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استفاده میکنند.وی با بیان اینکه این آمار بر اساس تحقیق
و نظرسنجی های صورت گرفته در مرکز آسیب شناسی و
سالمت فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان به دست آمده
است ،اظهار کرد 60 :درصد مردم اصفهان از ساعت  20تا 24
و 34درصد مردم از ساعت 16تا 20از شبکه اینترنت استفاده
میکنند.سنماربااشارهبهاینکه 80درصدزماناستفادهمردم
از اینترنت در خانه است ،گفت 72:درصد مردم فقط مطالب را
میبینندو 16درصدتولیدکنندهمحتواهستند.

نسل فردا:مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان گفت :مراکز
تفریحی ناژوان در روزهای عاشورا و تاسوعا تعطیل است.
حســن شــفیعی اظهارکرد :تمام مراکز تفریحی واقع در
پارک جنگلی ناژوان روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته
جاری مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است.
وی افزود :مراکز تفریحی و گردشــگری ناژوان پس از ایام
عاشورا و تاســوعا آماده پذیرایی از گردشگران است .مدیر
طرح ساماندهی ناژوان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره

به فعالیت ساعات مراکز گردشگری ناژوان عنوان کرد :باغ
پرندگان از ســاعت  8الی  18و  30دقیقه و تونل آکواریوم
از ســاعت  9الی  23آماده پذیرایی از گردشــگران است.
شفیعی با بیان اینکه شــهروندان می توانند از ساعت 17
الی  24از شهربازی ناژوان لذت ببرند ،ادامه داد :همچنین
باغ موزه پروانهها از ســاعت  9صبح الی  20و نمایشــگاه
صدفها و حلزونهای دریایی از ساعت  9الی  21در اختیار
بازدیدکنندگان قرار داده میشود.

موسس مدارس طبیعت ایران در باغ بانوان ناژوان:

خبر ویژه
هرعملی که به مذهب خدشه
وارد کند باید ترک شود

مدارس طبیعت ،رقابت را با همدلی
به کودکان آموزش میدهند
«يك روز سبز» فرصت مناسبی برای رقابتپذیری سالم کودکان است
مهسارحمانی
گروه اصفهان

مؤسس مدارس طبیعت در ایران با اشاره به اهمیت ارتباط کودکان با طبیعت گفت :کودکان باید بتوانند با طبیعت ارتباط داشته باشند و والدین باید
برای کودکان باغچهای سراسر علف را آماده کنند تا ارتباط خوبی در این سن با طبیعت برقرار کنند .ویژهبرنامه روز جهانی کودک باعنوان «يك روز
سبز» ویژه کودکان و والدین از سوی خانه کودک وابسته به سازمان فرهنگیتفریحی شهرداری اصفهان ،در باغ بانوان ناژوان اصفهان برگزار شد.

