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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

96-3-232
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ 

طرح فاضالب سورچه سیاه بوم 
)با ارزیابی کیفی(

جاری )مجتمع فوالد 
مبارکه(

13/128/043/000657/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/09/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/09/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031   )داخلی 335(

نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: ۱396/8/22

)) فراخوان (( 
 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به اســتناد ماده ) 27 ( قانون الحاق برخی از مواد به قانــون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 )2( مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به بهره برداري رسیده به بخش غیردولتی و 
 با توجه به مصوبات کارگروه واگذاری استان ، درنظر دارد نسبت به واگذاری مراکز قابل بهره برداري به شرح ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه سرمایه گذاران 

) اشخاص حقیقی وحقوقی ( دعوت به همکاری می نماید.

به منظور دریافت اطالعات بیشتر وپرسش وپاسخ و هماهنگی جهت بازدید ازمراکز  با شماره تلفن 36693157 تماس حاصل نمائید.
به منظور دریافت اســناد ارزیابی و کاربرگ ها تا پایان وقت اداری 1396/09/05 به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان  واقع در خیابان 

هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي واحد دفترفنی مراجعه نمایید .

آدرس  مبلغ اجاره بهای پیش بیني
شده در سال

 مدت بهره برداري
توسط سرمایه گذار

  مبلغ سرمایه گذاري
پیش بیني شده

نام مرکز ردیف

شهرستان اردستان شهر نیسیان 151/200/000 ریال 7 سال 1/000/000/000 ریال نیسیان 1

 شهرستان خوروبیابانک شهر فرخي بلوار امام
علي میدان مهارت

158/400/000 ریال 7 سال 500/000/000 ریال فرخي 2

شهرستان سمیرم شهر ونک جنب شهرداري 122/400/000 ریال 6 سال 800/000/000 ریال ونک 3

شهر سمیرم جاده ابشار 136/800/000 ریال 5سال 900/000/000 سمیرم 4

شهرستان کاشان شهر جوشقان بعد از بانک 800/000/ 100 ریال 5سال 700/000/000 جوشقان قالي 5

شهرستان اصفهان شهر تودشک 7 سال 156/000/000ریال 800/000/000 ریال تودشک 6

م الف: 105681

)نوبت اول(
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اتهام زنی بی سابقه وزیر خارجه 
بحرین علیه ایران

در پی انفجــار خطوط لوله نفت بحرین، وزیر خارجه این کشــور 
اظهاراتی بی اساس علیه ایران مطرح کرد.

به گزارش روسیاالیوم؛ شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه 
رژیم آل خلیفه مدعی شــد که منفجر کــردن خطوط لوله نفت 
بحرین، اقدامی خطرناک از سوی ایران است که هدف از آن ایجاد 
رعب و وحشت نزد شهروندان و صدمه رساندن به صنعت نفت در 

جهان است.
وزارت کشور بحرین،روز شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که انفجار در 
یکی از خطوط لوله نفت این کشور منجر به آتش سوزی در محل 
شده است. وزارت کشور بحرین با اعالم اینکه آتش مهار شده است، 
افزود: دستگاه های ذی ربط تحقیقات خود را درباره علل وقوع این 

انفجار آغاز کرده اند.
در این باره بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با رد برخی ادعاها و موضع گیری های سخیف و بی پایه 
مقامات بحرینی در خصوص دخالت ایران در حادثه انفجار خط لوله 
نفت در آن کشور گفت: ظاهرا تنها چیزی که مقامات بحرینی پس 
 از هر حادثه ای که در آن جزیره بــه وقوع می پیوندد، آموخته اند

 بر زبان جاری سازند، متهم کردن ایران است؛ آنها باید بدانند دوران 
این گونه ســخنان واهی و دروغ و زمان چنین فرافکنی ها و اتهام 
زنی های کودکانه به سر آمده است. قاسمی خاطر نشان کرد: همواره 
اصرار و تاکید کرده ایم که ثبات و امنیت همه همسایگان خود را 

ثبات و امنیت خود می دانیم و بدان پایبندیم.

 بازنشسته ها می توانند 
وزیر و معاون وزیر شوند

تسنیم: با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، وزرا و معاونان آنان 
از قانون منع به کار گیری بازنشستگان مستثنی شدند.

بر این اساس، مقامات مذکور در ماده)71( قانون مدیریت خدمات 
کشــوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 
هفتاد درصد )%70(  و باالتر، نیروهای مســلح، وزارت اطالعات 
و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون 
مستثنی می باشند. به این ترتیب یک فرد بازنشسته می تواند وزیر 
شود ولی وزیری که بازنشسته شــده نمی تواند در پستی که در 
مقامات ماده 71 محسوب نمی شود، مشغول به کار باشد. از تاریخ 
20 آبان ماه امسال قانون منع به کارگیری بازنشستگان قطعیت 
پیدا کرده و هرکــس آن را نقض کند و نادیــده بگیرد با مجازات 

انفصال روبه رو می شود.

 نگرانی آمریکا
 از نزدیکی بارزانی به ایران

روزنامه لبنانی االخبار به نقل از یک منبع در ســفارت آمریکا در 
بغداد، از نگرانی شدید این کشور از نزدیکی احتمالی مسعود بارزانی 

به ایران خبر داده است.
بنابر این گزارش، این منبع تاکید کرد: مقامات آمریکایی از ارسال 
نامه های محرمانه توسط بارزانی به ســردار حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مطلع و نسبت 

به آن ابراز نگرانی کرده اند.
این مقام آمریکایی ضمن خودداری از افشــای نامه مذکور گفت: 
 احتمال دارد مقامات تهــران ضمن پذیــرش عذرخواهی های 
پی در پی بارزانی از ایران، حاضر به میانجی گری بین اربیل و بغداد 
برای حل مشکالت فی مابین دو طرف در پی برگزاری همه پرسی 

غیرقانونی تجزیه کردستان از عراق شوند.

 خشم مردم فیلیپین از سفر ترامپ
 به کشورشان

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

 داعش یک شهر سوریه را 
به طور کامل پس گرفت

تسنیم: العربیه اعالم کرد که گروه تروریستی داعش 
توانسته بار دیگر کنترل تمام شهر البوکمال در مرز 
عراق را در دست بگیرد. چهار روز پیش ارتش سوریه 
و نیروهای مقاومت موفق شدند بر شهر البوکمال در 

حومه دیرالزور سیطره کامل بیابند.
البوکمال کــه در نزدیکی مرز با عــراق قرار دارد 
آخرین پایگاه تروریســت های تکفیری محسوب 
می شد و گذرگاه اصلی گروه تروریستی داعش از 
عراق به سوریه و از آنجا به روستاها و شهرک های 
سوری طی سال های گذشــته به شمار می رفت و 
ســرکردگان محلی و خارجی و عراقی داعش پس 
 از فرار از شــهر المیادین و استان الرقه به این شهر

 گریخته  بودند.

درگیری شدید نیروهای 
کرد سوریه با نظامیان ترکیه

نیروهای موســوم به دموکراتیک سوریه و عناصر 
ارتش ترکیه در مناطق شــمال  غربی سوریه با هم 

درگیر شدند.
نیروهای ترکیه با عبور از مرز وارد مناطق نزدیک به 
روستای »میدان إکبیس« تحت کنترل نیروهای 
کرد شده و گفته می شود آنکارا تصمیم دارد تا پلی 
را بر باالی رودخانه »کاراسو« احداث و همچنین 

ایست  بازرسی هایی در این منطقه ایجاد کند.

ترامپ از اظهاراتش درباره 
پوتین عقب نشست

»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا روز یکشنبه 
از اظهارات روز قبلش درباره پرونده دخالت روسیه 

در انتخابات آمریکا عقب نشینی کرد.
ترامپ روز شنبه گفت: پوتین، رییس جمهور روسیه 
در دیدار با وی در حاشیه نشست اپک به او گفته که 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 

دخالت نکرده است.
او ادامه داد: » )پوتین( خیلی خیلی قاطعانه گفت 
که این کار را انجام نداده است.«؛ وی سپس از »جان 
برنان«، رییس قبلی ســیا، »جیمز کالپر«، مدیر 
اطالعات ملــی آمریکا و »جیمــز کومی«، رییس 
سابق اف بی آی که تحقیق درباره دخالت روسیه در 

انتخابات را کلید زده بودند، انتقاد کرد.

ایران و عربستان مدت مدیدی است که درگیر جنگ نیابتی علیه 
یکدیگر هستند، اما بسیاری نگران هستند که محمد بن سلمان، 
ولیعهد تازه عربستان به دنبال کسب سلطه منطقه ای عربستان 
به هر قیمتی باشد. این تقابل سال گذشته تشدید شد، زمانی که 
عربستان یک روحانی برجسته شیعه را اعدام کرد و بعد روابط 

دیپلماتیک با ایران را قطع کرد.
حال ســعودی ها به طور علنی نارضایتی خود از متحد نزدیک 
نظامی ایران یعنی حزب ا... که حضور قابل توجهی در پارلمان 
لبنان دارد و نفوذ خود در سوریه را افزایش داده، نشان می دهند.

بااین حال، کارشناســان گمــان نمی کنند که یــک درگیری 
منطقه ای قریب الوقوع باشــد. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه 

بین المللی بحران در امور ایران گفت: »سعودی ها همواره برای 
حل مشکل خود  با ایران راه حل اشتباه را انتخاب کرده اند و حال 
امیدشان این است که دولت ترامپ پیش قدم شود و توازن قدرت 
را به نفع آنها تغییر دهد.«وی در ادامه افزود: » تغییر سیاست 
منطقه ای ایران غیرمحتمل است. ایران همچنان از متحدان و 
نیروهای نیابتی خود در منطقه حمایت خواهد کرد، اما اینکه 
این سیاست ها منجر به یک درگیری بزرگ شود هم غیرمحتمل 
است.« بااین حال حتی اگر این تقابل از این مرحله هم فراتر نرود، 
درگیری میان عربستان و ایران برای آمریکا و جهان خطرآفرین 
است. در این  میان قیمت نفت مطرح است که در طول بحران ها 
افزایش می یابد- که این به نفع دو طرف درگیری که بزرگ ترین 

ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند، اســت- و از سوی دیگر 
توازن قدرت منطقه ای به میان می آید.دولت ترامپ، هم طرف 
خود در این تقابل را انتخاب کرده است. این دولت از برنامه تغییر 
عربستان حمایت می کند و هر آنچه می تواند برای تضعیف توافق 
هسته ای دولت اوباما با ایران را اجرایی می کند. ترامپ به  ایران 
هشدار داده و این لفاظی های او مانند موسیقی در گوش مقامات 
عربی در ریاض و تمام حوزه خلیج فارس است که دولت اوباما را 
متمایل به دشمن دیرینه خود می دیدند. آمریکا نیز اهداف رژیم 
سعودی در منطقه را دنبال می کند. این کشور خواهان شکست 
حوثی ها در یمن، القاعده در شبه جزیره عرب و داعش است. هم 
عربستان و هم آمریکا خواهان محدود کردن حوثی هایی هستند 
که از حمایت ایران برخوردارند.عربستان در سال 2014 حمله به 
حوثی ها را آغاز کرد. بااین حال کمپین سعودی برخالف آمریکا 
که از فناوری دقیق برای حمله به القاعده استفاده می کند، هر 
چیزی بوده به جز دقیق. همین مسئله یمن را وارد یک فاجعه 
انسانی عمیق کرده است. جنگ عربستان علیه حوثی ها بیش از 
پیش از محبوبیت این کشور در یمن کاسته و هزینه هنگفتی 
روی دست سعودی ها گذاشته است. آمریکا تنها کشوری نیست 
که در این شرایط به تیم جدید رهبری عربستان مشاوره می دهد. 
امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانســه روز پنجشــنبه برای 
برگزاری چند نشســت و دیدار در خصوص افزایش تنش های 
منطقه ای وارد ریاض شد و سعودی ها برای تضمین منافع خود 
طی هفته گذشته نشستی با وزیر انرژی روسیه در ریاض برگزار 
کرده و ماه گذشــته نیز نشســتی با والدیمیر پوتین در مسکو 

انجام دادند.
بااین حال تشریک مساعی میان دولت ترامپ و رهبری عربستان 
باعث نگرانی ناظران در مورد افزایش شعله های جنگ شده است. 
رامی خوری، استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی در 
بیروت در این زمینه گفت: »این دو کشور به دلیل چهار یا پنج 
هدف سیاســی در کنار هم قرار گرفته اند: حفاظت از اسرائیل، 
مقابله با تروریست ها، عقب راندن ایران و حزب ا...، حفظ جریان 
نفت و افزایش تبادالت تجاری همگی زیر چتر رهبران دیکتاتور 

عرب.«

    ان بی سی نیوز: دستور عربستان برای خروج شهروندانش از لبنان، تازه ترین نشانه شوم افزایش تقابل 
میان دو ابر رقیب منطقه ای، عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران است.

ایران و عربستان وارد جنگ مستقیم خواهند شد؟

رویترز: »وقتی هواپیمای حریری در ریاض به زمین نشست او فورا 
این پیام را دریافت کرد که یک جای کار ایراد دارد. هیچ شخصی 

منتظر وی نبود و به استقبالش نیامد.«
منابع ارشد نزدیک به حریری و مقامات سیاسی و امنیتی لبنان 
به رویترز گفتند: هیچ شــاهزاده یا وزیری از حریری اســتقبال 

 نکرد؛ درحالی که معموال وقتی نخســت وزیری بــرای دیدار با 
»ملک سلمان« به این کشور پادشاهی می رود، مقامات ارشد به 

استقبال وی می آیند.
این منابع افزودند: تلفن حریری هنگام ورود به فرودگاه مصادره 
شد و روز بعد وی مجبور شد با قرائت بیانیه ای از نخست وزیری 

کناره گیری کند؛ بیانیه ای که توسط تلویزیون دولتی عربستان 
سعودی پخش شد.

این اقدام، لبنان را به ســمت خط مقدم مبارزاتی می کشاند که 
درحال تغییر شــکل دادن خاورمیانه اســت؛ مبارزاتی که بین 
پادشاهی محافظه کار عربستان ســعودی با ایران شیعه انقالبی 

وجود دارد. 
 با این وجود، عربســتان ســعودی، مجبور ســاختن حریری به

 کناره گیری را تکذیب کرده و گفته وی فردی آزاد است!

در پی اجبار نخست وزیر لبنان به استعفا؛

برخورد تعجب برانگیز عربستان با سعد الحریری

واکنش سیاست خارجه

حسین امیرعبداللهیان، مشــاور امور بین الملل رییس 
مجلس شورای اسالمی گفت: سعودی ها هنوز در منطقه 
ما با واقعیت عراق دموکراتیــک کنار نیامده اند و واقعیت 
دموکراسی در لبنان را هم نمی خواهند هضم کنند. آنها در 
ورای کاری که انجام دادند به دنبال بی ثبات کردن لبنان 
هســتند و این را مطرح می کنند که برادر سعد حریری، 
نخست وزیر شود تا اثبات کنند به دنبال بی ثبات کردن 
لبنان نیستند ضمن اینکه اگر کسی خواسته های عربستان 
را عملی نکند به راحتی وی را جا به جا می کنند.وی گفت: 
امروز اســتخوان های داعش خرد شده، داعِش استخوان 
خرد شده کارایی برای آمریکا ، اسرائیل و برخی متحدانشان 
ندارد. امیرعبداللهیــان با بیان اینکه تجزیه عربســتان 
 سعودی به نفع منطقه نیست گفت: ما معتقدیم این اتفاق

 می تواند یک شروع خطرناک برای منطقه و موفقیت برای 
صهیونیست ها باشد، اما محمد بن سلمان با شتاب زدگی 

کاری می کند که دستور کار صهیونیستی است.

مراد عنادی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به این 
سوال که آیا می توان به اعتبار اروپایی ها دلخوش بود و این 
طور تصور کرد که در صورتی که آمریکا در جریان برجام 
پا پس بکشد، اروپا پشت برجام و ایران خواهد ماند؟ گفت: 
اروپا در سطح سیاست های اعالمی در حال حاضر در برابر 
آمریکا ایستاده است، اما باید منتظر سیاست عملی اتحادیه 
اروپا بود. این در شرایطی اســت که در حال حاضر حجم 
مبادالت اقتصادی اروپا و آمریکا 1100 میلیارد یورو بوده 

و حجم مبادالت ایران با اروپا تنها 1۵ میلیارد یورو است. 
عنادی با بیان اینکه با این حســاب سرانگشتی می توان 
مطمئن شد که از لحاظ منطق اقتصادی، اروپایی ها قطعا 
آمریکا را انتخاب خواهند کرد، گفت: از لحاظ سیاســی و 
در حد سیاست های لسانی و همچنین حفظ پرستیژ بین 
المللی، فعال اروپا خود را مدافــع برجام می داند، اما قطعا 
 اگر به سیاســت های عملی برسد، پشــت ایران را خالی 

خواهد کرد.

امیرعبداللهیان: 

تجزیه عربستان، به نفع منطقه 
نیست

کارشناس مسائل خاورمیانه:

اروپا،آمریکا را فدای ایران 
نخواهد کرد

وزیر اسبق امور خارجه:

 تجربه برجام نشان داد که 
آمریکا قابل اعتماد نیست

خطیب موقت نماز جمعه تهران:

از حضورم در فضای مجازی 
استقبال کم نظیری شده است

تسنیم: وزیر اسبق امور خارجه کشورمان در گفت وگو 
با یک روزنامه اتریشــی تاکید کرد: تجربه برجام به ما 
نشــان داد که ما نمی توانیم با آمریکا مذاکره و به آن 

اعتماد کنیم.
کمال خرازی دربــاره موضع رهبر انقــالب در قبال 
برجام با توجه به رویکرد خصمانه آمریکا در قبال این 
توافق نامه گفت: رهبر ما به بهترین نحو ممکن از مذاکره 
کنندگان برجام حمایت و پشــتیبانی کرده است. اگر 
حمایت های رهبر انقالب نبــود ما اکنون در جایی که  
هستیم، نبودیم. توافق هســته ای نشان داده است که 

ایران آمادگی گفت و گو  را دارد. 
وی افزود: مــا از این تجربه آموخته ایم کــه با آمریکا 
نمی توان مذاکره کرد و نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم. 
آمریکایی ها این توافــق را زیر پا گذاشــتند و اعتبار 
خود را به بازی گرفتند و این مســئله ای است که خود 

آمریکایی ها هم می دانند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفــت: مدت ها به فکر 
اســتفاده از ابزار شــبکه های اجتماعی بودم و انگیزه ام 
برای ورود به این عرصه این بود که به نشر مواضع دینی و 

بصیرتی بپردازم.
آیت ا...ســیداحمد خاتمی ، با اشــاره به ضــرورت های 
حضورش در شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: نشر دین و 
مکتب، هر زمانی ابزاری داشته است. ما باید از تمام ابزارهای 
مشروع در این عرصه بهره ببریم و به عنوان یک واقعیت 
بپذیریم که شبکه های اجتماعی، تاثیرگذار است و نباید 
فکر کنیم که از این ابزار دیگرانی باید استفاده کنند که یا 
دین ندارند یا ضددین هستند. این مدرس حوزه علمیه قم 
با اشاره به بازخوردی که از مخاطبان فضای مجازی دریافت 
کرده است، گفت: از حضورم در این فضا استقبال باالیی 
شده که برخی آن را کم نظیر دانسته اند و من نیز مدیریت 
فضای مجازی را به دوستان قابل اعتماد داده ام و به عنوان 

یک طلبه به این فضا وارد شده ام.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت زراعی شهر تیران سهامی خاص به شماره ثبت 58 و شناسه 
ملی 10860239740 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 14:00 
روز دوشنبه به تاریخ 1396/09/15 در آدرس اصفهان تیران خیابان طالقانی شمالی مسجد عاشورا برگزار 
می شود حضور بهم رسانند. ســهامداران محترم می توانند با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و 
دفترچه عضویت از ساعت 13:00 همان روز در محل برگزاری مجمع حاضر شده و برگه حضور در مجمع را 

دریافت نمایند. 
دستورات جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 
2- تصویب ترازنامه 

3- انتخاب هیات مدیره و بازرسین
4- تعیین انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
شرکت زراعی تیران )سهامی خاص(

در ماجرای خرید 138 شرکت تامین اجتماعی توسط بابک زنجانی، 
سعید مرتضوی، رییس وقت این ســازمان، ۵ فقره چک ضمانت به 
مبلغ 444 میلیارد ین ژاپن معادل 17 هــزار و 700 میلیارد تومان 
به زنجانی داده بود.در رســیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه 
1۵ دادگاه انقالب، به ریاست قاضی صلواتی که منجر به صدور حکم 
اعدام و تایید آن در دیوان عالی کشور شد، دادگاه به خاطر حجم باالی 
پرونده، به رد پنج  فقره چک های ســازمان تامین اجتماعی تصریح 
نکرده و این موضوع از قلم افتاده بود. اکنون قاضی مقیســه، رییس 
شــعبه 28 دادگاه انقالب، در رســیدگی مجدد به پرونده متهمان 
 ردیف دوم و ســوم پرونده نفتی،بر عودت پنج فقره چک ســازمان

 تامین اجتماعی تصریح کرده است.

 رویتــرز: دونالد ترامــپ، رییس جمهــوری آمریکا روز یکشــنبه 
در توئیترش نوشــت: چرا کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی من را 
 پیر خطاب می کند در زمانی که من هرگز او را کوتوله و چاق خطاب 
 نکرده ام؟! ترامپ در ادامه توئیتر خود آورده است: من سخت تالش

 می کنم تا ما با هم دوست باشــیم و شاید چنین چیزی روزی اتفاق 
بیفتد.

کیم جونگ اون روز شنبه گفته بود که ترامپ تالش می کند تا از کره 
شمالی وجهه شیطانی ارائه کند، آن را از جامعه بین الملل دور کرده و 

دولت پیونگ یانگ را تضعیف کند.
 پیش تر کیــم جونــگ اون، ترامــپ را یــک »پیرمــرد دیوانه« 

خوانده بود.

دستور عودت چک ۱۷ هزار 
میلیاردی پرونده بابک زنجانی

واکنش طعنه آمیز ترامپ خطاب به رهبر کره شمالی؛ 

چاِق کوتوله!

هیات مدیره شرکت زراعی تیران )سهامی خاص(
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،000،000 ریال)طرح جدید(

6،840،000 ریالنیم سکه

3,867,000 ریالربع سکه

۲,560,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲50،5۲0 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع اسپیکر

 459,000
تومان

اسپيکر خودرو کنوود 
KFC-HQR7100 مدل

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: امسال 
به دلیل کاهش قدرت خرید، اعالم کردیم بین یک تا 2 هزار 
تومان قیمت هر کیلو گوشــت کاهش پیدا کند. این کاهش 
قیمت طبیعی نبوده و به دلیل رکود و کسادی بازار است.رضا 

انصاری درخصوص آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار 
داشت: معموال با رسیدن فصل ســرما شاهد افزایش قیمت 
گوشت هستیم؛ با این حساب درحال حاضر قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی بدون دنبه 43 هزار تومان، گوشت گوساله 

مخلوط 37 و ران گوساله 40 هزار تومان است.انصاری با اشاره 
به تامین گوشت اصفهان عنوان کرد: گوشت دام سبک را وارد 
می کنیم و تنها حدود 30 درصد در اســتان تولید می شود؛ 
اما دام سنگین نیاز اســتان را تامین کرده و بعضا مازاد آن را 
به استان های دیگر ارســال می کنیم. وی در رابطه با واردات 
گوشت از اســترالیا اظهار کرد: صحبت هایی انجام شد اما به 
نتیجه نرسید، قرار شد وام هایی اختصاص یابد تا شرکت هایی 

که در این راستا فعالیت دارند بتوانند گوشت را وارد کرده و 
قیمت را کمتر کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در پایان در 
پاسخ به این سوال که قیمت گوشت در ماه های آتی افزایش 
می یابد یا کاهش، خاطر نشــان کــرد: نمی توان پیش بینی 
دقیق داشت، اما اگر به این منوال باشد قیمت ها در همین حد 

و اندازه  باقی می ماند.

در اتفاقی غیرمعمول با سرد شدن هوا؛

قیمت گوشت در بازار اصفهان کاهش یافت

خبر

بازار

ريیس اداره ايمنی و ترافیک اداره کل راهداری اصفهان 
خبر داد:

معاینه ساالنه 115هزار وسیله نقلیه 
سنگین در استان اصفهان

رییس اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل راهداری اصفهان گفت: 
ساالنه حدود ۱۱۵ هزار وسیله نقلیه سنگین توسط مراکز استان 
معاینه و در صورت قبولی کلیه آزمون ها و صحت و سالمت وسیله 

نقلیه، برگه معاینه فنی صادر می شود.
مرضیه فراســت اظهار کرد: مراکــز معاینه فنی وســایل نقلیه 
ســنگین جهت فعالیت مســتلزم اخذ مجوز و تحت نظارت این 

اداره کل هستند.
وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان هشــت مرکز معاینه فنی 
مکانیزه سنگین مشغول به فعالیت هستند، بیان کرد: یک ایستگاه 
دیگر در حال احداث بوده و احداث هفت ایســتگاه دیگر در پنج 

سال آینده پیش بینی شده است.
رییس اداره ایمنی و ترافیک مطرح کرد: ساالنه حدود ۱۱۵ هزار 
وسیله  نقلیه سنگین توسط مراکز اســتان، معاینه و در صورت 
قبولی کلیه آزمون ها و صحت و سالمت وسیله نقلیه، برگه معاینه 

فنی صادر می شود.
وی در پایان گفت: در راســتای نظارت بر عملکرد مدیران فنی 
شرکت های حمل و نقل مســافر، گروه بازدید و نظارت با حضور 
کارشناسان این اداره کل و کارشناسان پلیس راه استان تشکیل 
شده و در سه ماهه تابســتان 96 تعداد 2۵ بازدید از پایانه های 
مســافری اســتان صورت گرفته و تخلفات مشاهده شده جهت 

بررسی و صدور حکم به واحد حقوقی ارجاع شده است.

 337,000
تومان

ساب ووفر خودرو 
XS-GTX121LT سوني

 299,000
تومان

ساب ووفر خودرو 
KFC-HQR3000 کنوود

سکه و طال

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اینکه امــروزه مترقی ترین 
قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد، گفت: اتاق بازرگانی 
اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بازوی مشــورتی دولت، 

آماده مشارکت با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی است.
سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: اســتان اصفهان با بیش از ۸ هزار 

واحد صنعتی، دارای بیش از 70 شهرک و ناحیه صنعتی است.
وی با بیان اینکه اصفهان در بخش صنایع دستی نیز بسیار قدرتمند 
بوده و ۱27 نوع صنایع دستی در این استان تولید می شود و با تاکید 
بر اشتراکات فرهنگی ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد: فعالیت 
در ایران به ویژه اصفهان نه تنها بازار ۸0 میلیونی این کشور را پوشش 
می دهد، بلکه بستر مناسبی برای صادرات محصوالت به کشورهای 

همسایه ایران است که بازاری 400 میلیون نفری را در بردارد.

آمادگی اتاق بازرگانی 
برای مشارکت با 

سرمایه گذاران خارجی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: دومین 
جلسه شورای هماهنگی حوضه زاینده رود به منظور تصمیم گیری برای 
زمان بازگشایی این رودخانه اواخر آبان برگزار می شود. علی بصیرپور افزود: 
افزایش آب خروجی از سد زاینده رود به منظور کشت پاییزه کشاورزان و 
جاری شدن رودخانه در کالنشهر اصفهان، منوط به تصمیم شورای هماهنگی 
زاینده رود است و تصمیم های این شورا نیز به میزان بارش های دهه سوم 
آبان و مقدار ورودی آب به سد زاینده رود بستگی دارد.وی ادامه داد: از ابتدای 
پاییز تاکنون میزان بارش ها در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
صفر گزارش شده و این شرایط، وضعیت قرمز را برای سد زاینده رود رقم 
زده است.هم اکنون میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱0میلیون متر مکعب افزایش داشته؛ اما نسبت به 

میانگین بلند مدت بیش از 74درصد کاهش داشته است.

تصمیم برای بازگشایی 
زاینده رود اواخر آبان 

اتخاذ می شود

اصناف

نایب رییس اتحادیــه لوازم خانگــی اصفهان درخصوص 
طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری گفت: متاسفانه 
به عقیده فعاالن بــازار لوازم خانگی، ایــن طرح در عمل 
 نتوانست موفق شود و در بازار خرید و فروش تحرکی ایجاد 

کند.
حسین عبدلی با اشاره به شرایط سختگیرانه وام خرید لوازم 
خانگی که در قالب این کارت ها باید صورت می گرفت، بیان 
کرد: به عنوان مثال اگر کســی تمایل داشته باشد با کارت 
اعتباری، تسهیالت خرید لوازم خانگی دریافت کند، عالوه 
بر داشتن ضامن، نباید چک برگشتی داشته باشد؛ از طرفی 
باتوجه به نرخ بازپرداخت آن به ندرت فردی ضامن چنین 

طرحی می شود.
وی با تاکید بر اینکه استقبال از طرح فروش لوازم خانگی با 
کارت اعتباری  در اصفهان محدود بود، تصریح کرد: یکی از 
شرایط دریافت این وام خرید جنس ایرانی بود که متاسفانه 
بسیاری از خریداران تمایل به خرید اجناس داخلی نداشتند 
بنابراین در توافق با برخی فروشــندگان، اجناس خارجی 
خریداری می کردند که در این شــرایط حداقل 30درصد 

این وام برای جنس خارجی کسر می شد.
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: از سوی 
دیگر با توجه به بازپرداخت 2 تا 3 ســاله این تســهیالت، 

خریدار باید سودی حدود ۱۸ درصد در این مدت به سیستم 
بانکی پرداخت کند که ســرجمع می توان برآورد کرد که 
خریدار تنها ۵0 درصد تسهیالت این کارت را خرید کرده 
و بقیه به طور ناعادالنه در قالب ســود به فروشنده و بانک 
برگردانده می شــود. به گفته عبدلی، اگر خریدار جنسی 
را بدون این کارت اعتباری خریــداری می کرد، به جرأت 

می توان گفت کمتر متضرر می شد.
وی افــزود: لوازم خانگی داخلی در ســال جــاری حدود 
۱0 درصد گران شــده و این در حالی اســت که این بازار 
 همچنان در رکود به سر می برد و به ندرت خرید و فروش 

دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 94 درصد زعفران جهان 
در ایران تولید می شــود و آماده همکاری در زمینه ثبت 
و برندســازی زعفران با اروپائیان هستیم، گفت: برنامه 
۱0ســاله ای تدوین کرده ایم که طی آن آب را در بخش 

کشاورزی به طور کامل به بهره وری برسانیم.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک 
با کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا 
اظهار داشت: برای توسعه همکاری های ایران با اتحادیه 

اروپا، باید موانع بانکی برطرف شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه مشکلی از طرف کشور ما 

وجود ندارد، گفت: مشکل، بیشتر از طرف اروپایی است.
وزیر جهاد با اشاره به اینکه از همکاری مشترک در زمینه 
تحقیقات و انتقال فناوری های نوین کشاورزی استقبال 
می کنیم، ادامــه داد: ایران دومین کشــور در پرورش 
شــترمرغ و اولین تولیدکننده قزل آالی پرورشــی در 
دنیاست. حجتی افزود: در زمینه پرورش نژادهای اصیل 
اسب، سرمایه گذاری کرده ایم و قصد داریم بازاری مشترک 
بخصوص با اتحادیه اروپا، در زمینه صادرات اسب داشته 
باشیم.وی با بیان اینکه گیاهان دارویی از جمله زمینه های 
همکاری ایران با کشــورهای اروپایی است، اضافه کرد: 
توسعه تولید، فرآوری و دستیابی به فرآورده های دارویی 

از گیاهان را در دستور کار داریم.
حجتی با بیان اینکه 94 درصد زعفــران جهان در ایران 
تولید می شود و آماده همکاری در زمینه ثبت و برندسازی 
این گیاه با اروپائیان هستیم، خاطرنشــان کرد: برنامه 
۱0 ساله ای تدوین کرده ایم که طی آن آب را در بخش 
کشاورزی به طور کامل به بهره وری برسانیم؛ ضمن اینکه 
در زراعت، به سمت اجرای سیستم های نوین هوشمند 

آبیاری حرکت می کنیم.
وی اضافه کرد: در دو دهه گذشته اقدامات خوبی در زمینه 
سالمت پسته داشته ایم و محموله های برگشتی پسته از 

اروپا کاهش یافته و امیدواریم به صفر برسد.

