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المانیتور: 

الیحه جدید کنگره، برجام را در 
معرض خطر قرار می دهد

در حالی که کنگره به سوی افزایش فشار علیه ایران پیش می رود، 
یکی از کمیته های مهم مجلس نمایندگان آمریکا، الیحه ای را به 
تصویب درآورده است که می تواند توافق هسته ای 2015 ایران و 
1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه آلمان( را در 

معرض خطر قرار دهد. 
پایگاه تحلیلی »المانیتور« با این مقدمه ادامه داد، نظارت قوی بر 
قانون دسترسی ایران به منابع مالی، خریداری هواپیمای تجاری از 
شرکت هایی که با آمریکا تعامل دارند را برای ایران دشوار می کند. 
بر اساس این گزارش، توانمندی ایران برای جایگزین کردن ناوگان  
هوایی فرسوده این کشور، یکی از انگیزه های کلیدی تهران برای 

امضای برجام بوده است.

موضع روسیه در قطعنامه ضد ایرانی 
سازمان ملل

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه هایی در مورد 
نقض حقوق بشر در ایران، ســوریه و کره شمالی تصویب کرد که 

روسیه از هیچ کدام از این اسناد حمایت نکرد.
در قطعنامه 15 صفحه ای در مورد ســوریه که عربستان سعودی 
آن را برای رای گیری ارائه داده بود، وخامت اوضاع جدی در عرصه 
رعایت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه محکوم شده و مقامات 
دمشق به اعمال فشار و قتل شهروندان سوری، حتی با استفاده از 

سالح های کشتار جمعی متهم شده بودند.
108 کشور از این سند حمایت، 17 کشور با آن مخالفت کرده و 58 

کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.
»بشار الجعفری« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، این قطعنامه 
را بخشی از عملیات ریاض و متحدانش برای نابودی سوریه ارزیابی 
کرد. وی اطالعاتی را ارائه داده که بر اساس آن عربستان سعودی 
137 میلیارد دالر برای حمایت از تروریسم در سوریه هزینه و تالش 

کرده تا دولت سوریه را سرنگون کند.

 بقایی به دادگاه نرفت
روز گذشته  سومین جلســه دادگاه حمید بقایی در شعبه 1057 
دادگاه کیفری دو اســتان تهران به ریاست قاضی حیدری برگزار 
شد، اما حمید بقایی در جلسه دادگاه حاضر نشد.  الزم به ذکر است  
وکیل مدافع بقایی در نامه ای خطاب به رییس دادگاه اعالم کرده 
بود که تا تمام ایرادات کیفرخواست موکلش رفع نشود، بقایی در 

دادگاه حاضر نمی شود.

 طرح تقویت بسیج 
توسط مجلسی ها اصالح شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته طرح 
تقویت بسیج مستضعفین را که از سوی شورای نگهبان با ایراداتی 

مواجه شده بود، مجددا بررسی کردند.
نمایندگان جهت برطرف شدن ایراد دیگر شورای نگهبان در تبصره 
2 ماده ۴، طرح تقویت بسیج مستضعفین مصوب کردند که دولت 
»می تواند« در اجرای اصل 151 قانون اساسی و به منظور ارتقای 
سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در 
جغرافیای هر شهرستان با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای 
آموزش نظامی و اجرای رزمایش ها در اختیار بسیج مستضعفین 

قرار دهد.

کافه سیاست

بین الملل

احتمال کودتا در زیمبابوه؛ 

خودروهای زرهی ارتش 
راهی پایتخت شدند

ســاعاتی بعد از هشــدار فرمانده ارتش زیمبابوه در 
مورد تحوالت سیاسی این کشور، خودروهای زرهی 
ارتش راهی پایتخت شده اند. منابع محلی از حرکت 
خودروهای زرهی ارتش زیمبابوه به سمت »حراره« 
خبر دادند. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان 
می دهد که برخی از این خودروها جاده های منتهی 
به پایتخت را مسدود کرده و مانع تردد شده اند. هنوز 
دلیل این اقدام ارتش مشخص نیست، اما برخی منابع 
این اقدام را مقدمه »کودتا« یا نمایش قدرت ارتش با 
هدف فشار بر دولت توصیف کرده اند. رسانه های محلی 
همچنین نوشته اند که خودروهای نظامی ساختمان 

تلویزیون دولتی این کشور را محاصره کرده اند.

به نقل از رسانه غربی: 

بن سلمان، عربستان را به 
فروپاشی سوق می دهد

وبگاه آمریکایی نوشت که محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی با سیاســت های جدید خود عربستان را به 
سمت فروپاشی سوق می دهد. هافینگتون پست در 
گزارش خود بعید ندانســت که سیاست های جدید 
سلمان بن عبدالعزیز، شاه و محمد بن سلمان، ولیعهد 
ســعودی به فروپاشی سیاســی، اقتصادی و نظامی 
عربستان منجر شود.هافینگتون پست با هشدار درباره 
»نتایج روند پاکسازی در داخل عربستان« افزود: انگار 
عربستان به اندازه کافی دغدغه در خاورمیانه ای که 
شاهد تحوالت سریع است، ندارد که با بازداشت 11 
امیر و وزیر ســابق، بحران دیگری را برای خود ایجاد 

کرده است.
وزیر خارجه لبنان:

 بازگشت »سعد الحریری« 
در اولویت ماست

وزیر خارجه لبنان که ســفر دوره ای خود به اروپا در 
تالش برای تبیین دیپلماسی لبنان درباره تحوالت 
سیاسی این کشور را آغاز کرده است، تاکید کرد که 
بازگشت »سعد الحریری« نخست وزیر مستعفی لبنان 

به کشورش از اولویت برخوردار است.
»جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان، استعفای سعد 

الحریری و اعالم آن از عربستان را مبهم خواند.

حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور اسالمی ایران روز 
گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به وقوع زلزله در منطقه 
غرب کشور و کرمانشاه اظهار کرد: زلزله شدیدی که با قدرت 
و بزرگی 7.3 ریشتر در کرمانشاه به وقوع پیوسته، کمتر سابقه 
داشته است. وقوع چنین زلزله ای در هر کشوری خطرناک بوده 
و مشکالت زیادی به همراه دارد و در کشورمان نیز این زلزله 
خسارات زیادی به خصوص در روستاها به همراه داشته است.

وی پیشــگیری و مقابله با خطرات ناشــی از زلزله را وظیفه 
همگانی توصیــف کرد و گفــت: اینکه خانه ســاخته خود 
مردم در منطقه ســرپل ذهاب ســالم مانده و در مقابل یک 
ســاختمان دولتی فرو ریخته، نشــان دهنده وقوع فساد در 
این زمینه اســت و مشخص اســت که در بخش پیمانکاری 
ساخت و ساز فساد وجود داشــته است.روحانی تصریح کرد: 

حوادثی مانند زلزله درســی برای همه ماســت که چگونه 
همدیگر را یاری کــرده و با همدیگر باشــیم.رییس جمهور 
با قدردانی از همدردی و کمک هــای خودجوش ملت ایران 
به هموطنــان زلزله زده ، گفــت: در چنین مواقعی بســیار 
مهم اســت که روحیه بــرادری و اخوت و عشــق به وطن و 
اســالم را بیش از پیش نمایان ســازیم و در این راستا مردم 
 غیور، قهرمان، شــجاع و پهلوان اســتان کرمانشاه پیشگام 
بودند.روحانــی همچنین با تشــکر از تالش هــا و فداکاری 
همه دســتگاه های دولتــی و نظامی که به صحنــه امداد و 
کمک رسانی وارد شــدند، گفت: در جریان بازدید از مناطق 
زلزله زده صحنه هایی از ایثار و فداکاری مردم دیدم که بسیار 
دلگرم کننده بود و در یک نمونه در بیمارستان آیت ا... طالقانی 
در چند روز گذشته حدود 300 عمل جراحی انجام شده و از 

چهره پزشکان و پرســتاران کامال مشخص بود که شبانه روز 
و بدون اســتراحت مشغول امدادرســانی بودند و این بسیار 
ارزشمند است.روحانی با اشــاره به نیاز حدود 30 هزار خانه 
شهری و روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه برای بازسازی و 

ترمیم، گفت: همه باید در این زمینه کمک کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط حساس 
منطقه و لزوم هوشیاری در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: 
امروز شرایط منطقه از هر زمان دیگری حساس تر شده است و 

ضرورت دارد در مقابل آن هوشیار باشیم.
روحانی خاطر نشان کرد: باید در کنار قدرت ملی، وحدت ملی 
را هم مستحکم کنیم، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
وحدت و همدلی هســتیم و باید از حوادثی مانند زلزله برای 
وحدت بیشتر اســتفاده کرد نه برای تفرقه و ایجاد اختالف و 
دودستگی. وقوع حوادثی طبیعی میز محاکمه نیست که در 
آن همدیگر را پای آن کشــانده و به محاکمه بکشانیم، بلکه 
چنین اتفاقاتی زمان یاری و کمک و همدلی بیشــتر مردم و 

انسجام و وحدت است.
رییس جمهور اظهار داشت: ایجاد اختالف بین شیعه و سنی و 
اقوام و قومیت های مختلف از توطئه های دشمنان است و باید 
در مقابل آن، برای وحدت هر چه بیشتر اقوام و مذاهب تالش 
کنیم.روحانی امید به آینده و تقویت آن را مورد تاکید قرار داد 
و گفت:  اگر امید و اعتماد عمومی تضعیف شود، حتما شکست 
خواهیم خورد. اسالم دین امید است و یأس از رحمت خدا از 
گناهان کبیره محسوب شده و باید به هموطنان خود حسن 
ظن داشته باشیم؛ چرا که دین و مذهب ما الهام بخش روحیه 
امید خواهد بود. روحانی پیروی از راه و روش پیامبر اسالم)ص( 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: حکومت پیامبر اســالم)ص( 
آزادترین، بهترین و سالم ترین حکومت در آن روزگار بود که در 
آن عدالت و احترام به حقوق انسان ها، مورد توجه قرار داشت.

در حکومت پیامبر)ص( همه اهل مدینه و اهل کتاب، احساس 
آزادی و امنیت می کردند و هیچ جایی مثل مدینه و مکه نبود 
که در آن اهل کتاب احساس امنیت داشته باشند. در حکومت 
پیامبر)ص( حتی کسانی که در دل خود اسالم را قبول نداشتند 
و پیامبر اســالم)ص( به خوبی از آن آگاهی داشت، اما با این 
حال با همه آنها برخورد محترمانه ای داشت و آنها از بیت المال 

استفاده می کردند.
روحانــی در پایــان افــزود: در ســایه امیــد، وحــدت و 
 آینــده درخشــان، به وظیفــه ملــی و دینی خــود عمل

 خواهیم کرد.

 مهر:رییس  جمهور گفت: وقوع حوادث طبیعی، میز محاکمه نیســت که پای آن، همدیگر را محاکمه 
کنیم، بلکه در زمان وقوع چنین اتفاقاتی، یاری رساندن و کمک و همدلی و انسجام و وحدت در اولویت است.

در میان اوج تنش در جبهه شــمالی و جنوبی و اخبار متعدد 
در مورد احتمال رویارویی نظامی جدید بین حزب ا... لبنان 
و رژیم صهیونیســتی، منابــع امنیتی بلندپایــه در تل آویو 
فاش کردند کــه گادی ایزنکوت، رییس ســتاد ارتش رژیم 

صهیونیســتی در یکی از کشــورهای اروپایی با ژنرال ژوزف 
دانفورد، رییس ستاد ارتش آمریکا دیدار کرده است.

محور گفت وگو بین این دو در خصوص نقش رو به رشد ایران 
در منطقه وبرنامه ریزی برای تشکیل پایگاه هوایی و زمینی 

در خاک سوریه متمرکز بود.
در همین ارتباط »رانی دانیل« کارشــناس مســائل نظامی 
در شــبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیســتی گفت: به نظر 
می رسد در دو هفته اخیر رخدادهای جدیدی در منطقه به 
وقوع پیوست و در پی آن این نشست به طور غیرمنتظره بین 
دانفورد که عمال فرمانده ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو( است و آیزنکوت برگزار شد.

نشست محرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران

دیدگاه

سید مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اظهار کرد: باید 
مواظب باشــیم که هویت ملی ما دستخوش تغییر نشود. 
بعضی از افراد نسبت به این هویت درکی ندارند؛ نه به این 
معنا که بخواهند در مذهبی بودن افراط کنند بلکه شناختی 
از هویت ملی ندارند.سید مصطفی هاشمی طبا، کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه 
»باید به مــردم وعده های شــدنی داد«، اظهار کرد: یکی 
دیگر از مشکالتی که از ابتدای شکل گیری انقالب اسالمی 
گریبانگیر جامعه بوده است، تمایالت پوپولیستی برخی 
مسئوالن است. آیا درست است که به مردم وعده های تو 
خالی و غیر واقعی داد؟ ما تنها یاد گرفته ایم وعده دهیم در 
حالی که یاد نگرفته ایم نیروهای بالقوه خود را به نیرو های 
بالفعل تبدیل کنیم. بزرگ کردن و رشد دادن اقتصاد را یاد 
نگرفته ایم و با این روش ها به نتیجه مطلوب نمی رسیم.اگر 
بخواهیم با همین روند پیش برویم، طولی نخواهد کشید 

که سرزمین مان خسارت زیادی می بیند. 

حســن کامران، عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور ، اشــرافی گری را یکی از آفات نظام اسالمی در 
مبارزه با استکبار دانست و اظهار کرد: حاکمان باید دست 
از اشــرافی گری بردارند و مانند مردم زندگی کنند، هیچ 
مسئولی در تهران ساکن محله شوش یا مولوی و مناطق 
 پایین شــهر نیســت و اکثر آنان قیطریه نشین هستند

 در صورتی که بیت مقام معظم رهبری حوالی میدان حر 
است. اگر مسئوالن ما همچون سال 58 انقالبی بشوند، 
بین مردم و مســئوالن پیوند عاطفی برقرار خواهد شد؛ 
چراکه اکنون مسئوالن هستند که از مردم فاصله گرفتند 
و هنوز امثال شهید حججی و شــهدای مدافع حرم که 
سال های انقالب را درک نکردند، مانند سال های جنگ 

تحمیلی جانفشانی می کنند.
وی با انتقاد از پدیده آقازادگی در حکومت اسالمی تصریح 
کرد: اکنون وضعیت از آقازادگی گذشــته و به برادرزاده، 

خاله زاده، عموزاده و عمه زاده رسیده ایم. 

هاشمی طبا:

 باید به مردم وعده های شدنی 
داد

حسن کامران: 

 اشرافی گری و آقازادگی
 دو آفت حکومت اسالمی است

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری: 

جاده صاف کردن برای آمریکا و 
فرانسه، خیانت است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

 عربستان،  داعش را 
پشت سرگذاشته است

عضو هیئت رییســه مجلس خبــرگان رهبری بــا ابراز 
خرســندی از نابودی داعش در منطقــه، گفت: ائتالف 
غربی ها برای نابودی داعش عوام فریبی بوده و این گروهک 
تروریستی با تالش صادقانه نیروها و دولت های عراقی و 
ایرانی در حال نابودی اســت.آیت ا... سید احمد خاتمی 
افزود: داعش که قصد داشت دولت عراق و شام را تشکیل 
دهد، به فضل الهی از صحنه روزگار محو شده و یک خطر 

از بیخ گوش بشریت رد می شود. 
وی با تاکید بر اینکه عده ای می خواهند جاده صاف کن 
دشمنان باشند و جاده صاف کردن برای آمریکا و فرانسه 
خیانتی بزرگ است، بیان کرد: جامعه دینی باید مقتدر و 
توانمند باشد تا دشمنان از آن حساب ببرند و البته در کنار 

دوستان نیز با مهربانی رفتار کند. 
وی، معنویت را از ویژگی های دیگر جامعه اسالمی برشمرد 
و ادامه داد: اگر معنویت را از جامعه اسالمی حذف کنیم، 
دیگر این جامعه، اسالمی نیست و یک جامعه سکوالر است. 

