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هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه در حال برگزاری است

احداث 200کیلومتر
خط بی .آر.تی در شهر

آماده سازی شهر
برای استقبال از ماه رمضان

حمایت شهرداری از تولید کنندگان گل و گیاه

رئیس گروه مطالعــات حمل و نقــل و ترافیک
ش ـ ـه ـ ــرداری اصفه ـ ــان گف ـ ــت :بــر اســاس
برنامهریزیهای انجام شــده تا پایان برنامــه ۲۰۰ ،۱۴۰۰
کیلومترخطوطاتوبوسبی.آر.تیدر اصفهانراهاندازی
یشــود .جمشــید لقایی درباره برنامه اصفهــان ۱۴۰۰
م 
و چش ـمانداز حمل و نقل عمومی شــهر اظهارکرد :آنچه
در سند چشمانداز مورد تا کید قرار گرفته ،سامانه حمل
یهــای نوین از نظر
و نقل همگانی با بهرهگیری از فناور 
کمیت،در دسترسبودنوسهولتاستفادهاست.
وی با بیــان اینکه خط یــک قطارشــهری اصفهان پس
از ســال ها به صورت کامل به بهره برداری رسید ،افزود:
قرار است تا سال ۱۴۰۰عملیات اجرایی بخش عمده ای
از تونــل خط دو قطار شــهری اصفهــان نیز انجام شــود.
رئیس گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
اصفهــان ادامــه داد :در ســامانههای حمــل و نقــل،
سهــای تنــدرو یــا
طــی چنــد ســال اخیــر ســامانه اتوبو 
همان بی.آر.تی در شــهر اصفهــان فعال شــده که خط
یک آن بــا مســافتی حــدود  ۲۰کیلومتــر از پل یزدآبــاد تا
پایانه باقوشــخانه ،خــط دو از میدان بزرگمهــر تا میدان
جمهوریوخطسهاز پایانهارغوانیهتامیدانجمهوری
طراحــی شــده اســت و بخشــی از ایــن مســیر از خیابان
جدا و قسمتهایی از آن بدون جداســازی انجام شده
اســت.وی افــزود :در طــرح کلــی معاونت حمــل و نقل
و ترافیــک شــهرداری اصفهــان ۱۲ ،خــط اتوبــوس جــدا
شــده و بایــد برخی خطــوط مختلط بــا جریــان ترافیک
به صورت بهبود یافته داشــته باشــیم تــا بتوانیم حجم
زیــادی از مســافران را در شــهر جــا بــه جــا کنیــم .لقایی
تا کید کرد :از مجموع  ۱۲خــط بی.آر.تی بخشهایی در
دست طراحی و بخشهایی در دست ساخت است و بر
اساس برنامهریزیهای انجام شده تا پایان برنامه۱۴۰۰
راه انــدازی  ۲۰۰کیلومتــر خطــوط اتوبوس تقویت شــده
و بی.آر.تی در اصفهان راهاندازی میشود.
ویبااشارهبهمذا کراتانجامشدهبرایراهاندازیتراموا
در اصفهان گفت:در اینارتباطمذا کراتیباشرکتهای
طراح و سازنده انجام شده و شــهرداری در صدد تحقق
این پروژه به صورت مشارکتیاست.
رئیس گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
اصفهان افزود :مشــارکت کنندههای زیــادی متقاضی
همکاری بــرای اجــرای پــروژه تراموا بودند که جلســاتی
حهــا ارائــه شــده کــه در صـ ــدد رفـ ــع
بــا آنهــا برگــزار و طر 
مســائل اجرایــی ،تامین منابــع مالــی و فاینانــس پروژه
هستیم.