این برنامه با همکاری انجمنها و تسهیلگران طبیعت در خانه توانایی ایجاد باغچهای دارند ،بهحتم چنین کاری
بهمناســبت روز جهانی کودک فرصتی را فراهم کرد تا را انجام دهند ،گفت :اگر والدین میتوانند ،در خانه برای
کودکان چهار تا دوازدهســال بتوانند ارتباط مستقیم با کودکان خود باغچهای را ترتیب دهند و در آن علف بکارند
تا آنها بتوانند لذت ارتباط با طبیعت را کسب کنند .در
طبیعتراتجربهکنند.
دکتر عبدالحسین وهابزاده ،ایدهپرداز و مؤسس مدرسه حیاتی که چنین باغچهای در آن ایجاد شده ،باید سازمان
طبیعتدر ایرانپیرامون اهمیتکسب تجربهدرکودکان انسانی را به هم بریزید تا کودکان بهراحتی بتوانند خود را
برای یادگیری اظهارداشت :کشف در کودکان وجود دارد با محیط وفق دهند.
کودک باید در باغچه ،بدون محدودیت
و خیلی از کودکان با کشف چیزهایی در اطراف خود بسیار
بازیکند
لذت میبرند و این مســئله باعث خوشحالی آنان است.
هنگامیکه ما به کودکان آموزش میدهیم ،لذت کسب وی تصریح کــرد :هنگامیکه والدین بــرای کودکان
اسباببازی میخرند تنها کودکان چند دقیق ه یا ساعتی
تجربه را برای یادگیری از آنها میگیریم.
مشــغول بازی با آن وسیله میشوند؛ ســپس خود را با
بگذاریدکودکانیادگیرند
وی افزود :شــاید آموزش مسئلهای یا موضوع وسیلههایی که خود ساختهاند ،سرگرم میکنند .خیلی
خاصی برای کودکان مدت زیادی بهطول نکشــد؛ ولی شنیدهایم که کودکان اتاقی از اسباببازی دارند؛ ولی به
زمانی که ما فرصــت یادگیری با تجربــه را به کودکان سراغ آن نمیروند :این همان موضوعی است که کودکان
میدهیم ،سبب میشویم آنها بتوانند ارتباط با محیط از این وسایل خسته میشوند .کودک باید در باغچهای که
نیز داشته باشند .در زمان یادگیری بر اثر تجربه ،شاید یک سراسر علف کاشته شده است بدون محدودیت خاصی
کودک زمان طوالنیتری را احتیاج داشته باشد؛ ولی باید بازی کند و آزاد باشد.
گفتایننوعیادگیریبرایکودکنیزلذتبیشتریدارد .وهابزاده با اشــاره ب ه اهمیت داشتن حیوانات خانگی
مؤسس مدرسه طبیعت در ایران با بیان اینکه والدین اگر تصريحکرد :کودکان زمانی که در چنین باغچهای قرار
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آگهی
بدینوسیله به شما آقایان  )1مازیار  )2بابک  )3میترا راهب فرزندان رضا و  )4خانم
توران پهلوانی ابالغ می گردد در خصوص دستور فروش ملک در شعبه  7حقوقی
کاشان مبنی بر فروش پالک ثبتی به شماره  2501فرعی از  49اصلی بخش قمصر
به مساحت  484متر مربع و مراتب انجام کارشناسی پالک مذکور 3/146/000/000
ریال ارزیابی گردیده است چنانچه به نظریه فوق اعتراضی دارید مراتب را ظرف مهلت
سه روز کتبا  .اجرای احکام شعبه نهم حقوقی کاشان اعالم نمایند .مدیر اجرای احکام
شعبه نهم دادگاه حقوقی کاشان -شماره م/الف1160 :
آگهی اخطار اجرایی
به موجب رای شماره  8/95/348تاریخ  95/4/22حوزه هشتم شورای حل اختالف
شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه (اقای مجید لک سعادتمند
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان) محکوم است به :پرداخت مبلغ 50/000/000
ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره  93/7/20 - 1608167عهده
بانک پست بانک قم و پرداخت مبلغ  1/585/000ریال بابت خسارت دادرسی و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سر رسید  93/7/20تا زمان وصول بر
مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان با اعمال تبصره
 2ماده  36به انضمام نیم عشر اجرایی( .محکوم له :آقای محمد خدمتی فرزند
غالمرضا به نشانی کاشان بلوار مطهری کوی زندان کورد و با پالک  ، )27ماده
 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شدف محکوم
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرای بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم
به از آن میسر باشد و در روصتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ،باید
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی
ندارد ،صریح ًا اعالم نماید .شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان کاشان -
شماره م/الف1166 :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمد خدمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره
های  95/5/2-235217و  95/5/2-235228مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و
پرداخت جمیع خسارات قانونی از سررسید لغایت اجرا وصول محکوم به طرفیت مجید
رضا احدیان به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از اجراع به شعبه
چهارم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  317-95ثبت و برای تاریخ 95/9/14
ساعت  4عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول
المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب به نامرده ابالغ می گردد که در وقت مقرن در جلسه دادرسی
حاضر شوند ضمن ًا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله ابالغ
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .دفتر شعبه
چهارم مجتمع شماره یک شهرستان کاشان  -شماره م/الف1067 :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد دادخواست و ضمائم به
درخواست کننده شرکت پخش سارینا نوین به خواسته  32/000/000ریال بدینوسیله
به محمد امین فوالدی ابالغ می گردد دادخواستی به طرفیت شمابه خواسته باال
تقدیم داشته که تحت کالسه  28/210/95حقوقی ثبت و برای روز  95/8/26ساعت
 18:20وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن شما و دستور شورا
به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مراتب یک نوبت متوالی در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم و اعالم نشانی کامل و دقیق خود به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در
شعبه حقوقی شورای حل اختالف کاشان جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ
خواهد نمود .دفتر شعبه  28شورای حل اختالف کاشان  -شماره م/الف1168 :
آگهی ابالغ اخطاریه
خانم پریناز آقاجانی با وکالت خانم شادی آل رسول دادخواستی مبنی بر مطالبه طلب
به طرفیت آقای داریوش اسکندری به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 421/95
ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ  95/8/26ساعت  5/15عصر تعیین گردیده است ،با
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده  73ق.آ.د.م از نامبرده دعوت می
شود قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا
مراجعه نماید .در غیر این صورت رای غیابی صادر خواهد شد .مسئول دفتر شعبه پنجم
حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر
آگهی حصر وراثت
آقای حسین باقری به شناسنامه شماره  40به شرح دادخواست به کالسه 834-95

