر ارتباطات در مورد 
برنامه های مدنظر برای س��ال ۹۴ نیز گفت: براساس 
طرح درنظر گرفته شده، از کل پهنای باند اینترنتی که 
قرار است افزایش یابد، ۸۰درصد به پهنای باند داخلی 
و ۲۰درصد به پهنای بان��د خارجی اختصاص می یابد . 
بنابراین در س��ال جدید ای��ن روند ادام��ه می یابد و با 
پهنای باند بین الملل ۱۷۰گیگابایت بر ثانیه )۲.۵برابر 
س��ال۹۲( و پهنای باند داخلی حدود ۱۷۰۰گیگابایت 
بر ثانیه ش��روع خواهیم کرد. وی ادامه داد: در ابتدای 
سال ۹۴ بالغ بر ۲۵هزار روستا در نقاط مختلف کشور 
صاحب اینترنت می شوند. همچنین قصد داریم تعداد 
شهرهایی که دارای نسل ۳و ۴ اینترنت می شوند را به 
بیش از ۵۰۰ شهر برسانیم تا جایی که پایان سال آینده 
۷۰درصد مردم به این دو نسل دسترسی داشته باشند. 

دوری و دوستی هدیه تکنولوژی های جدید!
چاره حرکات ناشایست در اطفال

والدین موظفند به محض 
دیدن رفتار ناشایست و بی 
ادبانه از کودکش��ان به وی 
تذکر دهند و نگذارند آن را 
تکرار کند و بداند که رفتار 
ناشایس��تی از وی سرزده 

است. 
آرزو صفائی ن��ژاد درب��اره 
اهمیت توجه به رفتار کودکان، اظهارکرد: همیش��ه دستورات را 
به فرزندان خود به صورت غیرش��خصی بیان کنید، چرا که در این 
صورت بین کودک و شما احساس ناخوش��ایندی پدید نمی آید، 
در ضمن زمانی که الزم اس��ت به کودک خ��ود توضیح دهید که 
چرا به محدودیت نیاز اس��ت لذا وقتی کودکان توجیه می ش��وند 
راحت تر می توانند مس��ائل را بپذیرند، اما در غیر این صورت آن را 
مستبدانه تصور می کنند.  وی با اشاره به این مطلب افزود: شناخت 
علت قواعد سبب می شود رفتار مناسب در کودک درونی شود، به 
طوری که تمایالت درونی کودک او را مطی��ع خانواده می کند، از 
این رو برای بیان علت قوانین به ج��ای توضیحات بلند که موجب 
خستگی کودک می ش��ود به طور خالصه به بیان علت بپردازید.  
صفائی نژاد تصریح کرد: هرگاه رفتار کودکی را محدود کردید سعی 
کنید به یک فعالیت قابل قبول دیگر اشاره کنید، زیرا از این طریق 
والدین مس��تبد به نظر نمی رس��ند و در این صورت کودک حس 
نمی کند کسی اختیارش را سلب کرده است و احساس محرومیت 
نمی کند. همچنین بکوشید با کودکان خود واضح و روشن صحبت 
کنید زیرا معم��والً والدین برای ادب کردن فرزن��دان خود با آن ها 
سربسته و مبهم صحبت می کنند، این در حالی است که این گونه 
راهنمایی های کلی برای هر کودک معنای خاصی دارد که باید به 
این مسئله توجه داشت.  این کارشناس کودکان خاطرنشان کرد: 
علت انجام هر کاری را به کودک توضی��ح دهید همچنین هنگام 
انتخاب چیزی، انتخاب های دیگر را نیز به کودک خود معرفی کنید، 
چرا که در بسیاری از موارد می توانید به فرزندتان فرصت یک انتخاب 
محدود ش��ده بدهید تا خودش تصمیم بگیرد تا چگونه دستورات 

شما را اجرا کند از این رو توجه به این نکات ریز حائز اهمیت است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
اینکه بودجه نهایی س��ال ۹۴ صندوق، به 
میزان۸۰۴میلیارد تومان به تصویب رسید، 
گفت: بناداریم تا در س��ال آینده برج هایی 
با ماهی��ت فناوری در کش��ور ایجاد کنیم.  
بهزاد س��لطانی افزود: در حدود یک سال 
و چند ماه اس��ت که صندوق مشغول بکار 
اس��ت و در س��ال ۱۳۹۲ وضعیت شرکت 
های دانش بنیان مناسب نبود که تنها ۵۶ 
شرکت دانش بنیان وجود داشتند، از این رو 
به طور طبیعی، نه شرکت دانش بنیان، نه 
طرح جدی و نه بودجه و اعتبارات خاصی 
به صندوق نوآوری و ش��کوفایی اختصاص 