هفتمیننمایشگاهتخصصی گلو گیاهاز بیستو
چهارمتا بیستونهماردیبهشتدر محلبرگزاری
نمایشگاههایاستاناصفهاندر حالبرگزاریاست.
مدیر عامل سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری
شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت :هدف از برگزاری
این گونه نمایشگاه ها حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان
داخلی و همچنین افزایش کیفیت محصــوالت و تولیدات
داخلیاست.اصغر کشاورز رادادامهداد:یکیدیگراز اهداف
برگزاریایننمایشگاهایجادشور ونشاطدر میانشهروندان
و افزایش فرهنگ اســتفاده از گل طبیعی و آشــنایی بیشــتر
با خواص و اثــرات آن اســت.وی گفــت :با دعوت از اســاتید
برجسته دانشــگاهی ،خبرگان صنف گل و گیاه و مسئوالن
دستگاههایمرتبطونیزتولیدکنندگانبرترتالششدهاست
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این نمایشــگاه از یک نمایشــگاه معمولی
بــه ســمت تخصصی تــر شــدن پیــش رود
وخوشبختانهایننمایشگاهدر ششسال
اخیراثراتعمیقیبر کار تولیدکنندگاناین
صنــف داشــته اســت.وی گفت :برگــزاری
این نمایشگاه ها و جشنواره ها استفاده از
گل و گیاه را در شــهر اصفهان بیش از چهار
برابر کرده است .مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی
مشــاغل شــهری عنوان کرد :یکی از برنامه های خاص این
نمایشگاه ایجاد غرفه مرکز پژوهش های کاربردی گل های
شاخهبریدهوزینتیاصفهان(مپشا)است کهباهمکاریبازار
گل و گیاه ســازمان و دانشکده کشــاورزی دانشگاه صنعتی
اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است.

کشــاورز راد گفــت :مپشــا در ســال 1396
باتفاهمنامهایی کهبینسازمانمیادین
و دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ایجــاد شــد
فعالیــت خــود را آغاز کــرد و در حــال حاضر
تفاهمنامه ای با دانشــگاه شــهرکرد بسته
شــده اســت و بــه زودی بــا دانشــگاه آزاد
خوراسگانهمنوشتهخواهدشد.
کشــاورز راد افــزود :انجــام  18پــروژه دانشــگاهی شــامل
پایاننامه ،تحقیق و موضوع سمینار در ارتباط با گل و گیاه
از نمونهفعالیتهایمپشابودهاست.
وی گفت:از بخش های ویژه این نمایشگاه انتخاب نفرات
برتر در حوزه پژوهش های انجام شــده توسط شش هیئت
علمــی از ســه دانشــگاه بــه همــراه دو کارشــناس ارشــد گل

و گیاه زینتی از بازار گل و گیاه اســت که در مراسم اختتامیه
انتخابومعرفیخواهندشد.
کشــاورز راد بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای مپشــا گفــت :طبق
توافق به عمل آمده با دانشــگاه صنعتی اصفهــان به زودی
کلنگ ساخت مجتمع تحقیقاتی با عنوان مجتمع تحقیق
و توسـ ــعه مپشــا بــه منظــور انجـ ـ ــام تحقیقـ ـ ــات علم ـ ــی
پایاننام ههــای مرتبــط بــا فعالیــت بــازار مرکــزی گل و گیاه
اصفهان بر زمیــن خواهد خورد ،همچنیــن مجتمع پیوند
گل رز در دانشــگاه شــهرکرد فعــال شــده اســت و هــم ا کنون
در حـ ـ ــال اجـ ــراسـ ــت.همچنی ـ ــن بــه منظــور حمایــت
از تولیدکننــدگان ماهیــان زینتــی و معرفی هرچــه بهتر این
صنفغرفهایدر ایننمایشگاهبهماهیانزینتیاختصاص
داده شده است.
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از ظرفیتخواهرخواندهها استفادهنشدهاست
شهردار اصفهان تا کید کرد وزارت کشور تسهيل کننده روابط خواهرشهرها باشد