از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مریم کیانی به شماره شناسنامه  3در تاریخ  91/9/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسین باقری فرزند میرزا به
ش.ش  40همسر متوفی -2 ،زهرا باقری فرزند حسین به ش.ش ، 1250434165
 -3سمیرا باقری فرزند حسین به ش.ش  -4 ، 46میترا باقری فرزند حسین به ش.ش
 -5 ، 1250162211سعید باقری فرزند حسین به ش.ش  -6 ، 353حمیدرضا باقری
فرزند حسین به ش.ش  1250280753همگی فرزندان متوفی و الغیر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه ششم
شورای حل اختالف کاشان  -شماره م/الف1179 :
آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت تک برگی ششدانگ آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه دوم پالک
ثبتی شماره  9950فرعی از  14874اصلی مفروز مجزی شده از شماره  2991فرعی
از اصلی مذکور قطعه  4تفکیکی واقع در بخش  5ثبت اصفهان بانضمام انباری
قطعه  4واقع در همکف و بانضمام پارکینگ قطعه  4واقع در همکف ذیل ثبت
/71003س در صفحه  17دفتر امالک جلد  385به نام آقای علیرضا بهاء لو هوره
فرزند محمد ابراهیم تحت شماره چاپی مسلسل  090954الف  89/ثبت و صادر و
تسلیم شده است سپس به موجب سند انتقال  90/07/27-13926دفترخانه شماره
 132اصفهان بالسویه به آقای داود کریمی فرزند احمدرضا و خانم مینا لک فرزند
علی انتقال یافته است سپس نامبردگان با ارائه در خواست کتبی به شماره وارده
 1395/07/07-26004845به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود
آن ذیل شماره  1395/07/05- 22121به گواهی دفترخانه  132اصفهان رسیده
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی (نقل مکان) مفقود شده است و
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد
شد به موجب سند رهنی شماره  1390/07/27-13927دفترخانه  - 132اصفهان
در رهن بانک مسکن شعبه رزمندگان اصفهان قرار دارد که بانک مرتهن برابر نامه
شاره  1395/07/14 - 2766/884موافقت خود را با صدور سند المثنی اعالم نموده
است .رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان  -شماره م/الف21621 :
آگهی
شماره  - 3921تاریخ  ، 95/7/15آقایان مصطفی شاطر کاشانی و عباسعلی جعفر
زاده والیت ًا از طرف فرزندان خود نادیا شاطر کاشانی و مصطفی جعفر زاده طبق
تقاضای وارده به شماره  1395/4/5-42208مالکین  3-1/14دانگ مشاع از
ششدانگ پالک های  537و  310و  314 ، 300و  296و  177فرعی مجزی شده از
شماره  11اصلی واقع در زیدی بخش دو حوزه ثبتی کاشان می باشند که درخواست
حذف ربع اعیانی پالک های مرقوم را نموده اند که برابر نظریه شماره  950290الی
 1395/5/11 - 950285آقای مهندس امیر اربابی کارشناس رسمی دادگستری
کاشان بهای ربع اعیانی پالک  296فرعی به مبلغ پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و
ده هزار ریال و پالک  300فرعی به مبلغ هفتاد و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال
و پالک  310فرعی به مبلغ پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و ده هزار ریال و پالک
 314فرعی به مبلغ چهل و نه میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال و پالک 537
فرعی به مبلغ یکصد و هشت میلیون و ششصد و سی هزار ریال و پالک  177فرعی
به مبلغ یکصد و شش میلیون و پانصد و شصت هزار ریال طی فیش شماره های
 9526126882886673و  9526127383688884و  9526129072897484و
 9526127585827966و  9526128589808186و  9526127165848187به
حساب سپرده اداریه ثبت تودیع گردیده است و طبق سوابق ثبتی مالک ربع اعیانی
خانم انیس فقیه می باشد و چون متقاضیان اعالم داشته اند هیچگونه آدرسی از
نامبرده در دست نمی باشد .لذا به استناد تبصره ماده  105اصالحی قانون ثبت مراتب
در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اعالم می گردد تا ذینفع جهت اخذ
سپرده مذکور به اداره ثبت کاشان مراجعه و نسبت به دریافت آن برابر مقررات اقدام
نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این