وزير جهاد کشاورزی اعالم کرد:

تدوین برنامه 1٠ ساله برای بهره وری مصرف آب
نايب ريیس اتحاديه لوازم خانگی اصفهان:

طرح کارت  اعتباری فروش کاال شکست خورد

 جهاد کشاورزی

تولید سیب زمینی با استفاده 
از آبیاری میکرو در اصفهان

 مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه در سال زراعی جاری، محصوالت 
کشت پاییزه در حال برداشــت است، گفت: نزدیک  
۸0درصد از ســیب زمینی استان، کشــت پاییزه و 
20درصد کشــت بهاره اســت. محمود رضا افالکی 
اظهار کرد: پیش بینی ما از مجموع تولید سیب زمینی 
در اســتان، نزدیک به 490هزار تن تولید از ســطح 
۱۵هزار و ۸00 هکتار اراضی زراعی در استان است. 
وی با بیان اینکه متوسط عملکرد استان اصفهان در 
تولید سیب زمینی 3۱ تن در هر هکتار است، افزود: 
سیب زمینی جایگاه خاصی در برنامه غذایی جامعه 
دارد و در استان اصفهان از سال های گذشته بخصوص 
در مناطق غربی استان شــاهد کشت این محصول 
هستیم، خوشبختانه با برنامه ریزی های شکل گرفته 
وضعیت استان در تولید سیب زمینی مناسب است.  
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: سیاست و برنامه سازمان جهاد 
کشاورزی جهت تولید محصول سیب زمینی در قالب 
الگوی کشت به این صورت اســت که این محصول 
در تناوب با غالت و ســایر محصــوالت، آن هم در 

شهرستان های مستعد کشت شود. 

گسترش همکاری های 
اصفهان و اتریش

نخست وزیرســابق اتریش، بر گســترش همکاری 
کشــورش با اصفهان تاکید کرد.آلفرد گوزن بائور در 
نشستی صمیمانه با استاندار اصفهان در تاالراشرف 
گفت: همکاری هــای اتریش با اصفهــان در زمینه 
توسعه صنعت گردشگری گســترش می یابد. وی 
با اشــاره به اینکه اتریش و ایران از گذشته مراودات 
خوبی در بخش های فرهنگی، سیاســی واقتصادی 
داشــته اند افزود: تالش می شــود در زمینه صنعت 
ساختمان ســازی با اصفهان همکاری خوبی داشته 
باشیم. اســتاندار اصفهان هم در این نشست با اعالم 
آمادگی مشارکت وجذب سرمایه گذاران اتریشی در 
اصفهان گفت: با فضاسازی مناسب و برنامه ریزی و 
پیگیری های به موقع می توان هیئت های خارجی 
که به اصفهان سفر می کنند را به عنوان سرمایه گذار 
جذب کرد.محسن مهرعلیزاده افزود: دراین نشست 
مقرر شد یک شــرکت همکار بین دوطرف ایرانی و 

اتریشی اجرایی شدن طرح ها را پیگیری کند.

رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا تمایل افرادی که 
خانه ندارند برای خرید مســکن کاهش یابد و این درحالی 
اســت که با باال گرفتن وضعیت رکود در ســه سال و نیم 
اخیر بسیاری از مشاغل با مشــکل مواجه شده اند. همین 
مشکالت مالی باعث شده تا بسیاری از افرادی که تا همین 
چند ســال پیش خانه دار بودند، به علت گرفتار شدن در 
باتالق بدهی، خانه های خود را بفروشند و به اجاره نشینی 

تن دهند.
هزینه مســکن بزرگ تریــن بخش از هزینه هــای خانوار 
را تشــکیل می دهد؛ اما وقتی پای اجاره نشــینی به میان 
می آید، وضعیت در شهرهای مختلف کشور متفاوت است. 
در برخی کالنشهرها اجاره نشینی فشار کمتری به خانواده 
وارد می کند؛ درحالی که در برخی دیگر اجاره تا 60درصد 

از درآمد خانواده را می بلعد.
اجاره نشینی مشکالت فراوانی برای کشور به همراه دارد. 
فرد اجاره نشین باید ماهانه پولی که متعلق به سبد خانوار 
اســت، خرج اجاره بها کند؛ در حالی کــه می تواند همین  
بودجه را در جایی دیگر هزینه کرده و به ســالمت فکری 
خانواده خود کمک کند. عالوه بر اینها، نوع نگرش به خرید 

مسکن به منظور اجاره دادن و کسب درآمد از این طریق، 
به سود اقتصاد کشور نیست. با این شیوه خرید مسکن، در 
واقع بخش عمده ای از سرمایه افراد که می تواند در بازار به 
گردش درآید، در بخش مسکن یخ زده و از پویایی اقتصاد 

کشور جلوگیری می کند. 
به همین منظور دولت های مختلف در پی یافتن راه حلی 
برای خانه دار کــردن افراد بوده اند. در راســتای برطرف 
کردن همین مشــکالت، دولت نهم به فکــر ایجاد پروژه 
مســکن مهر افتاد؛ ایــده بی نظیری که در ابتــدای امر با 
استقبال مواجه شــد؛ اما متاســفانه به علت شتابزدگی و 
همچنین عدم کارشناسی درست نتوانســت انتظارات را 

برآورده کند.
 این درحالی اســت که رییس اتاق اصناف استان اصفهان  
نظری متفاوت در این بــاره دارد و می گویــد: رکود بازار 
مسکن باوجود تمام معایبی که داشــته، از رشد تصاعدی 
قیمت ها جلوگیری کرده اســت؛ در شــرایطی که طبق 
افزایش تورم ساالنه جامعه، رهن و اجاره ۱0 تا ۱۵ درصد 
افزایش داشته و این موضوع سبب شــده اکثر مستاجران 
با توافق دوطرفه در خانه هایی که در آن ســاکن هستند، 

بمانند.
رسول جهانگیری با اشــاره به اینکه حتی درصد سودهای 
بانکی نیز بر مالکان ازنظــر اجاره یا رهــن دادن خانه ها 
تاثیرگذار اســت، عنوان کرد: با کاهش درصد ســودهای 
بانکی از 20 به ۱۸ درصد، مالکان بیشــتر تمایل دارند به 
ســمت اجاره دادن ملک خود گام بردارند و این در حالی 
است که در سال های گذشــته تمایل مالک به رهن دادن 

منزل خود بیشتر بوده است.
 بر اساس قاعده های اقتصادی، زمانی که تورم بیش از بهره 
بانکی باشد، تورم کاذب اســت که دلیل آن هم می تواند 

رونق کاذب در بازار باشد.
وی با بیان اینکه هر چه سیستم بانکی را شفاف تر کرده و 
ســودهای بانکی کاذب را کاهش دهیم، عمال به اقتصاد و 
تولید می رســیم تاکید کرد: زمانی که تورم در کشور ما دو 
رقمی و بین 30 تا 40 درصــد و بهره بانکی 23درصد بود، 
شاهد رونقی حباب گونه در بخش مسکن شدیم و پنج سال 
این بخــش در رکود کامل به حالت اغما رفت و ســاخت و 
ساز مسکن به روش های غیرتخصصی انجام شد؛ یعنی هر 
شخصی با پشتوانه مالی که داشت به این حرفه وارد شد و 
بازار مسکن پیشرفت ســازنده ای نداشت؛ اما خوشبختانه 
شــاهدیم که در سال جاری ساخت وســاز مسکن، تنها به 

شــکل منطقی و توسط 
فــراد خبــره صورت  ا
می گیــرد و به تبــع آن 
هزینه های ساخت وساز 

کاهش می یابد. 
بــه هر حــال مســئله 
اجــاره و رهن مســکن 
موضوعی است که نمی 
توان به آن بــه صورت 
سطحی نگریست؛ بلکه 
این موضــوع، نیازمند 
توجهی عمیق با بررسی 
زوایای پیدا و پنهان بوده 
و به طور قطــع و یقین 
نمی توان با برنامه های 
زودگذر و بدون پشتوانه 
علمی در رفــع آن گام 

برداشت. جا دارد خانه دار شدن افراد در اولویت قرار گیرد 
تا در اقتصاد جامعه تاثیرات منفی کمتری را شاهد باشیم.

فاطمه کاويانی در حال حاضر و  با توجه به کم شدن استقبال از خريد ملک، اجاره نشینی در آپارتمان ها 
با افزايش رو به رو شده و میزان اجاره بها نیز افزايش کمی داشته است.

وقتی مردم نصف جهان از خريد خانه منصرف می شوند؛

دوراهی؛ رهن یا اجاره؟!

هزينه مسکن 
بزرگ ترين بخش از 

هزينه های خانوار 
را تشکیل می دهد؛ 

اما وقتی پای 
اجاره نشینی به میان 

می آيد، وضعیت در 
شهرهای مختلف 

کشور متفاوت است
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تمدید شد
ثبت نــام دوره تربیت مربــی»pshe« به منظــور اجرای نظام 

آموزشی جدید مبتنی بر برنامه pshe تا دوم آذرماه تمدید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، فراخوان ثبــت نــام در دوره تربیت مربی 
 pshe ویژه عالقه منــدان کار با کودک  از ســوی خانه کودک 

تمدید شد.
دفتر تخصصی کودک ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان به منظور اجرای نظام آموزشــی جدید مبتنی بر برنامه 
pshe دوره تربیت مربی کودک را برگزار می کند که این دوره از 
5 تا 7 آذرماه ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18  در محل خانه کودک واقع 

در بوستان ملت، حدفاصل سی و سه پل و پل ابوذر آغاز می شود.
داشــتن حداقل مــدرک کارشناســی )اولویت با رشــته های 
روان شناســی و علوم تربیتی( و حداکثر ســن 35 سال از جمله 
شرایط ثبت نام بوده که عالقه مندان تا دوم آذرماه مهلت دارند در 

این دوره ثبت نام کنند.

 اجرای نمایش »خورشید کاروان« 
در فرهنگسرای کوثر 

نمایش »خورشــید  کاروان« به کارگرداني »جواد ایزددوست« 
از 18 تا 28 آبان ماه ســاعت 19:30 در فرهنگســراي کوثر اجرا 
مي شــود. به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، نمایش »خورشید  کاروان« نوشته »مهدي 
متوسلي« به کارگرداني »جواد ایزد دوست« روی صحنه می رود.

این نمایش از سوی دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان همراه با اجرای گروه آوازی موال  از 18 تا 28 
آبان ماه هر روز ساعت 19:30 در فرهنگسراي کوثر واقع در خیابان 

جی، خیابان مسجدعلی به اجرا در می آید.
داستان این نمایش از جایی شروع می شــود که بعد از شهادت 
حضرت امام حسین)ع( و بریده شدن سرهای مبارک و به اسارت 
گرفتن خانواده و فرزندان سپاهیان کاروان امام )ع( از کربال به کوفه 
و از کوفه به سمت شام حرکت می کنند و در بین راه به یک خرابه 
که دیر یک راهب مسیحی است، می رسند و آن شب را در آن مکان 

اطراق می کنند...
بیژن گنجعلي، ابوالفضل شریفي، هاشم شمس فالورجاني، مهدي 
موید وعلي عابدي در ایــن نمایش به ایفاي نقــش مي پردازند 
که عالقه منــدان برای تهیــه و رزرو بلیت می توانند با شــماره 

35660881 تماس حاصل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

 پایان عملیات استحکام بخشی
 ایوان کاخ عالی قاپو

مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان از اتمــام عملیات 
استحکام بخشی ایوان کاخ عالی قاپو خبر داد.

فریدون الهیاری با اعالم این مطلب افزود: با عنایت به نیاز جهت 
استحکام بخشی ستون های چوبی ایوان کاخ عالی قاپو، عملیات 
مرمتی ایوان کاخ به عنوان یکی از بزرگ ترین ســازه های چوبی 
بناهای تاریخی کشور در چند سال گذشته آغاز شد. وی در ادامه 
به ابعاد این عملیات مرمتی اشــاره کرد و افزود: با آغاز عملیات 
مرمت این ایوان عظیم، کارشناســان با توجه به نیازهای مرمتی 
عملیات را گســترش داده و نهایتا در دو ســال اخیر، حداقل 6 
عملیات مرمتی همزمان در کنار عملیات اســتحکام بخشی در 
ایوان کاخ عالی قاپو آغاز شده است.  الهیاری درباره این عملیات 
مرمتی عنوان کرد: این عملیات ها عبارتند از اســتحکام بخشی 
ســتون های کاخ عالی قاپو در ارتفاع 12 متری از سطح زمین، 
عملیات استحکام بخشــی و مرمت کف ایوان در طبقه سوم این 
عمارت، عملیات الیه برداری و مرمت تزئینات دیوارهای کاخ و 
عملیات مرمت آن، استحکام بخشی ســقف و همچنین مرمت 
تزئینات ســقف ایوان )در کنار عملیات استحکام بخشی سقف 
دوپوش ایوان( که با هنر زیبای معرق روی چوب انجام پذیرفته 

است.

فرهنگی تفریحی

درشهر

 برپایی نمایشگاه
 »وقف اشتغال« در اصفهان

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیه دو 
شهرستان اصفهان گفت: نمایشگاه طعم مهربانی، 
با همکاری خیریه و دارالقرآن شمیم معرفت با نام 
»وقف اشــتغال« همزمان با دهه وقف در امامزاده 

شاهزید)ع( اصفهان برپا می شود.
حجت االســالم و المسلمین ســید محمدهادی 
روح االمینــی اظهار داشــت: براســاس برنامه 
ریزی های به عمل آمده با هــدف ترویج فرهنگ 
وقف و همزمان با فرا رسیدن دهه وقف نمایشگاه 
طعم مهربانی، بــا همکاری خیریــه و دارالقرآن 
شــمیم معرفت با نام »وقف اشــتغال« در جوار 
 حرم مطهر امامــزاده شــاهزید)ع( اصفهان برپا 

می شود.
وی افزود: در این نمایشگاه غرفه های مشاوره در 
امر کارآفرینی، مشاوره خانواده، ایستگاه همه واقف 
باشیم به همراه ایستگاه ســالمت و... برای بازدید 

عموم مردم دایر می شود.
 

همکاری دانشگاه هنر اصفهان 
با دانشگاه کازان روسیه

تفاهم نامه همکاری های علمی، هنری و فرهنگی 
بین دانشــگاه های هنر اصفهان و کازان جمهوری 
 تاتارســتان در منطقه ولــگای روســیه منعقد

 شد.
در سفر اخیر هیئت دانشگاه هنر اصفهان به کازان 
روسیه و در دیدار با رییس، اعضای هیئت علمی و 
مدیران دانشــگاه هنر مرکز جمهوری تاتارستان، 

تفاهم نامه همکاری امضا شد.
در این دیدار مصطفی کیانی، رییس دانشگاه هنر 
اصفهان، به معرفی این دانشــگاه و شهر اصفهان 

پرداخت.
همچنیــن، علــی بمــان اقبالــی سرپرســت 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کازان 
به سیاســت های ایران مبنی بر گسترش بیشتر 
روابط دانشــگاهی و نیز امکان مبادله دانشــجو 
بین دو کشــور و نیز نگرش هــای وزارتخانه های 
علوم و خارجه ایران در عرصــه فرهنگی و هنری 
 با جمهوری تاتارســتان روســیه اشــاره و تاکید 

کرد.

حجت االسالم محمدعلی انصاری با بیان اینکه استان اصفهان 
در میان استان های کشور در طرح های عیدانه و تابستانه کتاب 
و همچنین در بحث خرید کتاب توسط کتاب فروشی ها جزو 
برترین ها در سطح کشور بوده است، اظهار داشت: فضای خوبی 
در حوزه کتاب و کتاب خوانی در استان اصفهان وجود دارد و 
فعالیت هایــی صورت گرفته که الزم اســت از مجموعه های 

فرهنگی که در این حوزه تالش می کنند، تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه بیســت و پنجمین هفتــه کتاب جمهوری 
اسالمی ایران با شعار »آینده روشن با خانواده کتاب خوان « تا 
26 آبان ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می شود، تصریح 
کرد: در هفته کتاب هر روز برای قشر خاصی با عناوین کتاب 
و کودک، کتاب و دانشگاه، کتاب و رسانه و ... برگزار می شود و 
تالش می کنیم برای تمام آحاد مردم انس و ارتباط با کتاب را 
برقرار کنیم؛ چرا که بسیاری از دغدغه های ما در ارتباط مردم 
با کتاب مرتفع خواهد شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان با اشاره به برنامه های این اداره کل در بیست و 
پنجمین هفته کتاب جمهوری اسالمی گفت: برگزاری آیین 
اختتامیه جام باشــگاه های کتاب خوانی کــودک و نوجوان، 
برگزاری همایش نویسندگان و ناشران حوزه ایثار و شهادت، 
برگزاری همایش تجلیل از کتاب فروشان پیشکسوت اصفهان 
از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته است.

انصاری افزود: اختصاص تخفیف ویژه کتاب فروشان اصفهان 
تا سقف 20 درصد در روزهای هفته کتاب، رونمایی از کتاب 
فروغ ادب و برپایی نشست ســوم علمی مقام ادبی اصفهان، 
اهدای کتاب در سطح معابر شهری و بازدید از کتاب فروشی ها 
نیز از دیگر برنامه هایی اســت که در هفته کتاب در اســتان 

اصفهان اجرا می شود.
   مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: برگزاری همایش تجلیل از کتاب فروشان 

پیشکسوت اصفهان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته کتاب است.

کتاب »صد سال دگر« مشــتمل بر مجموعه شــعرهای منتشر نشده 
نیماست که به تصحیح سعید رضوانی و مهدی علیایی توسط فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی منتشر شده است. 
چاپ کتابی که در آن اشعار پراکنده و ناخوانده نیما جمع آوری شده، جامه 
عمل پوشاندن به آن حسرت نیماست که گفته بود: »من می میرم و آثار 
شلوغ و درهم وبرهم من می ماند و از بین می رود. به من، زمان زندگی من 

کمک نکرد که بتوانم با آرامش کارم را بکنم.«
»صد ساِل دگر« عنوان دفتری از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج است که 
در مجموعه ادب معاصر فارسی فرهنگستان زبان  و ادب فارسی، به تصحیح 
سعید رضوانی و مهدی علیایی مقدم استنساخ شده و به چاپ رسیده است. 
این کتاب، حاوی حدود 105 شعر منتشــر نشده از نیماست و مشتمل 
بر متنی تحت عنوان »تذکار« به قلم اســتاد احمد سمیعی )گیالنی(، 
مدیر گروه ادب معاصر فرهنگســتان، مقدمه، توضیحاتی درباره شیوه 

کار استنساخ و ضبط اشعار و تصویر نمونه هایی از دست نوشته های نیما.
دست نوشته ها، دسته بندی موضوعی آنها و سرانجام استنساخ اشعار از 

اسناد مربوطه بود. 

به همت انتشارات فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی؛

کتاب»صد ساِل دگر« 
منتشر شد

مدیرکل ارشاد استان خبر داد:

تجلیل از کتاب فروشان پیشکسوت اصفهان در هفته کتاب

مدیر پاتوق فیلــم کوتــاه اصفهان گفت: نشســت »ویدئــوآرت و 
پخش جهانی« با حضور فرشته عالمشاه و رسول معرک نژاد، همراه با 
رونمایی فیلم کوتاه »تصویری در گذشته« به کارگردانی حسام سامانی 

در اصفهان برگزار می شود.
بهنام تاجمیر با اشاره به برنامه های این هفته پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان ایران استان اصفهان با همکاری 
موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( استان هر هفته اقدام به 

نمایش فیلم های کوتاه ایران و جهان می کند.
 وی افزود: پاتــوق فیلم کوتاه اصفهــان امروز  به اکــران فیلم کوتاه 
»روح درخت« و »ماهی های یونس« به کارگردانی فرشــته عالمشاه، 
»ســوگواره ای برای پرندگان زنده رود« به کارگردانی نوشین نفیسی 

می پردازد.
مدیر پاتوق فیلم کوتاه اصفهــان اضافه کرد: همچنیــن فیلم کوتاه 
»اعوجاج زمان« به کارگردانی رسول معرک نژاد، »همچنان می چکد« 
به کارگردانی الهام باطنی و »خیرگی«  به کارگردانی شهرام احمدزاده 

در پاتوق این هفته اکران می شود.

»تصویری در  گذشته« در 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 

رونمایی می شود

اینستاگردی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه هنوز برای 
کتاب که ســرحلقه حرکت، توسعه و پیشرفت جوامع است، 
چشم انداز دقیقی نداریم، گفت: صدا و ســیما باید کتاب را 
 خوراک اصلی و دســتمایه زیربنایی بــرای برنامه های خود
  به شــمار آورد.حجت االســالم محمد قطبی اظهار داشت:

 بر اســاس شــرایط و اقتضای زمانه و ناکامی سیستم های 
آموزشی در ایران، اکنون نســل نوخاسته کودک و نوجوان، 
کتاب هراس شــده و مطالعه را امری سنگین و طاقت فرسا 
می شمارد. نسلی که باید آینده حرکت نظام و انقالب اسالمی 
را رقم بزند و پرچم تمدن اسالمی را به اهتراز در بیاورد و اگر به 

حال خود رها شود، نه تنها با مطالعه و کتاب همراه و مأنوس 
نخواهد شد بلکه به پیکار با کتاب برمی خیزد. وی ادامه داد: 
دستگاه های بزرگی همچون فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و 
آموزش و پرورش، بیشترین سهم را در این گنگ صفتی و کور 

چشمی نسل نوخاسته نسبت به کتاب دارند.
قطبی  با بیان اینکه 4 دهه از انقالب اســالمی می گذرد ولی 
هنوز برای کتاب که سرحلقه حرکت، توسعه و پیشرفت جوامع 
است چشم انداز دقیقی نداریم و معلوم نیست نقش نهادهای 
فرهنگی و رسانه ها در ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه چیست، 
گفت: معلوم نیست اقتصاد کتاب و نشر با چه سیستمی باید 

تعادل پیدا کند؛ همچنین مشــخص نیست که شبکه های 
تولید و توزیع کتاب به کدام سو باید پیش بروند.

قطبی گفت: آموزش و پرورش تنها بر کتاب های درسی تکیه 
دارد و تکلیف شب را برای دانش آموزان واجب تر از مطالعه و 
دستگرمی با کتاب می داند و هنوز کتابفروشی ها و فروشگاه 

لوازم التحریر از هم متمایز نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: انس با کتاب و مطالعه، شناخت دقیق، 
مهارت گزینش کتاب خوب، دسترســی متــوازن و روان به 
کتاب، امکان تبادل، امکان کاربســت کتاب در متن زندگی، 
 امکان تامین نیازهــای روحی و معنوی انســان با کتاب و... 
از مهم ترین حقوق کــودکان، نوجوانان وجوانان به شــمار 
می رود که با کم توجهی نسبت به آن، کمتر فعالیتی از سوی 

نهادهای متولی در این زمینه صورت نگرفته است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

فرهنگ کتابخوانی باید دستمایه زیربنایی برنامه های صداوسیما شود

بازیگر مشهور برای اولین بار همسر و فرزندش را معرفی کرد
هومن سیدی که پس از جدایی اش از آزاده صمدی، دیگر بازیگر کشور زندگی خصوصی اش 
زیر ذره بین کاربران و طرفدارانش قرار گرفته بود به دنبال عکســی کــه حامد بهداد از او و 
خانواده اش در اینستاگرامش منتشر کرده بود، نوشت: مدتی است خانواده کوچکی را  تشکیل 

داده ام و کمتر از یک سال است که خدا به من و همسر نازنینم فرزندی هدیه کرده است.

هومن سیدی

لیال بلوکات

مجری مشهور خبر؛ پدر شد
شهرام فرهادی، گوینده و مجری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
روز خدا بود امروز، اسمم شد بابا شهرام - اسم عشق زندگیمون شد »رهام« 
با دعای خیر همه ســرورانم روزمیالد بانوی دوعالــم حضرت فاطمه)س( 

فهمیدیم در راهه و در ماه حسین بن علی)ع( »حضرت باران « کنارمونه.

شهرام فرهادی

لیال بلوکات در سفرهای اروپاییش این بار به میالن ایتالیا سفر کرده است

انتقاد المیرا شریفی مقدم، مجری شــبکه خبر از علی ضیا به دنبال 
دعوت متعدد پدیده های اینستاگرامی به تلویزیون را می بینید. این 

پست را شریفی مقدم در استوری اینستاگرامش منتشر کرد.