شــهردار اصفهان گفت :در شــرایطی که موضوعاتی
ماننــد نســل چهــارم حقــوق بشــر و جهان-وطنــی
مطرح اســت ،دولت ها و حکومت ها باید از توســعه
روابــط خواهرخواندگــی حمایــت کــرده و انتظــار مــا
از وزارت کشــور این اســت کــه در ایــن زمینــه ،یاری
گر و تســهیل کننده باشــد .نوروزی با تا کیــد بر اینکه
در حالی کــه دولت هــا در برخی کشــورها بــا یکدیگر
دچار مشــکل و اختالف هســتند ،تفاهــم نامه های
محلی همانند جا پای خشــکی در دریاســت ،ادامه
داد :بنابراین انتظار ما از وزارت کشــور این است که
زمینه برگزاری هفته های فرهنگی را فراهم كند.
انتقاد از فرایند طوالنی سفر به خواهرشهرها
وی بــا انتقــاد از اینكــه بــرای یــک ســـــفر دو روزه
بــه شــهرهای خواهــر خوانــده ،باید از شــورای شــهر
تــا وزارت امــور خارجــه مراحلــی بــرای تصویــب
طــی شــود ،تصریــح كــرد :بایــد در ایــن زمینــه
تســهیلگر یهای الزم ،انجــام و شــیوه نامــهای
تنظیم شود.
قدرت دولت های محلی را نادیده نگیرید
شــهردار اصفهان با تا کید بر اینکه وزارت کشــور باید
برگزاری هفته فرهنگی شهرهای ایران در کشورهای

شـهردار اصفهـان از وزارت کشـور خواسـت ،رونـد اداری شـهرداری هـا بـرای همـکاری و تلاش
در حـوزه شـهرهای خواهرخوانـده و خواهرشـهرها را تسـهیل کنـد .بـه گـزارش اداره ارتباطـات
رسـانهای شـهرداری اصفهـان ،قـدرت اله نـوروزی که در جلسـه همفکـری دبیرخانه مرکز توسـعه همکاری
خواهرشـهرهای ایـران در محـل وزارت کشـور سـخنرانی مـی کـرد ،بـر لـــزوم گســـترش روابـط شـهرهای
خواهرخوانـده تاکیـد کـرد و گفـت :ظرفیـت شـهرهای خواهرخوانـده ،راهـكار شایسـته ای بـرای همـكاری
در زمینه های مختلف اسـت اما با کمال تاسـف از این مهم به درسـتی اسـتفاده نشـده و تنها به سـفرهای
دو طرفه محدود شده است.
هــدف را ترویــج و حمایــت کنــد ،بیــان داشــت :نبایــد
قدرت دولت های محلــی را نادیده گرفت ،دولت های
محلی گاهی اموری را حل و فصل می کنند که دولت ها
و حکومــت هــا شــرایط انجــام آن را ندارنــد .چرا کــه
دولتهــای محلــی در همه جــای جهــان بســیار مورد
اعتمــاد هســتند امــا بــا کمــال تاســف در ایــران از ایــن
قــدرت در راســتای توســعه روابــط خواهرخواندگــی
و خواهرشــهرها بــه خوبی اســتفاده نشــده اســت .وی
با تا کید بر لزوم حضــور دولت های محلــی در مجامعی
ماننــد مجمــع بیــن المللی ســازمان ملــل ،گفــت :این
پیشــنهاد را با دکتر ظریف ،وزیر امــور خارجه نیز مطرح
کردم و انتظــار ما از وزارت کشــور نیــز این اســت که این
همــکاری هــا صــورت گرفتــه و شــرایط الزم ،فراهــم
شــود اما بــا کمــال تاســف  ،ا کنــون ،دســتور العمــل ها
به جــای آنکه کمــک کننــده باشــد ،کارها را با مشــکل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
مجمــع عمومی فــوق العــاده نوبت دوم شــرکت تعاونی ماشــین ســاز و فلــز تــراش اصفهان تــام در ســاعت  10صبــح روز پنج شــنبه مورخ
 97/03/10در محل دفتر شــرکت بــه آدرس :اصفهان خ ربــاط اول خیابان آیــت اهلل صادقی مجتمع اداری ارســطو طبقه ســوم واحد 17
برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم
رســانند .ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر
 3رای و هر شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا کثر تا
تاریخ  97/03/05در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

