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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

شماره: 974202511861441- 97/11/11 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 شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند 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، دادخواســت 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 139760302210001496 مــورخ 1397/11/09 هیــات خانم مهرى هاشــم 
زاده موسى ابادى به شماره شناســنامه 20 ملى 1285658868 صادره از اصفهان فرزند 
محمدحسن بر ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 162/30 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/49 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى سید اصغر اخوت. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /1397/11 م الف: 368373 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/322

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 139760302023000912 مورخ 97/10/19 آقاى مرتضى 
مامن پوش به شماره شناسنامه 427 کدملى 1285298152 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 129/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
7151- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى  مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/30 م الف: 368984 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/324

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 139760302023000735 مــورخ 97/08/30 آقاى على 
آریانیان به شماره شناسنامه 54307 کدملى 1280432063 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000737 مورخ 97/08/30 خانم زهرا عقیلى 

به شماره شناسنامه 211 کدملى 1284881911 صادره از اصفهان فرزند سید محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 809- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على 
آریانیان واگذار  گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/15 م الف: 380570 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /11/478

اخطار اجرایى
شماره: 97- 785 به موجب رأى شماره 954 تاریخ 97/9/18 حوزه فوالدشهر شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- على چرمى فرزند حسن 
نشانى: مجهول المکان 2- شــرکت جهان پرتو به مدیریت على چرمى به نشانى: منحل 
شده محکوم است به: حکم به محکومیت خوانده به استرداد چهار فقره چک به شماره هاى 
121176/021498/46 به مبلغ سى میلیون ریال و چک شماره 121176/021497/60 به 
مبلغ سى میلیون ریال و چک شماره 121176/01484/34 به مبلغ بیست و چهار میلیون 
ریال و چک شماره 121176/021492/28 به مبلغ سى میلیون ریال جمعًا مقوم به یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان على خاکى فرزند بنده على نشــانى: فوالدشهر- محله ب 2 بلوك 1 ورودى 202 
پالك 314 صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى است. اجراى حکم توسط دایره اجرا 
منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 381774 شــعبه ششم  شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /11/480

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000688/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700899 شماره 
ابالغیــه: 139705102129001775 تاریخ صــدور: 1397/11/11 آگهى ابالغ اجرائیه 
9700899 بدین وسیله به آقاى مهران کریمى چرمهینى، نام پدر: رحیم، شماره شناسنامه: 
273، شماره/ شناســه ملى: 6209944620، متولد: 1364/08/15، به نشانى: زرین شهر، 
ابالغ مى شــود که آقاى محمدرضا کرمى چمگردانى جهت وصول مبلغ 60/000/000 
(شــصت میلیون) ریال بانضمام 3/000/000 ریال حقوق دولتى متعلقه، به اســتناد چک 
شماره 411514 مورخ 1396/03/15 و چک شماره 411510 مورخ 1395/12/28 و چک 
شماره 411509 مورخ 1395/03/08 همگى صادره توســط بانک سپه شعبه بلوار شهید 
باهنر زرین شهر، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700899 در 
این اداره تشکیل شده است و بدلیل نقص آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است، لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 373231 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /11/481

اخطار اجرایى
محکوم علیه سیدمحسن سجادى جزى فرزندمنصور به نشانى گزبرخواربلوارمعلم نمایشگاه 
حقیقت 2- رامین خچوالقیانى فرزندارمناك به نشانى مجهول المکان  - محکوم له حسین 
سلیمانى فرزندمحمد به نشانى شاهین شهر خ  مدرس خ کاشانى فرعى سوم غربى پالك 
6طبقه 2 محکوم به : به موجب راى غیابى  شماره 558 تاریخ 29 / 8 / 97 حوزه 2 حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به محکومیت 
خوانده ردیف دوم وباتوجه به مبایعه نامه شــماره 133814مورخ 85/4/3واحرازمالکیت 
ایشان برخودرومورددعوى به حضوردردفترخانه رسمى  وانتقال قطعى یکدستگاه پرایدبه 
شماره انتظامى 481د81ایران 43درحق خواهان بابت اصل خواسته وخوانده ردیف اول به 