 المیرا شریفى مقدم

خبر
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مزایده مال غیرمنقول

الی  های9400113  بایگانی  شماره  به  اجرائی  های  پرونده  براساس   617/8
9400120 ششدانگ پالکهای -1تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره2511فرعی 
از 76 اصلی واقع در مهیار  بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 32728متر مربع 
مورد ثبت صفحه 328 دفتر495 با حدود ومشخصات : شماال : بطول شانزده متر 
و سی وپنج سانتی متر جای درب و دیواریست به خیابان شرقا: بطول دویست و 
باقیمانده   به پالک دو هزار چهارصد و هشتاد و دو   دیواریست   ده متر جای 
جنوبا: بطول یکصد و چهل و شش متر پی اشتراکی است به پالک دو هزار و 
خیابان  به  دیواریست  متر  دوازده  و  دویست  بطول  غربا:  دوازده  و   پانصد 
حریم لوله گازحقوق ارتفاقی ندارد -2 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 3167 
که قبال شماره2482  باقیمانده فرعی بوده از 76 اصلی واقع در مهیار  بخش یک 
ثبتی شهرضا به مساحت 47087 متر مربع مورد ثبت صفحه 337 دفتر495 با 
حدود اربعه ومشخصات : شماال  بطول دویست و بیست و سه متر و پنجاه سانتی 
متر درب و دیواریست به خیابان شرقا: بطول دویست و ده متر دیواریست  به 
حریم جاده اصفهان -شهرضاجنوبا:بطول دویست و بیست و دو متر پی است 
اشتراکی به پالک دو هزار و پانصد و سیزده غربا : بطول دویست و ده متر جای 
ارتفاقی ندارد -3 تمامت  دیواریست به پالک دو هزار و پانصد و یازده حقوق 
ششدانگ پالک ثبتی شماره2513فرعی از 76 اصلی واقع در مهیار  بخش یک 
با  ثبتی شهرضا به مساحت 31492متر مربع مورد ثبت صفحه 334 دفتر495 
حدود اربعه ذیل :شماال  بطول دویست و بیست و دو متر پی اشتراکی است به 
پالک دو هزار و چهارصد و هشتاد و دو باقیمانده  شرقا: بطول یکصد و چهل متر 
دیواریست به حریم جاده اصفهان -شهرضاجنوبا: بطولهای هشتاد و سه متر و 
پنجاه وچهار متر و هشتاد و شش متر جای درب و دیواریست به خیابان غربا 
:بطول یکصد و چهل متر پی اشتراکی به پالک دو هزار و پانصد و دوازده حقوق 
ارتفاقی ندارد -4 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره2512 فرعی از 76 اصلی 
واقع در مهیار  بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 19373 متر مربع مورد ثبت 
صفحه 331دفتر495 با حدود اربعه ومشخصات: شماال بطول یکصد و چهل و 
شش متر پی اشتراکی است به پالک دو هزار و پانصد و یازده شرقا: بطول یکصد 
و چهل متر پی اشتراکی است به پالک دو هزار و پانصد و سیزده جنوبا: بطول 
یکصد و سی و پنج متر جای درب و دیواریست به خیابان غربا : بطول یکصد و 
سی و شش متر دیواریست به حریم لوله گاز که به نام شرکت پتروایمن سپاهان  
مورخ   128855 شماره  رهنی  اسناد  موجب  وبه  است  شده  صادر  سند  و  ثبت 
28/11/1385 و شماره 129647 مورخ 15/02/1386 و شماره 129928 مورخ 
مورخ   131375 شماره   19/04/1386 مورخ   130528 شماره  03/03/1386و 
24/06/1386 و شماره 135123 مورخ 02/05/1387و  شماره 138091 مورخ 
26/03/1388 و شماره 138092 مورخ 26/03/1388 و الحاقیه شماره 149781 
مورخ 08/08/1391 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره یک اصفهان از طرف 
شرکت مذکور در رهن بانک صادرات شعبه سده لنجان  قرار گرفته وبه علت 
ابالغ از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت   عدم 
 34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  و  بستانکار  بانک  درخواست  به  اجرائیه    
مورد  مذکور  های   پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی 
ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی 
 کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.شرکت شیمیائی

 پتروایمن سپاهان دارای عرصه بمساحت به 130680مترمربع وساختمانها شامل 
 830 حدود  زیربنای  با  طبقه  برسه  مشتمل  ساختمان  اداری:این  -1ساختمان 
مترمربع با اسکلت بتنی و سقفها تیرچه بلوک )قاب خمشی( با مشخصات:سطوح 
بدنه های البی در طبقه همکف تا ارتفاع 30/1 متر سنگ تراورتن و مابقی گچ 
و نقاشی و سطوح بقیه فضاها قرنیز در پائین و مابقی گچ و سفیدکاری، سطوح 
بدنه ها در طبقه اول در دو اطاق کاغذ دیواری به همراه طرحهای دکوراتیو و 
مابقی  و  سنگ  متر   40/1 ارتفاع  تا  دیگر  اطاق  دو  در  و  پردازی  نور  با   کناف 
اندود گچ و سفیدکاری و مابقی اطاقها کاغذ دیواری به همراه طرحهای دکوراتیو 
و کناف با نورپردازی، سطوح بدنه هادر طبقه دوم کاغذ دیواری می باشد. پوشش 
کف طبقات سرامیک-چهارچوبهای فلزی و دربهای داخلی از جنس چوب، بدنه 
نوع  از  شیرآالت  سرامیک،  کفها  و  کاشی  بهداشتی  سرویسهای  و  آبدارخانه 
مرغوب ایرانی، سیستم گرمایش در هر طبقه مجزا و در طبقه ی دوم گرمایش 
نوع  از  سرمایش  سیستم  و  گازی  بخاری  و  پکیج  تحتانی  طبقات  و  کف  از 
اسپیلت-دربها و پنجره ها خارجی در طبقه همکف پروفیل و در طبقات فوقانی 
یو پی وی سی و آلومینیوم-مجهز به یکدستگاه آسانسور و پله اضطراری در بغل 
ساختمان می باشد. نمای خارجی سنگ تراورتن و آجر و طبقه فوقانی کامپوزیت-

اطراف ساختمان دارای ایوان و جلوی آن آب نمای تزئینی می باشد. -2ساختمان 
و  بلوک  تیرچه  سقفها  و  فلزی  اسکلت  با  مذکور  ترابری:ساختمان  و  صندوق 
زیربنای حدود 65 متر مربع مشتمل بریک اطاق و آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
با مشخصات: سطوح بدنه ها در پائین سنگ قرنیز و مابقی اندود گچ و نقاشی-

کفها سرامیک و موزائیک-بدنه آشپزخانه و سرویس های بهداشتی کاشی و کفها 
سرامیک-دربها و پنجره های خارجی پروفیل و درب سرویس های بهداشتی و 
بخاری  گرمایش  ایرانی-سیستم  مرغوب  نوع  از  آلومینیوم-شیرآالت  آشپزخانه 
گازی و سرمایش کولر آبی-نمای خارجی آجر 5/5 سانتی به همراه سنگ الیبید 
می باشد.-3ساختمان انتظامات و درب ورودی:ساختمان مذکور با اسکلت فلزی 
و سقفها تیرآهن و طاق ضربی به مساحت حدود 17 مترمربع که در بین دو درب 
با مشخصات: سطوح  است،  گرفته  قرار  کارخانه  به محوطه  و خروجی  ورودی 
های  پنجره  و  نقاشی-دربها  و  گچ  مابقی  و  متر سنگ   30/1 ارتفاع  تا  بدنه ها 
خارجی پروفیل فلزی-نمای خارجی تلفیق آجر لفتون 5/5 سانتی با بندکشی به 
به  و خروجی  گازی می باشد.درب ورودی  به کولر  و مجهز  بادبر  همراه سنگ 
کارخانه از نوع پروفیل 3*3 طرحدار به عرض 6 متر و ارتفاع 5/5 متر با سقف 
)سردرب( خرپائی دو طرفه به همراه پوشش ورق رنگی در زیر و رو می باشد.-4 
با مشخصات:  و  اداری  واقع در سمت غرب ساختمان  سوله شاپ:سوله مذکور 
اسکلت تیر ورق فوالدی با دهانه 5/20 متر و طول 5/36 متر که ارتفاع سوله در 
گوشه ها 5/7 متر و در وسط 9 متر و ورقها از نوع فوالدی استیل )37( مجهز به 
یک جرثقیل سقفی 35 تنی-نمای آن آجر لفتون 5/5 سانتی قرمز تا ارتفاع 5/4 
متر و مابقی با ورق های رنگی به همراه شاسی کشی داخلی می باشد.پوشش 
سقف آن از نوع سبک با ورق گالوانیزه 600 میکرون به همراه پشم و شیشه و 
تور مرغی اجرا گردیده است. تیرحمال و تیراصلی جرثقیل به همراه ریلهای آن 
از فوالد استیل)52( ساخته شده است.پوشش کف سوله پس از کف سازی به 
ضخامت 50 سانتیمتر با خاک ماکادام کوبیده و سپس به ضخامت 15 سانتیمتر 
بتن با شبکه های میلگرد نمره 10 مسلح و بتن ریزی شده است.دربهای سالن 
3 عدد از نوع ریلی با پروفیل ورق خور و پنجره های خارجی در ارتفاع 5/4 متر 
پروفیل شیشه خور می باشد. سقف سوله با استفاده از ورقهای المینت ضد آفتاب 
به پائین نوردهی دارد. -5 سوله های ساخت و انبار مرکزی:این سوله ها شامل 

دو سوله دو طرفه )دوقلو(و دو سوله یکطرفه به مساحت کلی حدود 2783 متر 
مربع با مشخصات: اسکلت تیر ورق فوالدی که ارتفاع سوله در گوشه ها 7 متر 
به یک عدد جرثقیل 15 تنی می باشند. و در وسط 9 متر که هر کدام مجهز 

پوشش سقف این سوله ها از ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه فویل دار و 
توری مرغی اجرا شده که در وسط هر دهانه جهت نوردهی از ورقهای شفاف 
ازاره 40 سانتی از جنس الیبید و تا  استفاده شده است.نمای آن شامل سنگ 
ارتفاع 5/4 متری آجرنما 5/5 سانتی و مابقی 5/1 متر پنجره های پروفیلی شیشه 
اجرا  به همراه شاسی کشی  رنگی  ورقهای  پنجره ها  باالی  در قسمت  و  خور 
شده  ساخته   )52( استیل  فوالد  از  کامل  بطور  جرثقیل ها  حمال  شده-تیرهای 
است. کف سالن به عمق حدود 50 سانتیمتر ماکادام ریخته شده و در الیه های 
مختلف متراکم و به عمق حدود 15 سانتیمتر بتن ریزی با شبکه های آرماتور اجرا 
شده است. در طرفین شمال و جنوب دارای درب های پروفیلی ورق خور بصورت 
ابعاد 6*5 متر می باشند.انبار  ریلی و در بغل ها نیز مجهز به دربهای ریلی به 
مرکزی با زیربنای حدود 756 مترمربع مشتمل بر دو طبقه که طبقه فوقانی دفتر 
فنی و اداری قرار دارد.طبقه اول با دیوارهای آجری 35 سانتی بصورت نما با آجر 
بدنه های  سانتی-سطوح   35 آجری  دیوارهای  دوم  طبقه  و  سانتی  لفتون5/5 
داخلی گچ و نقاشی و کفها سرامیک می باشد.سقفها بصورت کاذب و کناف اجرا 
و پنجره های داخلی دوجداره می باشند -6سوله های تأسیسات و تراشکاری:شامل 
دو سوله به عرض های 2/20 متر و 9/8و طولهای 5/36 متر به مساحتهای کل 
65/1098 متر مربع با مشخصات: اسکلت تیر ورق فوالدی که ارتفاع سوله ها 
ورق  نوع  از  پوشش سقف  با  طرفه(  )دو  متر   8 در وسط  و  متر   6 گوشه ها  در 
گالوانیزه به همراه پشم و شیشه فویل دار و توری مرغی که در وسط هر دهانه 
از ورقهای شفاف رنگی جهت نوردهی استفاده شده است.نمای آن شامل سنگ 
ازاره 40 سانتی و آجر نمای 5/5 سانتی که در باالی آن پنجره های پروفیلی 
شیشه خور می باشند.کف سوله های مذکور در محل تجهیزات، بسته به نوع و 
وزن آنها، فنداسیونهائی با عمق یک متر اجرا و پس از اجرای کانال های بتونی 
مسلح، کفها خاکریزی ومتراکم شده و در نهایت پس از اجرای شبکه های میلگرد 
نمره 10 آجدار بتن ریزی شده است.در هر دو طرف این سالنها دربهای ریلی 
فلزی به ارتفاع 5/4 و عرض 6 متر نصب شده است.-7سوله انبار محصول:انبار 
مذکور شامل دو سوله )دوقلو(بطول 5/60 متر و عرض 10/40 متر به مساحت 
2426 متر مربع)دهانه هر سوله 20 متر( با مشخصات: اسکلت تیر ورق فوالدی 
که ارتفاع سوله ها در گوشه ها 7 متر و در وسط حدود 10متر با پوشش سقف از 
از  آنها  نوع ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه و توری مرغی که در وسط 
ورقهای شفاف جهت نوردهی استفاده شده است.نمای آن شامل سنگ ازاره 40 
ابتدا  آن  از  بعد  و  اجرا  متر   4 ارتفاع  تا  لفتون  سانتی   5/5 نمای  آجر  و  سانتی 
گردیده  انجام  رنگی  ورقهای  پوشش  و سپس  خور  پروفیلی شیشه  پنجره های 
است. در کفسازی ابتدا به ضخامت حدود 50 سانتیمتر خاکریزی ماکادام در چند 
الیه شده و سپس به ضخامت 15 سانتیمتر با شبکه بندی آرماتور نمره 10 بتن 
ابعاد  به  ریزی گردیده است. در اضالع شمال و جنوب سالن چهار درب ریلی 
5*5*5 متر نصب شده است. -8 سالن انبار شبکه هاو رنگ آمیزی:سالن مذکور 
در ضلع غربی ساختمان انبار محصول واقع و مساحت آن حدود 425 متر مربع 
انبار محصول گرفته  از سوله های  )5/42*10(که سقف آن بصورت بچه سوله 
شده است.پوشش سقف، ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه فویل دار و توری 
مرغی-نمای آن سنگ ازاره 40 سانتی از نوع الیبید و آجر لفتون 5/5 سانتی 
می باشد. کفسازی کف سوله ابتدا خاک ماکادام به ضخامت حدود 50 سانتیمتر 
در چند الیه متراکم شده و سپس به ضخامت حدود 15 سانتیمتر با آرماتور شبکه 
بندی و بتن ریزی شده است.دارای یک درب در ضلع جنوب به عرض 3 متر و 
ارتفاع 4 متر و درب دیگر در ضلع غرب به ابعاد 5 متر و ارتفاع 4 متر می باشد. 
-9 سالن تعمیرگاه:این سالن به ابعاد 4/10*5/18متر به مساحت 193 متر مربع 
در ضلع غربی ساختمان انبار و در شمال سالن شبکه واقع و سقف آن بصورت 
خرپای مثلثی با قوطی 10*10 و 8*4 که ارتفاع در گوشه ها 4 متر و در وسط 
حدود 5/5 متر و پوشش سقف ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه و توری 
مرغی می باشد.نمای آن سنگ ازاره 40 سانتی در پائین و مابقی آجر لفتون 5/5 
تلفیقی بصورت  مذکور  فنی:ساختمان  دفتر  ساختمان   10- می باشد.   سانتی 

می  باشد.  ستون  و  تیر  فلزی  سازه  دیگری  و  سوله  سازه  یکی  سازه،  دو  از    
و  متر  بابعاد 12*8  فلزی  و سازه  متر  و عرض 12  متر  دارای طول 24  سوله 
مشتمل بر دو طبقه با ستونهای قوطی و ناودانی می باشند. طبقه همکف سازه 
فلزی بصورت باز است که امکان تردد در امتداد شمال و جنوب میسر و در طبقه 
فوقانی سازه فلزی اطاق کنفرانس واقع می باشد، که ارتباط به طبقه مذکور از 
طریق پله فلزی و پروفیلی واقع در جنب سوله ساخته شده می باشد.سوله دفتر 
ابعاد 12*24 متر و مشتمل بر سه طبقه با  فنی در ضلع غربی سازه فلزی به 
زیربنای کل 864 متر مربع می باشد. طبقه زیرزمین شامل استخر جمع آوری و 
سرویسهای  و  رستوران  مجموعه  شامل  همکف  طبقه  و  آشامیدنی  آب  ذخیره 
بهداشتی کارگران و رختکن می باشند. پوشش کف ساختمان دفتر فنی سرامیک 
40*-40سطوح بدنه ها گچ و رنگ مولتی کالر- پنجره ها از نوع دو جداره یو پی 
وی سی- چهارچوبها فلزی و دربهای داخلی چوبی از نوع پیش ساخته- بدنه 
 سرویس های بهداشتی )5 عدد( کاشی به ابعاد 6*30 و کفها سرامیک 20*20 
سازه  با  فوقانی  طبقه  در  واقع  کنفرانس  اطاق  دارای  مذکور  می باشد.ساختمان 
فلزی می باشد که دسترسی این دو ساختمان که جنب یکدیگر قرار دارند از یک 
پله مشترک می باشد. در سقفها کناف کاری و نور پردازی با المپهای هالوژن 
و  بخاری گازی  از کف و بخشی  انجام گرفته و سیستم گرمایشی آن بخشی 
سیستم  سرمایشی کولرهای گازی و آبی می باشد.-10)1(استخر سرپوشیده:در 
زیر فضای رستوران، استخر سرپوشیده جهت انبار آب آشامیدنی به ابعاد 11*21 
و مساحت 231 مترمربع با ستونها و سقفهای بتنی قرار دارد. دورتا دور استخر 
دیوارهای بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر و کف آن به ضخامت 40 سانتیمتر با 
میلگرد مسلح و بتن ریزی گردیده و در کف و بدنه ها با مواد آب بند مایع و واتر 
استاپ آب بندی شده است.در بدنه ها و سقف نیز پالستر آب بند سیمانی استفاده 
شده است. آب استخر مذکور توسط دو عدد کفکش که در زیردریچه ورودی قرار 
دارند تخلیه می شود. -10)2(رستوران:رستوران مذکور به ابعاد 14*12 متر )168 
تیر  فلزی  سازه  یک  از  که  واقع  سرپوشیده  استخر  روی  بر  مربع(   متر 
ورق و ستون فلزی تشکیل شده است.سقف سالن به ارتفاع 3 متر توسط تیرهای 
النه زنبوری و ورق به صورت عرشه فوالدی ساخته شده است.نمای آن سنگ 
ازاره40 سانتی و آجر لفتون 5/5 سانتی می باشد. بخش سرو غذا توسط یک میز 
سرامیک  رستوران  کف  است.  شده  جدا  گردیده  اجرا  آجر  و  کاشی  با  که 
60*-60سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد. در پشت 
رستوران، رختکن مربوط به کارگران و سرویس بهداشتی قرار دارد که ورودی آن 
از سمت غرب است. بدنه های داخلی رختکن آجرنما 5/5 سانتی بانضمام چهار 
عدد سرویس بهداشتی با بدنه های کاشی و کفها سرامیک می باشد. -11 سوله 
تولید رزین و سوله های انبار رزین:سوله تولید رزین به ابعاد 5/30*10 متر و به 

1050متر  حدود  مساحت  به  طبقه  سه  بر  مشتمل  مربع  متر   305  مساحت 
طبقه  هر  در  سقفها  و  متر   6 ستونها  آکس  تا  آکس  و  فلزی  سیستم  با   مربع 
بصورت خرپای فلزی که ارتفاع سوله در کناره ها 10 متر و در وسط 12 متر و 
می باشد. مرغی  توری  و  شیشه  پشم  همراه  به  گالوانیزه  ورق  سقف   پوشش 
نمای داخلی و خارجی ساختمان در پائین سنگ ازاره 40 سانتی از نوع الیبید و 
مابقی آجر لفتون5/5 سانتی می باشد.درب ورودی سوله رزین در ضلع شرقی واقع 
این  در  که  نصب  رزین  تولید  مخازن  رزین،  تولید  سازه  ابتدای  متری   6 در  و 
نیز سرامیک  متر سرامیک 40*40 و کف  ارتفاع 4  تا  دیوارها  قسمت پوشش 
40*40 و مابقی پوشش کف، تاعمق حدود 40 سانتی خاکریزی ماکادام و سپس 
به ضخامت حدود 20 سانتیمتر با آرماتور شبکه بندی و بتن ریزی شده است. این 
سازه توسط یک پله مجزا به هم مرتبط و مجهز به یک باالبر جهت حمل بار 
می باشد. -12 اطاق کنترل سایت اتیل استات:ساختمان مذکور با ابعاد خارجی 
13*25/7 متر)با احتساب بالکنهای احداثی(مشتمل بر دو طبقه با زیربنایی حدود 
189 متر مربع با اسکلت بتنی و سقفها تیرچه بلوک می باشد. نمای خارجی سنگ 
تیر و  امتداد  لفتون 5/5 سانتی که در  مابقی آجر  پائین  و  ازاره 40 سانتی در 
ستونها و نقاب ساختمان سنگ الیبید اجرا شده است. طبقه همکف محل استقرار 
استفاده  رختکن  عنوان  به  نیز  آن  از  قسمتی  و  دارد  قرار  سایت  برق  تابلوهای 
می شود. طبقه دوم مختص اطاق کنترل و دارای پنجره های فلزی دو جداره-کف 
سرامیک و سیستم گرمایشی اسپیلت می باشد.همچنین دسترسی به طبقه دوم 
و پشت بام توسط پله فلزی واقع در ضلع شرقی ساختمان انجام می گردد. -13 
سطح  بتن  فنداسیونهای  پارافین:ابعاد  حاللهای  مخازن  فنداسیون 
75/0*5/68*25 مترو دیواره های محیطی 35 سانتیمتری و ارتفاع دیواره ها از 
کف5/1متر که از داخل پالستر اجرا شده و در قسمت خارجی بصورت آجر زبره 
پنج  دارای  مخازن  از  یک  هر  و  چهارعدد  ای  استوانه  مخازن  تعداد  می باشد. 
بالشتک بتنی مسلح به ابعاد 7/2*4 متر که در ضلع غربی مخازن مذکور سه عدد 
مخزن افقی نیز در حوضچه به ابعاد 30*5/12 متر نصب شده است. مخازن افقی 
دارای نشیمن به عرض 3 و ارتفاع 2 متر از کف حوضچه می باشد که دیواره های 
حوضچه به منظور محافظت آجر کاری شده اند. الزم بذکر است حوضچه محل 
نصب مخازن افقی حاللهای پارافین، در ضلع جنوبی سایت تولید ای تی بی واقع 
که طول دیوار غربی 25 متر و طول دیوار شمالی و جنوبی 5/68 مترمی باشد. 
-14فنداسیون سیلندرهای قائم نیتروژن)مخازن اتیل استات(:تعداد 6 عدد مخزن 
جهت ذخیره مواد اولیه ومواد نهائی تولیدات این سایت در ضلع جنوبی سایت قرار 
دارد. فنداسیون این مخازن که ظرفیت 250000 لیتر است از بتن آرمه به عمق 
20/1 متر در کناره ها و 40 سانتیمتر در وسط ساخته شده که برروی آنها آسفالت 
به ضخامت حداقل 10 سانتیمتر اجرا شده است در اطراف این مخازن، دیوارهای 
بتنی به ضخامت 10 سانتیمتر و ارتفاع متوسط 20/1 متر بصورت بتن مسطح 
فندانسیون  عدد   12 تعداد  مخازن  این  محوطه  داخل  ضمنًا  است،  اجراگردیده 
جهت نصب الکتروپمپهای تخلیه و بارگیری اجرا گردیده است.-15 سایت تقطیر 
ای تی بی:سایت مذکور شامل دو بخش تقطیر سبک و سنگین، بصورت یک 
ابعاد  به  بی  تی  ای  تولید  فرایند  استقرار سیستم  بدون سقف جهت  فلزی  برج 
24*8/4 متر می باشد. شامل 12 عدد ستون)دوبله 18(با فواصل آکس تا آکس 
4 متر )6 عدد ستون در هر طرف( و ارتفاع ستونها 21 متر و مشتمل بر پنج طبقه 
می باشد.فندانسیونها بصورت نواری به عرض 20/1 و عمق 5/1 متر اجرا شده و 
در طبقات بسته به نوع تجهیز نوعًا تکیه گاههائی توسط تیرهای عرضی و طولی 
تعبیه شده و کف طبقات با ورقهای سوراخدار پوشیده شده و طبقات توسط پله 
ای فلزی از نوع قوطی به هم ارتباط دارند. در جلوی سایت یک فندانسیون به 
است.-16  شده  اجرا  آالت  موتور  نصب  متر جهت   6/0 و عمق  متر   1 عرض 
اسکلت آی پا)ایزوپروپانل(:سازه مذکور بطول کل 5/76متر بصورت پیچ و مهره 
و با کیفیت مناسب و قابل قبول اجرا شده و دارای ارتفاع 12 متر که فاصله آکس 
تا آکس ستونها 5/7متر و فندانسیونها بصورت نواری اجرا شده است. کلیه قابها 
در امتداد طولی با تیرآهن آی پی بی مهاربندی شده و سازه بصورت 5/2 طبقه 
و فاقد سقف می باشد)فقط اسکلت اجرا شده است(.در ادامه ساختمان آی پا یک 
سازه بتنی بابعاد 7/5*33 متر اجرا شده که بنام بای پراک و جهت عبور کابل ها 
و لوله های تأسیسات ساختمان ایزوپروپانل می باشدکه فاقد سقف و بصورت 5/1 
طبقه به ارتفاع 6 متر می باشد)طبقه اول به ارتفاع 5/4 متر و طبقه دوم به ارتفاع 
2 متر(.ابعاد ستونها 35*35 و تیرها نیز به همین ابعاد که در امتداد طول بین 
قابهای عرضی قوطی 13*13 و در سمت فوقانی با قوطی 9*9 مهاربندی شده 
منفرد بصورت   5/1*5/1 ابعاد  به  شده  اجرا  فندانسیونهای   است. 
 می باشند.-17 ساختمان جنب آی پا:سازه مذکور بصورت فلزی به ارتفاع حدود 
متر   7*6/4 ابعاد  گسترده)مت(به  بصورت  شده  اجرا  فندانسیون  و  متر   10
ضخامت5/1 متر می باشد.تعداد ستونها اجرا شده 4 عدد که آکس تا آکس ستونها 
در یک جهت 1/6 مترو در جهت دیگر 6/3 متر و فاقد سقف می باشد.در ضلع 
جنوبی سازه مذکور تعداد 8 فنداسیون منفرد بتنی اجرا شده که بصورت یک در 
میان به ابعاد 5/2*5/2 و 3*3 اجرا و فاصله پشت تا پشت فندانسیونها در امتداد 
طول 7/0 متر و درامتداد عرض 8/0 متر می باشند. الزم به ذکر است در ضلع 
شمالی همین فندانسیون ها یک فنداسیون گسترده)مت(به ابعاد 5/4*5/8 متر و 
ارتفاع 5/2 متر اجرا، لیکن سازه ای روی آن اجرا نشده بود.-18 استخر خنک 
کننده ای تی بی:استخر مذکور به ابعاد 31*46 متر و عمق متغیر 20/1 الی 80/1 
به  آرمه  بتن  آن  دیواره های  دارد.  قرار  بی  تی  ای  سایت  غربی  بخش  در  متر 
ضخامت 30 سانتیمتر با دو شبکه عمودی و افقی میلگرد و کف به ضخامت 40 
سانتیمتر با دو شبکه میلگرد مسلح و بتن ریزی گردیده است. برروی عرض دیوار 
برگشتی  لوله های  تکیه گاه  نصب  متری جهت  فواصل یک  در  فلزی   صفحات 
اطاق پمپ و  تعداد 4 عدد خروجی  آن  است. در بخش شرقی  تعبیه شده   آب 
  خانه قرار دارد که در عمق 3 متری قرار گرفته و دیوارهای آن آجر لفتون 5/5 
سانتی و کف آن فندانسیون به ابعاد 5/1*4 و عمق یک مترمی باشد.  -19  اتاق 
به  بی  تی  ای  سایت  شرقی  ضلع  در  مذکور  اطاق  بی:  تی  ای  سایت   کنترل 
ابعاد خارجی 8*7/9 با احتساب بالکن احداثی بصورت دو طبقه با زیربنای کل 
حدود 155 متر مربع می باشد.طبقه همکف به عنوان اطاق برق شامل تابلو های 
 برق سایت و کانال های هدایت کابل ها است. کانالها به عرض 20 سانتیمتر و
سنگهای مذکور  طبقه  کف  است.  سیمان  پالستر  بدنه ها  و  متر  یک  عمق    

 30*30 و دربها و پنجره های خارجی پروفیل می باشد. طبقه دوم بصورت اداری 
با بدنه دیوارهای پی وی سی –کفها سرامیک-سیستم گرمایش اسپیلت-دربها 
بدنه ها  با  بهداشتی  سرویس  و  آبدارخانه  پروفیل-دارای  خارجی  پنجره های  و 
پله  به دو دستگاه  کاشی و کف ها سرامیک می باشد. ساختمان مذکور مجهز 
فلزی جهت تردد به طبقه فوقانی در اضالع شرقی و غربی می باشد.-20 سوله 
ابعاد به  بی  تی  ای  عمودی  مخازن  شرقی  سمت  در  مذکور   ژنراتور:سوله 
 36*15 متر از نوع تیر ورق فوالدی که ارتفاع سوله در گوشه ها 7 متر و در وسط 
9 متر، پوشش سقف از ورق گالوانیزه رنگی به همراه پشم و شیشه و توری مرغی 
می باشد. نمای آن آجر لفتون 5/5 سانتی به ضخامت 35 سانتیمتر و کف سالن 

و  عرض60/0  به  آجری  جنس  از  برق  کابل  هدایت  کانالهای  اجرای  از   پس 
عمق 5/1متر با پالستر سیمانی به ضخامت 20 سانتیمتر با میلگرد مسلح و بتن 
ریزی شده است.داخل فضای این سوله، فندانسیونهائی جهت نصب ژنراتورهای 
برق به ابعاد 5/2*8/1 متر و عمق 75/0 متر پیش بینی و اجرا شده است.21 - 
اطاق ترانس داخلی: اطاق مذکور جنب سوله ژنراتور به ابعاد 6*4 متر با سقف 
شیبدار یک طرفه با قوطی 8*4و پوشش سبک از ورق گالوانیزه به همراه پشم 
و شیشه و توری مرغی می باشد. نمای آن آجر لفتون 5/5 سانتی دو طرف نما و 
کف آن پس از اجرای کانالهای هدایت کابل به عرض 60/0 و عمق 5/1 متر 
نصب  جهت  ناودانی  دیوارها  سطح  در  است.  شده  اجرا  مسطح  بتن  بصورت 
سینی های کابل تعبیه گردیده است.-22 ساختمان ایمنی و اچ اس ای:ساختمان 
مذکور واقع در ضلع شرقی سالن انبار و شمال سایت ای تی بی با زیربنای حدود 
94 مترمربع با سقف خرپائی و پوشش ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه و 
توری مرغی که زیر آن سقف کاذب از نوع دامپا اجرا شده است.نمای خارجی 
سنگ بادبر الشتر و آجرنماو کفها سرامیک 50*50ودر ضلع جنوبی آن سرویس 
خارجی  پنجره های  و  دربها  و  سرامیک  ها  کف  و  کاشی  بدنه ها  با  بهداشتی 
آلومینیوم و سیستم سرمایش هواساز می باشد. -23 ساختمان آزمایشگاه:ساختمان 
مذکور در ضلع شمالی ساختمان ایمنی و اچ اس ای واقع و ابعاد آن 4/11*2/15 
)سوله  سوله  بچه  و  فلزی  قاب  بصورت  مربع  متر   272 حدود  زیربنای  و  متر 
ساخت( با سقف شیبدار از نوع خرپا و زیر آن سقف کاذب از نوع دامپا و ارتفاع 
80/2 متر با نورپردازی می باشد. سطوح بدنه ها سرامیک ضد اسیدو کف سرامیک 
کابینتها )یونیت(و  اسپیلت  سرمایش  و  گرمایش  سیستم  اسیدو  ضد   60*60 

 ام دی اف-و نمای خارجی آجر نما و سنگ بادبر الشتر می باشد.  -24ساختمان 
ابعاد  به  اطاق  یک  آزمایشگاه  شمالی  ضلع  مربوط:در  تجهیزات  و  باسکول 
3*2مربوط به تجهیزات باسکول قراردارد. با دیوارها باربر و سقف تیرآهن و طاق 
جنوبی-نمای خارجی آجر لفتون 5/5 سانتی-بدنه های داخلی گچ و نقاشی- کف 
و  تن   60 ظرفیت  با  باسکول  آن سکوی  جلوی  در  می باشد.  موزائیک30*30 
بصورت پیش ساخته بر روی بستر بتنی قراردارد. این بستر بتنی به ضخامت 30 
سانتیمتر و طول 20 و عرض 5 متر با میلگرد نمره 14 به فواصل 20*20 مسلح 
و بتن ریزی شده است. -25 ساختمان تعمیرات:در ضلع شرقی سوله های انبار 
ای تی بی به ابعاد 8/9*2/24 متر و زیربنای 237 مترمربع با سقف نیمه شیب دار 
یک طرفه و پوشش ورق گالوانیزه به همراه پشم و شیشه و توری مرغی و نمای 
آن آجر لفتون 5/5 سانتی تا ارتفاع 5/4 متر و مابقی پنجره و ورق رنگی می باشد. 
در  کردن  متراکم  ماکادام  خاکریزی   سانت   50 اجرای  از  پس  ساختمان  کف 
الیه های مختلف با میلگرد نمره 10 مسلح و به ضخامت 15 سانتیمتر بتن ریزی 
شده است.در ضلع شمالی دارای درب فلزی ورق خور از نوع ریلی می باشد.-26

