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مزایده نوبت اول
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 97/554 
جلسه مزایده اى در روز دوشنبه 97/11/29 در ساعت 9 صبح لغایت 10:30 صبح به منظور وصول 
مبلغ 226/952 /192 ریال جهت فروش یک قطعه زمین مشجر فاقد دیوارکشى داراى درختان میوه 
با سن تقریبى دو ساله و حقابه از چاه مشترك که مساحت آن برابر با 1200 مترمربع ذکر گردیده و 
فاقد مدارك رسمى مالکیت و فاقد سابقه ثبتى است و به استناد صورتجلسه مورخ 97/6/1 مأمور 
محترم کالنترى 15 چمگردان مالکیت محکوم علیه نسبت به این ملک احراز گردیده و واقع در 
باغشاد محله مدیسه محله حلوایى زمین هاى قنوات سوریان مى باشد که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزش 1200 متر مربع آن 480 میلیون ریال معادل 48 میلیون تومان ارزیابى گردیده 
در محل اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 
5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م 

الف: 353880 اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/100
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511853389- 97/10/30 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
- راى 139760302210001440 مــورخ 1397/10/30 هیات اقاى نســرین قربانى اقبالغى 
به شماره شناســنامه 18 ملى 4622069911 صادره از شــهرکرد فرزند على بر ششدانگ یک 
ساختمان به مساحت 130/21 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/68 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم مهرى 
موســوى (دفتر 21 صفحه 477 امالك). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/02 تاریخ انتشار

 نوبت دوم: 18 /1397/11 م الف: 353790 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 
شرق اصفهان /11/116

حصر وراثت
آقاى / خانم بهروز اکبرى پالرتى بشناسنامه شماره  6  به شرح دادخواست کالسه 4057/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان على اکبر اکبرى 
پالرتى  بشناسنامه شماره  23 در تاریخ 02/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- بهروز اکبرى پالرتى شماره شناسنامه 6 نسبت فرزند   2- مصطفى اکبرى پالرتى 
شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند  3- کاظم اکبرى پالرتى شــماره شناسنامه 34 نسبت فرزند  
4- جواد اکبرى شماره شناسنامه 13 نسبت فرزند  5-مریم اکبرى شماره شناسنامه 1100060421 
نســبت فرزند   6-رقیه ابراهیمى پالرتى شماره شناسنامه 2 نسبت همســر  ، پس از تشریفات 
قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت

 گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 382805  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 
فالورجان 11/101 

مزایده اموال غیر منقول
شــماره : 970624- اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شــماره 970624  اجرائى  موضوع علیه ابراهیم على باباى فرزند عبدالخالق 
وله زهرا اسحقى شاه شــمس الدینى فرزند غالمعلى درتاریخ سه شنبه 1397/11/23  به منظور 
فروش6دانگ یک باب منزل مسکونى با قدمت بیش از 5 ســال به مساحت عرصه حدود 122 
مترمربع و اعیان حدود 98 مترمربع در حد یک طبقه داراى انشعاب آب و برق و گاز ملکى ابراهیم 
على بابائى واقع در فالورجان – روســتاى بجگرد خ اما خمینى کوچه بهار 3 بن بست حکیم پ 
62 کد پستى 8463172449  که داراى سابقه ثبتى نمى باشــد و ملک مذکور مفروز مى باشد و 
متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 

مبلغ 820/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 352827 اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان  11/102 
ابالغ رأى

نظر به اینکه آقاى ایرج شریعتى دارگانى دادخواستى بطرفیت علیرضا – پروانه – فاطمه – فرزانه 
– خدیجه همگى آبکارقنبرپور فرزند یوسف به خواســته تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه 
اول حقوقى ارجاع و به ثبت و دادنامه صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است 
به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى 
حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى 
دادنامه براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه اول جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف 353091 شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان  11/103 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین باقى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 548 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 
/ 12 / 97 ساعت 15 / 5 عصرروزشنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 352412 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  11/104 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى غالمرضا خدابخشى – احمدسواعدى  دادخواستى به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 549 ش 5 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 97 ساعت 30 / 5 عصرروزشنبه  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 352698 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر  11/105 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حمیدرضا پورسفیرى خواهان مریم شبانى   دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده که  به کالسه 97 / 604 ش 9ح ثبت و 
وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 97 ساعت 5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شــد . 352683/م الف  مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر 11/106 
فقدان سند مالکیت 

