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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511849067- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001275 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى اکبر دائى على کنجوانى به شــماره 
شناسنامه 25 ملى 1291307761 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 274 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1677 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى شــکراله نوذرى ینگابادى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 349272 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /10/401
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023024900  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000908 مورخ 97/10/19 آقاى بشــیر آقاجان به شماره 
شناسنامه 1270609173 کدملى 1270609173 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 235/10 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 134 فرعى از 4629- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف محمدتقى آقاجان واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 349351 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /10/403
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849093- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001276 مورخ 1397/09/29 هیات اول خانم حورى شــیرین پرور به شماره 
شناســنامه 5244 کدملى 1283542277 صادره از اصفهان فرزند رحیم بر ششدانگ یک باب باغ ویال به 
مساحت 1939/28 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 74 فرعى از 1762 اصلى واقع در بخش شش حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف  عباســعلى صیامپور. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 350483 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/414
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210025985- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001408 مورخ 1397/10/25 هیات اقاى مهرداد آشورى به شماره شناسنامه 898 
ملى 1289515591 صادره از اصفهان فرزند مهدیقلى بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 1762/79 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین صیامپور اشــکاوندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 350516  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /10/416
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849244- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001398 مــورخ 1397/10/24 هیات اقاى محمود ایزدى وصفى به شــماره 
شناسنامه 5 ملى 1199672424 صادره از شــهرضا فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
253/95 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى اســماعیل حیدرى موضوع سند شــماره 54803 مورخ 
51/4/14 دفترخانه 29 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 

م الف: 350450 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/418
ابالغ وقت دادرسى

خواهان جواد احمدى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى سید مجید حسینى  به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1042/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/12/5 ســاعت 10:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 351200/ م الف شــعبه پنجم  امیر آباد حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/420
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/545808 – تاریخ 1397/10/24 – آقاى ایمان لشنى زند فرزند رضا به  استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رســما گواهى گردیده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان  به پالك ثبتى 741/3449  واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 995969 د 
94  که به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم و به موجب سند 4457-1395/12/19 در رهن بانک رفاه مى باشد 
سپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 349209 

اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/421 
حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر لکى سهلوانى بشناسنامه شماره  27  به شرح دادخواست کالسه 2035/97  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان غالمعلى لکى سهلوانى  بشناسنامه 
شماره  10 در تاریخ 09/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- اکبر لکى سهلوانى 
شماره شناسنامه 27 نســبت فرزند  2-سعید لکى سهلوانى شماره شناســنامه 110830009 نسبت فرزند  
3-معصومه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند  4-فاطمه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 848 
نسبت فرزند  5-عزت لکى سهلوانى شماره شناسنامه 108 نسبت همسر، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 

349169  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/422 
حصر وراثت

آقاى / خانم رمضانعلى توکلى گارماســه  بشناســنامه شماره  39  به شــرح دادخواست کالسه 2036/97  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان معصومه توکلى 
گارماسه  بشناسنامه شماره  8 در تاریخ 11/ 1397/06 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- رمضانعلى توکلى گارماسه شماره شناسنامه 39 نسبت فرزند 2- رضا توکلى گارماسه شماره شناسنامه 
347 نسبت فرزند 3- اشرف توکلى گارماسه شماره شناسنامه 48 نسبت فرزند 4-بتول توکلى گارماسه شماره 
شناسنامه 43 نسبت فرزند 5-مریم توکلى گارماسه شماره شناسنامه 1390 نسبت فرزند ، پس از تشریفات 
قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 349165  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/423 
ابالغ رأى