هیات مدیره شرکت تعاونی
ماشین ساز فلز تراش اصفهان تام

دستور جلسه:
 -تغییر ماده  6اساسنامه تعاونی (اصالح آدرس تعاونی)

آگهی مزایده

بدینوســیله اداره تصفیه امور ورشکســتگی اصفهان به قائم مقامی از شــرکت های مجتمع های صنعتی و مســکونی ایران
در نظــر دارد عرصــه و اعیان یــک قطعه زمین محصــور واقع در شــهرک صنعتــی مورچه خورت متعلق به شــرکت ورشکســته
فوق الذکر را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند:

مشخصات ملک:

الف) پال ک مذکور به شماره  590واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت می باشد.
ب) طبق قرارداد شماره -03-2972و -ج مورخ  1380/7/2قطعه زمین مذکور جهت احداث یک واحد گرانیت بری از ناحیه شرکت
شهرک های صنعتی اصفهان وا گذار گردید.
ج) مساحت ملک  5125مترمربع می باشد.
د) ملک دارای دیوارکشی ،نرده ،اسکلت فلزی سوله به ابعاد  54*20متر می باشد.
قیمت پایه مزایده :ارزش کل عرصه و اعیان پال ک  10/258/000/000ریال می باشد.
زمان :روز دوشنبه مورخ  97/3/28ساعت  11صبح
مکان مزایده :اصفهان  -چهارباغ باال  -خیابان شهید نیکبخت  -اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
شرایط مزایده:
 -1فروش نقدی و اقساطی می باشد( .اقساطی حدا کثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود).
 -2کلیــه شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت  5درصــد از مبلــغ مزایــده را بــه حســاب ســپرده دادگســتری اصفهــان بــه شــماره
 2171290210008بانک ملی ایران شعبه دادگستری اصفهان واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل
از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
 -3پیشنهادات در ساعت  10صبح روز مقرر بررسی خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و د رصورت
لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
 -4اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5در صورتیکــه برنده مزایــده در مهلت ،از پرداخــت ثمن مزایده خودداری نماید ،مســوول کســر احتمالی قیمت و خســاراتی که از
تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 -6هزینه های نشر آ گهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن031-36611086 :

اخبار

اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

مواجه کرده است .وی با اشاره به برگزاری مجمع کالن
شهرهای جهان در کشور سنگاپور در آینده نزدیــــــک،
اعالم کرد :شــهرداری ها باید مکلف به حضور در برخی
از این مجامع بین المللی باشند .چرا که این رویدادها
فرصتی برای تعامل ،گفت و گو و انجام ماموریت هایی
است که دولت ها و حکومت ها نیازمند آن هستند.
الگوگیــری از اصفهــان برای توســعه دیپلماســی
محله ها در جهان
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینكه امســال برای اولین
بــار در ایــران هفتــه فرهنگی یک شــهر (شــهر اصفهان)
در پاریــس برگزار شــد ،تصریح کــرد :برگــزاری این هفته
فرهنگی بــا  ۳۸عنــوان برنامــه در زمینههــای فرهنگی
و هنــری مختلــف ،تاثیر بســیار زیــادی در معرفی شــهر
اصفهــان در پاریــس داشــت .ایــن در حالــی اســت کــه