داشت . 
وی با بیان اینکه رئیس جمهور بودجه قابل 
توجهی به صن��دوق نواوری و ش��کوفایی 
اختص��اص داده اس��ت، اظهار داش��ت: از 
ابتدای ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی تا 
کنون۱۳۳۶ شرکت، توسط معاونت علمی 
و فناوری دانش بنیان شده اند. همچنین از 
این تعداد ۷۰۲ شرکت به صندوق نواوری 
و شکوفایی طرح های خود را برای دریافت 

تسهیالت صندوق ارائه کرده اند. وی با بیان 
اینکه طرح های مصوب ش��ده نیز از ۴۵۱ 
طرح، ۳۲۳ ب��وده و ۵/۱۰۳میلیارد تومان 
تس��هیالت را به خود اختص��اص داده اند، 
گفت: تسهیالت صندوق به صورت اقساط 
ارائه می ش��ود که در حدود ۱.۵ تا ۲ سال 
این اقساط پرداخت می ش��ود. همچنین 
هزینه های غیرمس��تقیم در شرکت های 
دانش بنیان نی��ز وج��ود دارد و رقمی در 
حدود هشتاد میلیون تومان پرداختی این 
هزینه ها به شرکت ها از سوی صندوق بوده 
است. سلطانی با بیان اینکه معموال شرکت 
ها مبالغ باالیی را برای دریافت تسهیالت 
صندوق اعالم می کنند، گفت: اگر ما طرح 
ها را مورد بررس��ی قرار نمی دادیم اکنون 
باید رقمی در حدود دویست میلیارد تومان 
را به آنه��ا اختصاص می دادی��م که تقریبا 
دو برابر رقم تصوب ش��ده ب��رای طرح ها 
اس��ت. ما هم تنها ۵۰درصد نیازشان رامی 
توانیم برطرف کنیم. البته صندوق بنا دارد 
تا در سالهای اول، به صورت سخت گیرانه 

برخورد نکند. 

ارائه قدرتمندترین لیزر جهان 
 

محققان آزمایشگاه ملی الرنس لیورمول موفق به ساخت پرقدرت ترین 
لیزر جهان به کمک چیدمان دیود ها ش��دند. محقق��ان در انجام اولین 

آزمایش موفق به ثبت رکورد قابل توجه ۳.۲ مگا وات شدند.
 برای تولید پرتو لیزر با چنین قدرتی الزم اس��ت ت��ا جهت جلوگیری از 
تولید گرمای بیش از حد و از بین رفتن دیودها، جریان الکتریس��یته به 
طور منقطع یا پالس به دیوده��ا انتقال داده ش��ود.   محققان این مرکز 
برای قدرت بخشیدن به پرتو لیزر با فناوری جدید، تولید گرما به همراه 
لیزر را کاهش دادند؛ این فناوری برای تولی��د پرتو لیزر با قدرت بیش از 
یک پتاوات الزامی است.  »اندی بیرامین« طراح سیستم لیزری دیودی 
در مورد فناوری ب��ه کار رفته در این س��امانه اف��زود: اگرچه تکنولوژی 
تولید لیزر به کمک فلش به پنجاه س��ال قبل باز می گردد، اما به کمک 
 مطالعات دقیق انجام شده این تکنولوژی را به آخرین مرزهای پیشرفته

 رساندیم. 

زیر یک سقف

سالمت

 برج های فناوری سال آینده در سطح شهرها
 ایجاد می شوند

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )شریک( نوبت  دوم 

م الف 35926

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد احداث پروژه عمرانی ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را به صورت مشارکتی با اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارای صالحیت، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم واگذار نماید:

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

زیربنای مجموعه عنوان پروژهردیف
)مترمربع(

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاری )ریال(

مشارکت در احداث اسکلت یک باب مدرسه واقع در سایت محله 1
مهران1 و مجموعه تجاری محله مهران2

15 میلیارد3590

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد ارزیابی به امور 
قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: متقاضیان پس از تکمیل اسناد، حداکثر تا تاریخ 94/1/20 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکتهای 
الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.
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