آگهــى راى شــورا - شــماره پرونــده : 131/97 ش 7 ح  شــماره دادنامــه207/97  تاریــخ دادنامه : 
97/6/25درخصوص دعوى خواهان رسول رحیمى دشــتى باوکالت رسول وعلیرضا حق شناس به نشانى 
شاهین شهرخ دکترحسابى فرعى دوم مجتمع الماس طبقه پنجم واحد3به طرفیت آقاى رمضان داورپناه به 
نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ  سى وشش میلیون وهفتصد وچهل وهفت هزاروپانصد ریال 
وجه دوفقره فاکتور ویک فقره صورت باسکول به انضمام مطلق خسارات دادرسى شوراباتوجه به مالحظه 
مستندات ابرازى خواهان وشهادت شــهود واحرازاشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوى خواهان 
رامحمول برصحت دانسته ومســتندا به مواد198- 515- 522- 519قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى وشــش میلیون هفتصدو چهل وهفت هزاروپانصد ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون وچهارصدوپنجاه ونه هزارریال بابت هزینه دادرسى وهزینه حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه قانونى وبااحتساب تاخیرتادیه ازتاریخ اراده دادخواست (97/4/10) تازمان پرداخت درحق 
خواهان صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف بیســت روز قابل واخواهى دراین شورامى باشد 
وپس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى دردادگاه عمومى شاهین شهرمى باشد– م الف 346097  

قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف  شاهین شهر / 10/424 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- محمد قاسمى فرزندشکراله به نشانى خ صیادشیرازى فرعى 9غربى پ 196 2- حمیدولى 
وند فرزندحجت اله به نشانى مجهول المکان  محکوم له:  جعفرآجیالنى بردشاهى به نشانى اقبال الهورى 
2شــرقى پ 15–محکوم به : به موجب راى شــماره 279  تاریخ 27/ 5 / 97 حوزه 4 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیها محکوم هســتند به: محکوم علیه دوم رابه حضوردر یکى 
ازدفاتر اسنادرسمى جهت انتقال رسمى سندیکدســتگاه خودروپژو 405بامشخصات شماره انتظامى 36ت 
259ایران 13وشماره موتور 12490166094وشماره شاسى 263604به نام محکوم له ملزم ومحکوم علیه 
ردیف اول راازباب تسبیب به پرداخت مبلغ 700/000ریال ازباب هزینه دادرسى والصاق تمبربه اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى درحق محکوم له – قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین 
شهر – سعیدمهدى پور –ماده 34 قانون اجراى احکام :همینکه اجراییه به  محکوم علیه  ابالغ شد محکوم 
الیه مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرا 
یى نداند باید ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالى ندارد صریحآ 
اعالم نماید- 346079/م الف قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /10/425 

ابالغ رأى
آگهى راى شــورا - شــماره پرونــده : 193/96 ش 3 ح  شــماره دادنامــه درخصوص دعــوى خواهان 
غالمرضاشاهرجبیان گرگابى فرزندحسن به نشانى گرگاب منطقه صنعتى سازه بتن شاهین به وکالت رسول 

حق شناس فرزندحسن به نشانى شاهین شهرخ دکترحسابى فرعى دوم مجتمع الماس طبقه پنجم واحد3به  
طرفیت آقاى وحید جهانگیرى به نشانى شاهین شهر – خ سعدى شــمالى جنب فرعى 4شرقى – شیشه 
برى پارسیان  به خواسته مطالبه مبلغ 61/615/481 ریال بابت یک فقره فاکتور نظربه این که وکیل خواهان 
درجلسه رسیدگى اظهارداشته خوانده به موجب یک فقره فاکتورکه رونوشت آن درپرونده موجودمى باشد 
على رغم مراجعات مکرر تاکنون ازبدهى خویش امتناع نموده اســت وباعنایت به مفاددادخواست تقدیمى 
اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگى ومالحظه فاکتورهاى ارائه شده وهمچنین موداى شهادت شهودکه 
همگى حکایت ازدین خوانده به خواهان رادارد مستندابه مواد 183قانون مدنى وماده 198قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 61/615/481ریال به انضمام حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه وهزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به درحق خواهان 
محکوم مى نماید .راى صادره غیابى وظرف بیست روز قابل واخواهى دراین شورامى باشد وپس ازآن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى دردادگاه عمومى شــاهین شهرمى باشد– م الف 346096 قاضى شعبه 