کوتاه

پاریس در کل جهان فقط با شــهر رم خواهرخوانده
است ،از این رو به نظر می رسد برگزاری رویدادهای
مشابه برای دیگر شهرها ،ابزار مناسبی برای نزدیک
کــردن ملــت هــا و معرفــی شــهرهای ایــران ،تعمیق
روابط دوستانه بین كشورها و ترویج گفت و گوهای
دو طرفه باشد .وی اظهار داشت :در رویداد هفتــــه
فرهنگــی اصفهــان در پاریــس بــرای اولیــن بار یــــک
محلــه از اصفهــان بــا شــهر ایســی در قلــب پاریــس،
پیمان دوستی امضا کرد که با توجه به رویکردهای
دیپلماســی شــهرها در جهان کــه محله محــوری را
مدنظر دارد ،این اتفاق ،فصل نوینی در دیپلماسی
شــهری در شــهرهای ایــران بــود کــه بایــد در دیگــر
شهرهای ایران نیز ترویج شــود .وی شهرداری ها را
تسهیل گر و متولی امور خواهرخوانده هـــــا دانست
و تصریح كرد :الزم است در روابط کنونی با شهرهای
خواهرخوانده تجدیدنظر شود و ســطح روابط ارتقا
یابد تا بتوان نهایــت اســتفاده را از فرصت و ظرفیت
شــهرهای خواهرخوانده در زمینه های اقتصادی،
فرهنگــی و آموزشــی کســب کــرد .وی با بیــان اینکه
اصفهــان ،دارای  14خواهرخوانــده اســت اذعــان
داشــت :شــهر اصفهان در این زمینه دارای تجارب
فراوانی اســت و البته به تجربه های زیاد دیگری نیز
نیاز دارد.

آ گهی حصر وراثت
آقای مهدی ملیانیان دارای شناسنامه شماره 96به شرح دادخواست به کالسه 69/97از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قلی ملیانیان آخوره علیائی
بشناسنامه  1818در تاریخ  94/12/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر و سه فرزند دختر و یک همسر به نام های ذیل:
 -1ابراهیم ملیانیان به ش.ش 89
 -2مهدی ملیانیان به ش.ش 96
 -3اسمعیل ملیانیان به ش.ش38
 -4احمدرضا ملیانیان به ش.ش 209
 -5هادی ملیانیان آخوره علیائی به ش.ش 88
 -6راضیه ملیانیان به ش.ش 101
 -7معصومه ملیانیان به ش.ش162
 -8مرضیه ملیانیان آخوره علیائی به ش.ش94
 -9زبیده ملیانیان به ش.ش  1و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدر خواستمزبور رادر یکنوبتآ گهیمینمایدتاهر کسیاعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آ گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
داردواال گواهی صادر خواهد شد/ .م الف97/46/
شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر
اخطار اجرایی
 -37112/42596مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی -1 :سروک  -2سروژ  -3گقتسکوهی
 -4ایســکوهی  -5اشــخاروهی  -6فریدا و  -7آرشــا ک همگی عیســی قلیان نام پــدر1 :و2و3و4و5و6
آرشا ک و  -7خانلر محل اقامت :مجهول المکان /مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :آرشام
درمگردیچیان بــا وکالت خانم زهره طاهری نام پدر :آوا ک شــغل :آزاد نشــانی محــل اقامت :تهران خ
دماوند خ میر حسینی ک شــهید بابانظری پ  / 14محکوم به :به موجب رای شماره  356مورخ 95
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم
استبه:الزامبهانتقالسندرسمیتمامیت 5/24حبهمشاعاز  70حبهآبوامال کروستایخویگان
علیاء از پال ک  219/1بخش  13ثبتی اصفهان ســهم االرث مرحوم نوارت در حق محکوم له .ماده 34
قانون 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 نداند،
صریحا
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر مالی ندارد
ً
اعالم نمایدم الف97/45 /
شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر
اخطار اجرایی
-37108/42592محکومعلیه:آقاییوسفبراتیفرزندرمضانوپروین کمالیومهرانا کبرینشانی
محلاقامت:مجهولالمکانمحکومله:آقایمحمدعلیملکیفرزندحبیبالهنشانیمحلاقامت:
مبارکهدیزیچهخیابانشهدا کوچهامامزادهسلیمانپال ک 68محکومبهبهموجبرایشماره1033
تاریخ 96/11/17حوزهمبارکهشورایحلاختالفشهرستانمبارکهبهموجبرایشمارهتاریخشعبه
دادگاه عمومی که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000ریال
بابت دو فقره سفته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/8/15لغایت زمان اجرای حکم که
توسط دایره اجرای احکام محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/875/000ریال بابت هزینه دادرسی
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت .همین که اجراییه به محکوم علی ابالغ
شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه ندارد باد ظرف مهلت مزبور ضورت جامع دارایی خود را به قسمت
اجرا تســلیم کند و ا گر مالی ندارد و صریحا اعالم نماید .متن فوق جهت درج در روزنامه کثیراالنتشار
جهت سیر مراحل به حضور ارسال می گردد .م الف112 /
شعبه دوم شورای حل اختالف مبارکه
اخطار اجرایی
 -37108/42592محکــوم علیــه :آقای یوســف براتــی و مهران ا کبــری و پروین کمالی نشــانی محل
اقامت :مجهول المکان محکوم له :آقای علیرضا ملکی فرزند محمد علی نشانی محل اقامت :مبارکه
دیزیچهخیابانشهدا کوچهامامزادهسلیمانپال ک / 86محکومبهبهموجبرایشماره 1023تاریخ
 96/11/17حوزه مبارکه شورای حل اختالف شهرستان مبارکه شعبه  2حقوقی به موجب
رایشمارهتاریخشعبهدادگاهعمومی کهقطعیتیافتهاستمحکومعلیهمحکوماستبه