ساختمان آشپزخانه:ساختمان مذکور در ضلع شرقی ساختمان سوله ساخت واقع 
و به ابعاد 12*8/9 متر و زیربنای حدود 117 متر مربع با ارتفاع 4 متر و پوشش 
بدنه ها کاشی و کف سرامیک 40*40 و دارای اجاق و فر و سیستم فاضالب 
می باشد.-27 مخازن بتنی جمع آوری فاضالب:کارخانه شامل دو مخزن جهت 
دیوار  کنار  در  یکی  که  بهداشتی  فاضالبهای  دفع  و  صنعتی  فاضالبهای  دفع 
شرقی و دیگری در کنار دیوار شمالی کارخانه واقع می باشند.مخزن شماره1)سمت 
دیوار شرقی(: جهت دفع فاضالبهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای 
ابعاد5/6*5/4 متر و عمق 5/4 متر با دیوارهای بتنی به عرض 35 سانتیمتر و 
کف بتنی به ضخامت 40 سانتیمتر که توسط دو عدد دیوار بتنی داخلی به سه 
بخش جهت جداسازی فیزیکی فاضالب تقسیم شده است.سقف مخزن بتن آرمه 
شمالی(:  دیوار  است.مخزن شماره2)سمت  اجرا شده  سانتیمتر   30 به ضخامت 
ابعاد دارای  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بهداشتی  فاضالبهای  دفع   جهت 

5/3*9 متر و عمق5/3 متر با دیوارهای بتنی به عرض 35 سانتیمتر و کف بتنی 
به ضخامت 40 سانتیمتر که توسط یک عدد دیوار بتنی داخلی به ضخامت 20 
سانتیمتر به دو بخش مجزا تقسیم شده است. سقف مخزن توسط تیرچه بلوک 
به ضخامت 30 سانتیمتر پوشیده شده است. -28 اطاق پوشش کار:به مساحت 
حدود 74 مترمربع مشتمل بر یک طبقه با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن و 
طاق ضربی و فاقد نما)آجر زبره(می باشد. -29 پارکینگ مسقف با سازه توسط 
لوله های فلزی بصورت خرپا اجرا که این خرپاها 4 عدد قوسی شکل می باشند 
که از یک طرف به 4 عدد ستون قوطی 13*13 به ارتفاع 5 متر توسط سیستم 
بکسل  مهار شده اند. کف پارکینگ با میلگرد نمره 10 شبک بندی و مسلح شده 
و به ضخامت 20 سانتیمتر بتن ریزی شده است، سقف آن از ورق رنگی و نیمه 
شفاف ضد آفتاب پوشانده شده است. -30  اطاق کنترل ایزوپروپانول:ساختمان 
مذکور با احتساب بالکنهای احداثی به ابعاد 3/15*17 متر و زیربنای 260 متر 
به  آرمه  بتن  بتنی و سقف دال  پیرامونی  با دیوارهای  آرمه  بتن  مربع، بصورت 
ضخامت 20 سانتیمتر و دیوارهای داخلی آجری اجرا شده است. ساختمان در حد 
سفتکاری و ناتمام می باشد و فنداسیونهای اجرا شده در عمق 2/1متر پائین تر از 
جانبی: فنداسیونهای  و  پا  آی  بتنی  حوضچه  اند.-31  شده  اجرا  زمین   سطح 

این حوضچه به ابعاد 10/5*3/10 متر و عمق 4/5 متر با دیواره های بتنی به 
بتنی حوضچه  شمالی  ضلع  امتداد  در  می باشد.  سانتیمتر   40  ضخامت 
ابعاد  به  یکی  که  متر   8/0 عمق  به  منفرد  بصورت  فنداسیون  دو  مدفون،    
3*3 متر و دیگری بصورت هشت ضلعی به اضالع هر یک 80/1 متر و پشت تا 
ادامه و در ضلع شمالی  پشت هشت ضلعی 5/3*5/3 متر اجرا شده است. در 
فنداسیونهای مذکور، یک سازه فلزی با فنداسیون به ابعاد 7*7 متر و عمق یک 
متر اجرا که فاصله آکس تا آکس ستونها در هر طرف 3/6 متر می باشد.در ادامه 
سازه مذکور،فنداسیونهائی به ابعاد 5/4*5/4 متر و قطر 2 متر اجرا و سیلندرهای 
فلزی روی آنها نصب شده است. همچنین فنداسیون دیگری از جنب این سازه 
 به ابعاد 4*4 متر و ضخامت 2 متر اجرا و در ادامه آن یک سازه بتنی شامل 6 
قاب بتنی )فاقد سقف(اجرا که به عنوان سازه فرآیندی از آن استفاده می گردد و 
ابعاد ستونها برای قابهای 4 متری ارتفاع متغیراز 4 و 10 متر می باشد.   دارای 
 35*35 و برای قابهای 10 متری 60*60 سانتیمتر و ابعاد فنداسیونها 6/7*5 
متر و ارتفاع یک متر می باشد.-32 حوضچه بتنی ضلع غربی ساختمان فلزی آی 
پا:حوضچه مذکور به ابعاد 35/3*3/4 و ضخامت 15 سانتیمتر و عمق حوضچه 
سیلندرها  استقرار  جهت  بتنی  نشیمن  دارای  و  مسلح  بتن  بصورت  متر   3 ها 
می باشد. در ضلع شمالی حوضچه مذکور 10 عدد فنداسیون به قطر 5/5 متر و 
ضخامت 30 سانتیمتر اجرا که سیلندرهائی به قطر 2/4 متر بر روی آنها نصب 
 شده است. -33 محوطه سازی:-1بوته کنی و خاکبرداری: حدود 50 سانتی با 
 15 الیه های  در  ماکادام  با  خاکریزی  و  شده  برداشت  مسطح   بسترسازی 
 سانتی و کوبش و تسطیح وشیب بندی متناسب با نحوه دفع فاضالبهای سطحی

 انجام گردیده است. -2خیابان کشی و آسفالت: شامل ریگالژ نهائی کف خیابانها 
 و تصحیح شیب بندی خیابان  و قیرپاشی و در نهایت اجرای آسفالت و کوبیدن
محوطه های 3-کفسازی  سانتیمتر   10 حدود  ضخامت  به  آنها    

 سایت: 
ادامه در صفحه 
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درزهای  و  ژوئن ها  اجرای  محوطه،  بندی کف  تصحیح شیب  و  ریگالژ  شامل 
بتن ریزی و تسطیح و  نمره 10 و  آرماتور  اجرای شبکه های  به همراه  اجرائی 
با ماله و درنهایت پر کردن ژوئن ها توسط آسفالت  4- اجرای  صیقلی کردن 
فضاهای سبز:شامل تخلیه کامل خاک های موجود تا عمق حدود 50 سانتیمتر و 
پیش  جداول  تهیه  بندی:شامل  جدول   -5 نباتی  خاکهای  آنهاتوسط  کردن  پر 
ساخته 50*50-گودبرداری محل جداول به عمق حداقل 20 سانتیمتر-اجرای 
به ضخامت  زیر جداول  در  مگر  بتن  گودبرداری-اجرای  در محل  ریزی  شفته 
هم-اجرای  از  سانتیمتری   2-3 فاصله  با  جداول  سانتیمتر-نصب   5-10
ماهیچه های بتن در پشت و جلوی جداول)حداقل به ضخامت 10 سانتیمتر(-
بندکشی فواصل بین جداول 6- دیوارکشی: دیوارهای شمالی و جنوبی بطول 
حدود 1350 متر و دیوارهای شرق و غرب بصورت دیوار و نرده اجرا و ارتفاع از 
سطح آسفالت خیابان 2/5 متر می باشد. دیوارها در دو طرف با سنگ ازاره 40 
سانتی از جنس الیبید و روی آنها آجرنمای لفتون 5/5 سانتی به ضخامت 35 
سانتی اجرا که در هر ده متر توسط جرزهای آجری تقویت و در فواصل 50 متری 
توسط ژوئن از هم جدا شده اند.الزم به ذکر است در زیر دیوارها به عمق حدود 
50 سانتیمتر گودبرداری و سپس آرماتوربندی بصورت شناژ با 6 عدد میلگرد نمره 
14 آجدار و خاموتهای نمره 10 به فواصل 30 سانتی اجرا و بتن برداری شده 
است.روی آنها تا ارتفاع 20 سانتیمتر باالتر از سطح آسفالت دیوار آجری فشاری 
چیده شده و روی آن سنگ ازاره و سپس نمای لفتون اجراشده است.دیوار شرقی 
طرف داخل از نمای آجر لفتون 5/5 سانتی و در جلو بصورت قابهای 6 متری از 
آجرنما، بانضمام سنگ بادبر الشتر استفاده شده است.دیوار غربی تا ارتفاع 1/5 
متر با آجر لفتون 5/5 سانتی دو طرف نما اجرا و مابقی نرده فلزی و لوله ای اجرا 
و  عرصه  محل-متراژ  االشاره-موقعیت  فوق  موارد  به  عنایت  با  است.که  شده 
و  ساختمانها  کاربریهای  مصرفی-نوع  مصالح  کیفیت  و  اجرا  اعیان-نحوه 
مستحدثات- کاربری عرصه و جمیع عوامل موثر در قضیه، ارزش کل  محل 
مذکور شامل  عرصه، اعیان، مستحدثات، محوطه سازی و دیوارکشی جمعًا مبلغ 
000،000،750،334ریال) سیصد و سی وچهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون 
ریال( ارزیابی گردیده است.  ب : منابع تامین آب شرکت:به منظور تامین آب مورد 
نیاز تاسیسات  موجب بند 10 صورتجلسه مورخ 85/7/25 کمیته مدیریت منابع 
آب شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان وشرکت پتروایمن با درخواست شرکت   
مبنی بر تأمین آب به میزان حداکثر 25 متر مکعب در شبانه روز موافقت گردیده 
است  همچنین به موجب بند 9 صورتجلسه مورخ 85/9/7 کمیته مدیریت منابع 
آب شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به میزان 5 لیتر در ثانیه سهم آبه از 
کانال مهیار در زمانهایی که آب در کانال جریان دارد تخصیص داده شده است 
صادر  مذکور  شرکت  بنام  حفاری  ادامه  مجوز  و  حفرچاه  پروانه  آن  براساس  و 
با  چاه  حلقه  یک  کارخانه،  از   95/6/29 مورخ  بازدید  به  توجه  است.با  گردیده 
مختصات زیر براساس پروانه صادره به شماره 4653 مورخ 85/10/30تا عمق 
150 متر حفر و سپس به علت عدم آبدهی مجوز جابجایی چاه به شماره 639 آ 
ش ر مورخ 88/2/13 صادر شده است و بعداً به موجب نامه شماره 5184 مورخ 
آب  سهامی  شرکت  توسط  متر   200 تا  چاه  عمق  افزایش  مجوز   88/12/10
منطقه ای اصفهان صادر می گردد. چاه محفوده در مختصات جغرافیایی زیر و تا 
عمق 210 متر حفاری شده و با لوله جدار به قطر 12 اینچ لوله گذاری گردیده 
است.محل چاه قبلی: ایکس = 0578275   وای=3565053 -محل چاه در حال 
بازدید منصوبات  زمان  برداری:ایکس=0578123   وای=3564887 -در  بهره 
چاه شامل الکتروپمپ شناور و لوله آبده 3 اینچ می باشد و آبدهی چاه حدود 4 لیتر 
و  برداری  بهره  حال  در  موجود  چاه  به  توجه  با  که  می گردد  برآورد  ثانیه  در 
مجوزهای صادره توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان و تخصیص های تعیین 
شده جهت تأمین آب کارخانه و با توجه به شرایط ممنوعه بحرانی جهت بهره 
برداری آب در منطقه، ارزش چاه و آب تخصیص یافته بشرح زیر ارزیابی و برآورد 
می گردد:1-ارزش چاه و منصوبات آن که بر اساس فهرست بهاء چاه سال 1395 
منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه شده و با احتساب 
برآورد  ریال(  میلیون  ریال)نهصد   000،000،900 مبلغ  به  تأسیسات  استهالک 
می گردد.2-ارزش آب تخصیص یافته به میزان 25 متر مکعب در شبانه روز به 
مبلغ 000،000،450،1 ریال )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد 
به  ثانیه  در  لیتر   5 میزان  به  کانال  از  آبه  سهم  می گردد.3-ارزش 
مبلغ000،000،000،5 ریال)پنج میلیارد ریال( برآورد می گردد.لذا ارزش منابع آب 
کارخانه )بندهای 1و2و3( جمعًا به مبلغ 000،000،350،7 ریال )هفت میلیارد و 
سیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی گردیده است  .  ج :  ماشین آالت،الکتروشیمی، 
تاسیسات و امتیازات: شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره 77736  مورخ 
1392/11/20 و اجازه تولید محصوالت ذیل،از سازمان صنایع و معادن  اصفهان 
و کارگروه مرکزی استاندارد سازی کشور کسب نموده و دارای خوشنامی، مجوز 
صادرات سالیانه مواد تولیدی و برش هیدروکربن های سبک و سنگین و مجوزات 
ذیل  قرار  به  مجتمع  تولیدی  محصوالت  می باشدو  زیست  محیط  از  الزم 
می باشد:1-بوتیل گلیکول )ترشیری بوتیل الکل(به میزان سالیانه 18850 تن2- 
منواتیلن گالیکول)بازیابی گالیکولها(به میزان ساالنه 15000 تن3- دی اتیلن 
اتیلن  تری  تن4-   8000 سالیانه  میزان  گالیکولها(به  گالیکول)بازیابی 
به  استات  اتیل   -5 تن  سالیانه  5000  میزان  به  گالیکول)بازیابی گالیکولها( 
میزان سالیانه 15000 تن 6- متیل استات به میزان سالیانه 5000 تن7- نرمال 
بوتیل استات به میزان سالیانه 10000 تن 8- رزین هموپلیمراکریلیک به میزان 
سالیانه 5000 تن 9- کوپلیمرهای کلرور وینیل و استات وینیل به میزان سالیانه 
5000 تن 10- تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری( به میزان سالیانه 7000 تن 
گونه  هر  از  )عاری  پتروشیمی  ضایعات  از  حاصل  هیدروکربنی  برش   -11
فرآورده های یارانه ای(به میزان سالیانه 65000 تن 12- هیدروکربنهای سنگین 
حاصل از ضایعات پتروشیمی )عاری از هر گونه فرآورده های یارانه ای( به میزان 
سالیانه 65000 تن13- هیدروکربنهای سبک حاصل از ضایعات پتروشیمی)عاری 
از هر گونه فرآورده های یارانه ای(به میزان سالیانه 90000 تن. به موجب جواز 
اجازه   94/12/15 مورخ   1044/638/1324190 شماره  توسعه  طرح  تاسیس 
معادن شهرستان  و  اداره صنایع  از  را  ذیل  واحدهای  احداث  و  کارخانه  توسعه 
تن  40000 سالیانه  میزان  به  مالئیک  انیدرید  است:1-  نموده  کسب   شهرضا 
2- ایزوپروپانول)ایزوپروپیل الکل( به میزان سالیانه 40000 تن.ب:واحدهای در 
حال تولید:1-پاالیشگاه میعانات گازی:در این واحد میعانات گازی پارس جنوبی 
یا میعانات گازی ایالم پس از ذخیره سازی و پیش گرمایش اولیه ترکیبات سبک 
شامل ال پی جی از آن جدا شده و در مراحل بعدی سایر برش های هیدروکربنی 
تولید  اولیه  ماده  عنوان  به  که  میشوند  جداسازی  مشخص  جوش  رنج  با 
این  می گیرند.کاربردهای  قرار  استفاده  مورد  پارافینی  و  آلی  هیدروکربن های 
هیدروکربنها  به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین 
تولید بنزین و گازوئیل می باشد.2-واحد ای تی بی:واحد تولیدی ای تی بی دارای 
ظرفیت 18850 تن در سال و دانش فنی نیپون شوکوبای ژاپن است. خوراک این 
بستر  از  عبور  از  پس  که  می باشد  گالیکول  مونواتیلن  و  ایزوبوتیلن  واحد،گاز 

کاتالیست آمبرلیست 15 به ای تی بی تبدیل می گردد.گازهای واکنش نداده و 
غیرقابل  و  نداده  واکنش  گاز  و  شده   1 شماره  برج  وارد  بی  تی  ای  محصول 
کندانس از طریق ونت جمع آوری شده و محصول ای تی بی از باالی برج گرفته 
شده و مونو اتیلن گالیکول مازاد پس از بازیابی مجدداً به عنوان خوراک استفاده 
می گردد.3-واحد استرها)اتیل، متیل و بوتیل استات(:ظرفیت تولید این واحد برای 
اتیل استات،بوتیل استات و متیل استات به ترتیب 15000،10000 و5000 تن در 
سال با دانش فنی ریالنت هند است. خوراک واحد برای استرها شامل اسیداستیک 
و براساس نوع استر، اتانول برای اتیل استات، نرمال بوتانول برای بوتیل استات 
و متانول برای متیل استات می باشد. اسید و الکل وارد راکتور شده و در حضور 
کاتالیست تولید استر و آب می نماید.در تولید اتیل استات مواد پس از واکنش وارد 
برج اول شده و پس از تقطیر بخارات حاصل از باالی برج کندانس شده و به دو 
فاز آبی و آلی تبدیل میگردد.بخشی از فاز آلی جهت افزایش خلوص وارد تاور 
دوم شده و بخشی رفالکس می گردد.فاز آبی نیز جهت بازیابی استر باقیمانده به 
برج ریکاوری فرستاده می شود.در بوتیل استات نیز بخارات پس از کندانس به دو 
فاز تبدیل گشته ولی رفالکس از هر دو فاز صورت می گیرد. فاز آلی جهت خالص 
ریکاوری  برج  وارد  استر  بازیابی  جهت  آبی  فاز  و  شده  دوم  برج  وارد  سازی 
می گردد.در تولید متیل استات از باالی برج اول متیل با خلوص 85% و مابقی 
متانول استحصال گشته و جریان پایین برج شامل اسید و آب جهت جداسازی 
به تاور دوم فرستاده می شود.4-واحدهای رزین های اکریلیک ظرفیت تولید این 
واحد 10000 تن در سال با دانش فنی هوخست آلمان است این واحد قابلیت 
تولید انواع رزین شامل رزین های هموپلیمر، کوپلیمر، اکریلیک استایرن را دارد.
مواد اولیه شامل انواع پلی وینیل الکل و انواع صابون و مونومرها شامل وینیل 
انجام  از  قبل  ابتدا  رزین  تولید  می باشد.در  استایرن  و  اکریالت  انواع  استات، 
آزمایش مرحله آماده سازی مواد می باشد که در ابتدا کاتالیست آماده می گردد 
سپس مواد فوق تحت شرایط مشخص به راکتور وارد و بسته به نوع رزین و 
فرمول، دمای راکتور تنظیم و واکنش آغاز می شود. پس از اتمام واکنش مواد به 
داخل بلندر منتقل می گردد در بلندر مرحله کنترل کیفی انجام می گردد به نحوی 
که با اضافه نمودن افزودنی ها تنظیم پ هاش، ویسکوزیته و درصد جامد انجام 
از تایید نهایی تحویل واحد تخلیه و بسته بندی می گردد.5-واحد  شده و پس 
می باشد. خوراک  در سال  بشکه  واحد حداقل 3000  این  سولفورزدایی:ظرفیت 
میعانات با سولفور حدود 3000-2000 )قسمت در میلیون( پس از پیشگرم شدن 
به همراه کاتالیست و ماده اکسنده وارد راکتور شده و پس از اختالط کامل وارد 
دکانتور می گردد. در دکانتور فاز آلی و آبی از یکدیگر جدا شده و فاز آلی جهت 
شستشو با آب وارد مخازن می گردد هیدروکربن با سولفور حدود 100 پی پی ام 
دست  در  های  ج(پروژه  می گردد.  نگهداری  مخازن  وارد  میلیون(  در  )قسمت 
احداث:1-پروژه ایزوپروپیل الکل)آی پا( این واحد با ظرفیت 40000 تن در سال 
بخش  سه  از  ایزوپروپانول  تولید  است.واحد  روسیه  گیبرومتس  فنی  دانش  با 
تشکیل شده، بخش واکنش، خالص سازی الکل و خالص سازی اتر با هیدراته 
دارد  اسیدی  پایه  که  مناسب  کاتالیست  مجاورت  در  پروپیلن  مستقیم  کردن 
می توان ایزوپروپانول را در دمای 130 درجه  و فشار 43 بار تا 50 بار تولید نمود. 
خوراک اصلی ورودی به راکتور پروپیلن و آب دایمریزه شده می باشد. از آنجایی 
که بخش اعظمی از ایزوپروپانول در صنعت به صورت بدون آب مصرف میشود، 
گردد.چون  آب  بدون  و  تغلیظ  راکتور  از  خروجی  محصول  است  الزم  بنابراین 
تقطیر  یک  توسط  بنابراین  می دهد  تشکیل  آزئوتروپ  یک  آب  با  ایزوپروپانول 
با خلوص 99/7 را به دست  آزئوتروپی و آب گیری می توان محصول مطلوب 
آورد. میزان مصرف پروپیلن 98 درصد در حدود 28800 تن در سال می باشد. 
پیشرفت فیزیکی این پروژه طبق بررسی صنایع ملی پتروشیمی معادل 75 درصد 
مورخ   80274 شماره  نامه  طی  مذکور  فیزیکی  پیشرفت  تایید  که  می باشد 
تأیید گردیده است.2-پروژه سی تری  پاالیش و پخش  1394/08/30 شرکت 
پالس :ظرفیت این واحد 80000 تن در سال می باشد. در عملیات تصفیه سی 
تری پالس هدف دستیابی به سه محصول ال پی جی، بنزین و 1،3 بوتادی ان 
می باشد. خوراک از مخازن فشار باال به تاور اول ارسال می گردد.محصول باالی 
پایینی به  به برج دوم فرستاده می شود و محصول  به عنوان خوراک  اول  برج 
عنوان برش سبک در ساخت بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. در برج دوم از 
باالی برج ال پی جی به عنوان محصول به مخازن تحت فشار فرستاده می شود 
و از پایین برج محصول 3،1 بوتادی ان گرفته می شود . د- مجوزهای تأمین 
جمله  از  واحد  این  خوراک  مجتمع:قراردادهای  صادراتی  مجوزات  و  خوراک 
90000 تن پروپیلن که با نرخ 180 دالر برتن زیر قیمت جهانی و به صورت ترم 
از  ساله  پنج  جی  پی  دی  خوراک  قراردادهای  یا  و  می گردد  تحویل  ساله   15
مجتمع مارون که سالیانه بالغ بر هشتاد میلیارد تومان پایین تر از نرخ صادراتی 
است، همچنین مجوزات و قراردادهای دریافت رافینیت بوعلی، رافینیت برزویه، 
میعانات گازی، سی تری پالس و مجوز خوراک از پاالیشگاه اصفهان، مجوزهای 
منحصر به فرد از جمله مجوز تولید و صادرات حدود 300 هزار تن محصوالت 
و سایر  و مجوز خوشنامی  گازوئیل  و  بنزین  تا سقف 95 درصد  دار  مشابهت  
و  تأسیسات  ی:  می باشد.  مجتمع  این  قوت  نقاط  از  صادراتی  تسهیالت 
انشعابات:شرکت دارای واحد یوتیلیتی آف سایت و تأسیسات جانبی می باشد که 
تحویل  ثبت  از  شده  تعیین  محترم  گروه  توسط  جداگانه  گزارش  صورت  به 
تولیدی  واحدهای  سپاهان  پتروایمن  شرکت  دارایی  ارزش  می گردد.برآورد 
با  گازی  میعانات  1-پاالیشگاه  شرکت   در  موجود  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
ظرفیت اسمی 5500 بشکه در روز و واحد ای تی بی ، با ظرفیت 18850 تن در 
تفصیلی  مهندسی  و  پایه  فنی،مهندسی  1-دانش  تجهیزات:   شامل  که  سال 
حرارتی  5-مبدل های  4-تاورها  فشار  تحت   3-مخازن  ذخیره  2-مخازن 
سیصدونودوهشت  بمبلغ  قیمت  برآورد   ، می باشد  7-راکتورها  6-پمپ ها 
میزان  احتساب  با  000،000،200،398ریال(   ( ریال  میلیون  میلیاردودویست 
استهالک  ، 2- واحد اتیل استات با ظرفیت اسمی 15000 تن در سال، واحد 
متیل استات با ظرفیت اسمی 5000 تن در سال و واحد بوتیل استات با ظرفیت 
اسمی 10000 تن در سال که شامل تجهیزات و ماشین آالت : 1-دانش فنی، 
فشار  تحت  مخازن   -3 ذخیره  2-مخازن  تفصیلی  مهندسی  و  پایه  مهندسی 
4-تاورها 5-مبدل های حرارتی 6-پمپ ها 7-راکتورها می باشد.، برآورد قیمت 
بمبلغ دویست وسی وهفت میلیارد وپانصد میلیون ریال ) 000،000،500،237 
ریال( 3- واحد رزین های آکریلیک با ظرفیت 10000 تن در سال، برآورد قیمت 
بمبلغ یکصدوچهارمیلیاردوپانصدمیلیون ریال )000،000،500،104 ریال( و واحد 
برآورد روز  در  بشکه   3000 ظرفیت  با  گازی  میعانات   سولفورزدایی 
 قیمت  بمبلغ پنجاه ویک میلیارد و هفتصدمیلیون ریال)000،000،700،51 ریال( 
مهندسی  و  پایه  مهندسی  فنی،  ماشین آالت: 1-دانش  و  تجهیزات  که شامل 
های  5-مبدل  4-تاورها  فشار  تحت  مخازن   -3 ذخیره  2-مخازن  تفصیلی 
طرح  احداث  جریان  در  پروژه   -4 می باشند.   7-راکتورها  ها  6-پمپ  حرارتی 
تولیدی ایزوپروپانول آی پا با ظرفیت 40000 تن در سال در جریان احداث با 
فنی،  ماشین آالت: 1-دانش  و  تجهیزات  پیشرفت حدود 75 درصد که شامل 

فشار  تحت  مخازن   -3 ذخیره  2-مخازن  تفصیلی  مهندسی  و  پایه  مهندسی 
4-تاورها 5-مبدل های حرارتی 6-پمپ ها 7-راکتورها می باشد، برآورد قیمت 
ریال  میلیون  میلیاردوسیصدوهفتادوپنج  ونه  ششصدوبیست  یکهزارو  بمبلغ 
)000،000،375،629،1 ریال( با احتساب قیمت دالر در تاریخ 1395/10/19 هر 
دالر 39500 ریال ، 5-پروژه در جریان احداث طرح تولیدی سی تری پالس با 
ظرفیت 80000 تن در سال که شامل تجهیزات و ماشین آالت :1-دانش فنی، 
فشار  تحت  مخازن   -3 ذخیره  2-مخازن  تفصیلی  مهندسی  و  پایه  مهندسی 
4-تاورها 5-مبدل های حرارتی 6-پمپ ها 7-راکتورها می باشد برآورد قیمت 
ریال  میلیون  وپنج  سی  و  میلیاردوچهارصد  دوازده  یکصدو   بمبلغ 
واحدهای  خوراک  مجوزهای  امتیاز  ارزش   -   6 ریال(   000،000،435،112  (
پروپیلن   -1: مواداولیه  شامل  شرکت  احداث  دست  در  پروژه های  و  تولیدی 
90000 تن در سال 2-دی پی جی مارون 84000 تن درسال 3-رافینیت بوعلی 
برزویه 60000 تن در سال 5-میعانات گازی  70000 تن در سال 4-رافینیت 
30000 تن در سال 6-سی تری پالس 80000 تن در سال 7-مجوز خوراک از 
پاالیشگاه اصفهان به صورت ترم 240000 تن در سال می باشد .ارزش برند که 
شامل مجوزات و امتیازات: 1- مجوز تسهیالت خوشنامی از ستاد محترم مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور 2-پروانه بهره برداری پاالیشگاهی 3-مجوز 
صادرات بنزین معادل 200000 تن در سال 4-مجوز صادرات گازوئیل معادل 
100000 تن در سال 5-مجوز صادرات نفت سفید معادل 60000 تن در سال 
6-مجوز تولید و صادرات محصوالت بند 9تا 12 از کارگروه استانداردسازی کل 
کشور 7-برند تولید داخلی و منطقه ای با سابقه صادرات به کشورهای مختلف 
ریال  میلیارد  پنج  و  هشتاد  نهصدو  مبلغ  به  قیمت  برآورد   می باشد، 
) 000،000،000،985 ریال ( که جمع کل موارد فوق الذکر بدون احتساب لوازم 
اداری و جانبی و موقعیت محل، نوع تجهیزات، عمر، میزان استهالک و جمیع 
عوامل موثر در امر کارشناسی، ارزش روز تجهیزات و تأسیسات منصوبه، امتیازات 
و مجوزات، دانش فنی و مهندسی، حق انشعابات و اشتراکات مندرجدر بند )ج( 
جمعًا مبلغ 000،000،710،518،3 ریال )سه میلیون و پانصد و هجده میلیارد و 
هفتصد و ده میلیون ریال(، برآورد و ارزیابی گردید.  د :  اشجارشامل: 1-درختان 
انار 498 و درختان مو 171  و  درختان غیر مثمر و زینتی 370 اصله جمعا 1039 
اصله به ارزش کل 000،050،829 ریال)هشتصد و بیست و نه میلیون و پنجاه 
ارزش 000،000،180  به  هکتار  دو  در سطح  فشار  تحت  ریال(2-آبیاری  هزار 
)یکصد و هشتاد میلیون ریال(3-فنس به طول 340 متر به ارزش 000،000،204 
ریال)دویست و چهار میلیون ریال(4-بهره برداری از آب چاه به میزان 2 حبه و 
لوله انتقال به ارزش 000،000،350 )سیصد و پنجاه میلیون ریال(.جمع کل 4 بند 
فوق به مبلغ 000،050،563،1 ریال )یک میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون 
جانبی  تجهیزات  و  تاسیسات   : م  است   گردیده  ارزیابی  ریال(  هزار  پنجاه  و 
واحدهای تولیدی شامل :  الف. تجهیزات پکیج هوای ابزار دقیق:1-تعداد: دو 
عدد کمپرسور-مدل دبلیو اِی تی با ظرفیت 15 مترمکعب در دقیقه  2-تعداد 
ساعت  در  مترمکعب   0/0045 باظرفیت   2008 دی   جی  مدل  2عددفیلتر 
3-تعداد2عددخشک کن-مدل اف با ظرفیت1/25متر مکعب در دقیقه وارتفاع /