پرداخت مبلغ 590/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان ، هزینه عملیات اجرایى 
نیزبرعهده محکوم علیه است -  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   . 376397/م الف  سیدمجیدعقیلى  -  قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 11/482 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 523/97 ش 9ح  شــماره دادنامه  تاریخ رسیدگى : 19 / 
97/10 درخصوص دادخواست احمدسعیدنیا به نشانى شــاهین شهر خ شیخ بهایى جنب 
مسجدابوالفضل به طرفیت مسلم آسترکى به نشانى شاهین شهر خیابان شیخ بهایى جنب 
مسجدابوالفضل 2- اسماعیل رمضانى به نشانى مجهول المکان  به خواسته الزام به انتقال 
سند رسمى خودروى پژو 206به شماره 85ج 554ایران 71وهزینه دادرسى بدین شرح که به 
استناد قولنامه ضمیمه شده خودروى مذکوررا ازخوانده ردیف اول خریدارى کردم باتوجه به 
اینکه خودروبه نام خوانده ردیف دوم مى باشدتقاضاى رسیدگى دارم .باعنایت به محتویات 
پرونده ، اظهارات خواهان ، قولنامه ضمیمه شده ، پاسخ استعالم ازراهوروباتوجه به اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه درجلسه شورا حضورنیافته ونسبت به محتویات 
دعواایرادوتکذیبى به عمل نیاورده ودلیلــى درخصوص برائت ذمه خویش اقامه ننموده به 
استنادمواد 198و519قانون آیین دادرسى مدنى و219و220و231و362قانون مدنى حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سندخودروى شماره 554ج85ایران 71وبه نام خواهان 
وپرداخت مبلغ 2/500/000ریال هزینه دادرسى صادرواعالم مى دارد درخصوص خوانده 
ردیف اول به استناد بند4ماده 84قانون آیین دادرســى مدنى حکم به رددعوى صادرمى 
گردد .راى صادره درخصوص خواهان وخوانده ردیــف اول ظرف 20روزپس ازابالغ قابل 
تجدیدنظردرمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهر ونســبت به خوانده ردیف دوم ، غیابى 
وظرف 20روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف 20روزقابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد – م الف 377982 حبیب اسالمیان - قاضى 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/483 

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 2396/97(اجراى شورا) آقاى محمدتارسلطان به پرداخت 214/663/040ریال 
وپرداخت مبلغ 10/733/152ریال 4/000/000ریال حق االجــرا درحق صندوق دولت 
محکوم گردیده اســت که محکوم له درقبال خواســته خوداقدام به توقیف اموال محکوم 
علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است . شرح نظریه 
کارشناسى : یکدستگاه آبگیرى لوله اى ( براى قالیشویى ) به طول حدود 3مترو40سانتى 
متر بدون اینورتر بضمیمه یکدســتگاه موتورچینى hp 5/5 اسب بخار سالم وکارکرده به 
مدت یکسال جمعابه مبلغ 160/000/000ریال (صدوشــصت میلیون ریال ) ارزیابى مى 
گردد .باتوجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابــالغ ودرمهلت مقرر مصون 
ازاعتراض مانده اســت این اجرا قصدفروش اموال ازطریق مزایده رادارد  . زمان برگزارى 
مزایده : 97/12/15چهارشــنبه ســاعت 9لغایت 10صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر – محل نگهدارى مال توقیفى : شاهین 
شــهر – بلوارطالقانى کوى مهدیه محور14پالك 316  - مزایده از قیمت کارشناســى 
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى 
بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده 21712902777002نزدبانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت 
در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده ش

وند . م/ الف 377989 مولویان -  مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 
شهر/11/484 