رئی ـ ــس اداره خدمــات ش ـه ـ ــری شــهرداری
اصفهان گفت :در آســتانه ماه مبارک رمضان
فضــای شــهر بــا همــکاری مناطــق  ۱۵گانــه شــهرداری
آمادهسازی میشود .غالمرضا سا کتی افزود :پا کسازی
همه معابر شهر ،شست وشــوی المانها و به خصوص
مکانهای مذهبی ،شست وشوی مساجد ،غبار روبی
گلــزار شــهدای شــهر اصفهــان ،جمــع آوری نخالههای
ساختمانی از سطح معابر و آذینبندی ویژه ماه مبارک
رمضــان از جملــه اقدامــات در دســت انجــام خدمــات
شــهری شــهرداری اصفهان بــرای اســتقبال از اين ماه
مبارک است .وی با بیان اینکه برای شبهای قدر ماه
مبارک رمضان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تصریح
کرد :با متولیــان مکانهایی که قرار اســت مراســم ویژه
لیالی قدر را برگزار کنند ،هماهنگی های الزم انجام شده
و در اطــراف ایــن مکانها پســماندهای تر و خشــک به
صورت ویژه جمع آوری میشود.وی گفت :در اینگونه
ت که حضــور مــردم پررنگتر اســت ،نیروهای
مراســما 
واحدآموزشمدیریتپسمانددرصددهستندتفکیک
وجداسازیپسماندهایتروخشک،همچنین کاهش
تولیــد پســماند و دیگــر مباح ـ ــث اقتصــاد مقاومتــی
در خدمــات شــهری را بــه شــهروندان آمــوزش دهنــد.
سا کتی از شهروندان خواست در ایام ماه مبارک رمضان
همچ ـ ـ ــون دیگ ـ ـ ــر ایـ ـ ــام س ـ ــال در مراس ـ ــم افطــاری
یهــا ،از ریختــن پســماندهای خشــک و تر
و ادعیهخوان 
خودداری کردهوهوایپاکبانانشهرراداشتهباشند.

انتصاب مدیر
منطقه  6شهرداری
شهردار اصفهانطیحکمیمحمدرضابرکت
را بــه عنــوان مدیــر منطقــه  ۶منصــوب کــرد.
قدرتالــه نــوروزی ،در متــن ایــن حک ـ ــم آورده اســت:
«محرومیــت زدایی از ســیمای مناطق شــهری ،توزیع
عادالنه خدمات و اعتالی روزافزون جایگاه واقعی شهر
اصفهان با حضور مدیرانی میســر اســت کــه همتی واال
در نیلبهاهدافبلندشهرداری،شهروندانومنتخبان
ارزشمندشــان داشــته باشـ ـنـ ـ ــد بنابراین بــا عنایت به
توانمندی،تدین،شایستگیوتجاربارزندهجنابعالی،
بهموجباینحکمبهعنوانمدیرمنطقه 6شهرداری
اصفهــان منصــوب مــی شــوید .امیــد اســت بــا اتــکال
به خداوند متعال و بهرهگیــری از تجارب ارزنده خویش
در امــور اجرایی و نیز هم اندیشــی و همکاری تنگاتنگ
وصمیمانههمکارانبتوانیدفصلنوینیرادر گسترش
خدمات زیربنایی در تحقق برنامه های توسعه شهری
واهدافراهبردیشهرداری کهمتضمنمنافعومصالح
عامه مردم است ،آغاز کنید و اسباب پیشرفت ،توسعه
وتعالیهمهجانبهشهراصفهانرافراهمآورید».