قطر660/720 میلیمتر4-تعداد یک عدد مخزن جمع آوری کننده با ظرفیت 14 
مترمکعب در ساعت ، ارتفاع/قطر:2000/4500 میلی متر ب:  تجهیزات 2 پکیج 
چیلرشامل:1-تعداد2 دستگاه کمپرسور-مدل: ای.سی-ظرفیت:805 مترمکعب و  
2900 دور دردقیقه  و110 کیلووات ازجنس کربن استیل 2-تعداد2عددپمپ آب 
چیلد-مدل دبلیو . ای .  جی ظرفیت31مترمکعب و2950دور دردقیقه وتوان 15 
مدل  کولینیگ  آب  عددپمپ  دو    2 3-تعداد  استیل  جنس:کربن  از  کیلووات 
موتوژن با ظرفیت 30مترمکعب و2950دوردردقیقه وتوان 11کیلووات از جنس 
کربن استیل 4-تعداد:1 عدد اواپراتور مدل سی .  یو . اِی 0175 از جنس کربن 
استیل 5-تعداد 1 عددُکنِدنِسر مدل سی .  یو . اِی 0176 از جنس کربن استیل 
6-تعداد1عددمنبع جمع آوری آب کولینگ مدل: سی .یو. اِی 0177 با ظرفیت 
از جنس کربن استیل 7-تعداد1-عدد منبع جمع آوری آب چیلر- 5مترمکعب 
مدل سی. یو  . اِی  0178-ظرفیت 15 مترمکعب ازجنس کربن استیل 8-تعداد1 
عدد برج خنک کننده از جنس کربن استیل9-تعداد1-عدد پمپ آب کولینگ-
مدل دبلیو. ای. جی با ظرفیت:31 مترمکعب2950دور دردقیقه و توان15کیلووات 
ازجنس کربن استیل .  ب:  تجهیزات ابزار دقیق شامل:1- نمایشگر سطح  59 
و  ولو  4-کنترل  عدد   43 فشار  نمایشگر   -3 40عدد  جریان  نمایشگر  عدد2- 
پوزیشنر 78 عدد  5- نمایشگردما  101 عدد  6- ولو جریان منقطع  17 عدد 
7-کیس کامپیوتر   12 عدد  8- سی پی یو پی ال سی  4 عدد  9- ماژول پی 
ال سی  79 عدد 10-تجهیزات پی ال سی 157 عدد 11- سوئیچ شدت جریان 
1 عدد 12-نمایشگر وزنی   7عدد 13-کابل4*1 34700 متر 14-کابل پروفی 
باس  1000 متر،  ج: تجهیزات تاسیسات عمومی1-پکیج حرارتی گرمایشی  5 
عدد صنایع گیتی پسند24000 - 12000 2 -سیستم گرمایش از کف 600 متر 
پسند  گیتی  صنایع  عدد   5 سرمایش  تراکمی  -چیلر   3 الیه    5 نیوپایپ  لوله 
24000  4-الین کشی آب مصرفی 200 متر پلی اتیلن یک اینچ  5-سیستم 
گرمایش از کف 100 متر لوله نیوپایپ 5 الیه  6-الین کشی آب مصرفی100 
متر  پلیمر 20-25  7-الین کشی آب مصرفی 200 متر لوله نیوپایپ 5 الیه  
کش  کف  آب  9-چاه  اتیلن  پلی  لوله  متر   14000 قطره ای  آبیاری  8-سیستم 
شناور اعدد دو اینچ  10-الین پلی اتیلن به استخر سرپوشیده 500 متر 3 اینچ  
11-الین کشی گالوانیزه آب به سایت ای.تی. بی  300 متر 1/5 اینچ 12-الین 
کشی  13-الین  متر1/5اینچ   250 رزین  و  اتیل  سایت  به  آب  گالوانیزه  کشی 
اتیلن  پلی  اینچ 14-الین کشی  متر 1/5  رزین 250  به  او  آر.  پساب  گالوانیزه 
پساب به الگون 500 متر 2 اینچ  15-الین کشی پلی اتیلن پساب ای. تی . بی 
به اتیل 70 متر 1 اینچ  16-الکتروپمپ تخلیه پساب سایت اتیلن 1عدد 2 اینچ 
د: تجهیزات آتشنشانی شامل 1-حوض 25 عدد 2و3/4 اینچ 2- هیدرانت 19 
عدد 2و3/4 اینچ 3- سیستم سیار فوم 2 عدد  4- خودروی آتشنشانی  1 عدد  
5-پمپ آتشنشانی 2 عدد 6- ایستگاه آب 19 عدد 7-کپسول اطفای حریق دی 
اکسیدکربن 12 عدد 6 کیلوگرمی  8- کپسول اطفای حریق دی اکسیدکربن 1 
عدد 12کیلوگرمی  9-کپسول اطفای حریق دی اکسیدکربن 7 عدد 30کیلوگرمی 
50کیلوگرمی عدد   64 اکسیدکربن  دی  حریق  اطفای   10-کپسول 
11-کپسول اطفای حریق پودر و نیتروژن 12 عدد 12 کیلوگرمی 12-کپسول 
کپسول  و  کیلوگرمی13-ماسک   50 عدد   28 نیتروژن  و  پودر  حریق  اطفای 
اکسیژن تنفسی 2 عدد 14-گاز سنج 2 عدد  15- کپسول اطفای حریق پودر و 
، ر: تجهیزات  نیتروژن 4 عدد 4 کیلوگرمی 16-نازل فوگ)مه پاش( 10 عدد 
دستگاه  یک   -2 گازی  کروتورگرافی  دستگاه  یک   -1  : شامل  آزمایشگاه 
اسپکتروفتومتر 3-تعداد2دستگاه اندازه گیری آب)کارل فیشر( 4-یکدستگاه آون 
5-یکدستگاه  آب مقطرساز  6-هیتر آزمایشگاهی 5 دستگاه7 -پمپ وکیوم 1 
دستگاه8 -ترازو دیجیتال 1 دستگاه9-لوازم شیشه 150 قطعه10-هود آزمایشگاه 
3 دستگاه11-دیسکاتور 1 دستگاه12-بورت اتوماتیک 4 دستگاه13-کامپیوتر 2 
دستگاه14-کپسولهای ازت و هوای خشک 2 سیلندر15-لوازمات اداری و کمد 

نگهداری لوازمات شخصی16-دستگاه اندازه گیری اکتان 2 دستگاه17-دستگاه 
دستگاه19-  1 ویسکوزیته  اندازه گیری  دستگاه18-دستگاه   2 رفراکتومتر 
یکدستگاه تقطیر20-یکدستگاه تعیین نقطه ریزش  21-مواد آزمایشگاهی22-

 1 دستگاه24-یخچال   1 سولفورسنج  دستگاه23-دستگاه   1 سانتریفیوژ 
دستگاه25-ترازوی معمولی 1 دستگاه26-یکدستگاه هیدروژن ساز 27-میزکار 
بروکفیلد  1 عدد 29-ترازوی دیجیتال 1  آزمایشگاهی 3 ست 28-ویسکومتر 
عدد30-آون 1 عدد31-پ . هاش متر 1 عدد .لوازم  اداری و خدماتی شامل:1 
-میز و صندلی و قفسه 120 عدد 2-دستگاه فتوکپی 8 دستگاه3 -کامپیوتر و 
لوازم جانبی 80 دستگاه 4-پرینتر 15 دستگاه5-قفسه های رختکن 80 عدد6-
تجهیزات اداری 60 قطعه 7-تلفن مرکزی  5 دستگاه 8-مبلمان اداری 10 عدد.   
ایستگاه گازشامل :ایستگاه گاز و لوله کشی  های محوطه و ساختمان ها  ،2500 
:کمپرسورهای  شامل  فاضالب  تصفیه  پکیج  تاسیسات   . برساعت  مترمکعب 
جانبی  تجهیزات   . مربوطه  شیرآالت  و  کشی ها  لوله  و  الکتروپمپ ها  هوادهی، 
شامل : 1-پست برق 1250 کیلو وات2- یکدستگاه دیزل ژنراتور350 کیلو وات 
3- یکدستگاه دیزل ژنراتور  500 کیلو وات4-تابلوهای برق تاسیسات  15 عدد 
5 -چاه ارت 42 حلقه 6-کندانسور هوایی 3 عدد 7-تجهیزات موجود در انبار  
 . اینچ  قطر  بخار9-پایپینگ صنعتی کل سایت 25000  موتورخانه  8-متعلقات 
تجهیزات پکیج تصفیه آب شامل: 1- سیستم تصفیه آب اُسمز معکوس- مدل: 
وتوان:11  ساعت  در  مترمکعب  ظرفیت6  با  دوردردقیقه    2950 و  گروندفوس 
به  فیلترشنی-مدل:گروندفوس  عدد  دو  2-تعداد  اتیلن  پلی  جنس:  از  کیلووات 
ابعاد1000/2200 وظرفیت10مترمکعب در ساعت ازجنس:کربن استیل 3- تعداد 
ظرفیت  ابعاد:1100/4000به  به  سختی گیرکاتیونی-مدل:گروندفوس  دو 
مدل  سختی گیرکاتیونی  استیل4-  کربن  جنس  از  ساعت  در  15مترمکعب 
گروندفوس به ابعاد: 1000/2200باظرفیت:10مترمکعب در ساعت ازجنس کربن 
استیل یک عدد 5-مخزن آب بدون یون  مدل گروندفوس به ابعاد :2000/5000 
با ظرفیت 15 مترمکعب در ساعت ازجنس  استنلس استیل6-تعداد2 عدد پمپ 
آب بدون یون  مدل پمپ ایران 1450 دور در دقیقه با ظرفیت 8 مترمکعب در 
تعداد یک عدد مخزن  استیل 7-  کربن  از جنس  کیلووات  توان 11  و  ساعت 
ذخیره بخاربرگشتی به  ابعاد 2200/4600 با ظرفیت 16مترمکعب در ساعت از 
ظرفیت  با   1600/4540 ابعاد  به  هوازدا  عدد  8-تعداد:1  استیل  کربن  جنس 
25مترمکعب در ساعت از جنس کربن استیل 9-تعداد:2 عدد  الکتروموتور مدل 
موتوژن 2900 دور در دقیقه  و توان 7/5 کیلووات . تجهیزات پکیج کولینگ 
شامل: 1- تعداد سه عدد کولینگ تاور)برج خنک کننده( مدل :اس اف سی 610  
توان 15 کیلووات 2  با ظرفیت1464گالن در دقیقه و 1460 دور در دقیقه  و 
-تعداد دو عدد کولینگ تاور)برج خنک کننده( مدل اس اف سی 560  باظرفیت 
:1344گالن در دقیقه و 1460دور در دقیقه وتوان15 کیلووات3 - تعداد دوعدد 
پمپ504 و پمپ505 مدلهای 50 و150 باظرفیت550 مترمکعب در ساعت و 
و  پمپ501  عدد  سه  تعداد   -4 کیلووات    110 توان  و  دقیقه:  در  دور   1400
و  ساعت  در  مترمکعب  باظرفیت:420   150 و   50 مدل:  وپمپ503  پمپ502 
1400دوردردقیقه: و توان90کیلووات.تجهیزات پکیج بویلرشامل :1-بویلر شماره 
یک دارای دوعددپمپ  ، مدل سی. ای. دبلیو با فشار نهایی 24 بار ،توان 22 
کیلووات،ظرفیت 30000 پوند در ساعت از جنس کربن استیل و فن 1 عدد مدل 
استیل  کربن  درساعت،جنس  پوند   30000 ،ظرفیت  کیلووات   45 لوهر،توان 
نهایی 24  دبلیو، فشار  .ای.  ، مدل سی  دارای دوعددپمپ   2-بویلر شماره دو 
بار،توان 22 کیلووات،ظرفیت 30000 پوند در ساعت از جنس کربن استیل و فن 
1 عدد مدل لوهر،توان 45 کیلووات ،ظرفیت 30000 پوند درساعت ازجنس کربن 
استیل3-بویلر شماره سه دارای دوعددپمپ مدل جمکو، فشار نهایی 24 بار ،توان 
22 کیلووات،ظرفیت 30000 پوند در ساعت از جنس کربن استیل و فن 1 عدد 
مدل سی ام جی،توان 45 کیلووات ،ظرفیت 30000 پوند درساعت از جنس کربن 
، فشار  دبلیو  ای.  ، مدل سی.  دارای دوعددپمپ   استیل 4-بویلر شماره چهار 
نهایی 15بار ،توان 22 کیلووات،ظرفیت 25000 پوند در ساعت  از  جنس کربن 
استیل و فن 1 عدد مدل سی. ام. جی،توان 37 کیلووات ،ظرفیت 25000 پوند 
مدل   ، دوعددپمپ  دارای  پنج  5-بویلر شماره  استیل  کربن  از جنس  درساعت 
موتوژن، فشار نهایی 15 بار ،توان 11کیلووات،ظرفیت 25000پوند در ساعت از 
جنس کربن استیل و فن 1 عدد مدل گروند فوس،توان 37 کیلووات ،ظرفیت 
شامل:   نیتروژن  پکیج  .تجهیزات  استیل  کربن  جنس  از  درساعت  25000پوند 
دقیقه  در  مترمکعب   10 باظرفیت  زیمنس  مدل  کمپرسور  عدد  دو  تعداد   -1
تعداد دو عدد  استیل2-  از جنس کربن  توان55 کیلووات  و  2950دور دردقیقه 
خشک کن مدل بکو با ظرفیت:10 مترمکعب در دقیقه و3000 دور دردقیقه و 
توان10 آمپر از جنس کربن استیل3- تعداد شش  عدد جداکننده آب مدل بکو با 
تعداد دو عدد  استیل 4-  از جنس کربن  ظرفیت 0/0034 مترمکعب در دقیقه 
جداکننده روغن مدل بکو با ظرفیت 0/0012 مترمکعب در دقیقه از جنس کربن 
یونیت  مدل سایسا دی ونس-ظرفیت 9  آ  اس  پی  دو عدد  تعداد  استیل 5- 
مترمکعب در دقیقه و قطر/طول550/ 1500میلیمتر از جنس کربن استیل 6-  
تعداد دو عدد مخزن هوا باظرفیت 3 مترمکعب و قطر/طول1200/2600 میلیمتر 
باظرفیت 500  بکو  نیتروژن مدل  تعداد دو عددبرج  استیل 7-  از جنس کربن 
استیل 8-  از جنس کربن  مترمکعب در دقیقه و قطر/طول:350/1500میلیمتر 
تعداد چهار عددجداکننده آب مدل بکو با ظرفیت 0/0034 مترمکعب در دقیقه از 
جنس کربن استیل 9- تعداد یک عددمخزن هوا با ظرفیت 2 مترمکعب و قطر/

مخزن  عدد  یک  10-تعداد  استیل  کربن  جنس  از  میلیمتر  طول:1400/2500 
نیتروژن با ظرفیت 1100 مترمکعب در دقیقه و قطر/طول:1200/1650میلیمتراز 
جنس کربن استیل جمعا بمبلغ دویست وپنجاه وپنج میلیاردوپانصد میلیون ریال 
)000،000،500،255ریال ( ارزیابی گردیده مورد مزایده طبق اعالم شرکت بیمه 
مورخ   شنبه   روزسه   12 الی  صبح   9 ازساعت  که  مزایده  جلسه  در  میباشد  
طریق  میگردد.از  تشکیل  شهرضا  اسناد  ثبت  اجرای  شعبه  در    1396/09/14
مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از 000،050،873،117،4ری

هزار  وپنجاه  میلیون  سه  میلیاردوهشتصدوهفتادو  ویکصدوهفده  ال)چهاربیلیون 
باشد  خریدار  که  کس  هر  به  و   پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  (شروع  ریال 
مورد از  جلسه  تشکیل  از  قبل  میتوانند  طالبین  میشود   فروخته 

اصفهان شهرک صنعتی  آدرس: شهرضا کیلومتر 25 جاده شهرضا  به  مزایده   
رازی بلوار رازی شرکت پترو ایمن سپاهان بازدید به عمل آورند الزم به ذکر 
اسناد  انتقال سند در دفاتر  از هزینه های  قانونی اعم  است که کلیه هزینه ی 
رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب 
مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه  های  هزینه  وگازوسایر  برق  و  آب   وآبونمان، 

میباشد.
تاریخ چاپ:   1396/08/22 

امالک شهرضا  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  اسداله موسوی  سید  الف: 698   م 
) 8914 کلمه، 89 کادر(
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مزایده
8/598  شــماره صورتمجلــس: 9609003623300136 شــماره پرونــده: 
9409983623100373 شماره بایگانی شعبه: 940279 اجرای احکام دادگستری 
شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 940279 
مدنی که به موجب آن آقای جواد زارع جعفری زواره فرزند حســین محکوم است به 
پرداخت 1/069/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 32/800/000 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له  آقای 
مهرداد اسحاقی فرزند رضا با وکالت آقای محمود امیری پور وپرداخت 53/450/000 
ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا 
درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رساند: تمامی ششــدانگ پالک ثبتی 1/11369 که به صورت 
یک باب مغازه به مســاحت 67/81 متر مربع واقع در طبقه همکف دارای اســکلت 
دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و قدمت باالی 20 سال دارای اشتراک آب، برق و گاز 
واقع در اردســتان – بعد از میدان محمدیه- به سمت جهاد کشاورزی- مغازه مرغ و 
ماهی ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 920/000/000 ریال. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل 
از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی  شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده 
او پس ازکسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/09/02 
روز پنج شنبه ســاعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان. م الف: 215 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان )299 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103623502860 شــماره پرونــده:  /597
9509980360400083 شماره بایگانی شعبه: 960464 رسول جهانی شکوائیه ای 
علیه مصطفی آزادی فرزند جواد و اسماعیل آزادی فرزند عوضعلی دائر بر کالهبرداری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفری 2 اردســتان ارجاع و به کالسه 9509980360400083 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/09/25  و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دســتوردادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا متهم 
پس ازنشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:210 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( )130 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/457  خواهان: خسرو علی گلی، خوانده: ســید جعفر دیباجی ، دایره اجرای احکام 
مدنی دادگستری خمینی شــهر  در پرونده کالسه 920174 اجرای احکام حقوقی 2 
نظر بر اینکه له پرونده آقای خسرو علی گلی قصد دارد 44 قلم لوازم یدکی نو را برابر 
لیست پیوستی بر وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده به فروش 
برساند لذا بموجب نظریه کارشــناس منتخب سرهنگ فیروز عسگری و با بررسی و 
تحقیقی پیرامون قیمت لوازم و قطعات یدکی را جمعا به مبلغ یکصد و بیست میلیون 

ریال معادل دوازه میلیون تومان برآورد قیمت نموده است لذا جلسه مزایده مربوطه در 
روز شنبه مورخه 1396/9/18ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 2 واقع در 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی بسیج آزادگان مجتمع قضائی شماره یک برگزار 
می گردد طالبین می توانند 10 روز قبل از تاریخ مزایده به اجرای احکام مراجعه و از 
صورت اموال مربوطه مطلع و خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ارائه 
نماید خریدار وشخص شرکت کننده می بایست 10 درصد رسید قیمت کارشناسی را 
طی قبض ســپرده واریز و با ارائه کارت معتبر شناسایی به محل مورد مزایده مراجعه 
و پرداخت نماید در غیر این صورت 10 درصد رســید پس ازکسر هزینه های اجرا به 
نفع دولت ضبط می گردد. طالبین میبایست یک ســاعت قبل از انجام مزایده با در 
دست داشتن فیش واریزی چهار نسخه ای بابت 10 درصد قیمت پایه  و اصل کارت 
معتبر شناسایی جهت شرکت در مزایده حضور یابند و فیش مربوطه محاسبه گردد و 
به شماره حساب بانک ملی شماره 2171290271003 پرداخت و نسخه مربوطه را 
به اجرای احکام فوق جهت شرکت در مزایده ارائه و تقدیم نمایند. م الف: 5582  

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )280 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/599 آقای عباس علی زیارتی دارای شناســنامه شماره 44 به شرح دادخواست به 
کالسه 415 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم سلمات یزدلی فرزند ابوالقاســم متولد 1305/07/01 بشناسنامه 
1- 93414-419-310 در تاریخ 1395/09/05 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- آقای ذبیح اله زیارتی یزدلی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه375 به عنوان زوج ،همسر، 2-آقای عباسعلی زیارتی 
یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناســنامه 44 به عنوان پسر ، 3-  میترا خانم 
یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناسنامه 38 به عنوان دختر، 4- خانم فاطمه 
زیارتی یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناسنامه 20 به عنوان دختر ، 5- خانم 
طاهره زیارتی یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شــماره شناسنامه 4 به عنوان دختر ، 
6 – خانم روحی زیارتی یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناسنامه 43 به عنوان 
دختر، 7- خانم احترام زیارتی یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناسنامه 951 به 
عنوان دختر ، 8 – خانم زهرا زیارتی یزدلی فرزند ذبیح اله و خانم به شماره شناسنامه 
34 به عنوان دختر . مرحومه دارای همسر ، یک پسر و شــش فرند دختر می باشد .  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 5/2/96/570 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل.
حصر وراثت

8/600 آقای رمضانعلی شجاعی دارای شناسنامه شماره 1260571424-6498 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم 
سکینه پورموسوی فرزند سید عبداله بشناسنامه 297 در تاریخ 91/09/03 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-آقای 
 جانعلی شجاعی فرزند عزیزاله و سکینه به شــماره شناسنامه 6497 به عنوان پسر ،

2- آقای رمضانعلی شجاعی فرزند عزیزاله و ســکینه به شماره شناسنامه 6498 به 
عنوان پسر ، 3- خانم فرخ شجاعی فرزند عزیزاله و سکینه به شماره شناسنامه 344 
به عنوان دختر ، 4- خانم فاطمه شجاعی فرزند عزیزاله و سکینه به شماره شناسنامه 
14 به عنوان دختر ،5- خانم معصومه شــجاعی فرزند عزیزاله و ســکینه به شماره 

شناســنامه 11  به عنوان دختر ، 6- خانم گلرخ شــجاعی فرزند عزیزاله و سکینه به 
شماره شناسنامه 13 ، 7- آقای عزیزاله شــجاعی فرزند مراد به شماره شناسنامه 91 
به عنوان همسر ، زوج . مرحوم دارای همســر ، دو فرزند پسرو چهار فرزند دختر می 
باشد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 5/2/96/571 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل.
تحدید حدود اختصاصی

8/546 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک 804 فرعی از 10408 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر کریمی فرزند عباس در 
جریان ثبت است و رای شماره 13960302027005848 مورخ 1396/5/22 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/20 روز دوشنبه 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
 این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:26193 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/601 در خصوص پرونده کالســه 960784 خواهان الهام ناصری دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیــت مرتضی نصر اصفهانی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/10/2 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 24007 شعبه 32 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106793801745 شــماره پرونــده:  /602
9609986793800534 شماره بایگانی شعبه: 960534  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای کاوه رضایــی، خواهان حمید علنقیــان جوزدانی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای کاوه رضایی به خواســته مطالبه  مطرح که به 

این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793800534 شعبه 8 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 
1396/10/06 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 23961 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/603 در خصوص پرونده کالسه 960981 ش 5 خواهان: ابراهیم اشجع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت کورش موسوی فرزند ضیاء تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 1396/10/6  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:25139 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان .
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106793701539 شــماره پرونــده:  /604
9609986793701050 شماره بایگانی شعبه: 961050  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای محمد علــی کبیری خواهان آقــای حامد صادقی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی کبیری به خواسته مطالبه  مطرح که به 
این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793701050 شعبه 7 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 
1396/10/02 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف: 25135 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9610106794901110 شــماره پرونــده:  8 شــماره ابالغنامــه: /647
9609986794900414 شماره بایگانی شعبه:960425 ابالغ شونده حقیقی: مهرداد 
عمانیان چالشتری فرزند عباسعلی کدملی 4130859021 به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1396/09/25 شنبه ســاعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57، در خصوص دعوی شــما به طرفیت ملیکا عمانیان چالشتری در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:26419 شعبه 19 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 72 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره درخواســت: 9610460350900125 شــماره پرونــده:  /605
9509980350901053 شــماره بایگانــی شــعبه: 951208  در خصوص دعوی 
خواهانها با وکالت مصطفی نوروزی مهیــاری به طرفیت خوانده مهدی علی باالیی 
بخواسته رفع تصرف عدوانی دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم نموده 
است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/10/2 راس ساعت 10/30 دارای 
وقت رسیدگی می باشد نظر به مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان 
با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار 
چاپ تا خوانده ضمن اطالع از زمان رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر گردد. )آدرس: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه سوم- اتاق شــماره 352( م الف:25201 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610100353805287 شــماره پرونــده:  8 شــماره ابالغنامــه: /606
9609980358800466 شماره بایگانی شعبه:961278 ابالغ شونده حقیقی: اکبر 
خالقی گیا فرزند مصطفی به نشانی اصفهان- خ جی کردآباد کوچه شهید عبدالکریم 
کردآبادی پ آخر)مجهول المکان(، تاریخ حضور:1396/10/03 یکشنبه ساعت: 12 
،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310، در خصوص شــکایت سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این 
شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) 
شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحد قضائــی مراجعه نمایید. 
م الف:25077 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

) 166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106793701535 شــماره پرونــده:  /607
9609986793700813 شماره بایگانی شعبه: 960813  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای مهرداد کیانی فرزند محمد قربان، خواهان خانم لیال 
رفیعی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مهرداد کیانی به خواسته مطالبه  مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986793700813 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/10/03 ساعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 25109 شعبه 7 حقوقی مجتمع 
 شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )169 کلمه،

 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغنامــه: 9610106796301862 شــماره پرونــده:  /608
9609986796300999 شماره بایگانی شعبه: 961000  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست وضمائم به آقای آقای سید صادق سلیمانی فرزند سید لطف ا...، خواهان 
آقای عباس حاجیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید صادق سلیمانی فرزند 
سید لطف ا... به خواسته مطالبه خســارت  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986796300999 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/03 ساعت 
10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 25173 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )178 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100351208874 شــماره پرونــده:  /609
9609980351200789 شماره بایگانی شعبه: 960923  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به آقای پیمان ماکریان فرزند عبدالحمید، خواهان آقای احمد 
جهانبانی فرزند سهراب دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای پیمان ماکریان فرزند 
عبدالحمید به خواســته تایید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، تســلیم مبیع، مطالبه 
خسارت مطرح که به این ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351200789 
شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1396/10/04 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120( مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:25161 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/610 در خصوص پرونده کالســه 960736 خواهان لیال ایمانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی اکبر بهمنی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
96/10/4  ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:25108 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)103 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/611 در خصوص پرونده کالسه 960963 ش 5 خواهان اعظم وزیری دادخواستی 

مبنی بر جلب ثالث به طرفیت بهنام رئیســی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشــنبه مورخ 96/10/4  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25122 
شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/612 در خصوص پرونده کالســه 960622 خواهان وحید کریمی دادخواستی به 
طرفیت جلیل فاضلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/6 ساعت 
6/5 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 25120 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/613 در خصوص پرونده کالســه 460/96 ش 25 خواهــان علیرضا محمدنظر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه هشت میلیون تومان به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 
میثم نادری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/4  ساعت 5/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25119 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/614 در خصوص پرونده کالســه 960488 خواهان جالل کامران دســتجردی   
به طرفیت غالمرضــا غالمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مورخ 
96/10/5  ســاعت 5 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهــان ابتدای 
خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:25145 شــعبه 25 
 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )109 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610106795600283 شــماره پرونــده:  8 شــماره ابالغنامــه: /615

9609986795600370 شــماره بایگانی شعبه:960370 ابالغ شــونده حقیقی: 
مهرداد کیانی به نشانی تهران خ خیام جنوبی خ هرندی ک صابونجی ک محرابی پ 4، 
تاریخ حضور:1396/10/05 سه شنبه ساعت: 17/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57، در خصوص دعوی علی طرقی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید. م الف:24010 شعبه 26 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع 

شماره یک( ) 163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/620 کالســه پرونده 390/96 شــماره دادنامه: 659 تاریخ رسیدگی: 96/6/11 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مهدی 
ابراهیم زاده نجف آبادی  فرزند جعفر به نشــانی اصفهان خمینی شهر اصغرآباد بلوار  
تختی چوب فروشی مهدی با وکالت علی شــیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه 
سیمین طبقه دوم داروخانه ســالمت، خوانده: محمد حیدری گاونانی فرزند لطفعلی 
 به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع

 پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مهدی ابراهیم 
زاده با وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای محمد حیدری گاونانی به خواسته مطالبه 
نود میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 455765 تاریخ 96/12/8 عهده بانک 
ملی شعبه زرین شهر به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/6/11  خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
96/6/11 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
 نظام به ماده 2 قانــون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بــه محکومیــت خوانده بــه پرداخت مبلغ نــود میلیون ریــال بابت 
اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک تا زمان 
اجرای حکم که توســط دایــره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شــاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه مــی گردد و پرداخت مبلــغ یک میلیون 
و  چهارصد هــزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حــق خواهان صادر 
و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.  م الف:5651 شــعبه 
 12 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )394 کلمه، 

4 کادر(
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حصر وراثت
8/623  عــزت یزدی جــال آبادی دارای شناســنامه 
شماره 25 به شرح دادخواســت به کاسه 410/96 شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان غامرضا شهیدی به شناسنامه 14 در 
تاریخ 96/6/16 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجید 
شــهیدی، ش.ش 338 ت.ت 48/5/6 فرزند 2- حسن 
شهیدی، ش.ش 8، ت.ت 51/4/12 فرزند 3- معصومه 
شهیدی، ش.ش 599، ت.ت 54/3/21 فرزند 4- فاطمه 
شــهیدی، ش.ش 27883، ت.ت 1356/10/22 فرزند 
5- زهرا شهیدی، ش.ش 308، ت.ت 1359/3/10 فرزند 
6- زهره شــهیدی، ش.ش 1750، ت.ت 61/4/9 فرزند 
7- مهبوبــه شــهیدی، ش.ش 1092170405 ، ت.ت 
1366/9/17 فرزند 8- مریم شهیدی، ش.ش 783، ت.ت 
1362/4/24 فرزند 9- عزت یزدی جال آبادی، ش.ش 
25، ت.ت 1330/9/18 همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 325 شعبه اول 
حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

تیران )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/624  آقای جواد توکلی طرقی دارای شناسنامه شماره 
2357 به شرح دادخواست به کاسه  407/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فتح اله توکلی طرقی به شناسنامه 87 
در تاریخ 1381/8/4 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد 
توکلی طرقی، ش.ش 2357 نســبت با متوفی فرزند 2- 
معصومه خانم حسن رحیمی طرقی، ش.ش 2633 نسبت 