معاون نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در جلســه 
تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی در کمیته ســوم حقوق 
بشر سازمان ملل، از عربســتان به دلیل نقض فاحش 

حقوق بشر انتقاد کرد.
اســحاق آل حبیب در ســخنرانی خود در این کمیته 
افزود: عربستان ســعودی بیشــتر از مجموع القاعده، 
 داعش و جبهه النصره در جهان، در یمن کودک کشی 

می کند. 
وی تاکید کرد که حضور رژیم ســعودی به عنوان یک 
شریک جنگ علیه تروریسم مایه تمسخر حقوق بشر، 

انسانیت و عدالت و صلح است.
نماینده ایران ادامه داد: عربســتان ســعودی قاتل بد 
کودکان است که چندی پیش به یک قاتل خوب کودکان 
ترفیع درجه یافته و کودکان بی شماری را در یمن به قتل 
رسانده که از مجموع کشــتار القاعده، داعش و النصره 

بیشتر است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد که وزیر نفت برای ارائه توضیحاتی 
در خصوص قرارداد توتال و احتمال انصراف این شرکت از توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی در کمیسیون حاضر می شود. فریدون حسنوند با اشاره به اینکه 
مدیرعامل شرکت توتال از احتمال بازنگری در این قرارداد با ایران به دالیل 
حقوقی و تغییر رژیم تحریم ها خبر داده است، اظهار داشت: در مصاحبه های 
قبل و بعد از انعقاد قرارداد توتال، به وزارت نفت هشدارهای الزم داده شد و 
تاکید داشتیم که در قرارداد تحریم ها موضوع فوری در نظر گرفته نشود که 
البته چنین اتفاقی رخ داد. رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با این حال شرکت توتال اعالم می کند که خود را با سیاست های 
آمریکا تنظیم می کند و اگر بخواهد از قرارداد خارج شــود زودتر این کار را 

انجام می دهد تا خسارت کمتری را پرداخت کند.

 در جلسه علنی روز گذشته قوه مقننه پس از نطق جواد کریمی قدوسی، نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی که اشاره ای به نطق میان دستور 
روز دوشنبه مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس داشت و مباحثی درباره 
فتنه سال 88 بیان کرد، جمعی از نمایندگان اصالح طلب مجلس به کریمی قدوسی 
اعتراض کردند.مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه را 
برعهده داشت گفت: من تنها حدیثی از حضرت علی )ع( می گویم و بحث دیگری را 
مطرح نمی کنم.پس از اظهارات پزشکیان ، حاجی بابایی، نماینده همدان و محسن 
کوهکن، نماینده شهرستان لنجان با قرار گرفتن در مقابل جایگاه هیئت رییسه به 
مسعود پزشکیان یادآوری کردند که نمی تواند پاسخ اظهارات کریمی قدوسی را 
بدهد.مسعود پزشکیان زمانی که با اعتراض نمایندگان مواجه شد گفت: من جوابی 

نمی دهم و آنچه که روز دوشنبه گفته ام محکم و مستدل است.

 اظهارات مدیرتوتال 
برای زنگنه دردسر شد

 درگیری لفظی پزشکیان
 و کریمی قدوسی

بدین وسیله اعضاء هیئت مدیره از کلیه سهامداران یا نماینده قانونی آنها در شرکت چاپ نوآوران توحید )سهامی خاص(دعوت به عمل می 
آورد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  9 صبح و 10 صبح   که در روز سه شنبه  تاریخ:  09/14/ 1396 به نشانی : اصفهان  خیابان  

توحید میانی روبروی بانک پاسارگاد بن بست شقایق پالک 1   تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
در خصوص دستور جلسه :  مجمع عمومی فوق العاده

1- نقل وانتقال سهام
 2- اصالح ماده 37 اساسنامه
 3- اصالح ماده 23 اساسنامه

 4- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده  باشد.

آگهی دعوت شرکت چاپ نوآوران توحید )سهامی خاص( 

با تشکر هیئت مدیره

ثبت شده به شماره 18544   و شناسه ملی 10260394456

بدین وسیله اعضاء هیئت مدیره از کلیه سهامداران یا نماینده قانونی آنها در شرکت چاپ نوآوران توحید )سهامی خاص(دعوت 
به عمل می آورد تا در جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ســاعت 11 صبح  که در روز سه شنبه تاریخ:  09/14/ 1396 

به نشانی :  اصفهان  خیابان  توحید میانی روبروی بانک پاسارگاد بن بست شقایق پالک 1   تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
در خصوص دستور جلسه :  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

1-انتخاب مدیران 
 2-انتخاب بازرسین

 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
4 -  اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  باشد

آگهی دعوت شرکت چاپ نوآوران توحید )سهامی خاص( 

با تشکر هیئت مدیره

ثبت شده به شماره 18544   و شناسه ملی 10260394456

شلیک نیروهای ارتش سوریه به مواضع 
تروریست ها در حومه شرقی دیرالزور

عکس روز

گالیه روحانی از بیان اختالفات تفرقه انگیز؛

»زلزله« میز محاکمه و ایجاد اختالف   نیست
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،230،000 ریال)طرح جدید(

6،970،000 ریالنیم سکه

3,947,000 ریالربع سکه

2,580,000 ریالسکه یک گرمی

1،259،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع کفی کفش

 21,000
تومان

پاشنه مردانه فوت کر 
 Double Colour مدل

Heel Cushion

مدیر شرکت هواپیماسازی ای.تی.آر گفت: این شرکت قصد 
دارد تا پایان سال جاری میالدی هشت فروند هواپیمای دیگر به 
ایران تحویل دهد. کریستین شرر اعالم کرد: سفارشات جدید 
ثبت شده توسط این شرکت ممکن است به میزان ۵۰ درصد 

از هواپیماهای تحویلی آن در سال ۲۰۱۷ فراتر برود و نسبت 
ثبت سفارش به تحویل هواپیما توسط این شرکت را از کمتر 
از نیم در ســال ۲۰۱۶ به ۱.۵ در سال جاری افزایش دهد. وی 
گفت: این شرکت که به صورت مشترک متعلق به شرکت های 

ایرباس و گروه لئوناردوی ایتالیاست، انتظار دارد بتواند در سال 
۲۰۱۷ و پس از آن تعداد تحویل هواپیما به مشــتریان را طی 
۸۰ فروند ثابت نگه دارد. شرکت ای تی آر که در حال رقابت با 
شرکت کانادایی بمباردیر است امسال در میزان سفارشات ثبت 
شده عملکرد بهتری داشته است. سال گذشته ای تی آر تنها 
۳۶ سفارش برای ساخت هواپیما گرفته بود که پایین ترین رقم 
در ۷ سال گذشته محسوب می شد.شرر در حاشیه نمایشگاه 

هوایی دوبی به خبرنگاران گفت: شرکت قصد دارد سطح تولید 
خود را در حد ۸۰ فروند در سال نگه دارد تا به توازن بازار کمک 
کند.وی همچنین گفت: ای تی آر بعد از تحویل ۶ فروند هواپیما 
به ایران از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون که در چهارچوب 
مجوزهای صادر شــده از ســوی دولت آمریکا صورت گرفته، 
قصد دارد تا پایان سال ۸ فروند هواپیمای دیگر را به این کشور 

تحویل دهد.

مدیر شرکت هواپیماسازی ای.تی.آر خبر داد:

تحویل ۸ هواپیمای ای.تی.آر جدید به ایران تا ۲ ماه آینده

خبر

بازار

مدیرآبفار اردستان:

مشترکان آبفای روستایی اردستان ۲ 
میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بدهکارند

مدیر آبفای روســتایی شهرستان اردســتان گفت: مانده بدهی 
مشــترکان روســتایی امور آبفار اردســتان بالغ بــر ۲میلیارد و 

۸۵۰میلیون ریال است.
رضا دهقان با اشــاره به پایان عملیات اجرایــی اصالح و تعویض 
شبکه داخلی روستای امیرآباد به طول ۳ هزار و ۲۰۰ متر و با صرف 
اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریــال با هدف جلوگیری از پرت آب 
اظهار داشت: این طرح، با مشارکت دهیاری و بخشداری زواره انجام 
شده است. وی با اشاره به تعویض خط انتقال روستای جعفرآباد به 
طول ۲ هزار و ۲۰۰ متر و روستای شــمس آباد اردستان به طول 
یک هزار متر با صرف اعتباری بالغ بر 9۰۰ میلیون ریال به صورت 
مشــارکتی با همکاری دهیاری و بخشــداری مرکزی اردستان 
تصریح کرد: همچنین اصــالح و تعویض شــبکه دامداری های 
روستای حسین آباد به طول یک هزار و ۲۰۰ متر، با صرف اعتباری 
 بالغ بر ۲۱۰ میلیون ریال با کمک بخشــداری زواره انجام شــده

 است.
مدیرآبفای روستایی شهرستان اردستان، به آغاز عملیات ساخت 
مخزن ۱۰۰مترمکعبی روســتای شــیرازان اردســتان به دلیل 
فرسودگی و تامین آب شهرک جدید این روستا اشاره کرد و افزود: 

هزینه اجرای این طرح بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال است.
وی با بیان اینکه مانده بدهی مشترکان آبفای روستایی شهرستان 
اردستان بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال است، گفت: ۱۱هزار 
و ۲۰۰ مشترک آبفای روستایی در شهرستان اردستان وجود دارد.

 29,000
تومان

کفي کفش زنانه 
Foot�  فوت کر مدل
 Care PU Insole

 63,700
تومان

کفی طبی پی ام 
B921 بی مدل

سکه و طال

جمعی از بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت 
نشدن حقوق مهرماه خود، مقابل استانداری تجمع کردند.

در این اجتماع بزرگ ۳۰۰ نفر از بازنشســتگان صنعت فوالد خواســتار 
رسیدگی به مشــکالت درمانی و حقوقی خود از مســئوالن استانداری 
اصفهان شدند.همچنین معترضان در این تجمع با سردادن شعار نیروی 
انتظامی حمایت، اعالم کردند بازنشسته رسمی کشور با ۳۰ سال سابقه 

خدمت، امروز با تاخیر حقوق دریافت می کند.
به گفته یکی از بازنشســتگان معترض،  پرداخت حقوق بازنشســتگان 
ذوب آهن ۱۰ آبان اعالم شده بود درحالی که با گذشت دوهفته از موعد 
مقرر هنوز پرداخت نشده است. معترضان می گویند چرا به مشکالت این 
قشر صنعتگر کشور رسیدگی نمی شود. 4۶ هزار نفر، بازنشسته شرکت 

ذوب آهن هستند که حقوق خود را با تاخیر دریافت می کنند.

تجمع 3۰۰ بازنشسته 
ذوب آهن مقابل 

استانداری

نخستین بار در استان اصفهان، هزار و ۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت فراگیر 
اشتغال زایی برای اجرای طرح های کشاورزی، صنعت و خدمات اختصاص 
یافت. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: این میزان تسهیالت به منظور توسعه فعالیت در بخش های 
کشاورزی، صنعت و خدمات در قالب اجرای طرح تکاپو، برای نخستین بار 
در استان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.کمال الدین میرهادی بااشاره 
به اینکه سود این تسهیالت بر اساس سود متعارف بانکی محاسبه می شود 
افزود:کارفرمایان اقتصادی استان می توانند با ۲۰تا۳۰درصد آورده خود، 
از این تسهیالت به منظور اجرای طرح های اشتغال زایی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه اعطای این تســهیالت به متقاضیان تا پایان برنامه 
ششم توســعه ادامه دارد گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش 

از 4۰درصد متقاضیان تسهیالت فراگیر اشتغال زایی را دریافت کنند.

اختصاص هزار و 
۶۰۰میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال زایی

بامسئوالن

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: بیش از 
۵۰ درصد کشاورزان اصفهان هنوز مطالبات گندم خود را از 

دولت طلبکار هستند.
اسفندیار امینی با انتقاد از اینکه حدود ۵ ماه قبل کشاورزان 
گندم های برداشــت شــده را به دولت تحویل داده اند، اما 
هنوز میزان قابــل توجهی از وجوه گندمــکاران پرداخت 
نشده است اظهار داشت:  براساس قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی، دولت باید هزینه تاخیر خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی را پرداخت کند.
وی افزود: در گذشته  وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون 
خرید تضمینی محصوالت، زمانی اقدام به خرید می کرد که 
کشاورز به محض فروش محصوالت خود پس از گذراندن 
عملیات دفتری، هزینه   محصوالت را دریافت می کردند؛ اما 
در سال های اخیر هزینه  محصوالت تحویلی کشاورزان به 

دولت با تاخیر چندین ماهه پرداخت می شود.
مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان بیان کرد: 
ما در این مســائل هنوز دچار مشکل هستیم، اما متاسفانه 
کارها در مسیر صحیح خود انجام نمی شود. گندم محصولی 
نیست که بگوییم تازه در کشور کاشته می شود، بلکه زمان 
کاشت و برداشت آن مشخص است و باید اعتبارات الزم آن 
از قبل توسط دولت و در مجلس تعیین شود تا وزارت جهاد 

کشاورزی بتواند اقدامات قانونی آن را اجرایی کند.  
وی با گالیــه از اینکه متاســفانه قانون خریــد تضمینی 
محصوالت کشاورزی گندم، جو، ذرت و برنج درست اجرا 
نمی شود، گفت: براســاس قانون باید نرخ خرید تضمینی 
گندم قبل از فصل کشت محصول اعالم شود؛ اما اکنون با 
آغاز زمان کشت گندمکاران هنوز نرخ ها تعیین نشده است.

امینی اظهار داشت: اگر چه کشاورزان از وجوهی که برای 
خرید محصوالت خود دریافت می کنند ناراضی اند، اما بیش 
از آن نسبت به پرداخت نشدن به موقع پول خود گالیه مند 

هستند.
وی افزود: حداقل قیمت خریــد تضمینی، مطابق قانون و 
آیین نامه دولت تعیین می شود که باید زمان اعالم آن قبل 

از فصل کشت باشد.

استاندار اصفهان، بازاریابی صنعت گردشگری، تکمیل 
قطار سریع السیر اصفهان - تهران و تامین منابع آبی و 
برطرف شدن مشکل کمبود آب در این استان را در صدر 

برنامه های مدیریت استان اعالم کرد.
محسن مهرعلیزاده در دیدار با اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان، 
افزود: اســتان اصفهان با مشــکالت متعددی مواجه 
اســت؛  بنابراین باید بروکراســی اداری را به حداقل و 
روحیه خدمت رســانی را به حداکثر برسانیم و با اتکا به 
توانمندی های داخل و تقویت سرمایه گذاری خارجی، 

در راستای حل مشکالت و توسعه استان گام برداریم.
وی با اشاره به افزایش ورود گردشگران خارجی به این 
استان و کسب موفقیت در زمینه بازاریابی گردشگری 
تاکید کرد: باید در بخش ســاخت مسکن و هتل های 
بزرگ براساس استانداردهای بین المللی فعالیت کنیم. 
اســتاندار، از اصفهان به عنوان اســتانی پر ظرفیت با 
مردمانی با فرهنگ، متدین، آگاه و هنرمند نام برد و افزود: 
امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی برای اصفهان باشم و در 
این راستا توقعات و انتظارات مدیران، بار مسئولیت من 

را سنگین تر می کند.
مهر علیزاده با اشاره به ســوابق اجرایی خود طی چهار 

دهه، اضافه کرد: انتظار دارم در ابعاد اقتصادی کارهای 
بیشتری انجام شود. 

وی بابیان اینکه مشکالت اصفهان بیشتر از آن چیزی 
است که در اذهان وجود دارد، تصریح کرد: نرخ بیکاری 
این اســتان ۲ درصد باالتر از متوسط کشــور است و 
بسیاری از صنایع بزرگ اصفهان که در کشور از گذشته 
معروف بوده اند با مشکالتی مواجه شده و زاینده رود به 
عنوان ستون فقرات این استان خشکیده است. استاندار 
اصفهان افزود: با وجود این مشکالت باید بسیار کار کرد 
و با اجرای طرح های جدید به موفقیت دست یافت. وی 
تاکید کرد: اصفهان همان گونه که در بیشــتر حوزه ها 
پیشتاز و پیشگام بوده است، باید در توسعه و دستیابی 
به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیز الگو و نمونه باشد.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

تکمیل قطار سریع السیر اصفهان - تهران و آب؛ اولویت های استان 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

۵۰ درصد کشاورزان اصفهان در انتظار پرداخت مطالبات گندم

اعزام گروه های عملیاتی 
آبفای اصفهان به غرب

گروه های عملیاتــی آبفای اصفهــان به منطقه 
زلزله زده غرب کشور اعزام شدند.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: این شرکت،  ۱4گروه  عملیاتی و تعمیرات 
به همــراه تمامی تجهیزات و اتصــاالت مربوط را 
به منظور اصالح خطوط انتقال،شبکه های توزیع 
و انشــعابات آب، به منطقه زلزله زده غرب کشور 

اعزام کرد.
هاشم امینی افزود: مدیر بهره برداری از تاسیسات 
تامین و توزیع آب و مدیرکنترل کیفی شــرکت 
آب و فاضالب اســتان، به دلیل سرعت بخشــی 
به اجرای عملیات تعمیــرات و احتمال گل آلود 
شدن آب آشامیدنی غرب کشــور، به همراه مواد 
ضدعفونی کننده شامل پلی الکترولیت و پرکلرین 
برای  رفع کدورت و سالم سازی آب به این منطقه 
اعزام شدند. وی گفت: عالوه بر گروه های عملیاتی  
و همراهی متخصصان و مهندسان اصالح شبکه آب 
و خطوط انتقال و انشعابات،گروه های  پشتیبانی 

هم به این منطقه اعزام شدند.