میگیرند ،ارتباط مستقیم با حیوانات نیز برقرار میکنند؛
برای مثال ،سوسک میتواند سبب ارتباط کودک با جانور
شــود و حیوانات اهلي نیز میتوانند ارتباط خوبی برای
کودکان داشته باشند.وی افزود :آلمانیها و سوئیسیها
در زمینه مدرســه طبیعت توانســتهاند بهنتایج خوبی
دست پیدا کنند و امروز در این کشورها مدرسه طبیعت
جایگزین مدرسههای آموزشی شده است؛ البته شیوه
مدرسهطبیعتدرنقاطمختلفدنیابستگیبهخصوصیت
فرهنگی آنها دارد؛ برای مثال ،در کشور فنالند مدارس
مانند خانهها ساخته میشوند .در مدارس فنالند کودکان
ضمن بازی ،آموزش میبینند و مدرسه برایشان مانند
خان ه آنها اســت؛ زیرا در این مدارس معلم مانند مادر
کودکان است.
کودکان در مدرسههای کنونی با گروههای
همسالخودرقابتمیکنند
عبدالحســین وهابزاده با بیان اینکه در مدرسههای
کنونی کــودکان با گروههای همســال خــود رقابت
میکنند ،گفت :در مدرســههای کنونی کودکان در
کالسهایی حضــور دارند که همه آنهــا در یک رده
سنی هستند و از ابتدا در شرایط رقابتی بزرگ میشوند؛

آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه
نمایند .قابل ذکر است هر گاه ظرف مدت مرقوم گواهی عدم اعتراض تسلیم این اداره
نشود اداره ثبت مالکیت را بدون ربع اعیانی برابر مقررات صادر خواهد نمود .رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک کاشان  -شماره م/الف1174 :
آگهی مزایده
در پرونده کالسه  1587/95اجرایی و به موجب دادنامه  119صادره از شورای حل
اختالف سوم نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای روح اله مهربانی محکوم است به
پرداخت  171/021/474ریال بابت محکوم به و هزینه های دادرسی و غیره در حق
محکوم له و مبلغ  7/720/300ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط کارشناس
رسمی دادگستری منتخب آقای علی صابری هارونی به شرح ذیل ارزیابی گردیده
است .خودروی سواری زانتیا رنگ نقره ای تعداد چرخ و محور سالم و پالک انتظامی
ایران 884 - 43م  34سالم موتور و متعلقات سالم تزئینات داخلی سالم سقف و ستون
اطاق در وضعیت سالم شیشه ها سالم بدل گلگیر سالم آینه سالم معاینه فنی و زیر و
بند و متعلقات سالم الستیک سالم و میزان استهالک باتری به میزان پنجاه درصد که
به ارزش  190/000/000ریال معادل مبلغ نوزده میلیون تومان ارزیابی گردیده است.
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی ،اموال
توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ  95/8/15ساعت 8
صبح و در محل اجرای احکام دادگاه به فروش می رسد ،برنده مزایده شخصی است
که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی  %10آن را فی المجلس
به حساب  2171290354001واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً
تکرار می گردد ضمن ًا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به
عمل آورد .مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد
آگهی
شماره پرونده 191/95 :شماره دادنامه  583/95به تاریخ  95/7/7در وقت فوق العاده
جلسه شعبه  5شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است
پرونده کالسه  191/95تحت نظر قرار داد .قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .رای
قاضی شورا :در خصوص دعوی خواهان آقای محمد خدمتی فرزند غالمرضا به
طرفیت خوانده آقای سید محسن موسوی نسب فرزند سید ابراهیم به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  195/000/000ریال به استناد یک فقره چک به شماره  456397مورخ
 95/1/25به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرنده و
اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم وصف ابالغ قانونی
در جلسه رسیدگی حضور به هم نرسانده اند و دالیل و مدارکی که حکایت از ابراء
نامبرده را نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت به مراتب فوق العشار و با عنایت به
گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروح و صدور آن
از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم شورای حل اختالف دعوی
خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد  1301 -1257از قانون مدنی و ماد - 310
 314 - 312 - 311از قانون تجارت و مواد  194و  519 - 515 - 502 - 198 -197از
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده  2قانون
اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون
خسارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ  195/000/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  3/905/000ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می
نماید .رای صادره غیابی  /بدوا ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف  20روز قابل /تجدید نظر خواهی در محاکم
عمومی دادگستری کاشان می باشد .قاضی شعبه  5حقوقی شورای حل اختالف
کاشان  -شماره م/الف1165 :
آگهی
شماره درخواست ،9510466836700035 :شماره پرونده،9509986836700023 :
شماره بایگانی شعبه ،950025 :خواهان خانم کبری هاشم زاده فرزند رضا به طرفیت
آقای حسین هاشم زاده فرزند احمد ،دادخواستی به خواسته طالق به درخواست زوجه
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه  7دادگاه
خانواده تقدیم و به کالسه پرنده  950025خ  7ثبت گردیده ،که در پرونده قرار ارجاع
امر به داوری صادر شده است ،به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست
خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت د ر یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود

عکس  :نسل فردا

استاد حوزه و دانشگاه گفت :حفظ حرمت
مذهب واجب اســت و هر عملی که باعث
خدشه به مذهب میشود حتی اگر مستحب
باشد باید ترک شود.
حجتاالســام محمدمهــدی ماندگاری
در گفتوگو با ایرنا بابیــان اینکه حضرت
سجاد(ع) فرمودند امر مستحبی که موجب
توهین و وهن شیعه شود ،حرام است ،افزود:
قمه زنی در دین اسالم و مذهب ما حتی یک
عمل مستحب محسوب نمیشود.
این کارشــناس امور مذهبی و دینی تصریح
کرد :گرچه محبت و عشق این افراد به خاندان
عصمت و طهارت ستودنی است ،اما قمه زنان
باید بدانند که این کار آنان نه تنها عاشــقانه
تلقی نمیشود ،بلکه نتیجه عکس میدهد.
حجتاالســام ماندگاری بابیان اینکه امروز
در دهکده جهانی زندگی میکنیم و مخفی
کردن اطالعات و اخبار معنا ندارد ،ادامه داد :در
دنیای امروز اگر در فضایی بسته هم افراد اقدام
به قمهزنی کنند ظرفیت انتشار در شبکههای
ماهوارهایوسایتهارادارد.ویتصریحکرد:در
دنیایامروزاگرجواناروپاییبخواهدبهمذهب
شیعه و اسالم گرایش پیدا کند و در اینترنت و
فضای مجازی جستجو کند ،تصاویر خون آلود
قمه زنی را مشاهده میکند و این به صالح دین
ما نیست .وی بیان داشت :یک فرد قمهزن در
واقع با عمل قمهزنی متقاضیان و عالقه مندان
به مذهب شیعه و خاندان عصمت و طهارت
را متواری و متنفر میکند.حجتاالســام
ماندگاری ادامــه داد :عالقه منــدان به امام
حسین(ع) و کسانی که قمهزنی میکنند باید
روشوعملکردخودراتغییردهند.
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رئیس مرکز آسیب شناسی و سالمت فضای تولید و تبادل
اطالعات اســتان اصفهان گفت :حــدود  70درصد مردم
کالنشهر اصفهان حداقل از یکی از شبکه های اجتماعی
فضای مجازی اســتفاده میکنند .رامین سنمار در جلسه
کارگروه تخصصی اجتماعی ،فرهنگی و ســامت ســتاد
بازآفرینی شهری که در محل فرمانداری اصفهان برگزار شد،
افزود :حدود  90درصد از مردم اصفهان که عضو شبکههای
اجتماعی هستند از تلگرام و  30درصد آنها از اینستاگرام