 خانم شیرین جان کاظم پور مقدم فرزند حاجى عبدالرضا باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود که تحت  شماره: 16807-97/09/21   توسط دفتر خانه 182 علویجه  رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 3/5 سهم مشاع  از 13 سهم ششدانگ یکدرب باغ، پالك 
شماره 1930 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 424 دفتر 30 
امالك  ذیل ثبت 3919 بنام على کریمى علویجه  فرزند صادق ثبت و بعدا طى سند  قطعى شماره 
4291-1339/11/10 دفتر 42 نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/11/2، 351967/م 

الف- کفیل ثبت اسناد و امالك مهر دشت- ابوالفضل ریحانى  11/107
اخطار اجرایى

 شماره 480/97  به موجب راى شــماره 603 تاریخ 97/6/11 حوزه هفتم  شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه قاسم غالمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/050/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 94/8/30  لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا.محکوم له: محمد افشارى  نام پدر : قربانعلى به نشانى: رضوانشهر شهرك شمالى انتهاى خ 
احسان افشارى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 352706/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد 11/108
 اخطار اجرایى

 شــماره 702/97 به موجب راى شــماره 843 تاریخ 97/8/5 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان گلدشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه اعظم ظهرابى جمکرانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
370/000 ریال بابت هزینه دادرسى و  و مبلغ 1/500/000 بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله 
و کیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ  سررسیدچک 96/2/25 لغایت اجراى در حق 
خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: سعید سورانى با وکالت مجید محمدى به نشانى: امیر آباد 
آزادگان فاز 2 کوى وحدت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352710/م الف-شعبه هفتم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/109
 اخطار اجرایى

 شــماره 620/97 به موجب راى شــماره 746 تاریخ 97/7/16 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نعمت اله نوذرى صالح بابرى نام پدر : نبى 
اله  به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه  دادرسى و 
نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 96/4/15 
لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم حق االجرا.محکوم له: مهــدى محمدى فرزند : نصرت اله به 
نشانى: جوزدان خ امام پالك 43 -85831173372 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352712/م 

الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/110
 اخطار اجرایى

شــماره 621/97 به موجب راى شــماره 747 تاریخ 97/7/16 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بختیار ســردار قوچه بیگلو به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 560/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 96/4/30  لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان و نیم عشــر دولتى.محکوم له: مهدى محمدى  به نشانى: نجف آباد جوزدان خ امام 
کوى عدل پ 13 کد پســتى 8585117935- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352700/م 
الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/111

ابالغ راى 
 خواهان: آقاى مهدى محمدى فرزند نصرت اله  نشانى: نجف آباد- جوزدان خ امام کوى عدل پ 
3 با وکالت مجید محمدى خواندگان: آقایان 1- میکائیل قنبرى فرزند یوسف 2- سیف اله آرزم 
مردخه فرزند جواد  نشانى: مجهول المکان، تاریخ : 97/9/3  شماره پرونده : 851/97 جلسه حوزه 
هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید.  راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى  به طرفیت 
1- میکائیل قنبرى 2- سیف اهللا آرزم مردفه  به شــماره 360099 مورخ 93/3/30 عهده بانک 
کشاورزى مطالبه و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل ،با توجه به محتویات 
پرونده رونوشت چک و گواهینامه هاى عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک  محال علیه و نظر به 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع وانکارى 
ننموده است ، لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد307و309و 310 و 313 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 1/5000/000 بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/3/30 لغایت اجراى حکم که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد درحق 
خواهان محکوم مى نمایند راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا  و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشــد352715/م الف، کاظمى قاضى شــوراى حل اختالف گلدشت

 شعبه هفتم 11/112
 حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر لکى سهلوانى بشناسنامه شــماره  27  به شرح دادخواست کالسه 2035/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عباسعلى 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 نسبت فرزند  2-سعید لکى سهلوانى شماره 
شناسنامه 110830009 نسبت فرزند  3-معصومه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند  
4-فاطمه لکى سهلوانى شــماره شناسنامه 848 نســبت فرزند  5-عزت پیرى سهلوانى شماره 
شناسنامه 108 نسبت همسر  ، 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 349169  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 11/113 
ابالغ وقت رسیدگى