احداث راه های دسترسی 
به آزادراه  شیراز-اصفهان

مدیرعامل شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور گفت: مهم ترین مسئله احداث 
آزادراه شــیراز-اصفهان این اســت که در منطقه 
تغییــرات زیــادی صــورت خواهد گرفــت و ما 
باید برای احــداث راه های دسترســی خروجی 
 و ورودی بــه آزادراه، پیش بینــی الزم را انجــام 

دهیم.
خیراله خادمی در حاشیه بازدید از قطعه ۷ پروژه 
در دست اجرای آزادراه شــیراز-اصفهان، اظهار 
داشــت: با بازدیدهایی که انجام شــد امیدواریم 
بتوانیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که وضعیت بهتری 

نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی بیــان داشــت: امیدواریم بتوانیــم با کمک 
مســئولین و کســب نظر از اســتانداری فارس و 
مدیرکل راه و شهرسازی استان به یک تفاهم نظر 
برسیم و راه های ارتباطی ورودی و خروجی آزادراه 
را به گونه ای طراحی و اجرا کنیــم که باعث گره 
ترافیکی و مشکالت برای آزادراه شیراز – سپیدان 

نشود و تردد به سهولت انجام گیرد.

حال اینکه در ۶ ماه اول ســال تنها نزدیک به 4 درصد از این 
رقم به عنوان وام در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفته است. 
همین روند ُکند ارائه تسهیالت باعث شد تا »ولی ا... سیف« 
رییس بانک مرکزی، از شورای پول و اعتبار بخواهد راهکاری 
برای تسریع روند پرداخت تســهیالت بانکی به بخش های 

اقتصادی به ویژه تولید بیندیشد.
درحالی که در اقتصاد بانک محور کشــورمان، رشد و توسعه 
اقتصاد بدون استفاده از منابع بانکی امکان پذیر نیست، نظام 
بانکی گویا رغبت یا توان زیادی برای اجرای این رسالت خود 
یعنی حمایت از تولید و کمک به اقتصاد ندارد و امروز برخی 
کارشناسان بر این باور هستند که بانک ها نه تنها عامل توسعه 

نیستند، بلکه خود به مانع توسعه تبدیل شده اند.
ورود بخش عمده ای از منابع بانکی به بازارهای واسطه ای و 
بنگاه داری بانک ها، اعطای تسهیالت به شرکت های اقماری 
خود و ارائه وام های بین بانکی، از مصادیق مانع تراشی بانک ها 
برای توسعه بنگاه های مولد هســتند؛ اما در این بین از همه 
مهم تر روند ســخت و طوالنی پرداخت تسهیالت به فعاالن 
اقصادی است؛ به طوری که پشــت سر گذاشتن این مراحل 
طوالنی و باال بودن نــرخ بهره بانکی باعث شــده تا فعاالن 

اقتصادی عطای حمایت بانک ها را به لقایش ببخشند.
از سوی دیگر نرخ ســود بانکی در بخش سپرده هم تا پیش 
از دستورالعمل های سختگیرانه بانک مرکزی، رقمی باالی 

۲۰درصد بود که همین بهره بی ریسک، حاشیه امنی را برای 
سرمایه گذاری در بخش سپرده های بانکی ایجاد کرده بود و 
مسائلی چون تمایل سرمایه گذاران به سمت سپرده گذاری 
در بانک ها تا ورود به بازارهــای پیش بینی ناپذیر اقتصادی 

را ایجاد کرد.
اوایل امســال بود که بانک مرکزی در راســتای حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوســط، اولویت های تامین مالی سال 
9۶ را به شــبکه بانکی ابالغ کرد. براســاس دســتورالعمل 
سیاست گذار پولی، در ســال جاری، امسال با هدف استمرار 
رونق تولید، حفظ اشــتغال فعلی، ایجاد اشــتغال جدید و 
افزایش رشد اقتصادی کشــور، پیش بینی شده تا ۳۰ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود.
براساس دستور بانک مرکزی، نظام بانکی تا پایان امسال باید 
۲۰ هزار میلیارد تومان به ســرمایه در گردش و تامین مالی 
طرح های نیمه تمام و همچنین۱۰ هزار میلیارد تومان برای 
بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی )که توجیه فنی، مالی 

و اقتصادی دارند( ارائه کند.
درحالی که هفتمین ماه از ســال را پشت ســر می گذاریم، 
آخرین آمارها نشــان مــی دهد کــه در ۶ ماه اول ســال، 
۳/9۶درصد از تســهیالت ۳۰ هزار میلیارد تومانی ابالغیه 
بانک مرکزی، به فعالیت های اقتصادی از جمله رونق تولید و 

بنگاه های تولیدی اختصاص یافته است.
قطعا پرداخــت 9۶ درصد مابقی این تســهیالت در ۶ ماهه 
دوم سال بعید به نظر می رسد؛ این در حالی است که توسعه 
اقتصاد بدون حمایت نهادهای پر قدرت مالی مانند بانک ها 
امکان پذیر نیست. در حالی که صف تقاضای فعاالن اقتصادی 
برای دریافت تسهیالت بانکی، بلند و طوالنی است، گویا بانک 
ها ترجیح می دهند منابع خود )که همان سپرده های مردم 
است( را صرف رونق شرکت های اقماری و توسعه بنگاه داری 
خود کنند. به همین دلیل است که نقش بانک ها در توسعه 
اقتصاد به حداقل رســیده و بــرای تامین منابــع و جبران 
زیان ســرمایه گذاری در بازارهایی مانند مسکن، حاضر به 
ارائه تسهیالت به اقتصاد کشــور با نرخ سود رسمی کمتر از 

۱۸درصد نیستند.

    ایرنا: یکی از ماموریت های نظام بانکی برای رشد و رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال زایی، حمایت 
از بنگاه های مولد است و از این رو بانک مرکزی، بانک های کشور را مکلف به پرداخت 30 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت تا پایان امسال به بخش های مختلف اقتصاد کرده است.

تحقق 4 درصدی ماموریت بانک ها در حمایت از تولید

کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای زلزله زدگان غرب کشور 
اجرای دو اقدام مهم را به تصویب رســاند. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، به دنبال وقوع زلزله در استان های غربی 
کشور و وارد آمدن خسارات به این مناطق، کمیسیون اعتباری 
بانک مرکزی در جلسه فوق العاده خود اجرای دو اقدام از سوی 
نظام بانکی را تصویب کرد.براســاس مصوبه اول کمیسیون 

اعتباری، به اســتناد »قانون تســریع در بازســازی مناطق 
آســیب دیده در حوادث غیرمترقبه مصوب ۱9 /۰۳ /۱۳9۲« 
مقرر شد شبکه بانکی نسبت به امهال تمام تسهیالت اعطایی 
قبل از وقوع حادثه به افراد آســیب دیده )اعــم از تولیدی و 
غیرتولیدی، در شهرها و روســتاها( به مدت دو سال از تاریخ 
وقوع حادثه اقدام کند و سود متعلقه توسط دولت تامین  شود. 

واحدهای آسیب دیده مشــمول این مصوبه، با معرفی ستاد 
حوادث غیرمترقبه به بانک عامل می توانند از شــرایط امهال 
بهره مند شوند. همچنین در جلسه این کمیسیون مقرر شد 
نظام بانکی درخصوص اعطای تسهیالت ۱۰۰میلیون ریالی 
قرض الحسنه به هر خانوار آسیب دیده از زلزله در استان های 
غربی کشور اقدام کند. این تسهیالت با معرفی ستاد حوادث 
غیرمترقبه استان به بانک عامل و با شش ماه تنفس و تقسیط 

چهارساله پرداخت می شود.

دو تصمیم وامی بانک مرکزی برای مناطق زلزله زده
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تهیه کننده اصفهانی تاکید کرد:

بدترین وضعیت اکران فیلم های 
سینمایی امروز

تهیه کننده اصفهانی ســینما و تلویزیون، در پی 
اظهارات اخیر علیرضــا تابش مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی، مبنی بر اینکه 
اکران فیلم های خارجــی در ایران 
ضروری اســت گفت: تصمیمات 
لحظــه ای، ناپختــه و نابخردانه 
مدیران ســینمایی، نابــود کننده 
ســینما، فرهنگ و هنر بوده و اکران 
فیلم خارجی در سینمای ایران یکی از 
همان قبیل تصمیمات است که نه تنها هیچ 
نفعی برای سینمای کشــور ما در پی نخواهد داشت بلکه موجبات 

ورشکستگی همیشگی سینمای ایران را فراهم خواهد کرد.
امیرحسین شــریفی اظهارداشــت: ما امروزه در بدترین وضعیت 
اکران فیلم های سینمایی قرار داریم؛ در حال حاضر در بسیاری از 
سالن های سینمایی ۸تا۹ فیلم به صورت همزمان در حال اکران است 
و به بسیاری از فیلم ها در سالن های سینما، تنها یک سانس مرده 
تعلق می گیرد؛ با این شرایط اگر بخشی از سالن های بسیار اندکمان 
را به اکران فیلم هــای خارجی اختصاص دهیــم آن وقت تکلیف 
فیلم های ایرانی چه می شــود؟ بنده به یقین می گویم دست هایی 
پشت پرده است تا سینمای ایران را به طور کل نابود کند و این آقایان 
که چنین تصمیماتی را می گیرند اصال مدافع فرهنگ و هنر و سینما 
و هویت ایرانی نیستند. شریفی سپس با بیان اینکه ای کاش به جای 
کرنش جلوی غربی ها کمی هم به فکر سینمای ملی بودیم تصریح 
کرد: گویا حضرات مدیران اصال در این کشــور زندگی نمی کنند و 
عرقی به این کشور و این آب و خاک ندارند و دوست دارند با اکران 
کردن فیلم های غربی، خودشــان را در دل آن طرفی ها جا کنند! 
من بسیار متاسفم از اینکه می بینیم چنین تفکرات ناشایستی در 
سینمای کشور وجود دارد و افرادی پست های مهم مدیریتی سینما 
را در دست گرفته اند که کمترین علم و اطالعی از وضعیت مفلوک 
فعلی سینمای کشور ندارند یا اینکه خود را به ندانستن می زنند! این 
سینماگر در خاتمه متذکر شد: از آقایان مدیر می خواهم به جای 
چنین تصمیمات نامعقول و غیرکارشناسی شده ای، به فکر سینمای 
ملی کشور باشند و فکری به حال سینماگران درمانده و خانه نشینی 
کنند که به دلیل سیاســت گذاری های غلط و مشــابهی که طی 
سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، از کار بیکار شده و درمانده هستند.

»اشنوگل« از امروز به سینماها 
می آید

هادی حاجتمند کارگردان فیلم گفت: »اشــنوگل« به احتمال 
زیاد  از امروز )۲۵ آبان(، روی پرده سینماها می رود؛ اما افتتاحیه 

رسمی آن در هفته آینده خواهد بود.
وی درباره نام فیلم گفت: اشنوگل )اسنورکل( یکی از تجهیزات 
غواصی است که فرد به کمک آن نفس می کشد و چون این فیلم 
درباره شــهدای غواص بود، نام »اشــنوگل«  را برای آن انتخاب 

کردم.
در خالصه داستان »اشــنوگل« آمده اســت: »یونس به عنوان 
فرمانده گردان غواصان، سه شــب قبل از عملیات در حالی که 
درصدد حفر تونلی در منطقه عملیاتی بوده، مفقوداالثر شــده 
است. حاال پس از ۳۰ ســال اطالعاتی به دست می آید که نشان 
می دهد احتماال یونس زنده است و در آن زمان به واسطه منافقین 

قرارگاه اشرف با دشمن همکاری کرده...«

چهره ها

کافه خبر

مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی:

تپه »جی« مدفن قدیمی ترین 
مسجد اصفهان است

مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان با 
اشاره به تپه »جی« اظهار داشت: تپه جی مقابل تپه 
اشرف ، در قسمت ورودی خیابان بازارچه قرار دارد 
که قدیمی ترین مسجد اصفهان در همین تپه مدفون 
است. علمدار علیان افزود: در حال حاضر  دو مدرسه 
روی این تپه قرار داشته و کاوش درخصوص آن بسته 
مدیریتی دارد. در سطح کالن استان باید استانداری 
وارد موضوع شود تا توافقی بین آموزش و پرورش و 
میراث فرهنگی صورت گیرد تا برای مدارس مکانی 
پیش بینی و جای دیگــری برای آنها درنظر گرفته 
شود. وی گفت: مدارس باید روی سطح تپه آزاد شود 

تا پس از آن برنامه ها کاوش صورت گیرد. 
ظاهر قضیه کارساده ای به نظر می آید ولی موضوع 
در نوع خود کار ســخت و پیچیده ای است که باید 
پیگیری شود.علیان بیان کرد: تپه اشرف به نوعی 
قدیمی تر از آن اســت، اما قدیمی ترین مســجد 
اصفهان در تپه جی مدفــون بوده و این تپه در قرن 
یک الی ۲ هجری ساخته می شود که دارای ارزش 

تاریخی باالیی است.
وی تصریح کرد: پیش از این در سال 1۳66 یکسری 
مطالعات باستانی انجام و پس از آن رها شد. در آن 
زمان مدرسه روی تپه نبوده و بعد تصرف شده است.

باغ بانوان طلوع؛ میزبان 
سوگواره »از سفر تا صفر« 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، سوگواره »از ســفر تا صفر« 
به مناســبت رحلت پیامبر)ص(،امام حسن)ع( و 
امام رضا)ع( برگزار می شــود. این برنامه از سوی 
باغ بانوان »طلوع« ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان برای امروز برنامه ریزی شده 
که با برنامه ســخنرانی دکتر اسحاقی درخصوص 
لقمه های حــالل و ارتباط معنوی بــا ائمه اطهار، 
قرائت حدیث شــریف کســاء و پخت نذری شله 
زرد، ویژه بانوان برگزار می شود.عالقه مندان برای 
حضور در این برنامه می توانند ساعت 14 به محل 
باغ طلــوع مراجعه کرده یا برای کســب اطالعات 
 بیشــتر با شــماره ۹۵۰1۰14۸ تمــاس حاصل

 کنند.

سایت رســمی جشــنواره بین المللی فیلم هند )گوا( اعالم کرد فیلم 
»آن سوی ابرها« ساخته مجید مجیدی روز دوشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰1۷ و در 
مراسم افتتاحیه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.این فیلم که پیش 
از این اولین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره فیلم لندن 
تجربه کرده است، اولین فیلم ساخته شده توسط یک کارگردان شناخته 
شده و بین المللی است که به طور کامل در هند فیلم برداری و تولید شده 
و همه عوامل و بازیگران آن هندی هستند. مجیدی پیش از این درباره 
آخرین ساخته اش عنوان کرده بود: »این اولین فیلم بلندی است که در 
خارج از کشورم )ایران( ساخته ام؛ تجربه ای که سال ها در انتظار رخ دادن 
آن بودم. »آن سوی ابرها« دنباله اعتقادات سینمایی من است که ریشه در 
ارزش های انسانی، عشق، دوستی و روابط خانوادگی دارد.   گفتنی است این 

جشنواره   از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر در شهر گوای هند برگزار می شود.