پرداخت مبلغ 60/000/000ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ 1/750/000ریال بابت
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/15لغایت زمان اجرای حکم که توسط
دایره اجرای احکام محاســبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت
همین که اجراییه به محکم علیه ابالغ شود محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به
موقعاجرابگذاردیاترتیبیبرایپرداختمحکومبهبدهدیامالیمعرفی کند کهاجرایحکمواستیفاء
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه ندارد باید ظرف مهلت
مزبور صورت جامع دارایی خود را به مستقر اجرا تسلیم کند و ا گر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .متن
فوق جهت درج در روزنامه کثیراالنتشار جهت سیر مراحل به حضورتان ارسال می گردد .م الف111 /
شعبه دوم شورای حل اختالف مبارکه
آ گهی ابالغ وقت رسیدگی
-37108/42592آ گهــی ابالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به خانــم فرزانه کیانــی فرزند
غالمعباس
خواهان محمدرضا ســبحانی با وکالــت کمال مکاریان دادخواســتی بــه طرفیت فرزانــه کیانی فرزند
غالمعباس و غیره به خواســته انتقال رسمی ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی پال ک یک فرعی
به مساحت  48178متر واقع در مزرعه پا کوه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 900638شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مبارکه ثبت و ورقت رسیدگی مورخ
 1397/04/28ســاعت  08:30تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده  73قانون آیین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آ گهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م الف129 /
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مبارکه
آ گهی فقدان سند مالکیت
 -37137/42623نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پال ک ثبتی شماره  969فرعی از یک اصلی
واقع در بخش سه ثبت خوانسار ذیل ثبت  3420در صفحه  345دفتر امال ک جلد  18به نام عزت بنی
هاشمی تحت شماره چاپی مسلســل  791117ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ،سپس نامبرده با
ارایه درخواســت کتبی به شــماره وارده  971409701666497به انضمام دو برگ استشهادیه محلی
که امضا شهود آن ذیل شماره 139702155852000146به گواهی دفترخانه  5خوانسار رسیده است
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آ گهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید .تا مراتب
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد بدیهی است ا گر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف51/
اداره ثبت اسناد و امال ک خوانسار
آ گهی فقدان سند مالکیت
-37144/42631نظربهاینکهسندمالکیتششدانگپال کثبتیشماره 1312فرعیاز  9اصلیواقع
در بخش 3ثبتخوانسار ذیلثبت 3062در صفحه 465دفترامال کجلد 16بهنامبانومریمهوشنگی
تحت شماره چاپی مسلسل  966268ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ،سپس آقای محمدرضا
قیصری به شماره وکالت نامه 139721155852000054دفتر اسناد رسمی شماره 5خوانسار به وکالت
ایران،صدیقه،فاطمه،ا کرم،عزیزه،اعظموطاهرههمگیهوشنگیباارایهدرخواست کتبیبهشماره
وارده  971409701669889به انضمام دو برگ اسشــتهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره
 139702155852000158به گواهی دفترخانه  5خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت
آنبهعلتجابهجاییمفقود گردیدهاستودرخواستصدورالمثنایسندمالکیتآنبهعلتجابه
جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب
بهاستنادتبصرهیکاصالحیذیلماده 120آییننامهقانونثبتدر یکنوبتآ گهیمیشودچنانچه
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ
انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید .تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند
مسترد گرددبدیهیاستا گرظرفمدتمقرر اعتراضینرسیدیادر صورتاعتراضاصلسندمالکیت
یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف52/
اداره ثبت اسناد و امال ک خوانسار