تعطیلی ناژوان در روزهای عاشورا و تاسوعا

nesf e jahan

 70درصد اصفهانیها ساکن تلگرام هستند

نصفجهان

درصورتیکه کودکان تا سنین نوجوانی نباید در شرایط
رقابتپذیر باشند.
وی ادامه داد :در مدارس طبیعت که در سطح کشور فعال
شدهاند،کودکانباشرایطسنیمتفاوتکنارهمهستندو
ما همدلی را به آنها آموزش میدهیم :زمانی که کودکان
در صف بازی هســتند ،کودکی که بزرگتر اســت ،به
کوچکترها اجازه بازی میدهد.
فرصتی مناسب برای رقابتپذیری سالم
کودکان
مؤسس مدارس طبیعت ایران تصريح کرد :در مدارس
طبیعت کودکان رقابتپذیری سالم را آموزش میبیند .در
این مدارس رقابتپذیری با فرمول رقابت سالم است؛ ولی
نهاینکه جایزه در کار باشد .ما معتقد هستیم که مدارس
طبیعت درحالحاضر بهروزترین مدارس کنونی هستند.
وی افزود :متأســفانه اکنون در شرایطی هستیم که در
شهری مانند اصفهان که دارای فضای سبز بسیار خوبی
است ،نمیتوانیم مدارس طبیعت را ب هراحتی و در نزدیکی
شهر احداث کنیم؛ ولی متأســفانه کودکان ما هرچه به
طبیعت دسترسی ندارند ،به تنقالت مضر و ازایندست
خوراکیها دسترسی آسان دارند.

تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهی،
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،یکی از اقارب متاهل خود را که
حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد را به
عنوان داور خود به دادگاه شعبه  7خانواده معرفی نماید در غیر این صورت برابر مقررات
اقدام خواهد شد .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  7خانواده شهرستان اصفهان ///
آگهی
شماره ، 95/7/18-2912 :رای افرازی :خواهان ها :آقایان مصطفی شاطر کاشانی
والیت ًا از طرف فرزند خود نادیا شاطر کاشانی و عباس جعفر زاده والیت ًا از طرف
مصطفی جعفر زاده ،خواندگان :آقایان سعید  -حمید و جواد تبریزی و بانوان زهره
تبریزی و انیسه فقیه نراقی ،خواسته :افراز قدرالهسم خود از پالک  537فرعی از
شماره  11اصلی واقع در زیدی بخش دو حوزه ثبتی کاشان ،گردشکار :آقایان مصطفی
شاطر کاشانی و عباس جعفر زاده والیت ًا از طرف فرزندان خود نادیا شاطر کاشانی و
مصطفی جعفر زاده به موجب تقاضای وارده شماره  95/3/17-75146درخواست
افراز قدرالسهم خود از ششدانگ قطعه زمین به مساحت  1738/15متر مربع شماره
 537فرعی مجزی شده از شماره  11اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان را نموده اند
که با مالحظه پرونده ثبتی و با توجه به اینکه به موجب ماده دو آئین نامه قانون افراز
عملیات ثبتی خاتمه یافته لذا با توجه به صورتمجلس تنظیمی وارده شماره -82912
 95/7/18و موافقت شهرداری کاشان به شماره  1395/7/17-2/8/208292منضم
به کروکی تائید شده و موضوع ماده سه آئین نامه قانون افراز حدود قطعه افرازی و
باقیمانده به شرح ذیل معروض می دارد -1 :حدود قطعه افرازی :ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  888/70متر مربع شماره  9248فرعی که محدود است :شما ًال به
طول های  25/70و  15/35متر پی دیوار به دیوار شماره های  270فرعی و  2534و
 2535فرعی شرق ًا به طول  21/07متر پی دیوار به باقیمانده شماره  537فرعی که
شماره  9249فرعی منظور شده است جنوب ًا به طول  40متر دهنه دیوار به خیابان غرب ًا
به طول  22/50متر پی دیوار به دیوار شماره  276فرعی این قطعه در سهم خواهان
ها قرار گرفته است -2 .حدود قطعه باقیمانده سهمی خواندگان :ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  849/45متر مربع شماره  9249فرعی که محدود است :شما ًال به
طول های  4/60متر و  5/25متر و  4/75متر و  9/95متر و  10/15متر و  10/28متر به
دیوار مفروزات شماره  279فرعی شرق ًا به طول  18/18متر پی دیوار به کوچه دوم به
طول  30متر پخی است به خیابان جنوب ًا به طول  37/73متر پی دیوار به خیابان غرب ًا
به طول  21/07متر پی به پی شماره  9248فرعی این تصمیم مطابق ماده  6آئین نامه
قانون افراز و ماده  17آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء رای به افراز به
پیوست نقشه افرازی به خواهان ها و خواندگان ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی
داشته باشند وفق مقررات ماده  2قانون افراز ظرف مهلت  10روز از تاریخ ابالغ
اعتراض خود را به دادگستری کاشان تسلیم و رسید آن را به این اداره تسلیم نمایند.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان  -شماره م/الف1188 :