»آن سوی ابرها«؛آغازگر 
جشنواره بین المللی»گوا«

سومین جشنواره فیلم های ایرانی در کشور کانادا از فردا تا ۲۸ آبان برگزار 
می شــود. فیلم های »فراری« ســاخته علیرضا داودنژاد، »رگ خواب« 
ساخته حمید نعمت ا...، »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند، 
»نگار« ساخته رامبد جوان، »سارا و آیدا« ســاخته مازیار میری، »سد 
معبر« ساخته محسن قرایی، »ملی و راه های نرفته اش« ساخته تهمینه 
میالنی، »آذر« ساخته محمد حمزه ای، »زرد« ساخته مصطفی تقی زاده، 
»آپاندیس« ساخته حسین نمازی، »کارت پرواز« ساخته مهدی رحمانی، 
»اسرافیل« ساخته آیدا پناهنده و »کوپال« ســاخته کاظم موالیی در 

سومین جشنواره فیلم های ایرانی در تورنتو به رقابت می پردازند.
گفتنی اســت بنیاد ســینمایی فارابی، پخش بین المللــی فیلم های 
»آپاندیس« )برنده جایزه بهترین فیلم نامه در جشــنواره جهانی فیلم 

مونترال( را به عهده دارد.

 حضور ۱۳ فیلم ایرانی 
در تورنتو

اینستاگردی

 بیا و معذرت بخواه 
از جشنی که خراب شد...

 کماکان داغدار هم وطنان عزیزمان در کرمانشاه هستیم؛ عزیزانی 
که در کمترین شرایط رفاهی و در سرمای جانسوز داغدار نزدیکان 
و منتظر یاری هم وطنانشان هســتند. اهالی هنر و موسیقی نیز با 
گذاشتن پست در صفحه های اجتماعی شــان، همدردی خود را 

ابراز کردند. 
مونا برزویی ترانه ســرای کشورمان با گذاشــتن عکسی از زلزله 

کرمانشاه نوشت: »بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد... .«

با مسئوالن

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه 
با کارکنان کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان، ضمن 
گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: فرهنگ 
دینی ما برای کتــاب و قلم اهمیت زیادی قائل اســت و در 
قرآن نیز بر قلم و آنچه که قلم می نویســد سوگند یاد شده 
 و خداوند در قرآن، به عنوان یکی از وســایل تعلیم از آن یاد 

کرده است.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلی انصاری با اشاره به 
تاریخچه کتاب و کتابخوانی در کشور گفت: یکی از مسائل 
اساســی در حوزه کتابخوانی، قــرار دادن کتاب  درمعرض 
استفاده عموم بوده و یکی از راه های آن تشکیل کتابخانه است.

وی یکی از شاخص های بررسی وضعیت فرهنگی هر کشور 

را میزان چاپ، خرید و مطالعه کتاب دانست و افزود: با وجود 
فعالیت های بسیاری که در این حوزه صورت گرفته اما فاصله 
زیادی برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی داریم و یکی از 
 دغدغه های ما در بخش فرهنگی، حوزه کتاب و کتابخوانی

 است.   

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

یکی از دغدغه های فرهنگی ما،کتابخوانی است
 رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اظهارداشــت: باید از همان دوران کودکی، 
فرزندانمان را به خواندن کتاب تشــویق کنیم و خانواده ها 
زمینه های الزم کتابخوانی را برای کودکان فراهم کنند. وقتی 
بچه ها به حال خودشان رها شوند مطمئنا به سمت چیزی 
می روند که جاذبه بیشتری داشته یا راحت تر در دسترس شان 
قرار دارد، اما وقتی به خواندن کتاب، تشویق و به سمت آن 
هدایت شــوند حتما تاثیرگذار خواهد بود؛ به همین دلیل 
خانواده ها را اولین عامل در جذب کودکان و نوجوانان به کتاب 
می دانم، ازطرفی بچه ها همیشه به والدین خود نگاه می کنند 
و عالقه پدران و مادران به کتاب مــی تواند به الگویی برای 

فرزندان تبدیل شود.
فریده روشــن، به نقش مدیریت فرهنگی در سطح کالن 

شهری اشاره و تصریح کرد: مدیریت شهری بایستی شرایط 
و بســتر الزم برای کتابخوانی را فراهم کند؛ ازجمله اینکه 
کتابخانه ها در دسترس عالقه مندان قرار گیرد و کتاب های 
موجود در کتابخانه ها نیز متنوع  و به روز باشد؛ همچنین در 

قیمت گذاری کتاب ها تجدید نظر شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تاکیدکرد:

خانواده؛ مشوق اصلی فرزندان برای کتابخوانی

میراث

مرمتگر پیشکســوت اصفهان در دومین نشســت تخصصی چهلستون 
اصفهان با بیان اینکه در مرمت نه می توانیم چشم بر پیشرفت های علمی 
دنیا ببندیم و نه اینکه به سنت گذشــته خود پشت کنیم، اظهار داشت: 
روش های مرمت را برای نخستین بار ایتالیایی ها به ایران آوردند و همراه 

آن سعی شد روش های سنتی با روش های مدرن آشتی داده شود.
حسین آقاجانی با بیان اینکه بعد از شــاه عباس، روی نقاشی های اولیه 
در ســالن مرکزی چهلســتون را گچ گرفته و به جای آن شش تابلوی 

جدید می گذارند، گفت: تابلویی که از جنگ چالدران در ســالن مرکزی 
چهلســتون وجود دارد، بزرگ ترین تابلوی رنگ روغن از صحنه جنگ 

در ایران است. 
مرمتگر پیشکسوت اصفهان با بیان اینکه تمام تغییر و تحوالت ۳ پادشاه 
صفویه در چهلســتون به صورت نقاشــی های رنگ روغن موجود است، 
گفت: طراحی اولیه در زمان شــاه عباس بر اســاس تفکر و سلیقه های 
جدید صورت گرفته که در ابتدا دستور می دهد با حضور علما و معماران 

و هنرمندان برجسته، هنری ماندگار را ثبت کنند.
وی گفت: این نکته قابل توجه اســت که در تابلوهای بزرگ با آنکه کار 
اســاتید ایرانی اســت، کمی اصالت نقاشــی ایران کمرنگ شده؛ اما در 

نقاشی های باالیی کاخ کامال اصالت نقاشی ایرانی حفظ شده است.
گفتنی است باغ چهلستون اصفهان نمونه  ای از یک باغ سلطنتی از دوره 
صفوی است که اکنون آن را کاخ چهلســتون یا باغ موزه چهلستون نیز 
می نامند. مســاحت این کاخ چهلســتون بالغ بر 6۷هزار متر مربع است 
که در 1۰۵۷ هجری یعنی دوره شــاه عباس اول صفوی، تاسیس و در 
زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی، ســاختمان آن تکمیل شده و در 

ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی صورت گرفته است.

مرمتگر پیشکسوت اصفهان:

نقاشی جنگ چالدران در چهلستون، بزرگ ترین تابلوی رنگ روغن ایران است

هنر هفتم

پس از تصویب بودجه ساخت قطار شهری توسط مجلس شورای 
اســالمی در ســال 1۳۷۹، عملیات اجرایی خط یک متروی 
اصفهان از سال 1۳۸۰ آغاز شد که با توجه به بافت تاریخی این 
شهر به کندی پیش رفت . هم اکنون با گذشت بیش از ده سال از 
ساخت و بهره برداری از خط یک قطار شهری اصفهان تا میدان 
آزادی اصفهان مجســمه کاوه آهنگر هنوز به جای اصلی خود 

بازنگشته است.
هنرمند مجسمه ســاز درمورد طراحی این مجسمه گفت: در 
سال 1۳۷۹، جمشیدی شــهردار وقت اصفهان از من خواست 
تا مجسمه  یکی از اساطیر ایرانی را طراحی کنم. من نیز تصمیم 
گرفتم مجسمه کاوه  آهنگر را طراحی کنم. روی این اثر حدود 
۲۰ماه کار کردم و این مجســمه که از جنس برنز و نزدیک به 
هفت متر تهیه شده بود، در اوایل سال1۳۸1، بعد از گذشت سه 
دهه از نصب مجسمه  شاه عباس صفوی، در این میدان نصب شد؛ 
ولی چند سالی است که این مجسمه به منظور ساخت مترو، از 

میدان آزادی برداشته شده  و در انباری شهرداری اصفهان قرار 
گرفته است.

ایرج محمدی متولد سال 1۳۲4 و از مجسمه سازان پیشکسوت 
مجسمه های شهری است که آثاری مانند مجسمه رفتگر پارک 
رفتگر، مجسمه ساعی پارک ســاعی، مجسمه سعدی پارک 
گفت وگو، مجسمه باغبان پارک شهر و مجسمه امیرکبیر قیطریه 

را در کارنامه  هنری خود دارد.
انجمن دوستداران اصفهان در نامه ای خطاب به مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان، ضمن ابراز نگرانی از 
تالش های کردهای ســوریه و اقلیم کردستان عراق برای کرد 
شناختن کاوه و نصب تندیس های کاوه در شهرهای »عفرین« 
و »سری کانی« ســوریه، به پیوندهای تاریخی اصفهان و کاوه 
آهنگر اشاره کرده و خواستار بازشناسی اهمیت وی به عنوان 
سرمایه نمادین اصفهان و بازگشت تندیس کاوه آهنگر به میدان 
آزادی شهر اصفهان شدند. »اکنون در خصوص ضرورت نصب 
مجدد تندیس کاوه آهنگر و اهمیت پیوند تاریخی کاوه با اصفهان، 
یادآور می شویم که بنا به نظر پژوهشگران، نام »کاوه« و درفش 
»کاویان« با نام های کهن اصفهان، »گابه« و »گابیان«، مرتبط 
بوده و در متون ادب فارسی همچون تاریخ بلعمی، گرشاسب نامه 
اسدی توسی، ترجمه محاسن اصفهان، قصاید قاآنی، انجمن آرای 
ناصری و ... از پیوند کاوه و درفش کاویان با اصفهان و اصفهانی ها 
سخن به میان آمده و از کاوه با القابی همچون آهنگر، دادخواه و 
سپاهانی نام برده شده است. همچنین بنای موسوم به »مقبره 
کاوه آهنگر« در روستای »مشهد کاوه« در 1۲ کیلومتری شهر 
چادگان که با قدمت ۷۰۰ســال متعلق به دوره ایلخانی بوده و 
به تازگی، مرمت و در فهرست میراث ملی ثبت شده است، در 
استان اصفهان قرار دارد.«  تندیس برنزی کاوه آهنگر ساخته 
ایرج محمدی، تندیس ساز نامدار ایرانی  در اوایل دهه هشتاد 
در میدان آزادی اصفهان نصب  شد؛ اما بعد از یک سال به بهانه 
ساخت ایستگاه مترو از این میدان برداشته و به انبار شهرداری 
منتقل شد. سخنگوی شورای شهر اصفهان،در خصوص بازگشت 
مجسمه کاوه آهنگر به میدان آزادی اظهار داشت: بنای ما بر این 
نیست که قبل از انجام، این اتفاقات را رسانه ای کنیم اما بعضا 
خبرنگاران درباره آن سوال هایی می پرسند و در این خصوص 
تاکنون مغایرتی با قانون و شرع در نصب این مجسمه ندیده ایم.

مهدی مقدری تصریح کرد: واقعیت دارد که کاوه آهنگر از گذشته 
نماد این شهر بوده است و ما در این شهر به نام این فرد خیابانی 

را نام گذاری کرده ایم.

قول مسئوالن درخصوص مجسمه کاوه آهنگر؛

بازگشت نماد قدیمی به میدان آزادی
اعظم حاجی رضازاده بی شــک یکــی از 
اقدامات فرهنگی که 
مدیران کشور در راستای پاسداشت یاد و خاطره 
اسطوره های ایرانی انجام می دهند، نصب تندیس 
این شخصیت ها در میادین و نامگذاری خیابان ها با 
نام آنهاست. کاوه آهنگر یکی از شخصیت های بنام 
است که مجسمه اش ســال ها آذین بخش میدان 
آزادی اصفهان بود؛ اما شهرداری از اسفندماه سال 
گذشته اقدام به جمع آوری معارضات این میدان و 

چهارباغ عباسی کرده است. 

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اظهار داشــت: این نشست 
هم اندیشی در راستای شناسایی مناطق و مقاصد گردشگری 
در ایران صورت گرفته و فعاالن گردشگری ژاپن در این راستا 
چند مقصد گردشــگری همچون اصفهان، اهواز، تهران، تبریز 
و یزد را برای بررسی ظرفیت های گردشگری انتخاب کرده اند. 
فریدون الهیاری با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و تمدنی استان 
اصفهان تاکید کرد: پژوهشگران ژاپنی در راستای انتخاب مقاصد 

گردشگری، دو مقوله مسیر راه ابریشم و تنوع آثار و جاذبه های 
تاریخــی را اصلی ترین مــالک برای شناســایی ظرفیت های 

گردشگری خود در نظر گرفته اند.
وی افزود: شروع دوران زندگی اجتماعی در استان اصفهان در 
بیش از 4۵ هزار سال قبل و آغاز تمدن در فالت مرکزی ایران 
در بیش از هفت هزار ســال قبل )در تپه های باستانی سیلک( 
و همچنین ارائه خدمات شایســته اصفهان به فرهنگ و تمدن 
جهان اسالم، همگی سبب شده تا ژاپنی ها به اصفهان به عنوان 

یکی از اصلی ترین مقاصد گردشــگری غرب آسیا به ویژه برای 
گردشگران ژاپنی بیندیشند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به تمدن فالت 
مرکزی ایران در دوران اسالمی تصریح کرد: قرار داشتن اصفهان 
در نزدیکی مسیر جاده ابریشــم سبب شده است تا تمدن های 
کهن شــرق آســیا عالقه ای ویژه به مقوله فرهنگی و توسعه 

گردشگری با اصفهان داشته باشند.
الهیاری اضافه کرد: وجود بیش از ۲۲هزار آثر تاریخی در استان 
در کنار جاذبه های بی بدیل فرهنگی و انتخاب این شهر به عنوان 
دومین شهر جهانی صنایع دستی، فرصت مناسبی را در راستای 
توسعه گردشگری میان دو کشور ژاپن و ایران و به ویژه اصفهان، 

به عنوان دو تمدن غنی قاره آسیا، فراهم می سازد.