سوم  شوراى حل اختالف شعبه  شاهین شهر / 10/426 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 42/97 ش 7 ح  شماره دادنامه125/97 تاریخ 97/4/30درخصوص دعوى 
خواهان آقاى سعیدحق شناس باوکالت رسول حق شناس به نشانى شاهین شهر خ دکترحسابى نبش فرعى 
2مجتمع الماس طبقه 5واحد 23 به طرفیت آقاى محســن عشقى کوپائى فرزند ذبیح اله به نشانى مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ صدمیلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 403599مورخ 93/10/5عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات دادرســى وحق الوکاله وکیل ، شورا باتوجه به مالحظه مستندات 
ابرازى خواهان واحرازاشــتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دعوى خواهان رامحمول برصحت دانسته 
ومستندابه مواد 198- 515- 522- 519قانون آیین دادرسى مدنى وتبصره الحاقى به ماده 2قانون چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ دومیلیون ودویست 
وپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسى وهزینه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونى وبااحتساب تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک ( 93/10/5)تازمان پرداخت درحق خواهان صادرواعالم مى نماید .راى صادره غیابى 
وظرف بیست روز قابل واخواهى دراین شورامى باشــد وپس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
دردادگاه عمومى شاهین شهرمى باشــد . م الف 347716 غالمرضاشکوهى – قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه هفتم شاهین شهر / 10/427 
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 97 / 517 ش 11 ح  شــماره دادنامه 635 – 4 / 10 / 97 درخصوص 
دعوى خواهان بانک مهراقتصادبه نمایندگى جوادتک روستا به وکالت مریم موثق سیچانى نشانى شاهین 
شهرخیابان فردوسى روبه روى مسجدالمهدى بانک مهراقتصاد بطرفیت خواندگان  1- سلمان هادى زاده 
بروجنى فرزند بهرام 2- زرین تاج منصورى بروجنى فرزند حسن هردوبه نشانى مجهول المکان به خواسته 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 194/709/133ریال  بخشى از وجه یک فقره چک عهده ى 
بانک صادرات  به شماره 062604مورخ  97/4/5 باتوجه به محتویات پرونده وفتوکپى مصدق ضمائم پیوستى 
وازآنجایى که وجوداصل مســتنددعوى دریدمدعى داللت بربقاء دین براشتغال ذمه خواندگان واستحقاق 
خواهان نســبت به دریافت وجه آن راداشــته وخواندگان دلیل ومدرکى بربرائت دین وبرائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اند وایرادویادفاع موثرى درقبال خواســته خواهان ومستندات وى به عمل نیاورده اند .بنابراین 
شورادعوى مطروحه ازناحیه خواهان راواردومستندابه مواد 313و310قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 
2قانون صدورچک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ومواد 198- 519- 522 ازقانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى خواندگان ومتضامنا 
به پرداخت مبلغ 194/709/133ریال  بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 3/123/860ریال  بابت هزینه 
دادرســى ومبلغ 485/000ریال  بابت الصاق تمبر وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونى به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه وتاریخ سررســیدچک 97/4/5لغایت  زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى  بانک مرکزى  با 
محاسبه دایره اجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف وهزینه هاى نشرآگهى محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر 
مى باشد. 346092 /م الف مجیدهادى - قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /10/428 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 516 ش 11 ح  شــماره دادنامه 633 – 4 / 10 / 97 درخصوص 
دعوى خواهان بانک مهراقتصادبه نمایندگى جوادتک روستا به وکالت مریم موثق سیچانى نشانى شاهین 
شهرخیابان فردوسى روبه روى مسجدالمهدى بانک مهراقتصاد بطرفیت خوانده 1- وفاحمیداوى دورقى 
فرزندناصر 2- کرمعلى نادیان فرزندمحمدصادق هردوبه نشانى مجهول المکان به خواسته محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 124751299ریال بخشى ازوجه ویک فقره چک عهده ى بانک سینا 
به شماره 450269مورخ 96/6/11وخســارات تاخیرتادیه وهزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل باتوجه به 
محتویات پرونده وفتوکپى مصدق ضمائم پیوســتى وازآنجایى که وجوداصل مستنددعوى دریدمدعى 
داللت بربقاء دین براشتغال ذمه خواندگان واستحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن راداشته وخواندگان 
دلیل ومدرکى بربرائت دیــن وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند وایرادویادفاع موثرى درقبال خواســته 
خواهان ومستندات وى به عمل نیاورده اند .بنابراین شورادعوى مطروحه ازناحیه خواهان راواردومستندابه 
مواد 313و310قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77مجمع تشــخیص مصلحت نظام ومواد 198- 519- 522 ازقانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى خواندگان ومتضامنا به پرداخت مبلغ 124/751/299ریال بابت 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ 2/559/390ریال بابت هزینه دادرسى ومبلغ 570/000ریال بابت الصاق تمبر 
وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونى به انضمام خسارت تاخیرتادیه وتاریخ سررسیدچک 96/6/11لغایت 
زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى  بانک مرکزى  با محاسبه دایره اجراى احکام مدنى شوراى حل 
اختالف وهزینه هاى نشرآگهى محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 346089 /م الف مجیدهادى-  

قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /10/429 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 303/97 ش 8 ح  شــماره دادنامه97/8/30/506 تاریخ 97/8/12 
درخصــوص دادخواســت خواهــان نیمافاضل فرزند عبدالحســین به نشــانى شــاهین شــهر خانه 
کارگراستخرقصرقو باوکالت نســرین بیدرام فرزندناصر به نشانى شاهین شــهرخ فردوسى بین فرعى 
5و6غربى مجتع هما واحد8به طرفیت علیرضاهاشــمى به نشــانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 80/000/000ریال به استنادسه فقره ســفته به شماره هاى 483272و611305و447923وهزینه 
هاى دادرســى وتاخیرتادیه وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بدین شرح که خواهان اظهارداشته 

درتاریخ سررسیدسفته به خوانده مراجعه نموده ولى خوانده ازپرداخت دین خودبه دالیل واهى استنکاف 
نموده نظربه اینکه خوانده درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده ودلیلى برپرداخت دین ویابرائت ازذمه خویش 
ابرازنداشته ونســبت به دعواومدارك موجودایراد وتکذیب به عمل نیاورده ، مستندات یادشده دراشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد ، شورابااستصحاب بقاى دین استحقاق خواهان برمطالبه خواسته 
راثابت تشخیص داده وبااســتنادبه مواد198- 515- 519- 520- 522قانون آیین دادرسى مدنى وماده 
309ناظربه ماده 249قانون تجارت وقاعده تسبیب وماده 1301قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 80/000/000ریال برابذاصل خواسته ومبلغ 1/000/000ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
وتاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواســت مورخ 97/6/13لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمى 
ازسوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد وپرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرمى گردد.  راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجــدى نظر خواهى درمحاکم 
قضایى شاهین شهرمى باشد. 346084 /م الف حبیب اســالمیان - قاضى  شعبه هشتم محاکم عمومى 

حقوقى شاهین شهر /10/430 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97/194 ش 8 ح  شماره دادنامه97/6/25/319 درخصوص دادخواست 
خواهان آقاى محمدحسین گشتى مازارفرزندعلى به منشانى شاهین شهر خیابان فدك 5شرقى پ 11به 
طرفیت خانم آسیه پیرمردونه چگنى به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000ریال  
به استناد پرینت حساب ناشى ازاشــتباه واریزى ومطلق خسارات وهزینه دادرسى بدین شرح که خواهان 
اظهار مى دارد اشتباها اقدام به واریزمبلغ خواسته ازحســاب بانکى خود به حساب خوانده نموده است که 
على رغم ابالغ بانک به نامبــرده ازعودت آن امتناع مى نماید لذادرخواســت صدورحکم به محکومیت 
خوانده به مبلغ خواسته رادارم . نظربه این که على رغم ابالغ قانونى وضمایم آن خوانده درجلسه دادرسى 
حاضرنگردیده والیحه اى ضمیمه ننموده است ودلیلى برپرداخت دین یابرائت ذمه خویش ارائه نگردیده 
است شوراپس ازبررسى پرونده ومدارك ضمیمه به استناد اســتعالم بانک سینا به شماره 311/39مورخ 
97/6/10 خواسته خواهان راثابت تشخیص داده وبااستنادبه مواد198- 515- 519- 520- 522قانون 
آیین دادرسى مدنى وماده265قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
برابراصل خواسته ومبلغ  375/000 ریال  بابت هزینه  دادرسى درحق خواهان صادرمى نماید . راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدى نظر خواهى درمحاکم قضایى شاهین شهرمى باشــد. 342736/م الف حبیب اسالمیان - قاضى  