آگهی مزایده مال غیر منقول
در اجرای حکم (دستور فروش) پرونده اجرایی کالسه  ،950033موضوع دادخواست
خانم زهرا بنیادی فرزند قربانعلی به طرفیت آقایان حسن و حسین شکوهمند فرزندان
مرحوم نوروز علی ،دایره اجرای احکام این دادگاه در نظر دارد ،ششدانگ یک باب
منزل مسکونی قدیمی به پالک ثبتی شماره ( 11/7540به مساحت  501متر مربع
عرصه) با امتیازهای آب ،برق ،گاز و تلفن  -واقع در وزوان  -خ طالقانی  -میدان شهید
قلی زاده  -کوچه مسجد حضرت امام حسین (ع) (شهید رصاف) منزل شکوهمند را به

عالقه والدین به یادگیــری موضوعات
مختلفتوسطکودکان
مؤسسمدارسطبیعتبااشارهبهعالقهوالدینبهیادگیری
موضوعاتمختلفتوسطکودکانتصریحکرد:ممکناست
والدینی درنظر داشته باشــند که کودکان خود حرکات
ظریفیاآکروباتراآموزشببینند.مانمیخواهیمکودکان
آچار تخصصی شوند و تنها نوع خاصی از علم یا حرفهای را
آموزش ببینند .وی گفت :ما درنظر داریم کودک در این
سن مانند آچارفرانسه باشد و تمام حرفهها را بداند؛ زیرا با
این شرایط در زمانی که به سن بزرگسالی میرسد میتواند
بهخوبی خود رشته تخصصی موردنظرش را انتخاب کند.
وهابزاده بیان داشت :بدون شک مدرسههای طبیعت در
آینده تغییر میکند؛ زیرا اکنون علم نیز در حال پیشرفت
استوبایدانتظارچنینتکاملیرادراینمدارسنیزداشته
باشیم .در این مدرسهها کودک تا سن دوازدهسالگی حضور
دارد؛ زیرا این سن مرز زیستشناختی انسان است .وی
خاطرنشان کرد :در این سن کودکان از مرحلهای از زندگی
وارد مرحل ه دیگری میشوند؛ پس باید شیوه کار با آنها نیز
متفاوت باشد :یعنی نمیتوان آنها را در طبیعت بهصورت
ولگردی رها کرد.
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مبلغ (پایه) کارشناسی  1/262/500/000ریال از طریق مزایده راس ساعت  9صبح
روز شنبه مورخ  95/8/1در دایره اجرای احکام دادگاه عمومی بخش میمه به فروش
برساند لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده و خرید
ملک را داشته باشند در جلسه مزایده حاضر شوند .بدیهی است کسانی که تمایل به
شرکت در مزایده را دارند در صورت تمایل برای بازدید از ملک می توانند پنج روز قبل
از تاریخ مزایده به دایره اجرا مراجعه نمایند( .ضمن ًا ملک در اجاره کسی نمی باشد).
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش میمه
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  ، 95/7/15 - 26005067نظر به اینکه به موجب رای شماره 26023342
و  1394/05/31 - 26023343هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکبابخانه به مساحت  158/93متر
مربع پالک ثبتی شماره  13275فرعی از  15182اصلی مفروز و مجزی شده از
شماره  4فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش  5ثبت اصفهان ،در مالکیت آقای
ایرج خیرخواه فرزند نوروز علی و آقای فرشید خیرخواه دهقی فرزند نوروز علی هر
یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ مستقر گردید و به لحاظ اینکه پرونده
ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره
ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم
در روز شنبه  1395/08/15ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و
ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا ( )30روز
پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید،
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
می دهد.تاریخ انتشار ،95/7/19 :رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال
آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره95/7/17 -26005069 :چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه
پالک  13276فرعی از  15182/4اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که
طبق رای شماره  139460302026037166و 139460302026037165
مورخ  1394/12/25از طرف هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد
و امالک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محسن
مجیدی فرزند عبدالرحیم شناسنامه  60242و کدملی شماره  1281697303و
خانم مهین کاظم زاده عطوفی فرزند احمد شناسنامه شماره  29974وکدملی
 1282227289صادره از اصفهان صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت
اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود
ملک مرقوم در تاریخ  1395/08/15شنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین
و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این
منطقه ثبتی ارایه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد .تاریخ انتشار آگهی1395/07/19 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