در نشست هم اندیشی مسئوالن شرکت توسعه گردشگری ژاپن مطرح شد:

بررسی ظرفیت های گردشگری پنج استان کشور
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مزایده اموال غیرمنقول

الی  های9400113  بایگانی  شماره  به  اجرائی  های  پرونده  براساس   8/617
9400120 ششدانگ پالکهای 1-تمامت 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 
1385/11/28 و شماره 129647 مورخ 1386/02/15 و شماره 129928 مورخ 
مورخ   131375 شماره   1386/04/19 مورخ   130528 شماره  و   1386/03/03
1386/06/24 و شماره 135123 مورخ 1387/05/02 و  شماره 138091 مورخ 
1388/03/26 و شماره 138092 مورخ 1388/03/26 و الحاقیه شماره 149781 
مورخ 1391/08/08 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  ساختمان   -1
مترمربع با اسکلت بتنی و سقفها تیرچه بلوک )قاب خمشی( با مشخصات:سطوح 
بدنه های البی در طبقه همکف تا ارتفاع 1/30 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   1/40 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-

 -2 باشد.  می  تزئینی  نمای  آب  آن  جلوی  و  ایوان  دارای  ساختمان  اطراف 
تیرچه  سقفها  و  فلزی  اسکلت  با  مذکور  ترابری:ساختمان  و  ساختمان صندوق 
بلوک و 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 
بهداشتی  های  سرویس  و  آشپزخانه  موزائیک-بدنه  و  سرامیک  نقاشی-کفها 
و درب سرویس  پروفیل  پنجره های خارجی  و  و کفها سرامیک-دربها  کاشی 
ایرانی-سیستم  مرغوب  نوع  از  آلومینیوم-شیرآالت  آشپزخانه  و  بهداشتی  های 
گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی-نمای خارجی آجر 5/5 سانتی به 
ورودی:ساختمان  درب  و  انتظامات  ساختمان  می باشد.3-  الیبید  سنگ  همراه 
به مساحت حدود 17  و طاق ضربی  تیرآهن  و سقفها  فلزی  اسکلت  با  مذکور 
مترمربع که در بین دو درب ورودی و خروجی به محوطه کارخانه قرار گرفته 
و  گچ  مابقی  و  سنگ  متر   1/30 ارتفاع  تا  بدنه ها  مشخصات: سطوح  با  است، 
آجر  تلفیق  خارجی  فلزی-نمای  پروفیل  خارجی  های  پنجره  و  نقاشی-دربها 
گازی  کولر  به  مجهز  و  بادبر  سنگ  همراه  به  بندکشی  با  سانتی   5/5 لفتون 
می باشد.درب ورودی و خروجی به 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 
غرب  سمت  در  واقع  مذکور  شاپ:سوله  سوله  می باشد.4-  رو  و  زیر  در  رنگی 
ساختمان اداری و با مشخصات: اسکلت تیر ورق فوالدی با دهانه 20/5 متر و 
طول 36/5 متر که ارتفاع سوله در گوشه ها 7/5 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 4/5 متر و مابقی با ورق های رنگی به همراه 
شاسی کشی داخلی می باشد.پوشش سقف آن از نوع سبک با ورق گالوانیزه 600 
و  تیرحمال  است.  گردیده  اجرا  مرغی  تور  و  شیشه  و  پشم  همراه  به  میکرون 
از فوالد استیل)52( ساخته شده است. به همراه ریلهای آن  تیراصلی جرثقیل 
پوشش کف سوله پس از کف سازی به ضخامت 50 سانتیمتر با خاک ماکادام 
با شبکه های میلگرد نمره 10  بتن  کوبیده و سپس به ضخامت 15 سانتیمتر 
مسلح و بتن ریزی شده است.دربهای سالن 3 عدد از نوع ریلی با پروفیل ورق 
خور و پنجره های خارجی در ارتفاع 4/5 متر پروفیل شیشه خور می باشد. سقف 
سوله با استفاده از ورقهای المینت ضد آفتاب به پائین نوردهی دارد. 5- سوله 

)دوقلو(و دو  انبار مرکزی:این سوله ها شامل دو سوله دو طرفه  و  های ساخت 
سوله یکطرفه به مساحت کلی حدود 2783 متر مربع با مشخصات: اسکلت تیر 
ورق فوالدی که ارتفاع سوله در گوشه ها 7 متر و در وسط 9 متر که هر کدام 
مجهز به یک عدد جرثقیل 15 تنی می باشند.پوشش سقف این سوله ها از ورق 
گالوانیزه به همراه پشم و شیشه فویل دار و توری مرغی اجرا شده که در وسط 
استفاده شده است.نمای آن شامل  از ورقهای شفاف  نوردهی  هر دهانه جهت 
سنگ ازاره 40 سانتی از جنس الیبید و تا ارتفاع 4/5 متری آجرنما 5/5 سانتی و 
مابقی 1/5 متر پنجره های پروفیلی شیشه خور و در قسمت باالی پنجره ها 
ورقهای رنگی به همراه شاسی کشی اجرا شده-تیرهای حمال جرثقیل ها بطور 
 50 حدود  عمق  به  سالن  کف  است.  شده  ساخته   )52( استیل  فوالد  از  کامل 
سانتیمتر ماکادام ریخته شده و در الیه های مختلف متراکم و به عمق حدود 15 
و  در طرفین شمال  است.  اجرا شده  آرماتور  با شبکه های  ریزی  بتن  سانتیمتر 
جنوب دارای درب های پروفیلی ورق خور بصورت ریلی و در بغل ها نیز مجهز 
به دربهای ریلی به ابعاد 6*5 متر می باشند.انبار 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 لفتون5/5 سانتی و طبقه 
دوم دیوارهای آجری 35 سانتی-سطوح بدنه های داخلی گچ و نقاشی و کفها 
داخلی  های  پنجره  و  اجرا  کناف  و  کاذب  بصورت  می باشد.سقفها  سرامیک 
به  سوله  دو  تراشکاری:شامل  و  تأسیسات  سوله های   -6 می باشند  دوجداره 
عرض های 20/2 متر و 8/9 و طولهای 36/5 متر به مساحتهای کل 1098/65 
متر مربع با مشخصات: اسکلت تیر ورق فوالدی که ارتفاع سوله ها در گوشه ها 
6 متر و در وسط 8 متر )دو طرفه( با پوشش سقف از نوع ورق 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 4/5 و 
عرض 6 متر نصب شده است.7-سوله انبار محصول:انبار مذکور شامل دو سوله 
)دوقلو(بطول 60/5 متر و عرض 40/10 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 نوع ورق گالوانیزه به 
از ورقهای شفاف جهت  آنها  همراه پشم و شیشه و توری مرغی که در وسط 
نوردهی استفاده شده است.نمای آن شامل سنگ ازاره 40 سانتی و آجر نمای 
5/5 سانتی لفتون تا ارتفاع 4 متر اجرا و بعد از آن ابتدا پنجره های پروفیلی شیشه 
به  ابتدا  در کفسازی  است.  گردیده  انجام  رنگی  ورقهای  پوشش  و سپس  خور 
به  و سپس  چند الیه شده  در  ماکادام  خاکریزی  سانتیمتر   50 ضخامت حدود 
ضخامت 15 سانتیمتر با شبکه بندی آرماتور نمره 10 بتن ریزی گردیده است. 
در اضالع شمال و جنوب سالن چهار درب ریلی به ابعاد 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 )42/5*10(که سقف آن 
انبار محصول گرفته شده است.پوشش سقف،  از سوله های  بصورت بچه سوله 
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 10/4*18/5 متر 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 سانتی می باشد. 10-ساختمان دفتر 
فنی:ساختمان مذکور بصورت تلفیقی از دو سازه، یکی سازه سوله و دیگری سازه 
فلزی تیر و ستون می  باشد. سوله دارای طول 24 متر و عرض 12 متر و سازه 
ناودانی  و  قوطی  ستونهای  با  طبقه  دو  بر  مشتمل  و  متر   8*12 بابعاد  فلزی 
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، 
در جنب سوله  واقع  پروفیلی  و  فلزی  پله  از طریق  مذکور  به طبقه  ارتباط  که 
ساخته شده می باشد.سوله دفتر فنی در ضلع غربی سازه فلزی به ابعاد 12*24 
متر و مشتمل بر سه طبقه با زیربنای کل 864 متر مربع می باشد. طبقه زیرزمین 
شامل استخر جمع آوری و ذخیره آب آشامیدنی و طبقه همکف شامل مجموعه 
کف  پوشش  می باشند.  رختکن  و  کارگران  بهداشتی  سرویسهای  و  رستوران 
ساختمان دفتر فنی سرامیک 40*40 - سطوح 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 می باشد.ساختمان مذکور دارای اطاق کنفرانس 
واقع در طبقه فوقانی با سازه 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 انجام گرفته و سیستم گرمایشی آن بخشی از کف 
و بخشی بخاری گازی و 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 متر مربع( بر روی استخر سرپوشیده واقع که از یک 
سازه فلزی تیرورق 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 
با کاشی و آجر اجرا گردیده جدا شده است. کف رستوران  توسط یک میز که 
سرامیک 60*60 -سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد. 
در پشت رستوران، رختکن مربوط به کارگران و سرویس بهداشتی قرار دارد که 
سانتی   5/5 آجرنما  رختکن  داخلی  بدنه های  است.  غرب  سمت  از  آن  ورودی 
سرامیک  کفها  و  کاشی  بدنه های  با  بهداشتی  سرویس  عدد  چهار  بانضمام 
می باشد. 11- سوله تولید رزین و سوله های انبار رزین:سوله تولید رزین به ابعاد 

30/5*10 متر و به مساحت 305 متر مربع مشتمل بر سه طبقه به مساحت حدود 
1050مترمربع با سیستم فلزی و آکس تا آکس ستونها 6 متر و سقفها در هر 
طبقه  بصورت خرپای فلزی که ارتفاع سوله در کناره ها 10 متر و در وسط 12 
 متر و پوشش سقف ورق گالوانیزه به همراه پشم شیشه و توری مرغی می باشد.
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*7/25 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 
0/75*68/5*25 مترو دیواره های محیطی 35 سانتیمتری و ارتفاع دیواره ها از 
کف 1/5 متر 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 2/7*4 متر که در ضلع غربی مخازن مذکور سه عدد 
مخزن افقی نیز در حوضچه به ابعاد 30*12/5 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 68/5 مترمی باشد. 
عدد   6 استات(:تعداد  اتیل  نیتروژن)مخازن  قائم  سیلندرهای  فنداسیون   -14
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 1/20 متر در کناره ها و 40 سانتیمتر در وسط ساخته شده که برروی 
این  اطراف  در  است  شده  اجرا  سانتیمتر   10 حداقل  ضخامت  به  آسفالت  آنها 
متر   1/20 متوسط  ارتفاع  و  سانتیمتر   10 به ضخامت  بتنی  دیوارهای  مخازن، 
بصورت بتن مسطح اجراگردیده است، ضمنًا داخل محوطه این مخازن تعداد 12 
 عدد فندانسیون جهت نصب الکتروپمپهای تخلیه و بارگیری اجرا گردیده است.
و  سبک  تقطیر  بخش  دو  شامل  مذکور  بی:سایت  تی  ای  تقطیر  سایت   -15
سنگین، بصورت یک برج فلزی بدون سقف جهت استقرار سیستم فرایند تولید 
باشد. شامل 12 عدد ستون)دوبله 18(با  ابعاد 24*4/8 متر می  به  بی  ای تی 
فواصل آکس تا آکس 4 متر )6 عدد ستون در هر طرف( و ارتفاع ستونها 21 متر 
و  به عرض 1/20  نواری  پنج طبقه می باشد.فندانسیونها بصورت  بر  و مشتمل 
عمق 1/5 متر اجرا شده و در طبقات بسته به نوع تجهیز نوعًا تکیه گاههائی 
با ورقهای سوراخدار  توسط تیرهای عرضی و طولی تعبیه شده و کف طبقات 
پوشیده شده و طبقات توسط پله ای فلزی از نوع قوطی به هم ارتباط دارند. در 
جلوی سایت یک فندانسیون به عرض 1 متر و عمق 0/6 متر جهت نصب موتور 
کل  بطول  مذکور  پا)ایزوپروپانل(:سازه  آی  اسکلت  است.16-  شده  اجرا  آالت 
76/5 متر بصورت پیچ و مهره و با کیفیت مناسب و قابل قبول اجرا شده و دارای 
ارتفاع 12 متر که فاصله آکس تا آکس ستونها 7/5 متر و فندانسیونها بصورت 
نواری اجرا شده است. کلیه قابها در امتداد طولی با تیرآهن آی پی بی مهاربندی 
اجرا شده  اسکلت  می باشد)فقط  فاقد سقف  و  طبقه   2/5 بصورت  سازه  و  شده 
است(.در ادامه ساختمان آی پا یک سازه بتنی بابعاد 5/7*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 1/5 طبقه به ارتفاع 6 متر می باشد)طبقه اول به 
ارتفاع 4/5 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 
ابعاد  به  شده  اجرا  فندانسیونهای  است.  شده  مهاربندی   9*9 قوطی  با  فوقانی 
مذکور  پا:سازه  آی  جنب  ساختمان  می باشند.17-  منفرد  بصورت   1/5*1/5
بصورت  شده  اجرا  فندانسیون  و  متر   10 حدود  ارتفاع  به  فلزی  بصورت 
اجرا  متر می باشد.تعداد ستونها  ابعاد 4/6*7 متر ضخامت 1/5  گسترده)مت(به 
شده 4 عدد که آکس تا آکس ستونها در یک جهت 6/1 مترو در جهت دیگر 3/6 
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 2/5*2/5 و 3*3 اجرا و فاصله 
پشت تا پشت فندانسیونها در امتداد طول 0/7 متر و درامتداد عرض 0/8 متر می 
فنداسیون  یک  فندانسیون ها  همین  شمالی  در ضلع  است  ذکر  به  باشند. الزم 
گسترده)مت(به ابعاد 4/5*8/5 متر و ارتفاع 2/5 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 1/20 الی 1/80 متر در بخش غربی سایت ای تی بی قرار دارد. 
دیواره های آن بتن آرمه به 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 صفحات فلزی در فواصل یک متری جهت 
نصب تکیه گاه لوله های برگشتی آب تعبیه شده است. در بخش شرقی آن تعداد 
4 عدد خروجی و اطاق پمپ  خانه قرار دارد که در عمق 3 متری قرار گرفته و 
دیوارهای آن آجر لفتون  5/5 سانتی و کف آن فندانسیون به ابعاد 1/5*4 و عمق 
یک مترمی باشد.  19- اتاق کنترل سایت ای تی بی: اطاق مذکور در ضلع شرقی 
سایت ای تی بی به  ابعاد خارجی 8*9/7 با احتساب بالکن احداثی بصورت دو 
طبقه با زیربنای کل حدود 155 متر مربع می باشد.طبقه همکف به عنوان اطاق 
به  کانالها  است.  کابل ها  کانال های هدایت  و  برق سایت  تابلو های  برق شامل 
عرض 20 سانتیمتر و  عمق یک متر و بدنه ها پالستر سیمان است. کف طبقه 
مذکور سنگهای  30*30 و دربها و پنجره های خارجی پروفیل می باشد. طبقه 
سرامیک-سیستم  –کفها  سی  وی  پی  دیوارهای  بدنه  با  اداری  بصورت  دوم 
گرمایش اسپیلت-دربها و پنجره های خارجی پروفیل-دارای آبدارخانه و سرویس 
بهداشتی با بدنه ها کاشی و کف ها سرامیک می باشد. ساختمان مذکور مجهز به 
غربی  و  شرقی  اضالع  در  فوقانی  طبقه  به  تردد  جهت  فلزی  پله  دستگاه  دو 
می باشد.20- سوله ژنراتور:سوله مذکور در سمت شرقی مخازن عمودی ای تی 
بی به ابعاد  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 پس از اجرای کانالهای هدایت کابل برق از جنس آجری به عرض 
0/60 و  عمق 1/5 متر 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 2/5*1/8 متر و عمق 0/75 متر پیش بینی و اجرا شده 
است.21- اطاق ترانس داخلی: اطاق مذکور جنب سوله ژنراتور به ابعاد 6*4 متر 
به  گالوانیزه  از ورق  با قوطی 8*4و پوشش سبک  با سقف شیبدار یک طرفه 
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 0/60 و عمق 
ناودانی جهت  دیوارها  اجرا شده است. در سطح  بتن مسطح  1/5 متر بصورت 
اس  اچ  و  ایمنی  ساختمان  است.22-  گردیده  تعبیه  کابل  سینی های  نصب 
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 
پنجره های  و  دربها  و  سرامیک  ها  کف  و  کاشی  بدنه ها  با  بهداشتی  سرویس 
ساختمان   -23 می باشد.  هواساز  سرمایش  سیستم  و  آلومینیوم  خارجی 
آزمایشگاه:ساختمان مذکور در ضلع شمالی ساختمان ایمنی و اچ اس ای واقع و 
ابعاد آن 11/4*15/2 متر و زیربنای حدود 272 متر مربع بصورت قاب فلزی و 
بچه سوله )سوله ساخت( با سقف شیبدار از نوع خرپا و زیر آن سقف کاذب از نوع 
دامپا و ارتفاع 2/80 متر با نورپردازی می باشد. سطوح بدنه ها سرامیک ضد اسیدو 
کف سرامیک 60*60 ضد اسیدو سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلت )یونیت(و 
کابینتها  ام دی اف-و نمای خارجی آجر نما و سنگ بادبر الشتر می باشد.  24-  
آزمایشگاه یک اطاق به  ساختمان باسکول و تجهیزات مربوط:در ضلع شمالی 
ابعاد 3*2مربوط به تجهیزات باسکول قراردارد. با دیوارها باربر و سقف تیرآهن 
و  گچ  داخلی  سانتی-بدنه های   5/5 لفتون  آجر  خارجی  جنوبی-نمای  طاق  و 
نقاشی- کف موزائیک30*30 می باشد. در جلوی آن سکوی باسکول با ظرفیت 
60 تن و 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 
با  ابعاد 9/8*24/2 متر و زیربنای 237 مترمربع  به  انبار ای تی بی  سوله های 
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 4/5 متر و مابقی پنجره 
و ورق رنگی می باشد. کف ساختمان پس از اجرای 50 سانت خاکریزی  ماکادام 
متراکم کردن در 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*9/8 متر و زیربنای حدود 117 متر مربع با ارتفاع 
بدنه ها کاشی و کف سرامیک 40*40 و دارای اجاق و فر و  4 متر و پوشش 
سیستم فاضالب می باشد.27- مخازن بتنی جمع آوری فاضالب:کارخانه شامل 
دو مخزن جهت دفع فاضالبهای صنعتی و دفع فاضالبهای بهداشتی که یکی در 
کنار دیوار 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 ابعاد 6/5*4/5 متر و عمق 4/5 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 به ضخامت 30 سانتیمتر اجرا شده است.مخزن شماره2)سمت 
دیوار شمالی(: جهت دفع فاضالبهای بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. دارای 
ابعاد 3/5*9 متر و عمق 3/5 متر با دیوارهای بتنی به عرض 35 سانتیمتر و کف 
بتنی به ضخامت 40 سانتیمتر که توسط یک عدد دیوار بتنی داخلی به ضخامت 
تیرچه  به دو بخش مجزا تقسیم شده است. سقف مخزن توسط  20 سانتیمتر 
کار:به  پوشش  اطاق  است. 28-  پوشیده شده  سانتیمتر  به ضخامت 30  بلوک 
آجری و سقف  دیوارهای  با  بر یک طبقه  مترمربع مشتمل  مساحت حدود 74 
تیرآهن و طاق ضربی و فاقد نما)آجر زبره(می باشد. 29- پارکینگ مسقف با سازه 
قوسی شکل  عدد   4 خرپاها  این  که  اجرا  خرپا  بصورت  فلزی  لوله های  توسط 
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 
کنترل  اطاق   -30 است.  شده  پوشانده  آفتاب  ضد  شفاف  نیمه  و  رنگی 
ایزوپروپانول:ساختمان مذکور با احتساب بالکنهای احداثی به ابعاد 15/3*17 متر 
و زیربنای 260 متر مربع، بصورت بتن آرمه با دیوارهای پیرامونی بتنی و سقف 
دال بتن آرمه به ضخامت 20 سانتیمتر و دیوارهای داخلی آجری اجرا شده است. 
ساختمان در حد سفتکاری و ناتمام می باشد و فنداسیونهای اجرا شده در عمق 
و  پا  آی  بتنی  حوضچه  اند.31-  شده  اجرا  زمین  سطح  از  تر  پائین  متر   1/2
فنداسیونهای جانبی:این حوضچه به ابعاد 5/10*10/3 متر و عمق 5/4 متر با 
شمالی  ضلع  امتداد  در  می باشد.  سانتیمتر   40 ضخامت  به  بتنی  دیواره های 
حوضچه بتنی  مدفون، دو فنداسیون بصورت منفرد به عمق 0/8 متر که یکی به 
ابعاد 3*3 متر و دیگری بصورت هشت ضلعی به اضالع هر یک 1/80 متر و 
پشت تا پشت هشت ضلعی 3/5*3/5 متر اجرا شده است. در ادامه و در ضلع 
ابعاد 7*7 متر و  با فنداسیون به  شمالی فنداسیونهای مذکور، یک سازه فلزی 
متر   6/3 طرف  هر  در  ستونها  آکس  تا  آکس  فاصله  که  اجرا  متر  یک  عمق 
می باشد.در ادامه سازه مذکور،فنداسیونهائی به ابعاد 4/5*4/5 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 
آن  از  فرآیندی  عنوان سازه  به  )فاقد سقف(اجرا که  بتنی  قاب  بتنی شامل  6 
استفاده می گردد و دارای ارتفاع متغیراز 4 و 10 متر می باشد. ابعاد ستونها برای 
ابعاد  و  قابهای 10 متری 60*60 سانتیمتر  برای  و  قابهای 4 متری  35*35 
فنداسیونها 7/6*5 متر و ارتفاع یک متر می باشد.32- حوضچه بتنی ضلع غربی 
 15 ضخامت  و   4/3*3/35 ابعاد  به  مذکور  پا:حوضچه  آی  فلزی  ساختمان 
بتنی  سانتیمتر و عمق حوضچه ها 3 متر بصورت بتن مسلح و دارای نشیمن 
عدد   10 مذکور  حوضچه  شمالی  ضلع  در  می باشد.  سیلندرها  استقرار  جهت 
فنداسیون به قطر 5/5 متر و ضخامت 30 سانتیمتر اجرا که سیلندرهائی به قطر 
و  کنی  بوته  سازی:1-  محوطه   -33 است.  شده  نصب  آنها  روی  بر  متر   4/2
خاکبرداری: حدود 50 سانتی با بسترسازی مسطح برداشت شده و خاکریزی با 
ماکادام در الیه های 15 سانتی و کوبش و تسطیح وشیب بندی متناسب با نحوه 
دفع فاضالبهای سطحی انجام گردیده است. 2- خیابان کشی و آسفالت: شامل 
ریگالژ نهائی کف خیابانها و تصحیح شیب بندی خیابان  و قیرپاشی و در نهایت 
کفسازی   -3 سانتیمتر   10 حدود  ضخامت  به  آنها  کوبیدن  و  آسفالت  اجرای 