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1083/97 شــماره دادنامه1343-97/11/9 تاریخ رسیدگى: 97/10/30 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حاج رضا 
یوسفان نشانى : نجف آباد- گلدشــت-انتهاى بلوار ابوذر  وکیل: زهرا سلحشورى نشانى : 
نجف آباد-خ 15 خرداد جنوبى-خ قدس غربى به طرف بوستان  خوانده: اکبر رضایى  نشانى 
: مجهول المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 151/820/000 ریال بابت 
بدهى خرید شن و ماسه به همراه مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.. راى شورا 
درخصوص دعوى خواهان آقاى رضا یوســفان با وکالت  خانم زهرا سلحشورى بطرفیت 
خوانده آقاى اکبر رضایى مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 151/820/000 ریال 
بابت بدهى خرید شن و ماسه به همراه مطلق خسارات  دادرســى و تاخیر در تادیه شورا با 
توجه به شهادت شهود کپى فاکتورهاى ارائه شده از طرف خواهان که جمع کل بدهى خوانده 
در آن مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال مى باشد ، از توجه به 
مستندات ضمیمه شده که عبارت است از کپى فاکتورها و شهود معرفى شده ایشان که مؤید 
طلبکار بودن خواهان است و به عالوه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نداشته و الحیه اى ارسال ننموده و دلیلى مؤید برائت ذمه خود ارائه ننموده ،لذا شورا مستنداً 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
دعوى مطروحه را ثابت تشــخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/237/500 
ریال هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ دادخواست مورخ 97/9/5 لغایت وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف  مدت بیســت روز  قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف 
مدت مشــابه  قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. 

380574/م الف-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/485

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان على سروشان دادخواستى به خواســته الزام خوانده على نادرى به طرفیت خوانده 
على نادرى به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 939/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/18 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 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 دادرســى 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. 381624/ م 

الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/486

 اخطار اجرایى
شــماره 972/97 به موجب راى شــماره 1259 تاریخ 97/9/19 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید جوالیى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/770/000 ریال  بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و  پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید 1396/8/30 لغایت اجراى حکم و 
هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: على سروشان به نشــانى: نجف آباد-بلوار ولیعصر-خ 
قائم- نبش کوچه آفتاب-کد پستى 8517846351 پالك 2 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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. 381627/م الف-شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/487

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى نجف آباد گفت: 
میزان صدور پروانه در شهردارى نجف آباد طى 9 ماهه 
سال جارى، بدون تغییر نســبت به سال گذشته به عدد 
473 مورد رسیده که از این تعداد، 425مورد مسکونى، 32 

فقره تجارى و بقیه در کاربرى هاى متفرقه بوده است.
محمد ابراهیم احمدى  افزود: مجموع پروانه هاى صادر 
شده 111 هزار متر مربع زمین را در بر مى گیرد که این 
میزان نسبت به بازه زمانى مشابه سال گذشته، 18درصد 

کاهش نشان مى دهد. 
وى بیشترین مساحت پروانه صادر شــده را، مربوط به 
منطقه یک با  41 هزار متر مربــع عنوان کرد و با اعالم 

کاهش 8 درصدى این میزان نســبت به ســال گذشته 
اضافه کرد:  منطقه 4 با 13 درصد رشــد در مقایســه با 
پارسال به میزان 28 هزار متر مربع رسیده و منطقه2 نیز 
که با 21 هزار متر مربع در جایگاه سوم از این لحاظ قرار 
گرفته، در مقایسه با سال قبل از خود 48 درصد رشد منفى 

داشته است.
احمدى به رشد 37، 131 و 163 درصدى تسویه حساب 
در این مناطق اشاره کرد و اظهارکرد: در سرفصل عدم 
خالف، در مجموع 1040مورد صدور گواهى داشته ایم 
که این میزان نســبت به مدت زمان مشابه، 20 درصد 

کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: بازار روز کوثر 15 در 
شهرك شهید کشورى، تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
محمد مجیرى اظهار کرد: بازار روز کوثر 15، زیربناى 8000 
مترمربعى دارد که از این میزان، 3000 مترمربع به فضاى 
فروشگاهى و 5000 مترمربع به پارکینگ اختصاص دارد. 
وى با بیان اینکه تاکنون این بازار 40 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته است، ادامه داد: این بازار شامل یک طبقه پارکینگ در 
زیرزمین و فضاى فروشگاهى و انبار در طبقه همکف است 
که با برآورد هزینه 190 میلیارد ریال در حال احداث است و در 

سال آینده در اختیار اهالى منطقه 6 و ساکنان شهرك شهید 
کشورى قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشاورزى شهردارى اصفهان با بیان اینکه بازار روز کوثر 15  
مجهز به پارکینگ در طبقه زیرین بازار با ظرفیت 200 خودرو 
اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه یکى از مشکالت برخى 
از بازارهاى روز نداشتن پارکینگ اســت، از این رو احداث 

پارکینگ براى این بازارها در نظر گرفته شده است.
وى تصریح کرد: احداث بازارهــاى روز در مناطق مختلف 
شهرى حجم ســفرهاى درون شهرى را کاهش مى دهد و 
در مصرف سوخت و حامل هاى انرژى صرفه جویى مى شود.