بدینوسیله پرونده کالســه 97/719 که فتوکپى صورتجلســه ضمیمه مى باشد خوانده ها روح 
اهللا توکلى و مهدى امانى مجهول المکان مى باشــند استدعا مى شــود در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و آگهى گردد که مورخ 97/10/29 ساعت 18 در این شعبه فالورجان – پیربکران 
– دفترشوراى حل اختالف تشریف آورده تا پرونده رسیدگى گردد م الف 353786 دفتر شعبه ششم 

مجتمع شماره دو شهرستان فالورجان 11/114 
مزایده اموال منقول 

شماره : 960120- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
960120  اجرائى  موضوع علیه ابراهیم اســفندیارى وله آقاى سید حسن محقق مطلق درتاریخ 
1397/11/14  به منظور فروش یک دستگاه ماشــین تزریق پالستیک 600 گرمى از نوع جکى 
، مجهز به سیستم کامپیوترى و تابلو فرمان و کلید سه حاله و الکتروموتور 30 اسب بخار ساخت 
کارخانه محک به صورت نو و کارنکرده از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 
ایداع نموده باشد و فیش آنرا ارائه نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 354262 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

فالورجان  - 11/115 

در اولین همایش اســتانى انتخاب برترین واحدهاى صنعتى 
و خدماتــى اصفهان در زمینه محیط زیســت، شــهردارى 
نجف آباد به عنوان واحد برتر دوستدار محیط زیست انتخاب 
شد و از مسعود منتظرى،شــهردارنجف آباد با اهداى لوح و 
تندیس تقدیر شد. در این برنامه، شهردارى نجف آباد بر اساس 
ارزیابى هاى کارشناســى صورت گرفته به عنوان سبزترین 
مجموعه در سطح شهردارى هاى استان انتخاب شد. شهردار
 نجف آباد گفت: همزمان با فعال شــدن مجدد پروژه اجراى 
شبکه جمع آورى فاضالب نجف آباد در دوره چهارم شوراى 
اسالمى شــهر نجف آباد پس از ســال ها توقف، مجموعه 
مدیریت شــهرى همکارى و تعامل بسیارى در مسیر اجراى 

طرح داشتند و با پیگیرى هاى متعدد، قرارداد اختصاص 120لیتر 
در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب به آبیارى فضاى سبز 
شهرى را براى بازه زمانى30 ساله نهایى کردند. منتظرى ادامه 
داد: در ادامه نیز شهردارى به منظور استفاده از این ظرفیت در 
شبکه آبیارى فضاى سبز شهرى، اجراى خطوط انتقال پساب 
را با کمترین هزینه در دستورکار قرار داد. وى افزود: بر همین 
اساس، اســتفاده از ظرفیت دیگر پروژه هاى در دست اجراى 
شهردارى نیز مورد توجه قرار گرفت، به طورى که در کشتارگاه 
صنعتى نجف آباد طراحى هاى الزم در خصوص فضاى سبز 
کشتارگاه  و پیش بینى هاى الزم براى استفاده از پساب، جهت 

آبیارى فضاى سبز این مجموعه صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از رونمایى 
از طرح استفاده از لجن هاى نفتى براى تولید سیمان براى 

نخستین بار در کشور خبر داد.
رحمان دانیالى با اشــاره بــه اینکه خاك هــاى آلوده و 
ضایعات نفتى برجامانده از حدود 40 سال پیش در اطراف 
پاالیشگاه، معضلى الینحل قلمداد مى شد، اظهار کرد: 
یک طرح پژوهشى دوساله از سوى اساتید دانشگاه پیام 
نور اصفهان براى بازیابى ضایعات نفتى ارائه شد و پس 
از دوســال تحقیقات، اجراى این طرح به صورت پایلوت 

اثربخش بود. 
وى ادامه داد: در نتیجه این طرح پژوهشى، از ضایعات نفتى 

به عنوان خوراك اولیه تولید سیمان استفاده مى شود که 
در صرفه جویى انرژى اثرگذار است و همچنین  اطراف 

پاالیشگاه با اجراى این طرح تقریباً پاکسازى شده است.
طرح فناورى کاربــرد لجن هاى نفتــى در فرایند تولید 
سیمان، پس از دوســال پژوهش براى اولین بار سال 96  
به صورت پایلوت در پاالیشــگاه اصفهان و با همکارى 
دانشگاه پیام نور و تحت نظارت مستقیم اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اجرا شد و امسال با دریافت 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربــط، در مقیاس صنعتى و 
با  ظرفیت ســاالنه 500 تن در  کارخانه سیمان اردستان 

اجرایى مى شود. 