با متوفی همســر 3- اعظم توکلی طرقی، ش.ش 3046 
نســبت با متوفی فرزند 4- حسین توکلی طرقی، ش.ش 
2029 نســبت با متوفی فرزند 5- محمود توکلی طرقی، 
ش.ش 40نسبت با متوفی فرزند 6- حسن توکلی طرقی 
فرزند فتح اله، ش.ش 1086 نســبت با متوفی فرزند 7- 
محمد توکلی طرقی، ش.ش 3044 نسبت با متوفی فرزند 
8- علی توکلی طرقی، ش.ش 3045 نســبت با متوفی 
فرزند 9- احمد توکلی طرقی، ش.ش 49 نسبت با متوفی 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 441 شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختاف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/625  آقای جواد توکلی طرقی دارای شناسنامه شماره 
2357 به شرح دادخواست به کاسه  408/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه خانم حسن رحیمی طرقی به 
شناســنامه 2633 در تاریخ 86/1/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- جواد توکلی طرقی، ش.ش 2357 نسبت 
با متوفی فرزند  2- اعظــم توکلی طرقی، ش.ش 3046 
نســبت با متوفی فرزند 3- حسین توکلی طرقی، ش.ش 
2029 نســبت با متوفی فرزند 4- محمود توکلی طرقی، 
ش.ش 40نسبت با متوفی فرزند 5- حسن توکلی طرقی، 
ش.ش 1086 نســبت با متوفی فرزند 6- محمد توکلی 
طرقی، ش.ش 3044 نســبت با متوفــی فرزند 7- علی 
توکلی طرقی، ش.ش 3045 نســبت بــا متوفی فرزند 
8- احمد توکلی طرقی، ش.ش 49 نسبت با متوفی فرزند. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 442 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف 
شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/626 شماره صادره: 1396/42/434913– 96/8/16 
نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پاک ثبتی شماره 
414 فرعی از 4797 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 171778 در صفحه 69 دفتــر اماک جلد 928  به 
موجب سند انتقال شــماره 55661 مورخ 1378/08/05 
دفترخانه شــماره 25 اصفهان به نام مهدی ابزری تحت 
شماره چاپی برگی 956652 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و طی سند رهنی شــماره 1394/06/15-15572 
بانک انصار در قبال مبلغ 5/300/000/000 ریال به مدت 
3 سال در رهن می باشد و سپس نامبرده ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده 964202751509769 مورخ 
1396/08/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 14703 مورخ 1396/07/30 
به گواهی دفترخانه 1194 تهران رســیده اســت مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی 
ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 26326 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

اماک جنوب اصفهان )262 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/627 شماره صادره: 1396/42/435395– 96/8/17 
نظر به اینکه سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پــاک ثبتی شــماره 412 فرعــی از 4797 اصلی واقع 
در بخــش 5 اصفهان ذیــل ثبــت 187993 در صفحه 
161 دفتــر اماک جلــد 1015  به موجب ســند انتقال 
شــماره 55661 مورخ 1378/08/05 تحت شماره چاپی 
مسلســل 956650 به نــام آقای مهدی ابــزری ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده است و طی ســند رهنی شماره 
6395-1394/03/19 دفترخانــه 350 اصفهان در رهن 
قرار گرفته است، مالک طبق درخواست کتبی به شماره 
وارده 964202751509743 مــورخ 1396/08/01 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 14700 مورخ 1396/07/30 به گواهی دفترخانه 
1194 تهران رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 26327 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان )254 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود عمومی

 96 /8 /13-96 /921521818 شــماره:   8 /478 
 آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی ثبــت اســناد و 

اماک شرق اصفهان- بخش 5
پیرو آگهی نوبتی ســه ماهــه اول ســال 1396 آگهی 
 تحدیــد حــدود قســمتی از امــاک و مســتغات 
واحــد ثبتــی خوراســگان کــه بــه موجــب مــاده 
تحدیــد  امــاک  و  اســناد  ثبــت  قانــون   14
 حــدود مــی شــود بــه شــرح شــماره هــای ذیل

 می باشد:
1- 5446/7- آقای حســین فتحی خوراســگانی فرزند 
قاســم به ش.ش 7597 و شــماره ملی 1283777762 
 تابــع دولت جمهــوری اســامی ایران- ششــدانگ
  قطعه زمیــن تحــت پــاک 7 فرعی مجزی شــده
  از پــاک ثبتــی 5446 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 94/65 مترمربع.
2- 10955/1- خانــم زهــره توکلــی کوپائــی فرزند 
رحمت ا... به ش.ش 446 تابع دولت جمهوری اسامی 
 ایران )نسبت به سه دانگ مشــاع( و خانم زینت توکلی
 کوپائی فرزند رحمــت ا... بــه ش.ش 438 تابع دولت 
جمهــوری اســامی ایــران ) نســبت به ســه دانگ 
 مشاع(- از ششــدانگ قطعه زمین تحت پاک 1 فرعی

 از 10955 اصلی به مساحت 343/32 مترمربع.
 3- 11907/22- آقــای علیرضــا نعمــت اللهــی
 فرزند حیدر به ش.ش 330 و کدملــی 1289288811 
 تابــع دولــت جمهــوری اســامی ایران ششــدانگ
 یکبابخانه پــاک 22 فرعی مجزی شــده از 11907 
اصلی بمســاحت 200 متــر مربع که در اجــرای قانون 
تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند رســمی بموجب رای 
95 هیــات /09 /23-139560302027011916 
  قانــون تکلیــف مفــروز از ششــدانگ گردیــده

 است.

4- 12469/6- آقای اســماعیل پذیرش اورگانی فرزند 
نعمت ا... بــه ش.ش 2 تابع دولت جمهوری اســامی 
ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پاک 6 فرعی مجزی 
شده ازپاک ثبتی 12469 اصلی به مساحت 110/54 متر 

مربع.
کیانــی علــی  محمــد  آقــای   -12470 /4  -5 

 ابری فرزند حســن به ش.ش 12 تابع دولت جمهوری 
اســامی ایران- ششــدانگ یکبابخانه پاک فرعی 4 
 مجزی شــده  از 12470 اصلی به مساحت 504/34 متر 

مربع.
روز تحدید: سه شنبه 96/09/14 

به موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت اســناد و اماک 
 چنانچــه صاحبــان اماک یــا نماینــده قانونــی آنها
  در محــل تعییــن حــدود حضــور نداشــته باشــند

 مطابق مــاده 15 قانون مذکــور ملک آنهــا با حضور 
اظهار شــده از طــرف مجاوریــن تحدید خواهد شــد 
ضمنــًا اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک 
که در موقــع تحدید حــدود حضــور نشــدند مطابق 
 مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد و امــاک از تاریــخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی فقــط 30 روز پذیرفته 
 خواهــد شــد همچنیــن برابر تبصــره 2 مــاده واحده

 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 
 73/2/25 مجلس شورای اســامی معترضین بایستی 
 ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض بــه ایــن

 اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصاح 
قضایــی مراجعه نماینــد در صورت برخــورد هر یک از 
روزهــای تعیین شــده با تعطیلــی پیش بینی نشــده 
 عملیــات تحدیــد حــدود روز بعــد همــراه پاکهای

 دیگر انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: دوشنبه 96/08/22 

م الف:25527 
 هــادی زاده کفیل منطقه ثبت اســناد و اماک شــرق

 اصفهان 

فقدان سند مالکیت
8/628 شماره صادره: 1396/42/435400– 96/8/17 
 نظر بــه اینکــه ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از 
 ششدانگ پاک ثبتی شماره 412 فرعی از 4797 اصلی
 واقــع در بخــش 5 اصفهان ذیــل ثبــت 187995 در 
 صفحــه 164 دفتر امــاک جلــد 1015  بــه موجب 
مــورخ   55661 شــماره  نتقــال  ا ســند 
1378 تحــت شــماره چاپــی مسلســل  /08 /05
 956651 بــه نــام خانــم رضــوان صادقــی ثبت و 
صادر و تســلیم گردیده است و طی ســند رهنی شماره 
6395-1394/03/19 دفترخانــه 350 اصفهــان در 
 رهن قرار گرفته اســت، مالک طبق درخواســت کتبی 
بــه شــماره وارده 964202751509724 مــورخ 
1396/08/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 14701 مورخ 1396/07/30 
 بــه گواهــی دفترخانــه 1194 تهران رســیده اســت
 مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علــت نامعلوم 
مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنی سند 
 مالکیت ملک فوق را نمــوده اند  لذا مراتب  به اســتناد 
تبصره یک اصاحــی ذیل ماده 120 آئیــن نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
 انجــام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا وجود ســند

 مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
 ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل

 سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
 اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت

 به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقــرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض 
 اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الــف: 26328 قویــدل رئیــس منطقــه ثبت 
 اســناد و امــاک جنــوب اصفهــان )254 کلمــه، 

3 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/629 شماره صادره: 1396/42/434289– 96/8/15 
 نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه 
آپارتمان پــاک ثبتی شــماره 413 فرعــی از 4797 
 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان ذیــل ثبت 187997 
در صفحــه 167 دفتــر امــاک جلــد 1015  تحــت 
 شــماره چاپی مسلســل دفترچه ای 956649 طی سند
  انتقال 55661 مورخ 1378/08/05 دفترخانه 25 اصفهان

 به نام رضوان صادقی فرزند حســن به شماره شناسنامه 
 57350  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس 
بــه  کتبــی  درخواســت  ئــه  را ا بــا  مالــک 
مــورخ   1964 /15019040 وارده  شــماره 
بــرگ دو  انضمــام  بــه   1396 /08 /01 

 استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 
14706 مــورخ 1396/07/30 بــه گواهــی دفترخانه 
 1194 تهران رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت
  آن بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده اســت و 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت ملــک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصاحی 
ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
 می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملــک مرقوم یــا وجــود ســند مالکیت نزد خــود می 
 باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز

 اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
 یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید
  تــا مراتب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیت

 به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقــرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض 
 اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به

  صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الــف: 26329 قویــدل رئیــس منطقــه ثبت 
 اســناد و امــاک جنــوب اصفهــان )249 کلمــه، 

3 کادر(
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حوادث
 سقوط بالگرد ارتش عراق 

در استان »واسط«
یــک بالگرد ارتش عــراق در حین انجــام ماموریت 
آموزشی در استان »واسط« سقوط کرد و ۷ سرنشین 

آن جان خود را از دست دادند.
سازمان رسانه جنگی »االعالم الحربی« عراق اعالم 
کرد که این بالگرد از نوع M۱۷ بوده که صبح یکشنبه 
در حین انجام یک ماموریت آموزشــی دچار سانحه 

شده و سقوط کرده است.
بر اساس این خبر، هر ۷ سرنشــین این بالگرد که از 
نیروهای هوایی ارتش عراق بوده انــد جان خود را از 
دست داده اند. هنوز مشخص نیست علت دقیق این 

حادثه چه بوده است.

 مرگ تلخ پدر و پسر 
در چادر مسافرتي

فرمانده انتظامی بوانات اســتان فارس، از فوت پدر و 
پسر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در چادر 

مسافرتی خبر داد.
ســرهنگ ســید ابوالفضل مســعودی گفت: در پی 
تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک 
مورد گازگرفتگی در یکی از باغ هــای اطراف بوانات، 
 بالفاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام 

شدند.
وی افزود: با حضور پلیس در محل، مشخص شد مردی 
به همراه پسر ۲۹ ساله اش برای استراحت و گرم کردن 
خود در چادر مسافرتی از پیک نیک و زغال استفاده 
کرده بودند که متاسفانه دچار گازگرفتگی شده و جان 

خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان بوانات تصریح کرد: اجساد 
 این دو نفر با هماهنگی قضائی به ســردخانه منتقل 

شد.

هفت زائر ایرانی در بازگشت 
از زیارت اربعین جان باختند

منابــع عراقــی از ســانحه رانندگی یــک خودروی 
حامــل زائران ایرانــی »اربعین حســینی« خبر داد 
 که در جنوب شــرق عراق در حال بازگشت به ایران

 بود.
یک منبع مطلع در استان »ذی قار« در جنوب شرق 
عراق از حادثــه رانندگی برای یــک خودروی حامل 

زائران ایرانی خبر داد.
این منبع به وبگاه خبری »الغد پرس« عراق گفت: ده 
نفر در این حادثه دچار سانحه شده اند که هفت نفرشان 

ایرانی و سه نفرشان عراقی بوده اند.
به گفتــه این منبــع عراقی، هفــت نفــر ایرانی در 
 این حادثه جــان باخته و ســه نفر عراقــی مجروح 

شده اند.
این حادثه در مسیر غربی شــهر ناصریه مرکز استان 
ذی قار در جنوب شــرق عراق و پس از آن رخ داده که 
خودروی حامل زائران ایرانی در حال بازگشت به ایران 

بوده است.
افراد مجروح به بیمارستان و جان باختگان به پزشکی 
 قانونی منتقل شــده اند تــا از آنجا به ایــران منتقل 

شوند.

 خودکشی تلخ یک جانباز 
در بیمارستان ایرانیان تهران

یک جانباز اعصاب و روان در بیمارســتانی در تهران 
خود را دار زد.

یک جانباز اعصاب و روان که در بیمارستان ایرانیان در 
دهکده المپیک تهران بستری شده بود، خود را دار زده 

و خودکشی کرده است.
مدیریت بیمارســتان نیز این خبــر را تایید کرد؛ اما 
بیمارستان از ارائه جزئیات بیشتر دراین باره خودداری 
کرد و گفت: این امر در میان افراد اعصاب و روان عادی 

است.
حدود ۷ هزار نفر از جانبازان در ردیف گروه اعصاب و 
روان قراردارند. بنیاد شهید می گوید: آمار خودکشی 
و اعتیاد در بین جانبازان بــه دلیل اعتقادات مذهبی 
باالیی که بین آنان وجود دارد یــک پنجم آمار های 

جامعه عادی است.

یک کیلو چوب و پالستیک از 
شکم نوجوان ۱۶ ساله خارج شد

جراحان هندی بیش از یک کیلوگرم چوب و پالستیک  
از معده یک نوجوان هندی خارج کردند.

ایــن تــوده یــک کیلوگرمــی در شــکم »آرجون 
درد  بــروز  باعــث   )Arjun Sah شــاه«)
 شــدیدی در معده ایــن نوجوان ۱6 ســاله شــده

 بود.
»آرجون شــاه«)Arjun Sah( به نوعی بیماری نادر 
تحت عنوان بیماری »پیکا«)Pica( که نوعی اختالل 
در خوردن محسوب می شود مبتالست که به خوردن 
 و جویدن اشــیایی همچون سنگ و پالستیک تمایل 

دارد.
این عمل جراحی اولین بخش از جراحی های متوالی 
روی این نوجوان بــود؛ چراکه برای خارج کردن تمام 
این توده باید دست کم سه عمل دیگر روی »آرجون« 

توسط جراحان انجام شود.
در حال حاضر جراحــان موفق شــدند 3۰۰ گرم از 
 این توده را در نخســتین جراحی از بــدن وی خارج 

کنند.

مرد بوکانی، سه قلوهای همسر دومش را سر راه گذاشت
مرد دو زنه بوکانی برای فرار از مسئولیت نگهداری سه قلوهایش، هر سه آنها را سر راه گذاشت.

خالد احمدنژاد رییس اداره بهزیستی بوکان از توابع آذربایجان غربی گفت: »پدر این سه قلوهای ۲۰ روزه به علت 
اختالف با همسر دومش، سه نوزاد بی گناه را در یکی از کوچه های بوکان رها کرده بود. این سه قلوها در حال حاضر 
حال مساعدی دارند و در بیمارستان شهید قلی پور بوکان بستری هستند. با توجه به اینکه هویت این خانواده 
مشخص است، در صورتی که دادگاه رای به بازگرداندن آنها به خانواده شان را بدهد، آنها تحویل پدر و مادرشان 
می شــوند اما در غیر این صورت اداره بهزیستی سرپرســتی آنها را برعهده می گیرد؛ با این حال  احتمال 
بازگرداندن آنها به والدینشان بیشتر است.« وی افزود: »بررسی ها نشان داده پدر این سه قلوها از همسر 
اولش سه فرزند بزرگ دارد اما حاضر نیست از سه قلوهای زن دومش نگهداری کند. مادر این سه قلوها 

در یکی از شهرهای اطراف استان زندگی می کند.«

مرد جوانی که همسرش را در حمام خانه کشته و گریخته بود پس از ۲4 
ساعت سرگردانی در خیابان ها با یک مامور کالنتری روبه رو شد و زمانی که پلیس 
را در کمین خود دید، برای فرار وانمود کرد تصمیم دارد خود را از بلندی به پایین 

پرتاب کند، اما نقشه اش نگرفت و دستگیر شد.
 مرد جوان دستبند به دست وارد شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران شد تا 
ماجرای قتل همسرش را برای بازپرس شرح دهد. او ساعت 5 بعد از ظهر چهارشنبه 
۱۷ آبان امسال پس از کشتن همسرش، متواری شده بود تا اینکه پسر ۱۲ ساله اش 
با ورود به خانه با جسد مادرش روبه رو شده و همسایه ها و پلیس را خبر کرده بود. 
بدین ترتیب مشخصات متهم فراری به تمامی واحدهای گشت پایتخت اعالم شد 
و متهم جوان ساعت ۱:38 دقیقه بامداد ۱۹ آبان  هنگامی که قصد عبور از خیابان 
نواب را داشت، از سوی مامور تیزهوش کالنتری که در صحنه جنایت حضور داشت 
و عکس متهم را در خانه دیده بود شناسایی شد. اما فیروز به فرمان ایست ماموران 
پلیس توجهی نکرد و زمانی که آنها را در چند قدمی خود دید، نقشه ای به ذهنش 
رسید. با سرعت به سمت باالی پل میدان حق شناس دوید و وانمود کرد می خواهد 
خودش را پایین بیندازد تا به این شگرد ماموران از او فاصله بگیرند و فرصت فرار 
داشته باشد. اما با اقدام های روان شناختی ماموران پلیس، سرانجام پس از دو ساعت 
خود را تسلیم کرد و برای بازجویی در مقابل بازپرس محسن مدیر روستا قرار گرفت 

تا جزئیات همسرکشی را فاش کند.
 متهم 35 ساله که بیکار است و برای امرار معاش و گذران زندگی اش، کارت های 
تبلیغاتی پخش می کرد، با اعتراف به قتل همسرش جزئیات روز حادثه و انگیزه 

جنایت را شرح داد.
 چرا همسرت را کشتی؟

برای اینکه فهمیده بودم با مرد دیگری ارتباط دارد و غیرتم قبول نمی کرد با این ماجرا 
کنار بیایم. باید فردی را که همسرم با او رابطه پنهانی برقرار کرده بود پیدا کنند و از 

او بپرسند چرا این کار را با من کرد.
 چه وقت متوجه شدی همسرت ارتباط پنهانی دارد؟

چند ماه قبل ورشکست شدم. من با یکی از دوستانم در مغازه جوشکاری شریک بودم 
که ورشکسته شدیم و از همان زمان افسردگی به سراغم آمد. برای همین به سراغ 
قرص رفتم و روزانه حدود 4۰ تا قرص مصرف می کردم؛ تا اینکه یکی از دوستانم 
از ماجرا با خبر شد و مرا به کمپ ترک اعتیاد برد. در آنجا سم زدایی کردند و برای 
اینکه بی خوابی هایم برطرف شود، ۱۰ روزی بستری شدم. جمعه ۱۲ آبان از کمپ 
مرخص شدم و تازه فهمیدم طی مدتی که در کمپ بودم اتفاقاتی افتاده که زندگی ام 

را نابود کرده است.
 چه اتفاقاتی؟

جمعه که به خانه رسیدم متوجه شدم همسرم نسترن، شب قبل به مسافرت یک روزه 
رفته و ساعتی قبل از آمدنم به خانه برگشته است. یک ادکلن و مقداری سوهان هم 
خریده بود. وقتی پرسیدم کجا بوده، اول گفت با همکارانش به مسافرت یک روزه 
رفته بود. همان موقع با همکارانش تماس گرفتم اما وقتی آنها این موضوع را رد کردند 
گفت با تور مسافرتی بیرون رفته. از او خواستم مدرکی نشانم دهد که گفت خودش 
تنها رفته است. می گفت ادکلن را هم خودش 8۰ هزار تومان خریده؛ در صورتی که 
قیمتش خیلی بیشتر از این حرف ها بود. سر این موضوع جلوی پسر ۱۲ ساله ام با 
هم دعوایمان شد و او به بهانه خستگی و خواب به اتاق رفت. به پسرم گفتم گوشی 
مامانت را بیار تا نگاهش کنم. وقتی گوشی را چک می کردم دیدم با مردی به نام 
استاد چت کرده است و صحبت های خصوصی داشته اند. به سراغ همسرم رفتم 

و از او درباره مرد غریبه پرســیدم؛ اما او سعی کرد بهانه بیاورد و در نهایت گفت به 
احترام ۱4سالی که همسرت بودم، بی خیال شو. دعوای ما ادامه داشت و فردای آن 
روز به سراغ عمه ام )مادر همسرم( رفتم و ماجرا را تعریف کردم. او هم گفت: دختر 
عمه ات را ببخش. بعد هم گوشی دخترش را گرفت و از من خواست که دیگر در این 

مورد با هیچ کس حرفی نزنم.
 بعد چه اتفاقی افتاد؟

خواهرش رفت و پیام داد اگر دو روز بعد از این ماجرا همســرم نسترن به خانه 
حق طالق را به او بدهم، حاضر است برگردد. من 

هم به خاطر زندگی ام و از آنجا 
که زنم را دوست داشتم رفتم 

به دفترخانه و حق طالق 
را به او دادم و او به خانه 
برگشت. اما در این مدت 
می دیدم که پیام هایی 
رد و بدل می کند و از 

طرفی از من خواســت 
آلبوم خانوادگی مان را در 
اختیارش قرار دهم. بعد 
هم چند عکس خودش را 
گرفت. از این کارهایش 
خیلی عصبانی شــده 
بودم. چطور می توانستم 

سکوت کنم؟! ماجرای درگیری 
ما ادامه داشت تا اینکه سه شنبه 

نســترن گفت از فردا بــه همراه پســرم به خانه 
خواهرش می رود. پسرم گفت بابا تو هم بیا اما نسترن 

با نگاهش به او فهماند که صحبتش را ادامه ندهد و نمی خواهد من با آنها به میهمانی 
بروم. این در حالی بود که من تا جمعه بیکار بودم و باید تنها در خانه می ماندم.

  چهارشنبه آنها به میهمانی نرفتند؟
چهارشنبه همان روزی بود که من همسرم را کشتم.

 چرا او را به قتل رساندی؟
همسرم هر روز ساعت 6 و نیم خانه را به بهانه رفتن به محل کارش ترک می کرد و 
ساعت سه بعد از ظهر بر می گشت. آن روز ساعت ۱۰ صبح آمد تا مدارک ثبت نامش 
را برای گواهی نامه رانندگی اش ببرد. ساعت حدود دو بعد از ظهر بود که پسرم به 
خانه آمد و وسایل باشگاهش را برداشت تا به باشگاه برود. به او گفتم امروز به باشگاه 
نرو؛ قرار است با مادرت به خانه خاله ات بروی. اگر بیاید و ببیند که تو نیستی ناراحت 
می شود و فکر می کند من این کار را کرده ام. اما پسرم گفت تا ساعت 6 بعد از ظهر 
برمی گردد و به من پیشنهاد داد خانه را سمپاشی کنم تا به بهانه سمپاشی من هم 
بتوانم با آنها به خانه خواهرزنم بروم. قبل از بازگشت نسترن، پسرم خانه را ترک کرد. 
گویا همسرم پســرمان را در خیابان دیده و صدایش کرده بود، اما پسرمان جواب 
نداده بود. همان موقع نسترن به خانه آمد و با حالت عصبانی و پرخاش گفت من 
به پسرمان یاد داده ام که به او توجه نکند. به نسترن گفتم اصال ماجرا این نیست. 
پسرمان چت های آن روزت را خوانده و نسبت به تو سرد شده است؛ باید به او زمان 
بدهی تا با این موضوع کنار بیاید. به او گفتم پس من خانه را سمپاشی می کنم و با 

شما می آیم. اما او یکدفعه شروع به داد و بیداد کرد و وارد حمام شد و گفت 
اصال نمی خواهم با تو زندگی کنم و طالقم را می خواهم.

 و تو در پاسخ چه گفتی؟
به او گفتم حق طالق را که به تو داده ام؛ مگر به این شرط نبود که می خواستی زندگی 
کنی؟ چرا  داری بهانه می آوری؟ کی این چیزها را یادت داده؟ قضیه مربوط به آن 

مرد غریبه است؟!
همان موقع زنم از داخل حمام به مشاجره و جر و بحث هایش ادامه داد که می خواهد 
از من طالق بگیرد و زن استاد شود. چون استاد خانه و ماشین و شغل دارد و وضعیت 
خوب اجتماعی او باعث می شود هر چه بخواهد به دست بیاورد. به من هم گفت تو 
هم یکی را پیدا می کنی تا با او ازدواج کنی. این حرف ها را که شنیدم 
دیگر نفهمیدم چه شد. خون جلوی چشمم را گرفت. 
سنگی را که زیر گلدان بود برداشتم 
و به داخل حمام 

رفتم و به جانش افتادم. بعد 
از آن هم به آشــپزخانه رفتم و 

چاقویی برداشتم و چندین ضربه 
به او زدم. چون دوش آب باز بود، چاقو 

از دستم سر خورد و دست های خودم هم زخمی 
شد. خون زیادی از دست هایم می رفت اما نمی توانستم به دکتر مراجعه کنم چون 

بالفاصله موضوع را به پلیس خبر می دادند.
 بعد از قتل چه کردی؟

سنگ و چاقو را برداشتم و به همراه کارت عابر بانک همسرم از خانه خارج شدم. اول 
سنگ و چاقو را در سطل آشغال انداختم و بعد از آن به سراغ یکی از دوستانم رفتم. 

از او لباس گرفتم و لباس های خونی ام را دور انداختم.
 آیا به او گفتی که همسرت را به قتل رسانده ای؟

نه، گفتم با برادرم دعوایم شده. البته بعد از آن با کارت همسرم لباس خریدم و آن 
لباس ها را هم دور انداختم؛ چون لباس ها به تنم گشاد بود.

 چرا می خواستی خودت را از باالی پل پایین بیندازی؟
من اصال قصد خودکشی نداشتم. آن شب خیلی خسته بودم. ۲4 ساعتی بود که در 
خیابان ها راه می رفتم و اصال نخوابیده بودم. می خواستم به خانه یکی از دوستانم 

بروم و کمی بخوابم که ماموران مرا دیدند. 
برای اینکه بازداشتم نکنند وانمود کردم که می خواهم خودم را از پل به پایین پرتاب 
کنم تا آنها از من فاصله بگیرند و از سمت دیگری فرار کنم که آنها شروع به صحبت 

کردند و در نهایت خودم را تسلیم کردم.

حوادث

 کالهبرداری از بیمه
در قالب تصادفات جرحی

جزئیات تیراندازی در بزرگراه آزادگان تهران
رییس کالنتری ۱53 شهرک ولیعصر به بیان جزئیات تیراندازی اخیر پلیس در بزرگراه آزادگان پرداخت و گفت: 

شلیک پلیس، سارقان خودرو را ناکام گذاشت.
سرهنگ شریفی رییس کالنتری ۱53 شهرک ولیعصر با اعالم خبر فوق اظهار داشت: بامداد شنبه ماموران انتظامی 
به محض وصول خبری مبنی بر تعقیب و گریز خودروی مسروقه توسط عوامل کالنتری ۱3۷ نصر، بالفاصله طرح 

مهار را در محدوده استحفاظی شهرک ولیعصر اجرا کردند.
 رییس کالنتری ۱53 شهرک ولیعصر تصریح کرد: با ورود خودروی مسروقه به بزرگراه آیت ا... سعیدی، دو اکیپ 
خودرویی کالنتری ۱53 پس از اخطار ایســت و متعاقبا رعایت قانون به کارگیری ســالح، اقدام به شلیک سمت 
خودروی مســروقه کردند. وی افزود: در حالی که سارقان با ســرعت باال و به صورت جنون آمیز اقدام به تخریب 
خودروهای عبوری می کردند، با درایت ماموران، خودرو در بزرگراه آزادگان، متوقف و یکی از سارقان دستگیر شد.

سرهنگ شریفی گفت: سارق دیگر نیز در حالی که به صورت پیاده اقدام به فرار کرده بود با شلیک چند تیر متوقف 
و بازداشت شــد.رییس کالنتری ۱53 شهرک ولیعصر خاطرنشان کرد: ســارق مصدوم برای مداوا به بیمارستان 

یافت آباد اعزام شد.

خودکشی زن 38 ساله برسرمزار همسرش در تهران
زن 38 ساله ای که یک ماه پیش همسرش را از دست داده بود، بر سرمزار او در بهشت زهرای تهران با خوردن قرص 

برنج خودکشی کرد.
ساعت ۱۷:5۲ جمعه یکی از مسئوالن بیمارستان لقمان با کالنتری ۱۱۲ ابوسعید تهران تماس گرفت و از مرگ 
مشکوک زنی 38ساله خبر داد. ماموران با حضور در آنجا و طی تحقیقات اولیه متوجه شدند او بر اثر مسمومیت با 
قرص برنج فوت کرده است.با گزارش مرگ او به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیس آغاز 
شد تا اینکه به اطالعاتی دست یافتندکه نشان می داد مردم این زن را در بهشت زهرا بر سر مزار مردی بی هوش یافته 
و از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل کرده اند. در ادامه تحقیقات، ماموران از طریق مدارک و گوشی تلفن همراه 
این زن توانستند خانواده اش را پیدا کنند و به نگرانی ها پایان دهند.با تحقیق از این خانواده معلوم شد شوهر او یک 
ماه پیش فوت کرده و زن در این مدت بارها بر سر مزار شوهرش رفته است. روز جمعه نیز بر سر مزار او رفته بود. آنها 
چند بار با تلفن همراه وی تماس گرفته اند که پاسخ نداده و سرانجام در تماس پلیس با آنها متوجه مرگ وی شده اند؛ 

اما باورشان نمی شود که او به زندگی اش پایان داده باشد.
با توجه به مرگ مشکوک این زن، تحقیقات پلیسی برای رازگشایی از انگیزه او برای این اقدام ادامه دارد.

قتل هولناک زن خیانتکار در حمام!