شعبه هشتم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر / 10/431 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511839036- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001237 مورخ 1397/09/26 هیات اقاى محمدباقر شکل ابادى حبیب ابادى 
به شماره شناسنامه 10 ملى 6609786747 صادره از برخوار فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 112/5 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه 
مونس چم انگیز. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 

334481 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/261
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511839387- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001268 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى مهدى قضاوى خوراســگانى به 
شماره شناســنامه 140 ملى 1291326741 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 445 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس 
چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/29 م الف: 335670 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/276
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139760302210001411- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001411 مورخ 1397/10/25 هیات اقاى امیر دانشمند خوراسگانى به شماره 
شناسنامه 332 ملى 1291485821 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا بر ششدانگ یک درب باغ مشجر به 
مساحت 1594 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2177 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم بیگم کاظمى راشنانى احدى از ورثه مرحوم سیف 
اله کاظمى راشنانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 

351167 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/433

مدیر گروه فرهنگى تبلیغى ســفیران سرزمین آفتاب دفتر 
تبلیغات اســالمى اصفهان گفت: پیروزى انقالب اسالمى 
رویدادى ماندگار اســت که تمام دنیا را تحت  تأثیر خود قرار 
داده واکنون که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى شکوهمند 
انقالب اسالمى هستیم، دشمنان قسم خورده انقالب به ویژه 
آمریکا و رژیم صهیونیستى تصمیم گرفته اند تا به هر شکل 

ممکن این شیرینى را به کام ملت ایران تلخ کنند.
حجت االسالم و المســلمین محمد قیصرى بیان کرد: از 
آنجا که کودکان و نوجوانان سرمایه هاى نظام آینده انقالب 
اسالمى هســتند و چون از فطرتى پاك و خداجو برخوردار 
هستند،در صورت پرورش صحیح مى توانند کشور را در برابر 

همه تهدیدهاى ابرقدرتان منفعت طلب و زورگو بیمه کنند.
قیصرى افزود: دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با همکارى 
مؤسسه فرهنگى سفیران سرزمین آفتاب، اقدام به برگزارى 
جشنواره «بچه هاى انقالب» با شعار «افتخار به گذشته، امید 
به آینده» کرده است. قیصرى یکى از اهداف این جشنواره را 
معرفى چهره هاى جدید در عرصه مربیگرى کودك و نوجوان 
عنوان کرد و گفت: تبیین دستاوردهاى انقالب اسالمى و ارائه 
کارنامه 40 ساله نظام اسالمى به دانش آموزان با استفاده از 
قالب هاى نوین تبلیغى و ایجاد عالقه مندى به نظام و انقالب 
در دانش آموزان با مقایســه نظام ســتم شاهى و حکومت 

اسالمى، از جمله دیگر اهداف این جشنواره است.

معاون امــور هنــرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: پردیس سینمایى 
سیتى سنتر به عنوان محل اکران فیلم هاى جشنواره فجر 

در اصفهان انتخاب شد.
محمدعلى جعفرى اظهارکرد: بر مبناى تصمیم گیرى در 
شوراى سیاستگذارى نهمین دوره برگزارى جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان که با حضور اعضا و مدیران پردیس هاى 
سینمایى سیتى سنتر و ساحل برگزار شد، پردیس سینمایى 
سیتى سنتر به عنوان محل اکران فیلم هاى این جشنواره 

انتخاب شد.
معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه این تصمیم گیرى 
در راستاى واسپارى امور به بخش خصوصى انجام شده، 
تصریح کرد: نهمین دوره برگزارى جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان از 12 تا 22 بهمن ماه، همزمان با برگزارى سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر در این شهر برگزار خواهد شد.

وى افزود: فیلم هاى جشــنواره فجر در اصفهان، پس از 
امضاى تفاهمنامه با ســازمان سینمایى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در ســالن هاى سینمایى اصفهان اکران 
خواهد شد. وى افزود: پس از انعقاد تفاهمنامه، فیلم هایى 
که قرار است در اصفهان اکران شود به اطالع عموم مردم 

خواهد رسید.