نجف آباد
سبزترین شهردارى استان

تولید سیمان از لجن هاى نفتى 
پاالیشگاه اصفهان 

12 محله خوانسار در اولویت 
بازسازى و بازآفرینى

منصـور کمالـى، فرمانـدار خوانسـارگفت: 12محله 
خوانسـار به عنوان محله هاى ناکارآمد شناسایى و در 

اولویت بازسازى و بازآفرینى قرار گرفته است.

تهدید جدى بافت فرسوده در 
روستاهاى اصفهان

غالمحسـین خانى، مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمى اسـتان اصفهـان همـکارى بانـک هـا در 
ارائـه اعطـاى تسـهیالت بانکـى بـه روسـتاییان را 
خواسـتار شـد و افزود: میـزان باالى بافت فرسـوده 
در مناطق روسـتایى، هشـدار جدى براى جلوگیرى 
از حـوادث ناگـوارى اسـت کـه مـى توانـد آنـان را 

تهدید کند.

بهره بردارى از اورژانس 
روانپزشکى زنان

اورژانـس روانپزشـکى زنان در مجتمـع تخصصى و 
فوق تخصصى فارابى اصفهان به بهره بردارى رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: براى راه 
اندازى این اورژانس، پنج میلیارد و 300میلیون ریال 
هزینه شده اسـت.طاهره چنگیز افزود: این اورژانس 
بـه مسـاحت 180مترمربـع، مجهز به هشـت تخت 

بسترى است.

خبر

مدت هاســت صحبت ها و تحلیل هاى هر کارشناسى که در حوزه 
بانکدارى و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر مى شود، تقریباً همگى 
بر یک مسئله به عنوان علت اصلى مشکالت و چالش هاى این حوزه 

انگشت مى گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت. 
ازتراکنش هاى غیرضرور تــا کاهش میانــه ارزش تراکنش ها، از 
هزینه هاى سنگین حفظ پایدارى شبکه تا نبود انگیزه براى راه اندازى 
کیف پول، از مشــکالت پیش روى پرداخت یارها تــا انحرافاتى در 
کسب وکار مانند کارمزدخواهى و... همه و همه معضالتى است که به 
عقیده کارشناسان و فعاالن حوزه بانکدارى و پرداخت الکترونیک باید 
علت العلل آنها را در مدل کارمزدى فعلى دانست که چندین سال است 

پیشرفت و سالمت این صنعت را به گروگان گرفته است. 
این مدل چه ایرادى دارد که تمام مشکالت حوزه پرداخت را ناشى 
از آن مى دانند؟ اگر بخواهیــم در چند جمله ایراد اصلى مدل فعلى را 
که از دى ماه سال 94 پیاده شده است، بگوییم باید گفت رایگان بودن 
استفاده از ابزارهاى پرداخت الکترونیک براى کاربران و پذیرندگان و 
بار کردن تمام هزینه هاى این شبکه بر دوش شبکه بانکى، اصلى ترین 
عاملى است که مدل کارمزدى فعلى را به پاشنه آشیل نظام بانکدارى و 

پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده است. 
رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت گیرندگان را نسبت 
به نوع استفاده از ابزارهاى پرداخت کامًال از بین برده است؛ نه مردم و 
نه فروشندگان کوچک ترین اهمیتى نمى دهند که براى چه خرید و 
فروش هایى و براى چه مبالغى از ابزارهاى پرداخت استفاده مى کنند. 
به همین خاطر هم طى سال هاى گذشته دائمًا شاهد افزایش تعداد 
تراکنش ها از یک ســو و کاهش میانه ارزش تراکنش هاى خرید از 
سوى دیگر بوده ایم؛ روندى که به افزایش سرسام آور هزینه هاى شبکه 

بانکى چه براى تأمین زیرســاخت هاى فنى و سخت افزارى شبکه 
پرداخت و چه براى پرداخت کارمزدها منجر شده است. 