ثابت ماندن صدور پروانه
 در نجف آباد

پیشرفت 40 درصدى احداث
 بازار کوثر شهید کشورى

اصفهان میزبان نمایشگاه 
لوازم خانگى مى شود

محـل برگـزارى نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان 
اصفهـان واقـع در پـل شهرسـتان، از نخسـتین روز 
اسفندماه میزبان بیست و دومین نمایشگاه بین المللى 

لوازم خانگى خواهد بود.
این نمایشـگاه که تا پنجم اسـفندماه برپا خواهد بود، 
میزبان شرکت هایى از اسـتان هاى اصفهان، تهران، 
خراسـان رضوى و آذربایجان شـرقى اسـت تا انواع 
لوازم خانگى برقى بزرگ و کوچک، خدمات پشتیبانى 
فروش و خدمات پس از فروش، انـواع ظروف چینى 
و بلور و لوازم صوتى و تصویرى را به نمایش عمومى 

بگذارند.
در نمایشگاه امسال 82 شرکت محصوالت و خدمات 

خود را به نمایش خواهند گذاشت.

پیام تسلیت شهردار فالورجان
جواد نصرى، شـهردار فالورجان طی پیامی شهادت 
شـهداى مدافع امنیت، «محسن صفرى» و «محمد 
تقى مهرابى» را تسـلیت گفت. متن پیام بدین شرح  
اسـت: «شـهادت شـهیدان مدافع امنیت، صفرى و 
مهرابـى از شهرسـتان فالورجـان که در پـى فاجعه 
تروریستى سیسـتان و بلوچسـتان جان خویش را در 
راه پاسداري از میهن اسـالمی فدا کرده و با شهادت 
خویش، برگ زرین دیگري از حدیث عشق و تبعیت 
از موال و سـرور خود را رقـم زدند، تبریک و تسـلیت

 عرض مى کنم.»

خبر

مسئول ثبت سرطان، تشــخیص زودرس و غربالگرى 
سرطان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: ده نوع 
سرطان شایع در اســتان اصفهان وجود دارد که پنج نوع 
آنها مختص خانم ها و پنج نوع دیگــر مربوط به آقایان 

است.
زهرا روانخواه با اشــاره به وضعیت ســرطان در استان 
اصفهان، اظهارکرد: استان اصفهان از نظر بروز سرطان 
در خانم ها، رتبه سوم و در آقایان رتبه هفتم سرطان را در 

کشور به خود اختصاص داده است.

وى افزود: گرفتار شدن ســرطان در هر دو جنس تقریبًا 
برابر است و با اختالف کمى، آقایان 52 درصد و خانم ها 

48 درصد دچار سرطان مى شوند.
مسئول ثبت ســرطان دانشگاه علوم پزشــکى استان 
اصفهان با بیان اینکه ده نوع سرطان  در استان اصفهان 
شایع است، گفت: نوع ســرطان در هر دو جنس متفاوت 
است و سرطان هاى پستان، پوست، روده بزرگ، تیروئید 
و سرطان  خون جزو پنج سرطان شــایع زنان در استان 
و سرطان هاى پوست، پروســتات، روده بزرگ، مثانه و 

سرطان خون از جمله پنج سرطان شایع مردان در استان 
اصفهان محسوب مى شوند.

روانخواه تصریح کرد: هر چه جمعیت رو به ســالمندى 
برود، سرطان هم در آن گروه بیشــتر مى شود، هر چند 

در بسیارى از سرطان ها، رد پاى ژنتیک هم وجود دارد.
وى با اشاره به دالیل مختلف بروز انواع سرطان اظهارکرد: 
هر سرطان علت خودش را دارد، ولى به طور کلى عواملى 
چون تغذیه نامناسب، بى تحرکى، دخانیات و آلودگى هوا، 

از جمله علل بروز سرطان ها به شمار مى روند.