جشنواره بچه هاى انقالب در 
اصفهان برگزار مى شود

پردیس سیتى سنتر، میزبان 
اکران فیلم هاى جشنواره فجر 

برگزارى جشنواره 
«شهر برفى» در افوس 

شهردار افوس از برگزارى جشنواره« شهر برفى» در این 
شهر خبر داد و گفت: از همه حجم سازان و عالقه مندان 
به حجم هاى برفـى دعوت مى شـود در این بـرف آورد 
شرکت کنند. روح ا... بابایى با اشـاره به بارش هاى اخیر 
برف در شـهر افوس اظهار کرد: سـومین دوره جشنواره 
ملى «شهر برفى» 25 و 26 بهمن ماه به میزبانى استان 
اصفهان در پیسـت اسـکى منطقه گردشـگرى افوس 

برگزار مى شود.

پایان ساخت 
کشتارگاه صنعتى نجف آباد

ساخت اولین مرحله کشتارگاه صنعتى نجف آباد با بیش 
از هشت میلیارد تومان هزینه به پایان رسید.

شهردار نجف آباد گفت: ســالن اصلى کشتارگاه داراى 
مساحتى بیش از 2650متر مربع در دو طبقه، آغل، سالن 
پیش ســرد، بخش فرآورى ضایعات و قســمت ادارى 
با مســاحت 530 مترمربع، از جمله بخش هاى در نظر 
گرفته شده براى کشتارگاه صنعتى نجف آباد محسوب 
مى شوند.مســعود منتظرى در خصــوص تأمین آب 
کشــتارگاه نیز افزود: با مذاکرات صورت گرفته، آب و 
فاضالب استان متعهد به تأمین آب آشامیدنى و مصرفى 
به اندازه 500 مترمکعب در 24 ســاعت شده است. وى 
گفت: پساب کشتارگاه نیز در تصفیه خانه که هم اکنون 
فنداسیون آن به پایان رسیده است، تصفیه و به مصرف 

فضاى سبز کشتارگاه مى رسد.

خبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در آیین تجلیل 
از صادرکننــدگان نمونه اســتان اصفهان که 
با حضور گســترده تولیدکننــدگان، فعاالن 
اقتصادى، نمایندگان مردم اســتان اصفهان 
در مجلــس شــوراى اســالمى و... در تاالر 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان بر پا شده بود با تبریک به 
صادرکنندگان نمونه اســتان اصفهان گفت: 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان ســربازان خط 
مقدم اقتصادى و پیشــران صادرات در سال 
آینده مى توانند باشند که البته این امر نیازمند 

برنامه ریزى است.
رضا رحمانى خواســتار برنامه هاى عملیاتى از 
ســوى فعاالن اقتصادى براى صادرات شد و 
گفت: امروز به عنوان وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت از فعاالن اقتصــادى و تولیدکنندگان 
اســتان اصفهان که 10 درصد صنعت در این 
استان اســت مى خواهم تا با ارائه راهکارها، ما 

را یارى دهند. 
وى آمادگــى خود بــراى تفویــض اختیار به 
استاندار اصفهان براى تسریع در روند فعالیت 
فعاالن اقتصادى و تولیدکنندگان را اعالم کرد 
و افزود: همه مســائل و مشکالتى که فعاالن 
و تولیدکنندگان اســتان اصفهان در این آیین 

مطرح کردند را پیگیــرى خواهیم کرد و البته 
مواردى را که مربوط به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است هم مى توانیم با تفویض اختیار، 

تغییر نگرش و... حل کنیم.
وى با تأکید بر اینکه امروز ما دچار جنگ شدید 
اقتصادى هســتیم که در کنار آن جنگ روانى 
هم وجود دارد، گفــت: راه مقابله با این جنگ 
و تحریم، حفظ کارخانجــات موجود، تولید و 

اشتغال است.
رحمانــى با بیــان اینکه در اســتان اصفهان 
کارخانجات خوبى وجــود دارد که هم تولید و 
هم فروش دارند ولى مشکل سرمایه در گردش 
دارند، افزود: نباید به تولید بى مهرى شده و باید 
همه از ظرفیت ها براى حفظ تولید تالش کنند 
و حتى اگر بانکى مى خواهــد واحد تولیدى را 