محوطه های سایت: 
ادامه در صفحه 6 
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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 
اجرای   -4 آسفالت  توسط  ژوئن ها  کردن  پر  درنهایت  و  ماله  با  کردن  صیقلی 
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 
334/750/000/000 ریال) 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 
آش 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 
بهره برداری:ایکس=0578123   وای=3564887 - در زمان بازدید منصوبات 
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  مبلغ 900/000/000  به  تأسیسات  استهالک 
می گردد.2-ارزش آب تخصیص یافته به میزان 25 متر مکعب در شبانه روز به 
ریال(  میلیون  پنجاه  و  چهارصد  و  میلیارد  )یک  ریال   1/450/000/000 مبلغ 
به  ثانیه  در  لیتر   5 میزان  به  کانال  از  آبه  سهم  می گردد.3-ارزش  برآورد 
منابع  ارزش  می گردد.لذا  برآورد  ریال(  میلیارد  ریال)پنج  مبلغ5/000/000/000 
آب کارخانه )بندهای 1و2و3( جمعًا به مبلغ 7/350/000/000 ریال )هفت میلیارد 
آالت،  ماشین    : ج    . است   ارزیابی گردیده  ریال(  میلیون  پنجاه  و  سیصد  و 
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 الزم از محیط زیست می باشدو محصوالت تولیدی مجتمع به 
سالیانه  میزان  الکل(به  بوتیل  )ترشیری  گلیکول  می باشد:1-بوتیل  ذیل  قرار 
 15000 ساالنه  میزان  گالیکولها(به  گالیکول)بازیابی  منواتیلن  تن2-   18850
تن3- دی اتیلن گالیکول)بازیابی گالیکولها(به میزان سالیانه 8000 تن4- تری 
اتیلن گالیکول)بازیابی گالیکولها( به میزان سالیانه  5000 تن 5- اتیل استات 
تن7-  سالیانه 5000  میزان  به  استات  متیل  تن 6-  سالیانه 15000  میزان  به 
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  میزان  به  فوری(  )تینر  نیترو سلولزی  تینرهای  تن 10-  سالیانه 5000 
7000 تن 11- برش هیدروکربنی حاصل از ضایعات پتروشیمی )عاری از هر 
یارانه ای(به میزان سالیانه 65000 تن 12- هیدروکربنهای  گونه فرآورده های 
سنگین حاصل از ضایعات پتروشیمی )عاری از هر گونه فرآورده های یارانه ای( 
ضایعات  از  حاصل  سبک  هیدروکربنهای  تن13-   65000 سالیانه  میزان  به 
پتروشیمی)عاری از هر گونه فرآورده های یارانه ای(به میزان سالیانه 90000 تن. 
مورخ   1044/638/1324190 شماره  توسعه  طرح  تاسیس  جواز  موجب  به 
و  اداره صنایع  از  را  ذیل  واحدهای  احداث  و  کارخانه  توسعه  اجازه   94/12/15
معادن شهرستان شهرضا کسب نموده است:1- انیدرید مالئیک به میزان سالیانه 
 40000 سالیانه  میزان  به  الکل(  ایزوپروپانول)ایزوپروپیل   -2 تن   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 با رنج جوش مشخص جداسازی میشوند که به عنوان 
می گیرند. قرار  استفاده  مورد  پارافینی  و  آلی  هیدروکربن های  تولید  اولیه  ماده 

دستی  پایین  صنایع  در  اولیه  ماده  عنوان  به  هیدروکربنها   این  کاربردهای 
پتروشیمی و همچنین تولید بنزین و گازوئیل می باشد.2-واحد ای تی بی:واحد 
نیپون  فنی  دانش  و  سال  در  تن   18850 ظرفیت  دارای  بی  تی  ای  تولیدی 
گالیکول  مونواتیلن  و  ایزوبوتیلن  واحد،گاز  این  خوراک  است.  ژاپن  شوکوبای 

می باشد که پس از عبور از بستر کاتالیست آمبرلیست 15 به ای تی بی تبدیل 
می گردد.گازهای واکنش نداده و محصول ای تی بی وارد برج شماره 1 شده و 
گاز واکنش نداده و غیرقابل 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 
بوتیل  و  استرها)اتیل، متیل  استفاده می گردد.3-واحد  به عنوان خوراک  مجدداً 
استات(:ظرفیت تولید این واحد برای اتیل استات،بوتیل استات و متیل استات به 
است.  هند  ریالنت  فنی  دانش  با  سال  در  تن   5000 و  ترتیب 10000،15000 
خوراک واحد برای استرها شامل اسیداستیک و براساس نوع استر، اتانول برای 
استات  متیل  برای  متانول  و  استات  بوتیل  برای  بوتانول  نرمال  استات،  اتیل 
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 
و بخشی  تاور دوم شده  وارد  افزایش خلوص  آلی جهت  فاز  از  میگردد.بخشی 
ریکاوری  برج  به  باقیمانده  استر  بازیابی  جهت  نیز  آبی  می گردد.فاز  رفالکس 
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 سازی 
وارد برج دوم شده و فاز آبی جهت بازیابی استر وارد برج ریکاوری می گردد.در 
متانول  مابقی  و   %85 خلوص  با  متیل  اول  برج  باالی  از  استات  متیل  تولید 
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 استات، 
انواع اکریالت و استایرن می باشد.در تولید رزین ابتدا قبل از انجام 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 
اضافه  با  که  نحوی  به  می گردد  انجام  کیفی  کنترل  مرحله  بلندر  در  می گردد 
نمودن افزودنی ها تنظیم پ هاش، ویسکوزیته و درصد جامد انجام شده و پس 
می گردد.5-واحد  بندی  بسته  و  تخلیه  واحد  تحویل  نهایی  تایید  از 
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 3،1 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 1،3 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  ریال(   398/200/000/000  ( 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 ) 237/500/000/000 
ریال( 3- واحد رزین های آکریلیک با ظرفیت 10000 تن در سال، برآورد قیمت 
بمبلغ یکصدوچهارمیلیاردوپانصدمیلیون ریال )104/500/000/000 ریال( و واحد 
برآورد روز  در  بشکه   3000 ظرفیت  با  گازی  میعانات   سولفورزدایی 
ریال)51/700/000/000  هفتصدمیلیون  و  میلیارد  ویک  پنجاه  بمبلغ  قیمت    
و  پایه  مهندسی  فنی،  1-دانش  آالت:  ماشین  و  تجهیزات  شامل  که  ریال( 
مهندسی تفصیلی 2-مخازن ذخیره 3- مخازن تحت فشار 4-تاورها 5-مبدل 
های حرارتی 6-پمپ ها 7-راکتورها می باشند.  4- پروژه در جریان احداث طرح 
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 
)1/629/375/000/000 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(   112/435/000/000 (
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، 
) 985/000/000/000 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 3/518/710/000/000 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 829/050/000 ریال)هشتصد و بیست و نه میلیون و پنجاه 
ارزش 180/000/000  به  ریال(2-آبیاری تحت فشار در سطح دو هکتار  هزار 
)یکصد و هشتاد میلیون ریال(3-فنس به طول 340 متر به ارزش 204/000/000 
ریال)دویست و چهار میلیون ریال(4-بهره برداری از آب چاه به میزان 2 حبه و 
لوله انتقال به ارزش 350/000/000 )سیصد و پنجاه میلیون ریال(.جمع کل 4 
بند فوق به مبلغ 1/563/050/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و شصت و سه 
میلیون و پنجاه هزار ریال( ارزیابی گردیده است  م : تاسیسات و تجهیزات جانبی 
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 
اعالم شرکت  مزایده طبق  مورد  گردیده  ارزیابی   ) ریال   255/500/000/000(
بیمه میباشد  در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزسه شنبه  مورخ  
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 4/117/873/050/000 
ریال)چهاربیلیون ویکصدوهفده میلیاردوهشتصدوهفتادو سه میلیون وپنجاه هزار 
باشد  خریدار  که  کس  هر  به  و   پیشنهادی  قیمت  باالترین  وبه  (شروع  ریال 
فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: 
رازی  بلوار  رازی  صنعتی  شهرک  اصفهان  شهرضا  جاده   25 کیلومتر  شهرضا 
شرکت پترو ایمن سپاهان بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه 
ی قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی 
وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان، آب و برق 

وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد. 
تاریخ چاپ:   1396/08/25 

امالک شهرضا  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  اسداله موسوی  سید  الف: 698   م 
) 8914 کلمه، 89 کادر(
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ابالغ رای
8 شــماره دادنامــه: 9609970353800626 شــماره پرونــده هــا:  /347
9509980364300775 و 9509980364300776 و 9409980364300595 و 
9509980364300774 شــماره بایگانــی شــعبه: 950892 و 950893 و 950890 و 
950891  شــکات: 1- آقای احمدرضا خضری فرزند نعمت ا... به نشانی اصفهان کوی 
ولیعصر مشفق کاشانی شمالی فرعی 9 پالک 30 ، 2- آقای امیر عباس علی فتحعلی فرزند 
حسن با وکالت آقای مهدی ناجی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید 
بعد از چهار راه اول ســاختمان اداری پایا طبقه چهارم، 3- خانــم صدیقه قادریان فرزند 
حسینعلی به نشانی اصفهان خ صائب کوچه شادمان روبروی کوچه نسیم پ 57، 4- آقای 
مهران زمانی فر فرزند همایون به نشانی اصفهان خ ابوذرکوچه باغ جنت )شماره 5( کوچه 
ژاله کوچه ارم ساختمان ارم پالک 19 واحد یک، 5- آقای مهران زمانی، 6- آقای احمدرضا 
خضری فرزند نعمت ا... همگی به نشانی مجهول المکان، 7- خانم صدیقه قادریان فرزند 
حسینعلی به نشانی مجهول المکان، متهمین: 1- آقای سلمان مرادوند حاجی وند فرزند 
حاجی با وکالت خانم مریم کریمی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان دروازه شیراز خیابان 
چهارباغ باال مجتمع حافظیه طبقه 3 واحد 11، 2- آقای علی الیاسی فرزند بهروز با وکالت 
آقای سید احسان اله موسوی فرزند سید اسداله به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت غربی 
بعد از دادگستری نبش بن بست وحدت مجتمع وکالی نیکبخت طبقه اول واحد شماره 4 
و آقای مهدی داوری فرزند علی به نشانی خیابان نیکبخت بعد از دادگستری مجتمع وکال 
نیکبخت طبقه اول واحد 4، 3- آقای سعید رضایی فرزند پنجشنبه با وکالت آقای عیسی 
زرین آبادی فرزند بهرام به نشانی خوزستان- اندیمشک- خ شهید پناهی روبروی مسجد 
محمدی مجتمع ابن سینا طبقه 5 و آقای سعید شمسی سوالری فرزند نعمت اله به نشانی 
اصفهان خیابان سجادخیابان قائم مقام فراهانی)سپهساالر( روبروی بیمارستان حجتیه 
موسسه حقوقی رضوانیان واحد 2، 4- آقای مهدی حاجی وند به نشانی مجهول المکان، 
5- آقای رسول اسدی فرزند بلوطی با وکالت آقای صید نبی چناری فرزند موسی به نشانی 
اندیمشک- خیابان روشنی- طبقه باالی پاســاژ ثارا... و آقای مصطفی نیکوروان فرزند 
جنــب خانــه  آئینــه  بلــوار  اصفهــان  نشــانی  بــه  علــی   محمــد 