از ســوى دیگر، اتفاقى که بدون شک در شــبکه بانکى براى جبران 
هزینه هاى خدمات پرداخت رخ مى دهد، انتقال این هزینه ها به سرفصل 
هزینه هاى عملیاتى است. این انتقال ناگزیر باعث مى شود هزینه تمام 

شده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایى جز افزایش نرخ بهره ندارد.
 به عبــارت دیگر مردمى کــه در ظاهر از خدمات شــبکه پرداخت 
الکترونیک به رایگان اســتفاده مى کنند، هزینه هاى این کاربرى را 
غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره باالتر تسهیالت پرداخت مى کنند 
چرا که بانک به عنوان یک بنگاه انتفاعى، گریزى جز تأمین هزینه ها 
ندارد. در غیر این صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده اى 

از همین مردم هستند، پایمال کرده است. 
■■■

نکته مهمتر اینکه فشار هزینه هاى این خدمات روز به روز بر شبکه 
بانکى رو به افزایش است ومحاسبات نشــان مى دهد شبکه بانکى 
فقط در نیمه اول سال جارى بابت کارمزد تراکنش هاى خرید حدود 
1600میلیارد تومان پرداخت کرده است و پیش بینى مى شود این رقم 
در نیمه دوم سال بیشتر هم بشــود. این هزینه به غیر از هزینه هایى 
اســت که بابت اجاره کارتخوان ها به شــرکت هاى psp پرداخت 

مى شود و به غیر از کارمزد صادرکنندگى در مورد قبوض پرداختى! 
ادامه این روند قطعاً شبکه بانکى و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را 
با مشکالت مالى و سخت افزارى فراوانى مواجه خواهد کرد که اگر 
فکرى به حال آن نشود، شکنندگى شبکه پرداخت را به دنبال دارد. 
باید و باید قبل از واقعه عالجى براى آن اندیشید و نظام کارمزد خدمات 

پرداخت کشور را اصالح کرد.
*معاون عملیات بانکى بانک ایران زمین

یادداشت

نظام فعلى کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد 
هم ناعادالنه 

رئیس انجمن حمایت از کشــاورزان شهرستان اصفهان گفت: طبق مصوبه 
شوراى هماهنگى زاینده رود، مقرر شد آب رودخانه زاینده رود براى کشت غله 

کشاورزان در اوایل بهمن باز شود. 
حسین محمد رضایى اظهارکرد: بازگشایى آب براى کشت پاییزه کشاورزان 
به مدت 20 روز صورت مى گیرد که در خواست کشاورزان تخصیص 32 متر 
مکعب در ثانیه از سد آبشار براى کشت و کار است. وى بیان کرد: در صورتى که 
شاهد بارندگى هاى مؤثر تا آخر سال باشیم، مرحله دوم بازگشایى زاینده رود 
اول فروردین خواهد بود اما اگر بارندگى صورت نگیرد، اواسط اسفند بازگشایى 
زاینده رود را خواهیم داشــت. رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه عمدتًا کشت غله،  گلرنگ و گندم را در شرق اصفهان 

داریم،  گفت: در چهار ماه اول سال زراعى حدود 1000 میلیمتر بارندگى شده که 
از این میزان بارندگى، 800 میلیون متر مکعب آورده آن به سد زاینده رود است؛ 

بنابراین هیچ جاى نگرانى از بابت شرب و تخصیص آب به کشاورزان نیست.
■■■

وى با بیان اینکه هشت ماه از سال زراعى باقى مانده است، افزود: سال گذشته 
بیشترین میزان بارندگى ها را در فصل بهار داشتیم و ما هم اکنون در ابتداى 
زمستان قرار داریم و تا آخر سال هم قطعًا بارش ها را خواهیم داشت. رئیس 
انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان اعالم کرد: درحال حاضر پنج 
ماه پر بارشى پیش رو داریم و هیچ نگرانى از بابت شرب و انتقال آب به یزد و 

تخصیص آب به کشاورزان نداریم.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

با جارى شدن آب در  رودخانه 
هادى قدیمى*نگرانى بابت انتقال آب به یزد نداریم