تملک کند نباید تعطیل شود.
وى خاطرنشــان کرد: مــا براى مــواد اولیه، 
نقدینگى و فروش برنامه داشته و امسال پروژه 
صادرات به کشورهاى همســایه را در برنامه 
داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت مى گوید: 
ما با 15 کشور، همســایه آبى و خاکى هستیم 
که مجموعاً 1200 میلیــارد دالر واردات دارند 
که از این میــزان، 2/1 درصــد آن از واردات 
کشورمان است که اگر این میزان به 4 درصد 
برسد، صادرات صنعتى دو برابر خواهد شد و این 

با برنامه ریزى دست یافتنى است. همچنین ما با 
اتاق هاى چین و هند هم مذاکراتى داشته و از 
فرصت هاى بازسازى کشورهاى عراق و سوریه 

نیز مى توانیم استفاده کنیم.
رحمانــى گفــت: در دوره جدیــد، صــدور 
دســتورالعمل در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت بسیار کاهش یافته اما در برخى موارد، 
اجتناب ناپذیر است ولى سعى داریم بخشنامه ها 

متناقض صادر نشود.
وى از تدوین نحوه تجلیــل از صادرکنندگان 
نمونه در وزارت صنعــت، معدن و تجارت خبر 
داد و گفت: اگر این دستورالعمل تدوین و قانونى 
شود که طى آن امتیازاتى براى صادرکنندگان 

نمونه مدنظر خواهد بود اجرایى مى شود.
رحمانى از همه فعاالن اقتصادى در اســتان 
اصفهان و برگزارکنندگان این آیین، قدردانى 

کرد و اظهار امیدوارى کرد مشــکالت در این 
بخش برطرف شود. 

■■■
استاندار اصفهان هم در این آیین، اصفهان را 
مظلوم و محروم خواند و گفت: اصفهان فقط 
پل غدیر و... نیســت که مهمانان این مسیر را 
طى مى کنند بلکه در چند کیلومترى اصفهان، 
محرومیت دیده مى شــود و وضعیت چندان 

خوب نیست.
عباس رضایى کار تولید را بسیار سخت مى داند 
و مى گوید: کار تولید بسیار سخت است اما کار 
سخت از دست مردان سختکوش برمى آید که 
الزمه انســان بودن نیز، وجود سختى است. 

بنابراین به هیچ عنوان نترسید.
وى تأکید کرد: امروز آنقدر گفته شــده که در 
اصفهان بروکراسى 120 درصد اجرا مى شود 
که برخى مدیران خود باور کرده اند که اصفهان 
سرمایه گریز است. بنابراین در بیان کلمات دقت 

کنید تا اصفهان را سرمایه گریز ندانند.
رضایى بــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
توصیه کــرد: تیمى تشــکیل و مشــکالت 
جمع بندى و به کمیته رفع موانع تولید داده شود.

■■■
رئیس خانــه صنعت، معدن و تجــارت ایران 
که رئیس اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 

کشاورزى اصفهان هم هســت نیز گفت: 25 
سال است از صادرکنندگان نمونه در آیینى با 
اهداى تندیس قدردانى مى شود و هیچ امتیازى 

براى آنان قائل نمى شویم.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: تأمین اجتماعى 
امروز دفاتر کارگــران را مهــر نمى کند و ما 

نمى دانیم به چه کسى باید شکایت کرد.
رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان مى گوید: ما 9 سال است 
که در استان اصفهان، صادرکننده جوان داریم 
که باید تعدادشان در کشور افزایش یابد و اینها 
مى توانند رونق اقتصادى در کشور ایجاد کنند و 

کشور را نجات دهند.
■■■

رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان اظهار کرد: هر ساله از فعاالن 
اقتصادى و صادرکننــدگان در آیینى تجلیل 
مى شود که امسال نیز 50 صادرکننده انتخاب 
و از 30 صادرکننــده نمونــه اســتان که پنج 
صادرکننده در ســطح ملى بودند در این آیین 

با اهداى تندیس، تجلیل مى شود.
اسرافیل احمدیه اظهار امیدوارى کرد با تفویض 
اختیار وزیر به اســتاندار مســائل و مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صنعتگران در 

استان اصفهان برطرف شود.

استاندار اصفهان در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان عنوان کرد:

مدیران هم باور کرده اند اصفهان سرمایه گریز است
ساسان اکبرزاده