پلیــس  مرکــز 
آگاهی تهــران بزرگ از دســتگیری ۱۲ نفر از طراحان 

۲5تصادف جرحی ســاختگی خبر داد که با فریب شــرکت های بیمه، بیش از 
۲میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان کالهبرداری کرده بودند. در هجدهم شهریورماه سال جاری فردی با 

مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱6 تهران، جهت دریافت دیه از بیمه در یک پرونده تصادف جرحی 
قصد دریافت رای دادسرا را داشت که بازپرس با مطالعه محتویات پرونده و اظهارات این شخص، متوجه برخی تناقضات شد. در 

ادامه با هماهنگی عوامل انتظامی حاضر در دادسرا، این شخص به اتفاق ۲ همراهش دستگیر شدند و پرونده جهت بررسی دقیق تر در اختیار 
اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. بر اساس این گزارش ،سه متهم دستگیر شده که از سابقه داران حرفه ای در ایجاد تصادف های 

ساختگی بودند ضمن اعتراف صریح به ده ها فقره پرونده سازی جهت دریافت پول از شرکت های بیمه، 4نفر دیگر از همدستان و اعضای گروه خود را معرفی 
کرده و عنوان داشتند که این افراد به عنوان راننده خودروهایی که در تصادف ساختگی می بایستی پرداخت خسارت نمایند، به ادارات بیمه مراجعه کرده و اقدامات 

اولیه را برای کالهبرداری و دریافت پول از شرکت های بیمه انجام داده اند. با دستگیری این چهار متهم، آنها ضمن تایید اظهارات 3 همدست خود، عنوان داشتند که فرد 
دیگری نیز با آنها همکاری و همدستی داشته و در چندین فقره از تصادفات ساختگی، به عنوان راننده خودرو  ایفای نقش داشته است و این درحالی است که راننده خودرو نیز 

عنوان داشت که به صورت جداگانه با یک نفراز دوستانش اقدام به ایجاد تصادف جرحی ساختگی و دریافت پول از شرکت های بیمه کرده؛ با این تفاوت که در این گروه ، با شکستن 
قسمت های مختلف اعضای بدن از جمله دست ، پا و گونه، اقدام به تشکیل پرونده پزشکی قانونی می کردند.همزمان با دستگیری این تعداد از متهمین، جاعل گروه که با تهیه امهار 

مجعول اقدام به جعل اوراق پزشکی قانونی کرده بود ،دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی امهار مجعول پزشکی قانونی و اوراق پزشکی قانونی کشف شد . همزمان با دستگیری اعضای 
این گروه در تهران ،طبق اعترافات آنان،۲ نفر دیگر و دقیقا به همین شیوه و شگرد، اقدام به دریافت مبالغی از شرکت های بیمه در شهرستان کاشان می نمودند که بالفاصله کارآگاهان اداره 

سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضائی به شهرستان کاشان اعزام شدند و آنها را نیز دستگیر کرده و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند.سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، 
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از متهمین و با دعوت از شرکت های مختلف بیمه و شناسایی پرونده های تشکیل شده از سوی 
متهمین این شرکت ها، تاکنون بیش از ۲5 فقره از تصادفات جرحی ساختگی متعلق به این گروه از متهمین شناسایی شده است که برآورد ارزش مالی اولیه در این تعداد پرونده، به بیش از ۲ میلیارد 

و 5۰۰ میلیون تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهمین همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

احضار هادی ساعی به دادسرای جنایی
۱۲ فروردین سال ۹4 بود که عموی 64 ساله هادی ساعی با شهرداری تماس گرفت و از حجم انبوه زباله های داخل 

محدوده سوارکاری )که دو هفته بود در باشگاه تل انبار شده بود(، شکایت کرد. پس از این تماس دو کارگر شهرداری با 
خودروی حمل زباله از راه رسیده و در حالی که مشغول جمع آوری زباله ها شدند با عموی میانسال قهرمان سابق تکواندو 

مشاجره کردند. لحظاتی بعد یکی از کارگران با چوبی که پشت ماشــین حمل زباله بود برای دعوا وارد شد؛ اما ناگهان مرد 
میانسال به دلیل عارضه قلبی جان باخت. هادی ساعی گفت: ظهر آن روز به همراه یکی از همکارانم قصد رفتن برای صرف ناهار 

را داشتیم که یکی از کارگران شهرداری با عمویم درگیر شــد. در همین هنگام او به سمت ماشینشان رفت و چوبی را از داخل 
ماشین بیرون آورد که من مانع برخورد چوب با عمویم شدم و سعی کردم این کارگر را از مجموعه خارج کنم که ناگهان دیدم عمویم 

روی زمین افتاده است.  اما در درگیری شاهد بودم که چند بار به سینه عموی من ضربه زده شد. حاال با گذشت دو سال از مرگ عموی 
هادی ساعی، به تازگی بازپرس پرونده دستور احضار این ورزشکار و دو کارگر شهرداری را صادر کرد تا رویارویی بین آنها صورت گیرد.
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سوال روز

ونزوئال یا پاناما؛

کدام آمریکایی بهتر است؟
شرایط دو حریف تدارکاتی اخیر ایران به گونه ای 
است که کمی سخت بتوان گفت کدام یک نسبت 
به دیگری محــک جدی تری برای ملی پوشــان 

محسوب می شوند.
یکی از تفاوت های اردوی جاری تیم ملی با اردوی 
قبلی در این اســت که مرتبه پیش کامال مشخص 
بود که از بین دو دیدار دوســتانه با توگو و روسیه 
دومی به مراتب مهم تر و جدی تر است. در تایید این 
ادعا، کارلوس کی روش هم در بازی با توگو بیشتر 
به نفرات ذخیره بازی داد و در دیدار برابر روســیه 
ملی پوشــان اصلی را در ترکیب گذاشت. برای دو 
دیدار تدارکاتی اخیر تیم ملی اما نمی توان چنین 

تفکیکی قائل شد.
طبق رده بندی فیفا، دو تیم در حال حاضر وضعیت 
مشــابهی دارند به این ترتیب که پاناما تنها دو پله 
باالتر از ونزوئال در رده چهل  و نهم جهان جای دارد. 
با این وجود، حریف هفته گذشته ایران یک برتری 
بسیار مهم نســبت به حریف پیش روی تیم ملی 
دارد و آن اینکه برخالف ونزوئال که موفق نشد در 
رقابت با ۹ تیم دیگر آمریکای جنوبی جواز حضور 
در جام جهانی ۲۰۱۸ را بگیرد، پاناما یکی از ســه 
تیمی است که از منطقه آمریکای شمالی، مرکزی 
و حوزه دریای کارائیب به جام جهانی روسیه صعود 
کرده است. با این وجود، اگر جمع ارزش ملی پوشان 
دو تیــم در بازارهای جهانی مالک مقایســه قرار 
بگیرد، کفه ترازو آشکارا به سمت ونزوئال سنگینی 
می کند. به عبارت دیگر، ونزوئال بازیکنان به مراتب 
شاخص تری دارد، اما برخالف پاناما نتوانسته است 

مجوز حضور در روسیه را به دست آورد.
با توجه به اینکه پاناما در غیــاب تعدادی از نفرات 
اصلی خود به مصاف تیم ملی رفــت اگر ونزوئال با 
تمام قوا  رو در روی ایران قرار بگیرد احتماال حریف 

چالش برانگیزتری خواهد بود.
اگرچه نمی توان با اطمینــان گفت که کدام یک از 
دو حریف تدارکاتی ایــران محک جدی تری برای 
شاگردان کی روش محسوب می شوند، اما می توان 
مدعی شــد که تیم ملی در سطح باالتری از هر دو 
حریف قرار دارد.کارلوس کی روش در دیدار با پاناما 

از ترکیب نفرات اصلی و ذخیره استفاده کرد.
 با توجه به آنچه گفته شــد پیش بینی می شــود 
که ســرمربی تیم ملی در دیدار با ونزوئال هم رویه 

مشابهی در پیش بگیرد.

باالخره خبر رســید که فدراســیون فوتبال عربستان و 
امارات در اقدامــی هماهنگ و ظاهــرا از پیش طراحی 
شده، نامه ای مشــترک به کنفدراســیون فوتبال آسیا 
ارســال کرده  اند که بازی های نمایندگانشان در ایران و 
قطر برگزار نشود. البد اســتداللی جز سیاسی کاری هم 
ندارند. یک بار در گذشــته کنفدراســیون فوتبال آسیا 
که در سلطه کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس بود 
با درخواست غیر منطقی سعودی ها موافقت کرد تا حاال 
امارات هم کنار عربستان امیدوار به تکرار رای مشابهی 

علیه تیم های ایرانی باشد.
حدود دو سال پیش که مناقشه سیاسی میان عربستان 
و ایران باال گرفت، باشــگاه های عربســتانی با فشار بر 
ای اف سی، رأیی ناعادالنه را علیه تیم های ایرانی گرفتند 
که بازی های رودررو در زمین بی طرف برگزار شود. دولت 
ایران که به این تصمیم سیاســی معترض بود، از طریق 
فدراســیون فوتبال اعتراض خود را اعالم کرد و پرونده 
شــکایت ایران به دادگاه حکمیت ورزش ارســال شد. 
دادگاه عالی ورزش پس از بررســی مستندات و مدارک 
ایران، پذیرفــت که در حق باشــگاه های ایرانی اجحاف 

شده و کنفدراسیون فوتبال آســیا را به پرداخت غرامت 
به باشــگاه های ایرانی محکوم کرد. این حکم به خوبی 
نشان می داد که حق با ایران بوده و ای اف سی تحت فشار 
کشورهای عربی با بی عدالتی محض تیم های ایرانی را از 

میزبانی محروم کرده است.
حاال ســعودی ها با کمــک دیگر هم پیمــان خود یعنی 
امارات ســناریوی جدیدی را برای لیگ قهرمانان آسیا 
نوشته اند؛ آنها که با رای دادگاه حکمیت ورزش محکوم 
شده اند، از سیاسی کاری دست نمی کشند و دوباره در پی 
اجرای همان اتفاقات هســتند. شکی نیست که تیم های 
باشــگاهی ما -پرسپولیس،  اســتقالل، تراکتورسازی و 
تیم چهارم که به زودی مشخص می شود- روی حمایت 

تماشاگران خود حساب ویژه ای باز می کنند.
رقبای ما که این مســئله را خوب می دانند، برای گرفتن 
میزبانی از تیم های ایرانی و سلب یک امتیاز بزرگ از ما 
- چیزی که تیم های عربی از آن بی بهره هستند- این نامه 
مشترک را به ای اف سی فرستاده اند واضح و آشکار است 
که هیچ تیمی نمی خواهد میزبانی را از دست بدهد، اما 
برای تیم های عربستانی و اماراتی بازی درکشور بی طرف 

ظاهرا به صرفه تر اســت که چنین تالش گسترده ای را 
آغاز کرده اند.

ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه بوده و هست و 
حاال باید دید که عربستان و امارات با چه استداللی بازی 
در زمین بی طرف را خواســته اند؟ درخواست آنها با هر 
استداللی باشد، فدراسیون فوتبال ما و باشگاه های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باید از حاال مسئله را جدی 
بگیرند و مکاتبات خود را از راه های قانونی دنبال کنند تا 
به یک باره با فشار و البی سعودی ها حکمی مشابه علیه 
باشگاه های ما صادر نشود. بی شک کشورهای عربی برای 
رسیدن به این هدف خود به هر اهرمی متوسل می شوند 
و حتی حاضر به پرداخت غرامت هستند، اما در این میان 
فوتبال باشگاهی ما آســیب می بیند و تماشاگران انبوه 
ایرانی از تماشــای بازی های نماینــدگان خود محروم 

می شوند.
فدراســیون فوتبال نباید منتظر بنشــیند تا کشورهای 
عربی شروع کننده یک ماجرا باشند و بعد ما را به واکنش 
وادار کنند تا بر ســر حق مســلم و بدیهی خود بجنگیم 
و مذاکره کنیم. ای کاش فدراســیون فوتبــال ایران با 
شناختی عمیق تر از فضای سیاسی منطقه، پیش دستی 
می کرد و برای جلوگیری از تکرار ماجرای قبلی، اقدامی 
انجام می داد که دو کشور عربســتان و امارات مجبور به 

واکنش می شدند و به تکاپو می افتادند.
معموال در این ســال ها ابتدا کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس کارشــکنی را شــروع کرده و ما را ناچار به 
واکنش کرده اند. تجربیات گذشته، کارشکنی های قبلی 
و سیاسی کاری عربســتان باید برای ما تجربه شده باشد 
که همواره با آمادگی کامل بــه مصاف آنها برویم؛ ظاهرا 
بازی با این تیم ها تنها در زمین مسابقه خالصه نمی شود 
و باید به همان میزان که در زمین مسابقه برای تاکتیک و 
تکنیک و امکانات   وقت و هزینه صرف می کنیم، در خارج 
از زمین هم آماده رقابت با آنها باشــیم. رقابتی که اغلب 

ناجوانمردانه بوده و ظاهرا خواهد بود.
پرسش ما در پایان این است که »آیا فدراسیون آمادگی 
کارشکنی اخیر عربستان و امارات را داشت؟« اگر داشت، 
منتظر واکنشی هستیم که این بار کفه ترازو را در تقابل 
با آنها به نفع باشــگاه های ایرانی بچرخاند. اگر هم مثل 
گذشــته فدراســیون غافلگیر شــده که باید برای این 
تقابل های دائمی فکری اساســی اندیشید و  اال هر سال 
ماهســتیم و تیم های عربی و کالهی که سر باشگاه های 

ما می رود.

    باز هم رسیدیم به واژه ای کهنه که در چند سال اخیر سایه بر تاکتیک، تکنیک و سایر اصطالحات 
فوتبال انداخت و باشگاه های ایرانی را آزار داد: »کارشکنی سعودی ها!«

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اخیرا در چند نوبت از فدراسیون فوتبال 
خواسته اســت تا طی رایزنی با نیروهای مسلح شرایطی را فراهم کند 
که جذب سربازان از انحصار تیم های نظامی خارج شود. یک روز پس 
از ابراز نارضایتی آذری نســبت به پیوستن احتمالی احسان پهلوان به 
تراکتورسازی،  سرپرست باشــگاه تبریزی واکنش تندی به اظهارات 
مدیرعامل ذوب آهن نشان داد.کاظم محمودی در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم مدعی شده است در حالی که باشگاه های پرطرفدار حق استفاده 
از کمک های دولتی را ندارند، باشگاه های صنعتی از میلیاردها تومان 
بودجه مصوب کارخانه های دولتی که بــه زعم او متعلق به همه مردم 
کشور است، اســتفاده می کنند. از نظر سرپرست تراکتورسازی دلیل 
اینکه باشگاه های صنعتی مثل برخی دیگر از باشگاه های لیگ برتری 

بدهی ندارند هم استفاده آنها از همین بودجه های مصوب است.

دعوای ذوب آهن و 
تراکتورسازی باال گرفت

سناریوی جدید عربستان؛ 

باز هم کار شکنی سعودی ها

پیغام برانکو برای بازگشت بشاررســن از تمرینات تیم ملی، پیام های 
زیادی داشت. بازگشت هافبک عراقی از تمرینات تیم ملی نشان می داد 
که حاال برانکو بیش از قبل روی بازیکن جوانش حساب باز کرده است.

 اگرچه رسن نامش در لیســت بازی دوســتانه عراق و سوریه وجود 
نداشت و به عنوان بازیکن تیم ملی امید با بزرگساالن تمرین می کرد 
و بازگشت او مشکل خاصی نداشت، اما کمتر پیش آمده بود که برانکو 
از او یا بازیکن دیگری بخواهد که در روزهای فیفا دی یا تعطیالت به 
تمرین پرسپولیس برگردد. این اتفاق نشان می دهد که برانکو بیش از 
هر زمان دیگر روی رسن حساب می کند. او که در این مدت نشان داده 
عالقه خاصی به استفاده از بازیکنان خارجی ندارد مگر اینکه مجبور 
شود، حاال در میان همه گزینه هایی که برای میانه میدان دارد رسن را 

در اولویت قرار داده است.

رونمایی از پسر جدید 
برانکو!

رییس فدراسیون اسکی در مجمع ساالنه هیئت اسکی که در سرای 
ورزشکاران برگزار شد، اظهار کرد: اسکی در استان اصفهان در حال  
توسعه جدی است و برای توسعه، سه شــاخصه اساسی نیاز است؛ 
شاخص اصلی، بدنه رشته و سوز عشقی است که در مجموعه خانواده 

اسکی وجود دارد.عبدی افتخاری با بیان اینکه 
اصفهان گذشــته خوبی در اسکی دارد و امروز  
ما وارث آنها هستیم، تصریح کرد: برای توسعه 
یک  رشته، حمایت مسئوالن نیاز است و طی 
یک سال گذشته ارتباط خوبی با اداره ورزش و 

جوانان داشته و جلساتی را برگزار کردیم.
رییس فدراســیون اســکی ادامــه داد: نگاه 
توسعه ای به یک رشــته، نگاه اصلی و اساسی 
اســت و اداره ورزش و جوانان باید شرایطی را 

فراهم کند تا اسکی اصفهان بتواند در سال های آینده، به سکوهای 
ملی و فراملی برسد.وی بابیان اینکه اسکی اصفهان پتانسیل خوبی 
دارد و باید فاصله ها در این رشته برداشته شود، متذکر شد: اصفهان 
زیرساخت خوبی در رشــته اســکی دارد و باید از داشته ها حداکثر 
استفاده شــود؛ پیست فریدون شــهر می تواند شــرایط مشابهی با 
پیست های دربندسر و شمشک داشته باشــد و با توجه به ساختار 

مسابقه و شیب خوب، برند بین المللی شود و به تاییدیه فدراسیون 
جهانی برسد.

افتخاری یادآور شد: اگر در یکی دو شهر دیگر استان پیست اسکی 
ایجاد شود، اصفهان می تواند به قطب این رشته تبدیل شود؛ سمیرم 
پتانســیل خوبی برای احداث پیســت اسکی 
دارد و فدراســیون، حمایت الزم برای توسعه 
زیرساخت ها در استان را داشته و آماده هستیم 
کارشناسان فدراســیون را اعزام کنیم.وی با 
اشاره به اجرای طرح اســتعدادیابی در اسکی 
بیان داشــت: جامعه  هدف این طرح، دختران 
و پسران 7 تا ۱۲ سال هســتند و در قالب این 
طرح، تجهیزات به استان ها داده شده و مربیان 
درجه  یک نیز به استان ها اعزام می شوند و تمام 
هزینه ها را فدراسیون متقبل می شود. رییس فدراسیون اسکی یادآور 
شد:در طرح استعدادیابی، هر چهار اســتان یک منطقه را تشکیل 
می دهند و استان ها باید برای اجرای مطلوب طرح همت کنند. وی با 
انتقاد از وضعیت برخی هیئت ها گفت: برخی هیئت های استانی حال 
تکان خوردن ندارند و جمع خانوادگی هیئت را اداره می کنند که باید 

این دیوارها را شکست.

در حاشیه

ساشا شــفر، آنالیزور اســتقالل برخالف 
سایرین با لباس شخصی در تمرینات حاضر 

می شود.
استقالل این روزها در کیش اردو زده است 
تا خودش را آماده حضور مجدد در لیگ برتر 
پس از تعطیالت کند. در تمرینات استقالل، 
ساشا شفر، فرزند وینفرد شفر که مسئولیت 
آنالیزوری در این تیم دارد، با لباس شخصی 
در محل تمرینات حاضر می شــود.به  نقل 
از خبر آنالین؛ حضــور در زمین تمرینی با 
لباس شخصی خارج از عرف است و حتی 
محمد زرندی، مترجم شــفر هم که پیش 
از این با لباس شخصی در تمرینات حاضر 
می شــد، مدتی اســت دیگر چنین کاری 
نمی کند ولی پسر شــفر همچنان با لباس 
شخصی به تمرینات می رود که در نوع خود 

عجیب است.

قاب  روز
رییس فدراسیون اسکی در اصفهان:

برخی هیئت های استانی، خانوادگی اداره می شوند

میثم تیموری، بازیکن پارس جنوبی امیدوار اســت 
که ســرمربی تیم ملی از تیم او، بازیکن دعوت کند. 
تیموری در این باره گفته است: نمی خواهم در مورد 
تیم ملی و کی روش صحبت کنم. تصمیم او بود که از 
تیم ما بازیکنی دعوت  نکند . شاید الزم است ما بیشتر 
تالش کنیم . شک نکنید همین کار را خواهیم کرد و 

از تالش مان دست نخواهیم کشید.
تیم فوتبال استقالل از روز پنجشنبه برای برگزاری اردوی 12

یک هفته ای راهی جزیره کیش شده است.نکته قابل توجه  
در تمرینات، برخورد زالتکو کرانچار، ســرمربی تیم فوتبال 
سپاهان با اســتقاللی ها بود. حضور کرانچار در هتل محل 
اقامت استقالل به صورت اتفاقی رخ داد و سرمربی سپاهان 
ظاهرا برای تمدید پروانه کار خود به کیش ســفر کرده و در 

هتل ایران مستقر شده است.

 در فروم سایت insidesport استرالیا شایعه پیوستن اشکان 
به سیدنی منتشر شده است. بر اساس این خبر در صورتی که 
 pkns این باشگاه نتواند با فابیو فریرا، بازیکن پرتغالی باشگاه
مالزی به توافق برسد، اشکان گزینه آنها خواهد بود. جالب اینکه 
اکثریت کاربران این سایت از حضور احتمالی دژاگه در این تیم 
استقبال کرده اند و عقد قرارداد با کاپیتان تیم ملی ایران را یک 

اتفاق خوب برای باشگاه سیدنی دانسته اند.

حضور سرزده کرانچار در هتل استقاللی  ها درباره کی روش صحبت نمی کنم

جوانان ایران، نقره ای از آسیا بازگشتند؛

  حضور پر رنگ اصفهانی ها 
در تیم های ملی

دو تیم ملــی کانوپولوی جوانان ایران به مــدال نقره رقابت های 
قهرمانی آسیا دست یافتند.

در روز پایانی رقابت های قهرمانی 
آسیا به میزبانی تایلند، ابتدا 
فینال بخش بانوان در رده 
ســنی جوانان برگزار شد 
که تیم دختران ایران برابر 
چین تایپه با نتیجه  هفت 
بر شش تن به شکست داد و 
نایب قهرمان آسیا شد. ایران 
در دیدار نیمه نهایی سنگاپور 
را شکست داده بود. در بخش 
آقایان نیز به مدال نقره رسید. پسران کانوپولوی ایران نیز در فینال 
برابر چین تایپه به آب زدند و ســه بر دو مغلوب و نایب قهرمان 
شدند. عالوه بر حضور بازیکنان تاثیر گذار اصفهانی هدایت هر دو 
تیم بانوان و آقایان تیم ملی کاناپولوی ایران را ابوذر قاضی عسگر 

و الهه عمرو از اصفهان بر عهده دارند.

تماس رئال با 3 باشگاه؛ 

»بیل« را می فروشیم
گرث بیل که در آســتانه بازگشــت بــه میادین با رســیدن به 
مراحل پایانــی ریکاوری بر ســاق 
پای مصدومــش بــود، اخیرا 
در تمرینــات ایــن تیم از 
ناحیه ران مصدوم شــد تا 
سریال مصدومیت هایش 
همچنان ادامه دار باشــد. 
بیل با این مصدومیت یک 
ماه دیگر خانه نشین خواهد 
شــد و به این ترتیــب بازی 
حســاس رئال مادرید مقابل 

تلتیکو  مادرید را از دست خواهد داد. ا
بیل ۲۸ ســاله که در ســال ۲۰۱3 با قراردادی 6 ساله و در ازای 
۸5/3میلیون پونــد از تاتنهام به رئال مادرید پیوســت، در دوره 
حضورش در رئال مادرید کم مصدوم نشده و پیش از این ۱۱ بار 
دچار آسیب دیدگی شــده و حدود 3۰۰ روز به دور از مستطیل 

سبز بوده است.
نشــریه »میرر« انگلیس اکنون خبر می دهد که باشــگاه رئال 
مادرید از مصدومیت های پیاپی بیل به تنــگ آمده و قصد دارد 
ســتاره ولزی خود را در لیســت فروش قرار دهد. بر اساس این 
گزارش، واســطه های باشــگاه رئال مادرید حتی با باشگاه های 
منچستریونایتد، چلســی و تاتنهام تماس گرفته اند و قصد این 
باشگاه اسپانیایی برای فروش بیل را به اطالع آنها رسانده اند تا در 

صورت تمایل، پیشنهاد خود را به رئال مادرید ارائه دهند.

دو شاه ماهی در تور خرید بارسلونا
باشگاه بارسلونا به صورت رسمی اهداف خرید خود در فصول نقل 
و انتقاالتی را اعالم کرد. آسولگرانا در 
زمستان به دنبال کوتینیو است 
و گریزمان را گزینه تابستانی 
خود معرفی کرده اســت.

مقامات باشــگاه بارسلونا 
در تالش هســتند تا در 
پنجره نقــل و انتقاالتی 
زمســتانی، کوتینیــو را 
به خدمت بگیرنــد. برخی از 
کارشناسان معتقدند بارسلونا 
قرارداد کوتینیو را قطعی کرده 
و به احترام همتایان خود در انگلیس ســکوت کرده اند. کوتینیو 

حتی منزل مسکونی خود را در شهر بارسلونا انتخاب کرده است.
گزینه جدی دیگر که در رادار خرید بارسلونا وجود دارد، آنتوان 
گریزمان فرانسوی است. اتلتیکومادرید البته به این ابرستاره نیاز 
جدی دارد، اما او به خاطر محرومیت ایــن تیم از خرید و فروش 
بازیکن ماندگار شد و اکنون قصد دارد در تابستان تیم بزرگ تری 
را برای ادامه دوران حرفه ای خود انتخاب کند. این تیم می تواند 
بارسلونا باشد، اما آنتوان پیشنهادات ارزشمندی از انگلیس و ایتالیا 

همچنین آلمان دارد.

احتمال بازگشت اسطوره چلسی 
قوت گرفت

ستاره ایتالیایی ســابق تیم فوتبال چلسی در آستانه بازگشت به 
استمفوردبریج  قرار دارد.

جــان فرانکــو زوال احتمــاال به 
چلســی باز خواهد گشت تا 
به عنوان مدیــر فنی این 
باشگاه در کنار هموطنش 
و ســرمربی تیم، آنتونیو 
کونته کار کند.مدیر فنی 
ســابق چلســی، مایکل 
امنالو، روز دوشــنبه در پی 
بروز تنش هایــی میان کونته 
و مدیر اجرایی باشــگاه مارینا 

گرانوفسکایا، از سمت خود استعفا کرد.
طبق گزارش نشریه ســان انگلیس، با خروج امنالو، کونته یکی 
از مهم تریــن حامیانش در باشــگاه را از دســت داده اســت اما 
مالک باشــگاه رومن آبراموویچ برای خنثی ســازی تاثیر منفی 
این اتفاق می خواهد شــخصیتی را به باشــگاه برگرداند که نزد 
هواداران محبوب اســت، شــخصی کــه کونته هم بــا او رابطه 
خوبی دارد. به همین دلیــل او جان فرانکو زوالی 5۱ ســاله را 
در نظر دارد؛ کســی که اســطوره باشگاه محســوب می شود و 
 ســابقه مربیگری در تیم هــای العربی، کالیــاری و بیرمنگام را 

هم دارد.

شرط سیدنی برای جذب دژاگه

خبر روز

فوتبال جهان

حضور ژن خوب در تمرین استقالل 
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سهم اصفهان از سرانه مطالعه 
فقط۲۰دقیقه است

دوازدهمین جلسه شورای شهر  اعظم حاجی رضازاده
با حضور کوتاه مدت شــهردار 
اصفهان به منظور معرفــی عضو جدید هیئت مدیره ســازمان 

اتوبوسرانی همراه بود.

ژاپن بیشترین سرانه مطالعه را دارد
رییس شورای شهر در نطق ابتدایی جلسه با اشاره به ۲۴ آبان، روز 
کتاب و کتابخوانی، اظهار داشت: شهرداری طی سال های گذشته 

تالش های زیادی برای توسعه کتابخوانی انجام داده است.
فتح ا... معین تصریح کرد: امیدواریم کمیسیون فرهنگی شورا و 
سایر مسئوالن فرهنگی برای افزایش فرهنگ کتابخوانی قدم هایی 

بردارند.
وی از سرانه مطالعه با عنوان میزان مطالعه هر نفر در یک شبانه 
روز یاد کرد و افزود: ژاپن با 90دقیقه مطالعه بیشــترین ســرانه 

مطالعه را دارد.
فتح ا... معین از ســرانه ۲ الی ۱۸ دقیقه مطالعه در ایران خبرداد 
و گفت: مدت زمــان خرید و کرایه کتاب بــرای مطالعه در ایران 

۱۴دقیقه است.
رییس شورای شهر اصفهان با اشــاره به اینکه در سال 9۴، تعداد 
۳۴ هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شده است، اذعان داشت: با 
وجود اینکه این میزان افزایش یافته اما این موضوع برای یک کشور 

۸0 میلیونی جای تامل دارد.
معین تصریح کرد: در تحقیقی که از سوی دانشگاه اصفهان انجام 
گرفت، عنوان شــده که سرانه مطالعه هر شــهروند اصفهانی۲0 
دقیقه است.وی همچنین ازترجیح تنها ۵ درصد از جمعیت جامعه 
برای مطالعه در اوقات فراغت خود خبرداد و افزود: با این حال تعداد 
کتابخانه های عمومی در شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای 

کشور مناسب تر است.

نباید به اتوبوسرانی نگاه سیستمی داشت
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه نباید به اتوبوسرانی نگاه سیستمی 
داشت، اظهار کرد: اتوبوســرانی به مانند قدیم یک گاراج با چند 
راننده نیســت که آنها را به نوبت برای سفرهای مختلف مدیریت 

کند.
قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: امروز اتوبوسرانی باید کامال علمی و 

بر اساس محاسبات دقیق ارائه شود.
وی ضمن اشاره به اینکه ورود محاسبه در حوزه اتوبوسرانی باعث 
بهتر شدن وضعیت ما می شــود، تاکیدکرد: باید کسانی را برای 
مدیریت این بخــش انتخاب کنیم که عالوه بر شــناختن حوزه 

ترافیک، علم و تجربه الزم را نیز داشته باشند.
شهردار اصفهان ادامه داد: با اینکه من مخالف این موضوع هستم 
که دانشجو مدیر باشد، ولی فکر می کنم این انتصاب مورد استقبال 

همه مدیران قرار گیرد.
قدرت ا... نوروزی، جلسه را با گرفتن تایید اعضای شورای شهر برای 
انتصاب افتخاری به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی 
ترک کرد. یازدهمین جلسه علنی شورای شهر، با ارائه الیحه ای 
درخصوص افزایش ساعت کار کتابخانه های عمومی در روزهای 
عادی و فعالیت در روزهای تعطیل ادامه یافت که به تایید اعضای 

شورای شهر نرسید.

