اخبار

کوتاه

مشاركت توام با سود
برای شهر و سرمایهگذاران

مد یــر عـــامل ساز مـــان سرما یـ ـهگذاری و
مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان،
گفــت :مدیریت شــهری بــه دنبــال ایجــاد مدیریت
واحد در حوزه سرمایهگذاری است.
شــهرام رئیســی بــا بیــان اینکــه مشــارکت و توســعه
بایــد بــه یکدیگــر متصل باشــند ،افــزود :الزم اســت
مشــارکت توام با ســود به نفع ســرمایه گذار باشــد،
در واقــع شــرایط بازی ُبــردُ -برد بــرای ســرمایه گذار
و شــهرداری به عنــوان نماینــده شــهروندان فراهم
شود.
وی با اشاره به دیگر راهکارهای جذب سرمایهگذار
گفــت :نتیجــه ســرمایهگذاریهای گذشــته باید به
ســرمایه گــذاران نشــان داده شــود؛ زیــرا ایــن مهم
میتوانــد باعــث ترغیب و تشــویق ســرمایه گــذاران
داخلی و خارجی شود.

برگزاری جلسه ستاد استقبال
نوروزی منطقه 15
مدیــر منطقــه  15شــهرداری اصفهــان بــا
تا کیــد بــر ضــرورت تــاش همــه جانبــه به
منظور آمادگی کامل و فراهم ساختن بستر مناسب
جهت پذیرایی شایسته از میهمانان نوروزی ،گفت:
سیاست ما این است که شــهر اصفهان را به عنوان
یــک شــهر گردشــگر معرفی کنیــم و لــذا همــکاری و
هماهنگــی تمامــی واحدهای شــهرداری در جهت
بهبــود نمــا و منظــر شــهری ،ایجــاد ایســتگاه هــای
راهـــنمای مســافر ،تامیــن امنیــت محــل اســکان
مسافـــران ،ســاماندهی و رنــگ آمیــزی تابلوهــای
راهنمـــای شهری و جداول ،خط کشــی خیابان ها
و ...و حفظ نام و اعتالی جایگاه شهر اصفهان باید
در اولویت های کاری این ستاد قرار گیرد.
امیــری افــزود :بایــد شــرایط بــه گونــه ای فراهــم
شــود که همه ارگان هــا از جمله :شــهرداری ،هالل
احمر ،آتش نشــانی ،نیــروی انتظامــی و  ...با تالش
مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات،
درصــدد فراهــم آوردن بســتری مناســب جهــت
رفاه حال مســافران و میهمانــان عزیز در ایــام نوروز
باشند.

به سبک ایرانی-اسالمی صورت می گیرد؛

طراحیویژهسالناجتماعات گلستانشهدا
مـع ـــاون عـم ــران شـهـ ــری
شه ــردار اصـفـــهان ،گفــت:
ســالن اجتماعــات گلســتان شــهدا به
دلیل همجواری با تخت فوالد با طرح و
معماری ویژه به سبک ایرانی-اسالمی
احداث میشود.
ایرج مظفر با بیان اینکه ســالن جدید
در فضایی به مســاحت  ۹هزار مترمربع
در جنوب شرقی گلستان شهدا پیشبینی شده است،
افزود :عملیــات اجرایــی پارکینگ ،فونداســیون ســالن
اجتماعــات گلســتان شــهدا و رواقهــای پیرامونــی آن
تا کنون ۸۵درصد پیشرفت داشته است.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهــان با بیــان اینکه
پارکینگ این طرح بــه وســعت  ۳۵۰۰مترمربع ،ظرفیت

04

پــارک  ۱۵۰خــودرو را دارد ،تصریــح
کــرد :ترافیــک معابــر اطــراف گلســتان
شــهدا با احداث ایــن پارکینگ کاهش
مییابد.
مظفر بــا بیــان اینکــه بودجه مناســبی
بــرای بـ ــخشهای مختل ــف پــروژه از
ســوی شهـــرداری اصفهــان ،بنیــاد
شــهید و استـــانداری پیش بینی شده
اســت ،گفــت :بــرای تکمیــل احــداث پارکینگ و ســالن
اجتماعــات  ۳میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومان اعتبــار نیاز
است.
ویخاطرنشان کرد:سالناجتماعات گلستانشهدابه
دلیل همجواری با تخت فوالد با طرح و معماری ویژه به
سبک ایرانی-اسالمی احداث میشود.

با نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت محقق شد؛

كاهشتخلفاترانندگیدر بزرگراههایشهر

معاون حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری اصفهان با اشــاره
به اینکه کل رینگ سوم شهر اصفهان
مجهز بــه دوربین های کنترل ســرعت
اســت و دوربین هــای پال ک خــوان نیز
رصد مــی شــوند ،گفت :خوشــبختانه
بــا نصــب دوربیــن هــای ثبــت تخلــف
ســرعت ،شــدت تخلفــات رانندگــی به
شــدت کاهش پیدا کرده و شــاهد کاهش  ۳۰درصدی
تصادفات رانندگی طبق اعالم پلیس راهور در بزرگراهها
بوده ایم .علیرضا صلواتی با تا كید بر اینكه شهر اصفهان
با توجــه به توســعه شــبکه معابــر طی ســال هــای اخیر
به جهــت ایجــاد شــریان هــای شــهری و بــزرگراه ها بر
اســاس طرح تفصیلی ،گام های بلندی برداشــته که از

جمله این اقدامات تکمیل حلقه سوم
ترافیکــی شــهر اصفهــان بــوده اســت،
به کاهش تصادفات منجــر به فوت در
شهر اصفهان اشاره و ادامه داد :رعایت
قوانین رانندگی کمک می کند شهری
ایمــن داشــته باشــیم .در بــزرگراه هــا
باید سرعت مطمئنه را رعایت کرد ،ا گر
ســرعت خودروها بر اســاس تابلوهای
هشــدار دهنده باشــد ،هیچ گونه تصادفــی در بزرگراه
ها اتفــاق نخواهــد افتــاد .وی گفــت :در بــزرگراه های
درون شــهری نهایت ســرعت  ۷۰تــا نهایــت  ۹۰کیلومتر
است که البته بستگی به بزرگراه ها و تابلوهای هشدار
دهنده متفاوت است و امیدواریم رانندگان با رعایت آنها
ترافیک راحت تر و رانندگی ایمن تری داشته باشند.

شهر

شماره3101
سال
3117
سیزدهم،شماره
چهاردهم،
سال
یکشنبه
پنجشنبه
1396
دی1396
321دی

به منظور رفاه شهروندان در دست اجراست؛

اجرایسهپروژهبزرگساماندهیمشاغلمزاحم
مدیرعامــل ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه نمایشگاه
موتورســیکلت و دوچرخه ،گفت :ا کنــون مغازه های
فروش موتورسیکلت در خیابان ســروش ،الله و جی
قرار دارد که به دلیل ایجاد سد معبر موجب نارضایتی
شهروندان شده است .كشاورز راد ادامه داد :از همین
رو برای ساماندهی این مغازه ها جلساتی با اتحادیه
صنــف فروشــندگان موتورســیکلت و دوچرخــه برگزار
شــد و فروشــگاهی برای این مهم در نظر گرفته شــد.
وی با اشاره به اینکه زیربنای مکان جدید نمایشگاه
موتورســیکلت و دوچرخــه  ۷۴هزار مترمربــع و دارای
 ۲طبقــه پارکینگ اســت ،توضیــح داد :یــک طبقه در
زیرزمین اول این پــروژه به انبار ،طبقــه اول و همکف
آن نیز به عنوان فروشــگاه های موتورسیکلت و لوازم
یدکی در نظر گرفته شــده اســت .كشــاورز راد با اشاره
به اینکــه طراحی فاز دوم این پــروژه در مراحل پایانی
اســت ،گفــت :در صورتــی که طــرح ایــن پــروژه آماده
شود ،کلنگ عملیات اجرایی این نمایشگاه بر زمین
زده می شــود .بــه گفتــه وی احــداث این نمایشــگاه
میتوانــد در کاهــش ترافیــک و بهبــود ســیما و منظر
شهری موثر باشد.
مدیرعامــل ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل
شــهری شــهرداری اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه

آ گهی حصر وراثت
خانم نازدار کرمی خان جمالی دارای شناسنامه شماره  312به شرح دادخواست به کالسه 3088/96
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا هراتی به
شناسنامه  2در تاریخ  1367/7/6اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصراستبهمادر وپدر بهاسامی-1:نازدار کرمیخانجمالیبهش.ش 312نسبتبامتوفیفرزند-2
نور علی هراتی به ش.ش 713نسبت با متوفی فرزند الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32798 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم صدیقه محمدی دارای شناسنامه شماره 4به شرح دادخواست به کالسه 3035/96از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بهرام محمدی به شناسنامه 15
در تاریخ  96/9/22اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
به دو پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامی -1:اصغر محمدی به ش.ش 88نسبت با متوفی فرزند-2
علی محمدی به ش.ش  10نسبت با متوفی فرزند -3مهری محمدی به ش.ش  1263نسبت با متوفی
فرزند -4مرضیه محمدی به ش.ش 36نسبت با متوفی فرزند -5شهرزاد محمدی به ش.ش 4نسبت
بامتوفیفرزند-6فاطمهمحمدیبهش.ش 1157نسبتبامتوفیفرزند-7فاطمهحسینیبهش.ش
 46نسبتبامتوفیهمسروالغیر.اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور رادر یکنوبتآ گهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32806 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای کریم سلطانی ایچی دارای شناسنامه شماره 6به شرح دادخواست به کالسه 3034/96ح 10از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان رحیم سلطانی ایچی به
شناسنامه  103در تاریخ  95/1/26اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به سه پسر و سه دختر به اسامی -1 :محمدرضا ســلطانی ایچی به ش.ش  336نسبت با
متوفی فرزند -2علیرضا سلطانی به ش.ش 200نسبت با متوفی فرزند -3کریم سلطانی ایچی به ش.ش
 6نسبت با متوفی فرزند -4توران سلطانی ایچی به ش.ش  4نسبت با متوفی فرزند -5شهناز سلطانی
ایچیبهش.ش 24نسبتبامتوفیفرزند-6فخریسلطانیایچیبهش.ش 217نسبتبامتوفیفرزند
والغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکســی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32807 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم عاطفه وکیلی محمودصالحی دارای شناســنامه شماره  5750034976به شــرح دادخواست به
کالسه  3036/96از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان
محمد مراد وکیلی محمود صالحی به شناســنامه  239در تاریخ  95/12/1اقامتــگاه دایمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر یک همسر و مادر به اسامی:
 -1علی وکیلی محمود صالحی به ش.ش  5750068714نســبت با متوفی فرزند -2الهه وکیلی محمود
صالحی به ش.ش  1273993713نســبت با متوفی فرزند -3عاطفه وکیلی محمود صالحی به ش.ش
 5750034976نسبت با متوفی فرزند -4الهام وکیلی محمود صالحی به ش.ش  1150110163نسبت با
متوفیفرزند-5زینتصالحیبهش.ش 381نسبتبامتوفیهمسر-6شاهزادهصالحیبهش.ش231
نسبت با متوفی مادر والغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32808 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم مهرنوس کریمیان دارای شناسنامه شــماره  3356به شرح دادخواست به کالســه  3038/96از
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدعلی کریمیان
به شناســنامه  6040در تاریــخ  96/10/5اقامتگاه دایمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به اســامی -1 :حکمت کریمیان به ش.ش 3237
نسبت با متوفی فرزند
 -2مهرنوس کریمیان بــه ش.ش  3356فرزند  -3اورانوس رضانیا ش.ش  254همســر متوفی والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم

مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهان با اشـاره به اینکه مشـاغل مزاحم
در سـطح شـهر بـرای شـهروندان مشـكالتی را ایجـاد مـی کند ،گفت :هر شـغلی که در مکان مناسـب نباشـد و
باعـث سـروصدا ،ترافیـک و مختـل شـدن آسـایش شـهروندان شـود ،جزو مشـاغل مزاحم محسـوب می شـود .اصغر
کشـاورز راد بـا تاکیـد بـر اینکه برای آشـنایی شـهروندان با مشـاغل مزاحم ،فعالیت های ویژه ای در سـطح شـهر انجام
شـد ،اظهارکـرد :در یـک مـاه گذشـته بـا همـکاری کمیتـه فرهنـگ شـهروندی تابلوهای سـطح شـهر به معضل مشـاغل
مزاحم اختصاص داده شـد و مسـتندهایی در این باره پخش شـد .وی احداث پروژه های بزرگ نمایشـگاه موتورسـیکلت
و دوچرخه ،بازار خواربار و خشـکبار و بازار گل و گیاه را در این راسـتا عنوان كرد كه به منظور رفاه و آسـایش شـهروندان
اجرا می شود.
ســاماندهی بــازار خواربار و خشــکبار گفــت :بــا توجه به
شناسایی مشاغل مزاحم از ســوی شهرداری اصفهان،
طبــق آمــار بیشــترین معضــل شــهروندان وجــود بــازار
خشــکبار در خیابــان جهــاد و ولیعصــر بــود ،از همین رو
شــهرداری اصفهــان ســاماندهی این بــازار را در دســتور
کار خــود قــرار داد.كشــاورز راد ادامــه داد :بــازار خواربار و
خشــکبار در ضلع شــرقی میدان مرکزی میوه و تره بار به
مساحتی حدود  ۱۴هکتار در  ۵محور در دست اجراست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور اول ایــن پــروژه بیــش از
 50درصد پیشــرفت داشته اســت ،گفت :محور اول این
پــروژه اوایل ســال آینده تکمیل می شــود .بــه گفته وی
در بــازار خواربار و خشــکبار  ۱۱۴ســوله بــرای انبــار ،دفاتر
اداری ،نگهبانی ،ســرایداری ،خیابان هایی با عرض ۳۰
متر برای ورود خودروهای سنگین به سوله ها و خیابانی

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32813 /

شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای عبدالرســول گوهریان دارای شناسنامه شــماره  1904به شــرح دادخواست به کالســه 3039/96
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده وچنین توضیح داده که شــادروان حســن گوهریان
بــه شناســنامه  16007در تاریــخ  96/8/15اقامتگاه دایمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک دختر به اســامی -1 :عبدالرســول گوهریان ش.ش  1904فرزند
 -2مرتضی گوهریــان ش.ش  480فرزند  -3زینــت گوهریــان ش.ش  810فرزند متوفی والغیــر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32814 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم زهرا باب الخانی کبوترآبادی دارای شناسنامه شماره 1270608861به شرح دادخواست به کالسه
 3041/96از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد
شیرازی نســب به شناســنامه  15در تاریخ  96/8/7اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به اسامی -1 :زهرا باب الخانی کبوتر آبادی ش.ش  1270608861همسر
متوفی  -2زینت داســتان پور حســین آبادی ش.ش  6مادر متوفی  -3غالمرضا شیرازی نسب ش.ش
 11391پدر متوفی والغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32816 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای ســعید رضوانی دارای شناســنامه شــماره  314به شــرح دادخواســت بــه کالســه  3040/96از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان ایران تبردار سیچانی به
شناسنامه  192در تاریخ  96/7/8اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به یک پسر یک دختر و همسر به نام ذیل -1 :ســعید رضوانی سیچانی ش.ش  314فرزند
 -2سهیال رضوانی سیچانی ش.ش  1059فرزند -3محمد رضوانی سیچانی ش.ش  285همسر متوفی
والغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکســی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32817 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای علی اصغر نفر ده سرخی دارای شناسنامه شماره  1555به شرح دادخواست به کالسه 3044/96
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه قاراخانی ده
سرخی به شناسنامه  32در تاریخ  96/4/24اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به اسامی یک پسر و 4دختر و همسر به نام های ذیل -1:علی اصغر نفرده سرخی
ش.ش  1555فرزند والغیر -2 .عصمت نفرده سرخی ش.ش  153فرزند والغیر -3نصرت نفرده سرخی
ش.ش  1442فرزند والغیر -4عفت نفرده سرخی ش.ش  35628فرزند والغیر
 -5عزت نفر ش.ش  20همسر متوفی والغیر  /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32818 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای محمدباقر عبدالرضائی دستجردی دارای شناسنامه شماره 26182به شرح دادخواست به کالسه
 3042/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصرت اله
خان عبدالرضائی دستجردی به شناسنامه  33در تاریخ  81/4/15اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به اســامی  4پســر و دو دختر و همســر به نام های ذیل:
 -1اسماعیل عبدالرضایی دستجردی ش.ش 127فرزند -2عباسعلی عبدالرضایی دستجردی ش.ش
 96فرزند  -3محمدباقــر عبدالرضایــی دســتجردی ش.ش  26182فرزند  -4محمدرضــا عبدالرضایی
دســتگردی ش.ش  12494فرزند  -5طاهــره عبدالرضایی ش.ش  20141فرزنــد  -6طیبه عبدالرضایی
دســتجردی ش.ش  6007فرزند  -7صغری صادق لکی دســتجردی ش.ش  57همسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی

برای ورود خودروهای ســبک پیش بینی شــده اســت.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه بــا اجرای ایــن پروژه،
ترافیک خیابان جهاد و ولیعصر کاهش می یابد ،اضافه
کرد :تســهیالت ویژه ای برای کســبه های خرده فروشی
که در این مناطق فعالیت می کنند و آمادگی دارند که به
این بازار بیایند ،در نظر گرفته شده است.
کشــاورزراد در ادامــه با اشــاره بــه ســاماندهی بــازار گل و
گیاه شــهرداری اصفهــان ،گفــت :بــازار گل و گیــاه فعلی
در خیابــان همدانیــان قــرار دارد و خدمــات خوبــی را
بــه شــهروندان ارائــه مــی دهــد؛ امــا ترافیــک زیــادی در
خیابان های اطراف ایجاد شده اســت ،به همین دلیل
احداث بازاری بزرگ به مساحت  ۱۲هکتار در دستور کار
قرار گرفــت .وی هــدف از احداث ایــن بــازار را حمایت از

صادر خواهد شد .م الف32819 /

تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان دانســت و عنوان
کرد :با احداث این بازار تولیدکنندگان بدون واسطه
محصــوالت خــود را عرضــه مــی کننــد ،همچنیــن با
حذف واسطه ها قیمت گل با قیمت واقعی در اختیار
شهروندان قرار گرفته می شود.
به گفتــه مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان ،بــازار گل و
گیاه در  ۳فــاز احداث می شــود که فاز یــک آن دارای
 ۴بخش همچون سالن گلهای سرشاخه ،گیاهان
آپارتمانــی ،زیــر ســازی و محوطــه ســازی هــا ،ســالن
تخصصی کا کتوس و باغ و باغچه اســت.وی با اشاره
به اینکه فاز دوم بازار گل وگیاه شــامل شــربت خانه،
آزمایشــگاه ،ســاختمان اداری ،مجموعه خدماتی و
محوطه سازی است ،ادامه داد :عملیات اجرایی فاز
دوم این پروژه نیز در دست طراحی است.
کشاورز راد با اشــاره به اینکه فاز ســوم پس از تکمیل
عملیات اجرایی فاز دوم انجام می شود ،خاطرنشان
کــرد :در فــاز ســوم بــازار گل و گیاه شــرق اصفهــان نیز
ســالن هــای عرصــه پرنــدگان و ماهــی هــای زینتی و
محوطه سالن احداث می شــود .وی اظهارکرد :بازار
گل و گیاه شرق اصفهان بر اســاس آخرین تکنولوژی
روز دنیــا احــداث و در اختیــار شــهروندان قــرار داده
میشود /.گروه شهر

شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای سید عباس موسوی ونهری دارای شناسنامه شماره 13به شرح دادخواست به کالسه3055/96
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حسین موسوی
ونهری به شناسنامه 157در تاریخ 95/12/27اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به اســامی  2پســر و  4دختر به نام های ذیل -1 :ســید عباس موســوی ونهری
ش.ش 13نسبت با متوفی فرزند -2سید عیسی موسوی ونهری ش.ش 68نسبت با متوفی فرزند
-3فخرالساداتموسویونهریش.ش 1نسبتبامتوفیفرزند-4اقدسموسویونهریش.ش1698
نسبت با متوفی فرزند -5خدیجه موسوی ونهری ش.ش  1790نسبت با متوفی فرزند -6زهرا موسوی
ونهری ش.ش 5نسبت با متوفی فرزند و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف32820 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم آمنه الهیجــی دارای شناســنامه شــماره  1669به عنوان ذینفع به شــرح دادخواســت به کالســه
 3050/96از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
محمدکاظم الهیجی به شناسنامه  12795در تاریخ  1345/11/27اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به اسامی  2پسر و  2دختر و یک همسر به نام های ذیل:
 -1اصغر الهیجی ش.ش  134نسبت با متوفی فرزند -2محمد الهیجی ش.ش  1086نسبت با متوفی
فرزند -3بتول الهیجی ش.ش 55نسبت با متوفی فرزند -4فرشته الهیجی ش.ش 12نسبت با متوفی
فرزند -5ربابه شیرانی پور مقدم به ش.ش 21611نسبت با متوفی همسر و الغیر .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آ گهــی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف32821 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای محمد تاجی دارای شناســنامه شــماره  52890به شــرح دادخواست به کالســه  3048/96از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تابنده خشوعی اصفهانی
به شناســنامه  37533در تاریخ  95/5/18اقامتــگاه دایمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به اسامی  2پسر و یک دختر به نام های ذیل -1 :احمد تاجی به ش.ش 61320
فرزند  -2محمد تاجی به ش.ش  52890فرزند  -3فروغ تاجی به ش.ش  52891فرزند و الغیر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32823 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای محمد تاجی دارای شناسنامه شماره 52890به شرح دادخواست به کالسه 3048/96از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده وچنین توضیح داده که شــادروان رمضان تاجی به شناســنامه
 15520در تاریخ  93/5/16اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به اســامی  2پســر و یک دختر به نام های ذیل -1 :احمد تاجی به ش.ش  61320فرزند  -2محمد
تاجی به ش.ش  52890فرزند  -3فروغ تاجی به ش.ش  52891فرزند -4تابنده خشــوعی اصفهانی به
ش.ش 37533همسرمتوفیوالغیر.اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور رادر یکنوبت
آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32824 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای سعید شریف زاده دارای شناسنامه شــماره  63543به شرح دادخواســت به کالسه  3046/96از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی شریف زاده به
شناســنامه  59در تاریخ  96/1/13اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به اسامی  2پســر و  2دختر و همســر به نام های ذیل -1 :مسعود شــریف زاده ش.ش 860
فرزند  -2سعید شــریف زاده ش.ش  63543فرزند -3فاطمه شــریف زاده ش.ش  2753فرزند -4زهرا
شــریف زاده ش.ش  11901فرزنــد -5طاهــره کرمانشــاهی ش.ش  727همســر متوفــی و الغیــر .اینک با

دعوتبههمکاری
ا گر دست به قلم هستید و دوست دارید
نوشته هایتان منتشر شــود ،می توانید
«همکار ماباشید».
ســرویس شــهر روزنامه اصفهان زیبا ،از دریافت و
انتشار مطالبعالقهمندان ،کارشناسان،صاحب
نظرانوپژوهشگرانحوزههایمختلف«مدیریت
شهری»استقبالمی کند.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر همــه روزه بــه جــز
ایام تعطیل در ساعت اداری با شماره32218182
داخلــی ( 207ســرویس شــهر  -منتشــلو) تمــاس
بگیرید.
ارسال مطالب می تواند در قالب مقاله ،یادداشت
و گزارش باشــد .مطالب دریافتی در صورت تایید
محتوابادرجنامنویسندهمنتشرمیشود.
عالقه مندان بــه همکاری
مــی تواننــد از طریــق کانال
تلگرامی@isf_citynews
با ما در ارتباط باشند.
در

شهر

پیاده سازی نظرات
شهروندان برای توسعه شهر
مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
اصفهــان ،گفــت :از نظــرات و پیشــنهادات
شــهروندان به عنوان مخاطبان اصلی مدیریت شهری
در راستای اداره امور ،توســعه ،آبادانی و ارتقای خدمت
رســانی در قالب گفتمــان با شــهردار اصفهان اســتفاده
خواهــد شــد .ایمــان حجتــی در خصــوص سلســه
نشس ـتهای «اصفهــان فــردا» کــه در زمینــه توســعه
مشــارکت شــهروندان در مدیریــت شــهری برنامهریزی
شــده ،اظهارکرد :این نشســت ها به منظور اســتفاده از
نقطــه نظــرات متخصصــان و شــهروندان در تدویــن
استراتژی و نقشه راه چهار ســال آینده مدیریت شهری
برنامهریزیشدهوشهردار اصفهاندر نخستینروزهای
فعالیت خود ایــن مهــم را در راس برنامههای خــود قرار
دادهاست.ویبابیاناینکهتا کنون ۱۸نشستاز سلسه
نشس ـتهای «اصفهان فردا» برگزار شده اســت ،افزود:
بعــد از برگزاری نشس ـتها ،تمام مــوارد مطرح شــده به
منظــور تعییــن وظایــف ســازمانها و نهادهــا و ارائــه
پیشنهاداتجهتعملیاتیشدنپیادهسازیمیشود.
مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان
اضافه کرد :درصورتی که پیشنهادات به توضیح بیشتر
نیــاز داشــته باشــد ،با توجــه بــه اینکــه بانــک اطالعاتی
اشــخاص حاضر در نشس ـتهای اصفهان فردا موجود
است ،فرد پیشنهاد دهنده به ســازمان و ارگان مربوطه
به منظور ارائه توضیحات بیشتر ارتباط داده می شود تا
پیشــنهادات مــورد نظــر بــرای عملیاتــی شــدن پختهتر
شود.

انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32825 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای محمــد علیخانی دارای شناســنامه شــماره  3883به شــرح دادخواســت به کالســه  3045/96از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین علیخانی به
شناسنامه  85در تاریخ  96/9/15اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصراستبهاسامی 2پسرو 2دختروهمسربهنامهایذیل-1:محمدعلیخانیش.ش 3883فرزند
متوفی-2سعیدعلیخانیش.ش 1120فرزندمتوفی-3آذر علیخانیش.ش 1270363719فرزندمتوفی
 -4زهرا علیخانــی ش.ش  1311فرزند متوفی -5پور اندخت حســینی کچی ش.ش  149همســر متوفی
والغیر /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکســی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32826 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای علی پروانه پروار دارای شناسنامه شماره  160به شرح دادخواست به کالسه  3057/96از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان محســن پروانه به شناسنامه
 6379در تاریخ  96/8/28اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1:علی پروانه پروار ش.ش 160پدر متوفی -2زهره بکرانی باالنی ش.ش 17مادر متوفی والغیر/
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف32822 /
شعبه 10شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی
مشخصاتمحکومعلیه:نامونامخانوادگی-1:فاطمهعباسیفسارانینشانی:مجهولالمکان -2علی
قربانی سینی نشانی :برخوار خیابان  22بهمن پال ک  -3 158منصور قاسمی فسارانی نشانی :روستای
فساران کوچهاردیبهشتپال ک/ 136مشخصاتمحکومله:نامونامخانوادگی:بانکملتبهمدیریت
آقایهادیاخالقیباوکالتمحمودسنجرینشانیمحلاقامت:اصفهانشیخصدوقشمالیمدیریت
شعب بانک ملت استان اصفهان  /محکوم به :به موجب رای شماره  1315تاریخ  95/11/30حوزه 36
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه¬ها محکوم هســتند
به :پرداخت تضامنی مبلغ  25/247/989ریال به انضمام خســارات تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست
 95/10/18لغایتاجرایحکموروزانهبهمبلغ 7565ریالطبققراردادبانکیمحاسبهواز محکومعلیهم
اخذ شود به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1578690ریال و حق الوکاله وکیل و هزینه نیم عشر دولتی در
حق صندوق دولت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ،محکوم
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا
مالیمعرفی کند کهاجرایحکمواستیفاءمحکومبهاز آنمیسرباشدودر صورتی کهخودراقادر بهاجرای
مفاد اجراییه نداند ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر
صریحا اعالم نمایدم الف 32340 /شماره بایگانی804/95 :
مالی ندارد
ً
شعبه 36شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی
مشــخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :نبی کاظم خرم نشــانی محل اقامــت :مجهول المکان/
مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :حمید جمشیدیان نام پدر :اصغر نشانی محل اقامت :براآن
شمالی روستای جوزدان کوچه شاهد / 7محکوم به :به موجب رای شماره 644تاریخ 96/7/26حوزه
 36شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ  100/000/000ریال وجه سه فقره چک به شماره های  805247مورخ  96/4/31به مبلغ
 30/000/000ریال و  78456مورخ  96/4/31به مبلغ  40/000/000و  805246مورخ  96/3/31به مبلغ
 30/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخ مبلغ  95000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق
دولت جمهورمی اسالمی ایران .ماده  34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 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 اجراییه ندانــد ،باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا
صریحا اعالم نمایدم الف 31261/شماره بایگانی456/96 :
تسلیم کند و ا گر مالی ندارد
ً
شعبه 36شورای حل اختالف اصفهان