10 سرطان شایع در استان اصفهان کدام است؟

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: برخى زمزمه ها 
و شایعات مبنى بر کمبود آرد مطرح شده اما چنین چیزى 
صحت نداشته و هیچ مشکلى تحت عنوان کمبود آرد در 

استان اصفهان وجود ندارد.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: در خصوص نحوه توزیع آرد 
در کشور و در اســتان اصفهان، سامانه اى از سوى دولت 
تعریف شده که در آن میزان مصرف واحدهاى متقاضى 
آرد مشخص شده و دولت مى تواند با نظارت بهترى، آرد 
تخصیصى به هر واحد را محاســبه و رهگیرى کند. وى 
خاطرنشان کرد: طبیعى اســت که در ابتداى راه اندازى 
چنین مدل هایى، تقاضایى کاذب از سوى برخى واحدها 
ایجاد شود و میزان مصرف اعالمى به دولت، بیش از میزان 
واقعى گزارش شود.وى ادامه داد: در این سامانه، هر واحد 

نانوایى، شیرینى پزى یا مصرف کننده آرد، میزان پخت و 
ظرفیت خود را اعالم مى کند و بر اساس آن، سهمیه الزم 

براى وى مشخص مى شود.
جهانگیرى همچنین تصریح کرد: شــاید سهمیه هاى 
اختصاص یافته با میزان آرد دریافتى واحدها تفاوت هایى 
داشته باشد که دلیل آن، تخمین هاى موجود باشد و این 
تفاوت هاى موردى نیز ربطى به کمبود آرد یا موضوعات 

مشابه ندارد.
■■■

همچنین معاون بازرگانى شرکت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه 10گفت: سهمیه آرد نانوایى هاى مجوزدار استان 

اصفهان تأمین است.
بهرام کرمى افــزود: تا روز یک شــنبه29بهمن، 1390 

واحد نانوایى از ســامانه جامع آرد و نان این استان مجوز 
ســهمیه آرد دریافت کرده اند که اکنون سهمیه آرد این 
واحدها تأمین اســت. معاون بازرگانى شــرکت غله و 
خدمات بازرگانى منطقه 10، تنهــا نانوایى هاى آزادپز  و 
نیمه یارانه اى بدون مجوز سهمیه را با کمبود تأمین آرد 
روبه رو دانست و افزود: 210واحد نانوایى به سامانه جامع 
آرد ونان براى دریافت سهمیه مجوز مراجعه نکرده اند و از 

سهمیه آرد محروم شده اند.
وى، 1600 واحد نانوایى آزادپز و نیمه یارانه اى را دراین 
استان فعال دانســت و گفت: سهمیه آرد استان اصفهان 
ماهانه37هزار تن آرد و 40هزار تن گندم و ســهمیه آرد 
هر نانوایى به طور متغیر 160تا220 کیسه آرد 40کیلویى 

است.

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان:

مشکلى در تأمین آرد استان وجود ندارد
اسفند ماه، اصفهان میزبان بزرگ ترین گردهمایى 

ورزشى بانوان کارگر کشور خواهد بود.
جواد شیرانى، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش 
کارگرى کشــور گفت: دومین دوره المپیاد ورزشى 
اتحادیه بانوان کارگر کشور به میزبانى هیئت و اداره 
امور ورزش کارگران استان اصفهان در اردوگاه شهید 

کشورى اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: دومین المپیاد ورزشى بانوان کارگر کشور 
از 11 لغایت 13 اسفند ماه سال جارى در پنج رشته 
شنا، دارت، آمادگى جســمانى، بسکتبال سه نفره و 
تنیس روى میز برگزار مى شود. وى تصریح کرد: توجه 
به ورزش کارگران نقش مهمى در کاهش آسیب هاى 
ناشى از محیط کار و افزایش شادى و نشاط جامعه کار 

و تالش کشور دارد.

بزرگ ترین رویداد
 ورزش بانوان کارگر کشور 

در اصفهان