هنوز پاسخ تذکر خود را دریافت نکرده ام
 در بخش دیگری از این جلسه،  مهدی مزروعی،عضو کمیسیون 
حقوقی شورای شهر، بااشاره به بند۲۲، ماه ۵۵ قانون شهرداری  
با این مضمون که آیــا ارائه مجوز برای برپایی کنســرت در کاخ 
چهلســتون  قانونی اســت یا خیر، برای دومین بار تذکر خود را 
به شهردار درخصوص عدم دریافت پاســخ خود در جلسه علنی 

۱9شهریور شورا اعالم کرد.

تعداد67تذکر از اعضای شورای شهر رسید
محمد نورصالحی در پاســخ به این تذکر، از رســیدن تعداد 67 
تذکر به مدیــران خبر داد و افزود: از این تعــداد به ۲7عدد تذکر 
ازسوی مدیران پاسخ کتبی داده شــد. همچنین ۱۱ مورد از این 
تعداد)67تذکر( درقالــب توصیه بود. وی تصریــح کرد: مابقی 
تذکرات نیز در انتظار پاسخ گویی مدیران است و به محض دریافت 

پاسخ، به اعضای شورای شهر اطالع داده می شود.

عدم توجه به ارزش های تاریخی قابل جبران نیست
رییس کمیسیون عمران شورای شهر نیز تذکر خود را با اعالم خبر 
بازدید از عصارخانه شاهی  و  پشت بام آن شروع کرد و افزود: این 
بازدید از یک طرف باعث بالیدن من به شکوه معماری و شهرسازی 
سرزمینم و از طرف دیگر تاســف به دلیل شرایط نامناسب پشت 
بام و همچنین قرارگیری کالبدهای بسیار ناهماهنگ در کنار هم 
شد. شیرین طغیانی تذکر خود را به مسئوالن مرتبط داد و تاکید 
کرد: بی توجهی به ارزش های تاریخی غیرقابل جبران خواهد بود.

اتوبوس های برون شــهری باید متناســب با شأن 
شهروندان باشد

اصغر برشان، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات نیز با اشاره به اینکه اتوبوس های برون شهری باید 
متناسب با شأن و شخصیت شهروندان باشد، اذعان داشت: الزم 
است مدیران در راستای استانداردسازی و ایجاد سرپناه مناسب 
و همچنین همسان سازی ایســتگاه ها و هوای مطلوب متناسب 
با محل استقرار و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بیشتر 

تالش کنند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشــاره به عدم فراخوان برای 
مکانیزه شدن تمام شناســنامه  ها اظهار داشت: شناسنامه  های سابق 
دارای اعتبار است و نیازی به مکانیزه شدن ندارند. وی افزود: در حال 
حاضر شناسنامه مکانیزه، تنها به کسانی تعلق می گیرد که شناسنامه 
آنها نیاز به تعویض دارد. حسین غفرانی بیان کرد: به کسانی که خواهان 
تغییر در مندرجات شناسنامه یا درصدد عکس دار کردن آن هستند و 
یا شناسنامه آنها مفقود شده، شناسنامه مکانیزه تعلق می گیرد. وی در 
ادامه گفت: در حال حاضر تا پایان سال 96 شهروندان فرصت دارند برای 
تعویض کارت ملی قدیمی خود اقدام کنند چراکه کارت ملی قدیمی 
تا پایان امسال بیشتر اعتبار ندارد.غفرانی تصریح کرد: در صورتی که 
تا پایان سال کارت ملی قدیمی تعویض نشــود سال آینده با مشکل 

مواجه خواهند شد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

فراخوانی برای مکانیزه شدن 
شناسنامه  ها صادر نشده است

مدیرکل پســت اســتان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون حدود ۲0 میلیون مرسوله به اســتان وارد و از آن خارج شده 
است، تصریح کرد: از این تعداد 9 میلیون مرسوله به تمام اماکن شهری 
و روستایی وارد و ۱۱میلیون مرســوله از استان به سایر استان و نقاط 
خارج صادر شده اســت که شاهد رشــد ۱6درصدی ترافیک پستی 
نسبت به مدت مشــابه هستیم. ســعید رجالی افزود: در مورد خرید 
اینترنتی هم اقدامات خوبی انجام شده و امیدواریم با این اقدام سرانه 
 مرســوالت که عدد ۸ اســت به میانگین جهانی که ۴۳ است نزدیک

شود.
وی  ادامه داد: ۲۲0خط پستی در نقاط روستایی و شهری، به منظور 
انجام تعهدات در حداقل زمان و با کیفیت باالتر، بین واحدهای پستی 

ارتباط برقرار می کنند.

مدیرکل پست استان اصفهان خبر داد:

 رشد 16 درصدی 
ترافیک پستی در استان 

این روزها بیش از هر زمانــی کلمات هم معنی یک کلیدواژه 
در مورد اصفهان از سوی مدیران و مسئوالن دولتی شنیده 
می شود و بیش از پیش در دســتور کار استفاده قرار گرفته 

است. 
برای بررسی دلیل این موضوع باید کمی به عقب رفت؛ البته 
نه در حد بررســی ســابقه فعالیت های سیاسی در اصفهان 
و نگرش های خاص رایج در این اســتان؛ حتی الزم نیست 
مقوله صادرات مدیر به پایتخت را بررسی کرد و به این نتیجه 
رسید که اغلب در کرسی های تصمیم سازی، پای یک مدیر 
ارشد اصفهانی در میان اســت؛ موضوعی که با چند مثال از 
زمان انقالب و دفاع مقدس هم به راحتی قابل اثبات بوده و 
کافی است به نام فرمانده لشکر بزرگ محمد رسول ا...)ص( 
و در زاویه ای دیگر نام مرحوم پرورش نگاهی انداخت تا همه 
چیز مشخص شود. حتی نیاز نیست به یک سوژه جذاب در 
روزهای اخیر پرداخته شود؛ اینکه شهرداران قم، یزد، همدان 
 و سمنان، همه از مدیران ساخته شــده در دیار نصف جهان 

هستند.
باید به اندازه یک ســال به عقب برگشــت؛ تابســتان سال 

9۵ بود که زمزمه های تغییر ســکاندار استانداری اصفهان 
بر ســر زبان ها افتاد. برخی دلیل آن را استعفا می دانستند، 
عده ای نیز نارضایتی جریانات تندروی سیاســی از رویکرد 
اعتدالی زرگرپور را عامل تغییرات معرفی می کردند؛ در این 
میان برخی از رسانه ها حتی حسین رضایی را تا نشاندن بر 
 صندلی استاندار اصفهان مشایعت کردند؛ اما این اتفاق رخ

 نداد.

راز سر به مهر سفر شبانه نهاوندیان
بعد از گذشت یک ماه، در آغاز فصل پاییز بود که نهاوندیان 
رییس دفتــر روحانی برای انجــام رایزنی هــای نهایی در 
مورد تغییرات، ســفری غیرمنتظره و شــبانه بــه اصفهان 
داشــت و با یک نفر دیدار کــرد؛ اما تصاویر بازگشــت وی 
 نشــان می داد که پاســخ مثبتی بــرای تغییــرات نگرفته

 است.
درنتیجه پرونده تغییرات در اصفهان، با آمدن ۸ عضو هیئت 
دولت در آبان ماه 9۵ و در حاشیه اعتراضات کشاورزان شرق، 
بسته شد تا انتخابات 96 و نتایج آن مسیر جدیدی را در برابر 

مدیریت ارشد اصفهان قرار دهد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مجددا زمزمه های 
رفتن زرگرپور باال گرفت اما به نظر می رســید این بار خود 
اوســت که تمایلی برای ماندن ندارد؛ آن هم در استانی که 
نه اصولگرایان و نه اصالح طلبان از وی حمایت تمام و کمال 
نداشتند؛ در همین راســتا از روز رای آوری دوباره رحمانی 
فضلی در مجلس که البته خوشایند برخی جریانات تندروی 
اصالح طلب نبود، پرونده اصفهان روی میز آقای وزیر باز شد.

ماندن یا رفتن زرگرپور؟
ماندن یا رفتــن زرگرپور؟ این ســوال حاال مســئله اصلی 
وزیر کشــور در مورد اصفهان بود؛ از یک طرف پاسخ منفی 
ســال گذشــته که نهاوندیان حامل آن بود و از طرف دیگر 
فشــار تندروها در اصفهان و البته ضلع ســوم عدم تمایل 
زرگرپور، تصمیم برای مانــدن وی را که مورد مطالبه برخی 
 از مدیران و نمایندگان مجلس بود، تبدیل به یک بن بســت 

کرد.
البته تا زمان تصمیم نهایی وزارت کشور برای انتخاب استاندار 
اصفهان که تا اواخــر مهرماه طول کشــید، رفت وآمدهای 
دولت مردان هم به اصفهان ادامه داشــت تــا افتتاح پروژه 
یا کلنگ زنی بهانه ای باشــد برای یک دیــدار خاص اعضای 
هیئت دولت در اصفهان؛ دیداری که بر اســاس شــنیده ها 
همچنان نتیجــه اش رســاندن یک جمله کلیــدی و یک 
 کلیدواژه به آقای رییس جمهور بود: »آرامش اصفهان را حفظ 

کنید.«

توصیه گره گشای روحانی به مهرعلیزاده
اما از آنجایی که روحانی نشان داده مرد غیرمنتظره هاست 
همه گزینه ها را پشت سر گذاشت و به برخی از گروه هایی که 
پیگیر معرفی گزینه ها بودند، حتی اجازه تشــکیل جلسه را 
نداد تا مهرعلیزاده به جای شهرداری تهران یا حتی معاونت 

در دولت، چمدانش را به سوی اصفهان ببندد. 
البته این انتخاب هرچقدر غیرمنتظــره می نمود اما تالش 
شد تا توصیه ای که از سال گذشته به نهاوندیان منتقل شده 
بود را رعایت کند و در همین راســتا در روز معرفی استاندار 
اصفهان، رییس جمهور، مردم این اســتان را مردمی وفادار، 
پرتالش، خوش فهم و فعال و با نقش  آفرینی  های مهم و نمونه 
در انقالب و دفاع مقدس دانست و به مهرعلیزاده که به زعم 
روحانی با تجربیات خوب و متنوع سیاسی، اجرایی و با سوابق 
ارزنده راهی اصفهان شده بود، یک توصیه ویژه داشت: »وی 
را بر ارتباط بسیار صمیمی با شخصیت بسیار ارزشمند آیت ا... 
مظاهری که همواره کمک نظام و دولت و خیرخواه آن بوده، 

توصیه می کنم.«
 این توصیه گره از همه تحلیل ها در مورد انتخاب اســتاندار 
اصفهان باز کــرده و لزوم حفظ آرامش را بــه عنوان مطالبه 

چهره های تاثیرگذار استان و در رأس آنها زعیم حوزه علمیه 
مطرح کرد. این موضوع آن قدر مهم بود که آیت ا... مظاهری 
در نخستین دیدار با مهرعلیزاده استاندار جدید اصفهان، باز 

هم بر آن تاکید کرد.

این عبارت را بیشتر خواهیم شنید
آیت ا... مظاهری در این دیدار از زحمات و خدمات استاندار 
ســابق اصفهان قدردانی کرده و می افزاید: آقای زرگرپور در 
چهار سال گذشــته، عالوه بر اینکه در جهت حل معضالت 
اســتان اصفهان، خصوصا معضل آب و هوا زحمات فراوانی 
متحمل شده و گام های موثری برداشتند، با درایت و تدبیر، 
آرامش اســتان اصفهان را حفظ و مدیریــت کردند و مانع 
بروز هرگونه تنش و بحران شــدند و از این جهت و از جهات 

مختلفی الزم است از ایشان تشکر و تکریم شود.
در این بین وزیر کشور نیز پیام چهره های تاثیرگذار استان 
اصفهان را به خوبی دریافت کرده و به نظر می رسد خودش 
نیز با رعایت این اصل، چه در اصفهان و چه در سایر استان ها، 
موافق است. وی برای تایید این موضوع، در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان برای معرفی اســتاندار جدید 
این گونه اظهار داشت: استاندار جدید اصفهان فردی اعتدالی 
اســت و همواره رفتاری متعادل داشته و این روند در استان 

اصفهان نیز ادامه خواهد یافت.
مهرعلیزاده نیز در کنــار دیدارهای خاص و حضور پررنگش 
در ارتباط گیری اولیه قوی با فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان 

یکی از شاخصه های اصلی 
اســتان اصفهان، در پایان 
ســخنرانی اش در مراسم 
معارفه نشــان داد که پیام 
روحانــی را دریافت کرده و 
درباره این موضوع این طور 
عنوان داشت: امیدواریم با 
اســتفاده از مدیران جوان، 
با گرایــش اعتدالــی و بر 
محور تخصــص، کارهای 
خود را پیش ببریم. بر این 
اساس و در شــرایط فعلی 
به نظر می رسد برای تحقق 
دســتاوردهایی متقــن و 
مردم پســند، کلیــدواژه 
»آرامش« به عنوان دستور 
کار ویــژه بــه مهرعلیزاده 
ابالغ شده است و رسانه ها 
قطعــا بیش از پیــش آثار 
توصیه روحانی را در ادبیات 

رفتاری و گفتاری استاندار جدید اصفهان شاهد خواهند بود.

   فارس: توصیه روحانی به استاندار جدید اصفهان گره از همه تحلیل ها در مورد انتخاب مهرعلیزاده باز 
کرده و لزوم توجه به یک کلید واژه را به عنوان مطالبه چهره های تاثیرگذار استان مشخص کرد.

وقتی روحانی به مهرعلیزاده توصیه گره گشا  می کند؛ 

راز سر به مهر سفر شبانه به اصفهان

  مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر به طور تقریبی 
۱0هزار میلیارد تومان بودجه دولتی به ازای ارائه خدمات سالمت به مشموالن 

بیمه سالمت پرداخت شده است.
حسین بانک اظهار داشت: ارائه خدمات سالمت از سوی مراکز دولتی با بیمه 
سالمت و حذف خدمات ســالمت با ارائه این بیمه در بخش های خصوصی 
مصوبه مجلس اســت و مقرر بود این دســتورالعمل از اول مردادماه به اجرا 
درآید که به خاطر آماده نبودن زیرساخت ها، از اول آبان ماه این طرح به اجرا 

گذاشته شد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه باید زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات 
سالمت برای ۱0 میلیون بیمه شده ســالمت در بخش های دولتی به اجرا 
گذاشته شود، از اول آبان ماه شاهد حذف خدمات سالمت با ارائه بیمه سالمت 

در بخش های خصوصی بودیم.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد مراکز 
دولتی که این بیمه را پوشــش می دهند، کم نیست و تمام بیمارستان های 
دولتی و کلینیک های ویژه و حتی درمانگاه بیمارستان صدوقی در اصفهان 

نیز خدمات سالمت را به بیمه شدگان سالمت ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال ارائه خدمات سالمت با بیمه سالمت در مراکز 
وابســته به تامین اجتماعی هســتیم، ادامه داد: در مراکز وابسته به تامین 
اجتماعی شاهد ترافیک باالی بیماران هستیم به طوری که حتی برای بستری 
شدن بیمار نیز نوبت شــش ماهه می دهند؛ با توجه به این موضوع در حوزه 

ارجاع مشموالن بیمه سالمت به این مراکز با تعلل روبه رو شده ایم.
بانک با اشاره به اینکه مشموالن بیمه سالمت که می خواهند از درمانگاه های 
خصوصی و مطب ها نیز با ایــن بیمه خدمات دریافت کننــد، می توانند با 
پرداخت ماهانــه ۲0 هزار تومان بــا ارائه این بیمه به هــر بخش خصوصی 

۵0درصد تخفیف دریافت کنند، اضافه کرد: در حال حاضر تمام بخش های 
خصوصی با این نوع بیمه به بیمــاران صعب العالج خدمــات رایگان ارائه 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر به طور تقریبی ۱0 هزار میلیارد تومان 
بودجه دولتی به ازای ارائه خدمات سالمت به مشموالن بیمه سالمت پرداخت 
شده اســت، اضافه کرد: به دلیل کمبود بودجه مقرر شــد مشموالن بیمه 
سالمت را ساماندهی کنیم و در سال 9۳ که بیمه سالمت مطرح شد، قرار بود 

با بحث ارجاع همراه باشد.

مدیر کل بیمه سالمت اصفهان:

1۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی به مشموالن بیمه سالمت پرداخت شد

رییس پلیس راهور اصفهان با اشاره به تشدید اجرای طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در اصفهان 
اظهار داشت: این طرح با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و به منظور کاهش آلودگی هوا  اجرایی می شود.

سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امکان تکرار شرایط اینورژن)وارونگی دما( در 
اصفهان دور از انتظار نیست، افزود: دود حاصل از احتراق سوخت 
وسایل نقلیه دودزا به عنوان مهم ترین عامل آلودگی هوا شناخته 
شده است؛ چرا که تولید گازهای سمی مونوکسیدکربن و اکسید 
گوگرد و بسیاری از ترکیبات آلوده کننده دیگر با تاثیر بر دستگاه 
تنفســی و اندام های بدن، به ویژه در میان اطفال و سالمندان، 

سالمتی انسان و محیط زیست را به شدت به خطر می اندازد.
وی با بیان اینکه در ســال جــاری با توجه بــه اقدامات صورت 
گرفته در زمینه فرهنگ سازی، با افزایش ۳۱ درصدی برخورد با 
خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی روبه رو بوده ایم، اضافه کرد: 
همچنین رانندگان آن دسته از وسایل نقلیه  ای که سال ساخت 
خودروی آنان از چهار سال گذشته است، می بایست با مراجعه به مراکز معاینه فنی، درخصوص معاینه خودروی خود 

و به ویژه کنترل میزان آالیندگی و رفع عیب و نقص احتمالی آن اقدام کنند.

رییس پلیس راهور اصفهان:

برخورد با خودروهای دودزا در اصفهان ۳1 درصد افزایش یافت

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: از سال ۱۳9۱ سازمان اوقاف و امور خیریه 
درراســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱0 میلیون نفر حافظ قرآن کریم، طرح ملی تربیت 
حافظان قرآن را در سراسر کشور آغاز  کرد. یحیی قاسمی افزود: در همین راستا نیز توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان اقدامات بسیار خوب و گسترده ای انجام شده است که 
طی اجرای 6 دوره این طرح در استان اصفهان تاکنون بیش از یکصد هزار 
قرآن پژوه در این دوره شرکت کرده اند. رییس اداره امور قرآنی اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان بیان کرد: یکی از اقداماتی که در مدت اجرای 
این طرح در استان توسط اداره اوقاف و امور خیریه انجام شده، ارتقای 

سطح مربیان شرکت کننده در این طرح بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا مربیان شــرکت کننده در این 
طرح از بین افرادی انتخاب شدند که حداقل حافظ ۵ جزء قرآن کریم 
بوده و با روند حفظ قران نیز آشــنایی کامل داشــته باشند. قاسمی 

گفت: همچنین برای اجرای هرچه بهتر این طرح دوره های مختلفی هر ســال برای مربیان قرآنی برگزار شــده و 
 در این دوره ها مربیان بــا روش های نوین کالس داری و آموزش حفظ قرآن کریم آشــنا شــده و این روش ها را فرا

 گرفته اند.

رییس اداره امور قرآنی اوقاف استان اصفهان خبر داد:

 شرکت بیش از 1۰۰ هزار اصفهانی  در طرح تربیت حافظان قرآن 

صحن شورا

 توصیه روحانی گره 
از همه تحلیل ها 
در مورد انتخاب 

استاندار اصفهان باز 
کرده و لزوم حفظ 

آرامش را به عنوان 
مطالبه چهره های 
تاثیرگذار استان و 
در رأس آنها زعیم 

حوزه علمیه مطرح 
کرد
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امام  علی علیه السالم :
هر چه را شنیدى براى مردم بازگو مكن ، كه همین براى دروغگويی 

)تو( كافی است.
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 درمان افسردگی 
با راهکارهای  طبیعی

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری ها در کشور 
ماست و آمار رسمی حکایت از شیوع ۱۸ درصدی 
این بیماری در بین مردم کشــور دارد. افسردگی 

همچنین چهارمین بیماری شایع در کشور است.
مصرف خودسرانه داروهای ضدافسردگی می تواند 
عوارض بســیار خطرناکی داشته باشد. با توجه به 
اینکه استفاده  خودســرانه  دارو در کشور ما بسیار 
باالست، توجه به راهکارهایی برای کنترل افسردگی 
بدون نیاز به دارو اهمیت زیادی پیدا می کند. ما در 
این مطلب، درمان افسردگی بدون دارو را توضیح 
می دهیم. موثربودن تمامی ایــن  راهکارها برای 
درمان و کنترل افسردگی از نظر علمی و پزشکی 

تایید شده  است.
۱. به روان شناس مراجعه کنید

 از بیان احساسات و بیماری خود شرمنده نباشید. 
صحبت و مراجعه به یک متخصص روان شناسی 
می تواند به شما کمک بسیار زیادی کند. در صورتی 
که نیاز به درمان جدی تری داشته باشید، مشاور در 
این زمینه شما را راهنمایی می کند. صحبت درباره  
افسردگی با یک متخصص روان شناسی می تواند 
به سرعت باعث آگاهی بیشتر شما نسبت به بیماری 
و احساسات و همچنین متعادل تر شدن شدت آنها 
شود. افسردگی باعث می شود تا شما همه چیز را در 

زندگی مبهم و سیاه ببینید.
۲. ورزش کنید

فواید ورزش تنها مربوط به ســامت جســمانی 
نیســت. شــاید درباره  تاثیر ورزش در افسردگی 
چیزهایی شنیده باشــید. در اروپا، پزشکان برای 
بیماران افســرده ورزش تجویز می کنند. بهترین 
شــیوه  ورزش، پیــاده روی و دوندگی در طبیعت 
اســت. پیاده روی در طبیعت به ذهن و بدن شما 
آرامش هدیه می کند و باعث می شــود که شدت 
احساسات منفی شما کمتر شوند. از طرفی با ورزش 
و پیاده روی در طبیعت، متوجه می شوید که طبیعت 
هم مانند ما انسان ها مدام تغییر می کند.  در صورتی 
که روح و جسم خود را با طبیعت هماهنگ کنید، 

احساس بهتری خواهید داشت.
۳. حمام آفتاب بگیرید

اجازه دهید که خورشید پوست شما را گرم کند. تا 
چند سال پیش تجویز قرص های ویتامین D برای 
درمان افسردگی و مشکات دیگر رفتاری رایج بود. 
تحقیقات جدید نشان داد که مصرف این قرص ها 
تاثیر درمانی ندارد. مصرف غذاهای سالم دریایی و 
دارای ویتامین D مانند ماهی قزل آال احتمال ابتا 
به افسردگی را کمتر می کند. به همین دلیل بهتر 
است مصرف قرص های ویتامین D را قطع کنید 
و کمی حمام آفتاب بگیرید و از راه های طبیعی 
ویتامین های موردنیاز بدن  خود را تامین کنید.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 از گنج های بهشت برای مومن دردنیا مریضی است، چه آنکه مومن 
احیانا و سهوا اگر گناه کرد، خدا دوست ندارد با بار خطا نزدش بیاید، او 
را مریض می کند تا گناهانش آمرزیده شود. مریض در حال بیماری آه 
می کشد ، تقاضای شفا می کند و خداوند این حالت مریض را دوست 
دارد . بهترین بیمار کسی است که صبر در این مصیبت کند تا اینکه 

عافیت الهی و ثواب کامل نصیبش شود. 
مقام عبادی مریض

 روزی پیامبر)ص( سرش را به سوی آســمان بلند کرد و خندید . 
شخصی پرسید :علت این کار چه بود؟ حضرت فرمودند: خنده ام از 
این جهت بود که تعجب کردم از دو فرشته ای که در آسمان به سوی 
زمین آمدند و در جســت وجوی مومن صالح بودند که همیشه او را 
درمصای خود می دیدند تا اعمال او را بنویسند و به سوی آسمان 
ببرند. این بار او را در محل نماز خودش ندیدند . به ســوی آسمان 
عروج کردند و بــه خدا عرض کردند: پرودگارا بنــده تو فانی را در 
محل نمازش ندیدیم تا اعمال نیکش را بنویسیم بلکه او را در بستر 
بیماری دیدیم. خداوند به آنها فرمود: برای بنده ام تا وقتی بیمار است 
مثل آنچه درحال ســامتی از کارهای نیک در شبانه روز انجام می 

داد بنویسید.
صبر برمرض

 ابو محمد رقی گوید: به محضر امام رضا علیه السام رفته بودم. بعد 
از اندکی گفت و گو  ایشان فرمودند:» ای ابا محمد! هر بنده مومنی 
که خدا او را به بایی گرفتار آورد  و آن شخص  بر آن بیماری تحمل و 
صبر کرد، قطعا در پیشگاه خدا مانند پاداش شهید را خواهد داشت.« 
پیش خود گفتم چرا امام)ع( این سخن  را فرمود، با اینکه قبا سخن 
از با و بیماری در میان نبود!  به چه تناسبی این جمله را فرمود؟ با 
امام )ع( خداحافظی کردم و از محضرش بیــرون آمدم و خود را به 
همسفران و دوستانم رساندم. ناگهان احساس کردم پاهایم درد می 
کند، شب را با سختی به ســرآوردم . صبح که شد دیدم پاهایم ورم 
کرده و پس ازمدتی ، ورم شدیدتر شد. به یاد سخن امام )ع( افتادم 
که در مورد صبر بر با سفارش کرد و من آن را مناسب ندانستم. با 
این وضع به مدینه رسیدم، زخم بزرگی در پایم پیدا شد و چرک زیاد 
از آن بیرون آمد. آن چنان دشوار بود که امان را ازمن گرفت، دریافتم 
که امام )ع( آن سخن را برای چنین پیشامدی که برایم رخ می دهد 
فرمود تا با صبر، آرامش خود را حفظ کنم و حدود ده ماه بستری بودن 
این مرض طول کشید. روایت کننده گوید او پس ازمدتی سامتی 

خود را بازیافت  و سپس بار دیگر مریض شد و به آن مرض مرد.

باغ 
کاغذی

              
کتاب» نامه رسان« خاطرات محمود منصوری، اسیر آزادشده 
ایرانی، اثر ساسان ناطقی شــامل 20 فصل به تازگی از سوی 

انتشارات سوره مهر چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
 محمود منصوری پستچی بود، اما به جبهه رفت و اسفند 66 
پس از زخمی شدن در عملیات والفجر 10 به اسارت عراقی ها 
درآمد. وی سوم خرداد 1323 در روستای امامزاده سیدحسن 
مهران به دنیا آمده است.منصوری جانباز 55 درصدی جنگ 

تحمیلی و پدر 8 فرزند است.

 در قسمتی از کتاب» نامه رسان« می خوانیم: »ساعتی بعد افسر 
رفت. احمد دست زد پشت کمر و محوطه آسایشگاه را باال و 
پایین کرد؛ اما کسی برای او سطل نیاورد، برنامه های فرهنگی 
آسایشــگاه به خوبی پیش می رفت. آمار لو دادن اسرا هم تا 
حدودی کم شده بود، اما یک روز حین بازرسی یادداشت های 
چند نفر را دیدند. آنها را آنقدر زدند تا اینکه فهمیدند کارگرها 
مداد را در اختیار بچه ها گذاشــتند. از آن روز سخت گیری 

کردند...«

نامه رسان

بیماری

مکان های خطرناک دنیا در سفر )2(

دانستنی ها

ترس، همه چیز را از ما می گیرد
 وقایعی هســتند که فقــط چون مــا از آنها 
می ترســیم اتفاق می افتند. اگر ترس ما آنها را 
احضار نمی کرد، برای همیشه نهفته می ماندند. 
یقینا تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و 

آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند!

» خویشاوندان دور«
کارلوس فوئنتس 

حرف حساب
هائیتی

در یک دهه اخیر طوفان ها و زلزله های زیادی به هائیتی 
آسیب رسانده اند. بســیار غم انگیز است چنین مناطقی 
که با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند بار ها و بار ها 
مورد چنیــن بایایی قرار بگیرند. نــرخ فقر هائیتی ۷۷ 
درصد اســت که آن را فقیرترین کشور آمریکایی و یکی 
از فقیرترین کشورهای جهان معرفی می کند، اما حتی 
فقیرترین مکان های دنیا هــم اغلب زیبایی های زیادی 
برای ارائه دارند. هائیتی هم جاذبه هــای طبیعی و هم 

نشانه های مشهور و زیبای معماری دارد.
کشورهای فقیر معموال با نرخ باالی جرم و جنایت همراه 
هســتند که هائیتی را برای مســافران نسبتا خطرناک 
می کند. »Cité Soleil« به معنای شهر آفتاب نام زیبایی 
است، اما بزرگ ترین محله فقیرنشین این کشور است که 

جرائم زیادی هم در آن اتفاق می افتد.
)Darién Gap( دارین گپ

زمین هایی که به طــول ۱۵۰ کیلومتر بیــن کلمبیا و 

پاناما کشیده شــده اند، به عنوان خطرناک ترین منطقه 
سفر دنیا شناخته می شود. هر جنگلی خطرات خودش 
را دارد، اما این یکی ترســناک تر از بقیه به نظر می رسد. 
دمای هوای واقعا باال و هوای چنان غلیظی را تصور کنید 
که نفس کشــیدن در آن تقریبا غیرممکن است. همه 
گیاهان مانند درخت نخل چونگا برآمدگی های بســیار 
تیز پوشــیده از باکتری دارند یا موجــودات خطرناکی 
مثل مارهای کشنده، مورچه های آتشین، قورباغه های 
سمی یا مگس های ناقل بیماری که زیر پوست شما تخم 
می گذارند. افراد کمی که هنگام ســفر به این منطقه با 
آنها مواجه می شوید، معموال افراد غیربومی، قاچاقچیان 
مواد مخدر، مهاجرانی که سعی دارند از مرز عبور کنند 
یا گروه های خطرناک شــبه نظامی هستند. تلفن های 
ماهــواره ای و ردیاب های جــی پــی اس در اینجا کار 

نمی کنند؛ بنابراین روی آنها حساب نکنید.
با چنین ویژگی هایی دارین گپ، مقصد توریستی جذابی 

به نظر نمی رسد.
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