 مسجد النبی ساختمان آئینه پالک 60- فکس 6631693 کدپستی 8164654433 دفتر 
وکالت آقای سید علیرضا موسوی، 6- آقای سامان بهادر به نشانی مجهول المکان، اتهام 
ها: 1- معاونت در سرقت 2- سرقت منزل 3- تحصیل مال مسروقه، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را عالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده 
1- آقای امیرعباسعلی فتحعلی فرزند عباس با وکالت آقای مهدی ناجی با طرح شکوائیه 
اعالم داشته که در تاریخ 1394/11/8 منزل وی مورد سرقت قرار گرفته است که اموال 
مسروقه اعالم شده شامل تسبیح کار دســت عتیقه با تعداد یکهزار و بیست عدد برلیان، 
انگشتر قدامک دور برلیان، سه عدد نگین برلیان پیاده، سرویس سه تیکه با جواهر، مدال 
زمرد اشک با طالی سفید، مدال لوزی طالی سفید پرانس، دستبند جواهر برلیان مدل تیغه 
ای، حلق جواهر پهن مدل جناقی، دو عدد دســتبند تمام برلیان، خودکار قدیمی طالی 
عتیقه، مدال قلب جواهر ســفید با تعداد چهارصد عدد برلیان، ساعت مردانه تمام طالی 
سفیدمدل بند بافتی، ساعت زنانه تمام طالی رولکس مارک یاخ ماستر، انگشتر تک تخمه 
که همگی دارای فاکتور و مشخصات دقیق می باشند و همچنین سکه 30 گرمی قدیمی 
طرح محمدرضا پهلوی و فرح، گوشــواره قدیمی الماس، سه عدد النگوی دخترانه گرانی 
فیروزه مثلثی و زنجیر که دور آن برلیان می باشد، پنج عدد زنجیر طال دستبند جلفایی سه 
گره ای، دستبند ایتالیایی بافته ای، دستبند دخترانه پهن زرد رنگ، انگشتر مروارید درشت 
استرالیایی با دو عدد مارکینر کنار آن، دستبند پهن زنانه با یک ردیف برلیان مدل بولگادی، 
ســرویس جواهر ظریف مدل مربعی، برلیان پیاده، نوزده عدد مدل بچه گانه عروسکی، 
سرویس فالور ظریف سه گل جواهر با گوشواره، پابند طالیی زرد و سفید، هفتاد عدد سکه 
تمام بهار آزادی و مبلغ سه هزار و یکصد دالر آمریکا که شرح و فاکتورهای برخی اقالم در 
صفحات 545 الی 565 پرونده می باشــند 2- آقای مهران زمانی فرزند همایون با طرح 
شکوائیه اعالم نموده است که در تاریخ 1394/12/11 منزل وی مورد سرقت قرار گرفته 
است که اموال مســروقه اعالم شده از سوی ایشــان در صفحه 529 پرونده شامل حلقه 

اسپرت مردانه، حلقه تک نگین مردانه، حلقه اســپرت زنانه، حلقه تک نگین زنانه ، حلقه 
دورنگین زنانه انگشتر با مروارید صورتی، انگشتر طالی زرد با سنگ صورتی، انگشتر زرد 
با میناکاری سبز، سرویس طالی زرد با میناکاری آبی، انگشتر زرد با نگین های برلیان ریز، 
دستبند طالی سفید، دستبند طالی زرد با نخ قهوه ای، دستبند طالی زرد باریک، گردنبند 
و گوشــواره گل طال زرد، گردنبند دایره ای نگین ریز طالی زرد، گردنبند قلب با زنجیر، 
گوشواره شکل گل یاقوت کبود، انگشــتر گل یاقوت کبود- گردنبند یا زنجیر گل یاقوت 
کبود، زنجیر ریزدانه، گوشواره مدال زرد، گوشواره مروارید کبود، گردنبند زرد، گردنبند و 
گوشواره پروانه ای، ساعت آب طال با نگین برلیان، گوشواره طالی زرد، زنجیر ساده طالی 
زرد، سرویس طالی سفید و برلیان، ده عدد سکه کامل طال، یک هزار یورو، پانصد دالر، 
یک میلیون تومان وجه نقد می باشــد 3- آقای احمدرضا خضری فرزند نعمت ا... با طرح 
شکوائیه اعالم نموده است که در تاریخ 1394/11/15 منزل وی مورد سرقت قرار گرفته 
است که اموال مسروقه اعالم شده از سوی ایشان در صفحه 273 پرونده شامل یک جفت 
گوشواره حلقه ای طال، انگشتر تک نگین برلیان یک جفت گوشواره میخی کوی طال، یک 
جفت گوشــواره میخی درخت کاج، ساعت رومانســون دور نگین آکبند، چهار سرویس 
گردنبند و دستبند و گوشواره نقره، سرویس ســت کامل بدلیجات ساعت رومانسون دور 
طالئی زنانه بند استیل ساعت مچی طالئی نگین دار ساعت سیکو زنانه اصل، ساعت سیتی 
زن زنانه اصل، ساعت مچی زنانه مارک هسا، ســاعت زنانه بند چرمی، یک عدد دوربین 
دیجیتال کانن، صندوقچه خاتم به همراه چهار ســری مروارید اصل، ساعت موبایل واچ 
مارک ایسر، وجه نقد به مبلغ سی و دو میلیون ریال، سه عدد ادکلن مارک آکبند، دو جلد 
کتاب اشعار کیارســتمی می باشــد 4- خانم صدیقه قادریان فرزند حسینعلی نیز با طرح 
شکوائیه اعالم نموده است که در تاریخ 94/11/10 از منزل وی دو سرویس طال و یکصد 
هزار تومان وجه نقد به سرقت رفته است که پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی دوربین 
های مدار بسته اطراف منازل مسروقه و شناسایی چهره سارقین و خودروی مورد استفاده 
آنان )یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ به شماره 884 ق 61 ایران 99( در حین 
گشــت زنی عوامل انتظامی در تاریخ 1394/12/12 خودروی مذکور شناسایی و دو نفر 
سرنشین آن آقایان مجتبی مرادوند حاجی وند و علی الیاسی دستگیر و پس از تحقیقات از 
آنان و شناسایی محل اقامت موقت آنان در هتل اقدامات الزم در جهت شناسایی و جلب 
سایر همدستان آنان بعمل آمده که در نهایت با اعطاء نیابت به دادسرای اندیمشک آقایان 
رسول اسدی و سعید رضائی نیز شناسایی و دســتگیر می شوند ولیکن مهدی حاجی وند 
متواری می گردد واز خریدار اموال مسروقه آقای سامان بهادر نیز تحقیق می شود دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواســت برای متهمان 
1- رسول اسدی فرزند بلوطی 2- ســعید رضایی فرزند پنج شنبه هر دو با وکالت آقایان 
سعید شمسی و محمد اسماعیلی نصرآبادی 3- سلمان مرادوند فرزند حاجی با وکالت خانم 
مریم کریمی 4- مهدی حاجی وند 5- علی الیاسی فرزند بهروز با وکالت آقای سید احسان 
ا... موسوی با قید اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت طال و جواهرات از منزل شکات برای 
همه متهمان به غیر از ردیف سوم که اتهام وی را معاونت در سرقتها در نظر گرفته است 
تقاضای مجازات برای آنان را نموده است. دادگاه با توجه به استماع اظهارات متهمان در 
جلسه رسیدگی و مالحظه دالیل قرائن و امارات مضبوط در پرونده من جمله اعالم شکایت 
شاکیان خصوصی در زمان وقوع سرقت و گزارشات مرجع انتظامی از محل وقوع سرقت و 
وضعیت منازل شاکیان پس از وقوع سرقت، تصاویر و فیلم های مربوط به متهمان مربوط 
به ارتکاب سرقت از منازل شاکیان ردیف اول الی سوم و نظریه کارشناس اداره تشخیص 
هویت پلیس آگاهــی اصفهان مبنی بر تطبیق تصاویر پیوســت پرونده با چهره متهمین 
دفاعیات بالوجه سعید رضایی و رسول اسدی مبنی بر اینکه برای یافتن کار و اشتغال به 
اصفهان آمده اند. اما هیچ مراجعه ای جهت پیدا کردن کار و استخدام نداشته اند و تصاویر 
متهمان که با یکدیگــر در بخش Reception )پذیرش( هتل بــوده و اینکه پس از 
دستگیری علی الیاسی و سلمان مرادوند آن دو نفر سریعًا به هتل مراجعت وپس از تسویه 
حساب به اندیمشک باز می گردند به نحوی که برخی از وسایل خود را نیز در هتل جا می 
گذارند اقرار صریح و مقرون به واقع علی الیاسی و سلمان مرادوند و تبین نقش هر یک از 
متهمان توسط این دو نفر و صورتجلسات مواجه حضوری، پرینت حساب علی الیاسی و 

مهدی حاجی وند که متعاقب سرقتهای انجام شده گردش باالئی داشته و این گردش باالی 
حساب باوضعیت اقتصادی آنان که بیکار و در برخی مقاطع زمانی به کارگری اشتغال داشته 
اند مطابقت ندارد و اظهارات ضد و نقیض کلیه متهمان باالخص ســعید رضایی و رسول 
اسدی با تغییر عناوین اتهامی اتهام متهم ردیف اول را مباشرت در سرقت شبانه از منزل 
شاکی شماره یک و مشارکت در سرقت شــبانه از منزل سایر شاکیان و اتهام متهم ردیف 
دوم را مشارکت در سرقت  شبانه از منزل شاکیان دوم الی چهارم و معاونت در سرقت شبانه 
از منزل شاکی اول و اتهام متهمان ردیف سوم و پنجم را معاونت در چهار فقره سرقت واقع 
شده و فروش اموال مسروقه و اتهام متهم ردیف چهارم را که متواری نیز می باشد معاونت 
در چهار فقره سرقت مذکور محرز دانسته و مستند به ماده 125  و بند پ ماده 126 و بند ت 
ماده 127 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 ورعایت ماده 134 از همان قانون و مواد 
656 و 662 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم ردیف اول را از 
بابت یک فقره مباشرت در سرقت شــبانه از منزل و سه فقره مشارکت در سرقت شبانه از 
منزل به چهار مرتبه تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل هفتاد وپنج ضربه 
شالق تعزیری ورد اموال مسروقه در حق شاکیان و متهم ردیف دوم را از بابت ارتکاب سه 
فقره مشارکت در سرقت شــبانه از منزل به سه مرتبه تحمل چهار سال و شش ماه حبس 
تعزیری و هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکیان ردیف دوم 
الی چهارم که به صورت تضامنی با متهم ردیف اول می باشد واز بابت ارتکاب یک فقره 
معاونت در سرقت شبانه از منزل به تحمل سه ســال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و پنج 
ضربه شالق تعزیری و هر یک از متهمان ردیف سوم و پنجم را از بابت ارتکاب چهار فقره 
 معاونت در ســرقت شــبانه از منازل شــاکیان به چهار مــورد تحمل 3 ســال حبس 
تعزیری تحمل هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و از بابت فروش اموال مسروقه به تحمل 
4 سال و شش ماه حبس تعزیری و هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف چهارم 
را از بابت چهار فقره معاونت در سرقت شبانه از منازل شاکیان به چهار مورد تحمل سه سال 
حبس تعزیری و تحمل هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری محکوم و اعالم می نماید. با این 
توضیح که اجرای مجازات های حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است و از بین موارد 
مجازاتهای تعزیری معینه برای هر یک از متهمان صرفًا یک مورد و آنهم مجازات اشد به 
اجراء در می آید. رای صادره نســبت به متهم ردیف چهارم غیابی و نســبت به سایرین 
 حضوری اســت رای غیابی ظــرف بیســت روز پس از ابــالغ واقعی قابــل واخواهی
  در این شــعبه و رای حضوری ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر
خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 25078 شعبه 112 
1914 کلمــه، 112 جزایــی ســابق( )  دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان)

  19 کادر(
ابالغ رای

8/330 کالسه پرونده: 960319 شــماره دادنامه:96/7/26-9609976793502432 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به 
نشانی اصفهان خ نظر غربی ســه راه نظر بن میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3، خوانده: 
طیبه عظیمی زاده به نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت 
طیبه عظیمی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شماره های 
977455-95/8/30 و 977456-95/9/20 بــه عهده بانک تجــارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
3/185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف )فوق الذکر(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:23962 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/666 کالسه: 95-746 شماره دادنامه: 246 تاریخ دادنامه: 96/5/14 مرجع رسیدگی: 
شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا 
به نشانی تیران – رضوانشهر – شهرک صنعتی- فاز 2- خیابان سوم مرکزی- سنگبری 
آســیا، خوانده: نعمت بتویی )مجهول المکان( ، خواســته: مطالبه وجه یک فقره فاکتور، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شور ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای علی اکبر فرقانی 
فرزند غالمرضا به طرفیت آقای نعمت بتویی به خواسته مطالبه وجه یک فقره فاکتور عادی 
مصدق تقدیمی به شماره 224 مورخ 93/6/25 به مبلغ 105/000/000 ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده، مالحظه دادخواست 
تقدیمی، عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه، خواسته خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 197 
و 502 و 503 و 519 و 521 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 105/000/000 ریال بابت یک فقره فاکتور 
عادی مصدق به شماره 224 مورخ 93/6/25 پرداخت مبلغ 2/257/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تمبر الصاقی خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/16 تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تیران 
 می باشــد. م الف: 334 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف تیران )280 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/706 شماره صادره: 96/2027026787 – 96/8/24 چون جهانگیر محمدی سیچانی 
فرزند عباس به وکالت از طرف میرزا منصور مشــرف بروجنی به موجب وکالتنامه شماره 
3515 مورخ 1396/8/10 دفترخانه 256 اصفهان با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت وامضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 256 اصفهان رسیده مدعی شده 
که سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 15191/5583 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 
مذکور در صفحه 52 دفتر 6 امالک زوج ذیل ثبت 2034 سابقه ثبت و صدور سند به شماره 
چاپی 409655 به نام میرزا احمد مشــرف بروجنی فرزند علی محمد داشته و طبق سند 
صداق 331 مورخ 81/12/6 دفترخانه 136 اصفهان تمامت 1/5 دانگ مشاع از مالکیت وی 
به غیر انتقال یافته است به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 4556 مورخ 88/10/30 
شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان میرزا احمد مشرف بروجنی در گذشته 
و وراث حین الفوتش عبارتند از پروین نادری لردجانی فرزند شنبه )زوجه متوفی( نسبت 
به )یک چهارم( از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار و مابقی ترکه به میرزا منصور مشرف 
بروجنی فرزند میرزا علی )برادر  متوفی( تعلق می گیرد که در رهن و بازداشت نمی باشد به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 
26921 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )332 کلمه، 4 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/656 شــماره پرونــده: 139304001013002701/11 شــماره بایگانــی پرونده: 
9302055/2 شــماره ابالغیــه: 139605102004002603 آگهی ابــالغ اخطار ماده 
101 کالســه: 9302055 بدینوســیله به آقای فیروز ریخته گران اصفهانی به نشــانی 
اصفهــان خیابان خیام ابتــدای کوچه فرقدانی نبش بن بســت و کوچــه فکور بدهکار 
پرونده فوق ابالغ میگردد که طبق تقاضای بســتانکار بانک ملت مــورد وثیقه، تمامت 
ششــدانگ یک باب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مســاحت 522 متر مربع پالک 
شــماره 1050 فرعی مجزی شــده از 132 فرعی واقع در لنبانین چهار اصلی دهستان 
ماربین بخش 14 اصفهان ملکی آقــای فیروز ریخته گران اصفهانــی فرزند عباس که 
به موجب سند شــماره 79938 مورخ 93/8/24 تنظیمی دفترخانه شــماره 284 تهران 
در رهن آن مدیریت قرار دارد به مبلــغ 45/000/000/000 ریــال ارزیابی گردیده، لذا 
برابر ماده 101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رســمی الزم االجرا چنانچه به ارزیابی انجام 
شده اعتراضی دارید از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 5 روز فرصت دارید اعتراض خود 
را به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال علی الحســاب بابت دســتمزد 
تجدید ارزیابی اعالم نمائید. در غیر این صورت ارزیابی انجام شــده قطعی اســت و به 
همان قیمت آگهی مزایده منتشــر خواهد شــد. الزم به ذکر اســت به اعتراض خارج از 
مهلت مقرر و یا اعتراضی که فاقد پیوســت فیش دســتمزد تجدید ارزیابی باشد ترتیب 
 اثر داده نخواهد شد. م الف:26445 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان )219 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000183 آگهــی:  شــماره   8 /658
139504002004000628 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9502054 
ششــدانگ آپارتمان پالک 10713 فرعی از 15190 اصلی مجزی شده از 2574 فرعی 
به مســاحت 108/90 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
پروین قبل از چهار راه صباحی خیابان کوهسار ســاختمان شماره 4 طبقه همکف سمت 
شرق شماره 76 کدپستی 74817-81998 که سند مالکیت آن در صفحه 107 دفتر 112 
محلی به شماره ثبتی 18813 سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام فریده ابوالحسنی ترقی 
که سند مالکیت شماره 167161 صادر گردیده است و طبق صفحه 110 دفتر 112 محلی 
به شماره ثبت 18814 سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام فریده ابوالحسنی طرقی که سند 
مالکیت شماره 167162 نیز صادر گردیده است با حدود: شمااًل: به طول هفت متر و هفتاد 
سانتی متر دیوار و پنجره است به فضای عرصه شرقًا: به طول سیزده متر و بیست سانتی 
متر دیوار و پنجره ای است به پیاده رو خیابان ده متری جنوبًا: به طول هشت متر و هشتاد 
سانتی متر دیوار و پنجره ایست به فضای عرصه غربًا: به طول چهار متر و چهل سانتی متر 
به دیوار اشتراکی با آپارتمان 10711 دوم در سه قسمت به طولهای یک متر و ده سانتی متر 
و دو متر و بیست سانتی متر و یک متر و ده سانتی متر به نورگیر قسمتهای اول جنوب و سوم 
شمال مجاور است سوم به طول سه متر و بیست سانتی متر به دیوار اشتراکی با آپارتمان 
10711 چهارم در دو قسمت درب و دیواری اســت براه پله مشاعی 10712 قسمت اول 
جنوب مجاور است با ارتفاع چهار متر و پنج سانتی متر، حقوق ارتفاقی ندارد. که طبق نظر 
کارشناس رسمی این واحد در طبقه همکف یک ساختمان مسکونی سه طبقه واقع شده، 
دارای قدمت ساخت باالی 20 سال می باشد. ساختمان دارای سقف تیرآهن و آجر، پنجره 
های آلومینیومی با حفاظ فلزی، درهای چوبی، آشــپزخانه کاشی و سرامیک با سرویس 
کابینت ام دی اف، کف ها از موکت، بدنه دیوارهــا رنگ آمیزی، گرمایش بخاری گازی، 
سرمایش کولر، نمای ساختمان در پایین دست از سنگ و بقیه آجرنما و ساختمان دارای 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد که طبق سند رهنی شماره 169518-94/6/25 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در قبال بدهی آقای رضا ابوالحسنی طرقی در 
رهن بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان واقع می باشد و ملک مورد وثیقه تا تاریخ 
97/2/8 از طرف بانک بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/9/14 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 2/420/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 

نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/8/25 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در 
وجه  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.   م الف:26444 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)644 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000184 آگهــی:  شــماره   8 /659
139504002004000546 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9501709 
ششدانگ یک باب خانه پالک 141 فرعی از 66 اصلی به مساحت 485/50 مترمربع واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی عاشق آباد کوچه شهید 
باهنر کوچه شهید آقاجانی با جمیع توابع و متعلقات و منضمات و ساختمانهای مستحدثه 
که سند مالکیت آن در صفحه 299 دفتر 626 به شــماره ثبتی 113934 با شماره چاپی 
310363 به نام آقای علی جاللی ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: به طول 15 متر 
درب و دیواریست به کوچه شرقًا: اول به طول 7 متر دیواریست به کوچه دوم دوم به طول 
25/70 متر دیواریســت به دیوار زمین محصور علی دوامی از باقیمانــده جنوبًا: به طول 
14/70 متر به طور شکسته درب و دیواریست به کوچه غرباً: به طول 31/85 متر دیواریست 
اشتراکی با خانه رضا جاللی از باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای 
دو قسمت اعیانی به شرح زیر است: 1- مشــخصات اعیانی قسمت اول: به صورت یک 
واحد مسکونی کف موزاییک دیواره ها گچ و نقاشی، پنجره های آهنی، نماسنگ، نمای 
حیاط سیمانی، کف حیاط موزائیک اســکلت دیوار باربر و ستون وســط و سقف آهنی، 
سرویس آشپزخانه کابینت فلزی دارای سرویس بهداشتی و امتیاز آب و برق و گاز سیستم 
 سرمایش کولرآ بی و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد این اعیانی در قسمت شمال 
ملک به ابعاد حدود 14/80 * 15 می باشد. قدمت ساخت حدوداً 20 سال، 2- مشخصات 
اعیانی قسمت دوم: به صورت یک ساختمان در حد 2/5 طبقه و 2 واحد که درب اصلی آن 
از گذر جنوب می باشد و فاقد پارکینگ می باشد نمای آن در ضلع جنوبی از سرامیک و در 
ضلع شرق و شمال که حد عرصه ملک می باشد بدون نما است. طبقه اول یک واحد طبقه 
دوم یک واحد و نیم طبقه باال به صورت یک اتاق می باشد که در اختیار طبقه دوم است. 
پنجره ها آهنی، درب خارجی آهنی و داخلی چوبــی دیواره ها گچ، کف موزائیک کابینت 
آشپزخانه فلزی، انشــعاب گاز مجزا از قسمت یک می باشــد. دارای سرویس بهداشتی 
قدمت ساخت این قسمت حدود 3 سال اســت. ضمنًا به نظر می رسد این قسمت بدون 
مجوز از شهرداری احداث گردیده است چون هیچ گونه مدرکی از شهرداری ارائه نگردید 
و طبق استعالم مورخ 1389/10/28 شــهرداری منطقه 12 مقدار 66 متر مربع از عرصه 
زیر ســاخت در تعویض گذر قرار دارد این تعویض از قســمت جنوبی پالک می باشد که 
طبق سند رهنی شــماره 20219-89/11/21 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
183 اصفهان در قبال بدهی آقای فواد ســوزنی در رهن بانک مهر اقتصاد اصفهان واقع 
می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/9/13 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 5/740/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
96/8/25 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 

ملی ایران در وجه  اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک ســپرده نماید.   م الف:26442 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)683 کلمه،

 7 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139603902004000182 آگهــی:  شــماره   8 /660
139504002004000232 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9500592 شش دانگ 
خانه پالک ثبتی شماره یازده هزار و نهصد و نود فرعی از چهارده هزار و سی و نه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/3 متر مربع به آدرس: اصفهان- خیابان بهارستان، 
خیابان بهار آزادی، بن بست مهر با کدپستی شماره 8196714118 که سند مالکیت آن 
در صفحه 231 دفتر 495 امالک ذیل ثبت شماره 98949 با شماره 943777  ثبت و صادر 
شده است با حدود: شــمااًل دیوار به دیوار به طول 9/86 متر به شماره باقیمانده 4 فرعی 
از 14039 اصلی شــرقًا دیوار به دیوار به طول 17/80 متر به شماره باقیمانده 4 فرعی از 
14039 اصلی جنوبًا درب و دیوار به طول 9/95 متر به کوچه غربًا دیوار به دیوار بطول 18 
متر به  شماره باقیمانده 4 فرعی از 14039 اصلی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
بصورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه با زیربنای حدود 230 متر مربع بوده که مصالح 
استفاده شده به شرح ذیل می باشد بدنه جنوبی ســاختمان دارای نمای آجری با نوع آجر 
نمای کارتنی کف حیاط موزاییک و اسکلت ساختمان بتنی می باشد کف طبقات سرامیک 
و سرویس ها و آشپزخانه دارای کاشی و ســرامیک متعارف و دربهای داخلی ساختمان 
چوبی و درب حیاط و پنجره ها فلزی می باشد همچنین در طبقه اول ساختمان بدنه داخلی 
به صورت گچ سفید و فاقد رنگ و نقاشی می باشــد کابینت ها فلزی و شیرآالت متعارف 
نصب شده است و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و روی پشت بام ایزوگام بوده 
و بدنه دستگاه پله از سرامیک استفاده شده است ملکی خانم پروانه قربانی سینی که طبق 
سند رهنی شــماره 162362 مورخ 94/9/05 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 6 اصفهان 
در رهن شرکت تعاونی اعتبار حســنات اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک 
فوق فاقد بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/09/14 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ) 5/800/000/000 ریال( پنج میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
 بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی
 آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
96/8/25 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
 بانک ملی ایران در وجه  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناســایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلــغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همــان روز طی فیــش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک 
 ســپرده نماید.   م الف:26443 اداره اجرای اســناد رســمی اصفهــان)550 کلمه، 

6 کادر(
حصر وراثت

8/661  انسیه پروینی فرزند محمد ابراهیم باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، طی درخواستی به شماره کالسه 661/96 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شــادروان مرحوم آقای حســنعلی بغداچی بادی فرزند احمد در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: انســیه پروینی همسر کدملی 
0039759857 ، 2- پیمان بغداچی بادی فرزند کدملی 0056876696، 3- لیال بغداچی 
بادی فرزند کدملی 0069059209 و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب 
جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیرانتشار ارسال می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و 
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: 443 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
بخش بادرود )مجتمع شماره یک( )139 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
8/678 خواندگان پرونده 960038 ح 4 به نام های علیرضا صالحی- علیرضا گودرزی- 
شهناز گودرزی- ســعید ملک- منوچهر محمود صالحی- بی بی محمود صالحی- جواد 
هارون الرشیدی- اصغر گودرزی- محمود کشوری- علیرضا ملک- مهین پروین- ناصر 
زهتاب- مرتضی محمود صالحی- مریم ملک- بابک گودرزی- زهرا نصری- ثریا ملک- 
عبدالحسین علیزاده- سیامک گودرزی- مهوش داداشــیان- امیر حاجیان- غالمرضا 
گودرزی- زینب گــودرزی ، ابالغ تا طی مهلت 7 روز برای مالحظه نظریه کارشناســی 
به دفتر شعبه مراجعه و چنانچه اعتراضی به نظریه دارند اعالم فرمایند. م الف: 5677 
 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر )95 کلمه،

 1 کادر(
اخطار اجرائی

8/669 مشــخصات محکوم علیه : نام : مریم  نام خانوادگــی : قافلیانی، نام پدر : عباس  
نشانی محل اقامت : کاشان ، خیابان علوی ، کوچه شهید هاشمیان . مشخصات محکوم 
له : نام : حسین نام خانوادگی : فاطمیان ، نام پدر : جواد شغل : آزاد، نشانی : آران و بیدگل 
، بلوار امام ، جنب رســتوران زیتون، به موجب رای شماره 270 تاریخ 96/03/23 حوزه 2 
شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 785775 مورخ 
94/03/20 عهده بانک تجارت بابت اصل خواســته و خســارت دادرسی )مبلغ دویست 
و پنجاه هزار ریال( و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک در حق آقای حسین 
فاطمیان . رای صادره غیابی اســت . هزینه اجرا نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه می 
باشد . م الف: 5/2/96/573 دفتر شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان آران و 

بیدگل )158 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/673 شماره:2/ 960705831529795 – 96/8/22 علی اکبر کندری ورنوسفادرانی 
فرزند حسینعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است 10/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 688 فرعی از 173 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 712 صفحه 188 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد و به موجب نامه 9509983633100708-1395/07/22- مدیر 
اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر به نفع فضل اله آقا محمدی بازداشت می باشد 
که در اثر جابجایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 5666 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/668  خواهان خانم فاطمه سروســتانی فرزنــد احمد دادخواســتی بطرفیت خوانده 
آقای روح الــه محمدی برنجگانی فرزند حبیب اله بخواســته طالق مطــرح که به این 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609983620100534 شــعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان آران و بیــدگل ثبت و وقت رســیدگی مورخ 
96/11/02 ســاعت 9/00 صبح تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی گــردد تا خوانده پس از نشــر آگهی 
و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر گردد.
م الف: 574/ 5/2/96 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل 

)132 کلمه، 2 کادر(
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 رنج کردها 
بازیچه دست کوته فکران 

در یک گزارش فرامرزی ذکر شده بود که 
مردم ایران یکی از غمگین ترین مردم سعید نریمانی

جهان هســتند.این گزارش به بررسی 
شرح حال ،اتفاقات  و گرفتاری های مردم پرداخته بود و با ارائه 
مستنداتی به این نکته اشاره کرده بود که بیشتر ایرانیان دچار غم 
 و افســردگی هســتند و در برابــر اتفاقــات پیــش آمــده،

 عکس العمل های خشن نشــان می دهند.برای دست یافتن به 
صحت این گزارش، کافی اســت به میان مردم رفت و رفتارهای 
 روزانه آنها را بررســی کرد. در ظاهر آمار این  گزارش چندان هم

 غیر منطقی نیســت. اکثر مــردم ما در رفتارهــای روزانه خود 
کنش های خشــنی دارند و کال مردمی مضطرب هستند، اما با 
نگاهی موشــکافانه می توان فهمید که همین مردم خشــن و 
عصبانی تا چه اندازه می توانند شوخ طبع و بذله گو باشند.شما 
کجــای دنیــا طنزنویســانی را به هنرمنــدی ایرانیان ســراغ 
دارید؟بازیگران طنز و بذله گویان ما سرآمد همه هنرمندان بوده 
و هستند. گذشــته از این هنرها ، افرادی هســتند که در همه 
زمینه ها خود را بذله گــو و طنزپرداز می داننــد. به طور کل ما 
مردمی هستیم که در تقلید صدا و رفتار اشخاص مهم رتبه اول را 

دارا هستیم.
 اوج هنر تا جایی است که اصال به شخصیت اجتماعی و مقام فرد 
مورد نظر توجهی نمی کنیم و سعی برآن داریم تا با تقلید رفتار 
و گفتار وی حاضران را به خنده درآوریم حتی اگر رفتار ما به مرز 
توهین هم برســد چندان مهم نیست.شیرین کاری های ما فقط 
به رفتار خالصه نمی شــود و به فایل های صوتی و تصویری هم 
می رسد.ایران، کشوری است که از نژادها و قومیت های مختلفی 
تشکیل شده اســت و همه در کنار هم اتحاد دارند. با این وجود 
بعضی از این مردم، یکــی از طنزپردازان بی رقیب قومی و نژادی 
هستند. انواع لطیفه های قومی و نژادی،مثال های متنوع و ... که 
همه و همه نشانی جز توهین و تمسخر و سرکوبی نژادی ندارند 
در گفتار ما به کار می رود. ما که همواره از تاریخ و تمدن آریایی 
صحبت می کنیم، در زمینه توهین قومی یدطوالیی داریم.گویی 
نژادهای غیر فارس جزو این کشور نبوده و نیستند و اصال رفتارها 
و گفتارهای ما نشانی از نژاد پرستی ندارد!از این دست لطیفه های 
فرهنگی که بگذریم به گروهی دیگر از هنرمندنماها می رســیم 
که به مناسبت های مختلف هنرشان شکوفا می شود  و آثاری را 

روانه بازار می کنند.
این افراد سوژه های مختلف و گوناگونی را بازیچه رفتار به ظاهر 
هنرمندانه خود می کنند.یک بار سراغ شخصیت هایی چون دکتر 
شریعتی می روند.بار دیگر اســطوره های تاریخی و ملی را هدف 
قرار می دهند و حتی به تخریب چهره های سیاســی و مذهبی 
می پردازند؛ البته به یمن تکنولوژی تلفن همراه و شبکه اجتماعی 
انتشار این آثار هنری به ساده ترین  وســریع ترین شکل انجام 
می شود.آثاری که شاید در ابتدای امر خنده را بر لبان خوانندگان 
بنشــاند ولی پس از مدتی تامل، فرد را به تاسف وامی دارد. این 
هنرمندی های مناســبتی بار دیگر با  زلزله اســتان های غربی 
آشکار شده است.در حالی که کشور ما در سوگ هم میهنان کرد 
و شهرهای غربی هســتند ،عده ای با ساخت لطیفه های مربوط 
به فاجعه و انتشــار آن، باردیگر خنده هــای دردناکی را بر لب 
خوانندگان نشاندند و برخی هموطنان هم این مطالب را انتشار 

داده و دیگران را به فیض رساندند.
کرد زبانان کرمانشاه و کردستان، مردمی دردکشیده بوده اند که 
همواره در معرض سختی ها و مصیبت ها قرار داشته اند.روزگاری 
در برابر تهاجم بعثیان قد علم کرده و جان  و مال خود را در این راه 
باختند و زمانی دیگر  اسیر بی توجهی مسئوالن و کمبود امکانات 
شدند و در سرمای جان سوز زمستان بار  بر دوش کشیدند و جان 
باختند.آری کردهای غیور میهن از مردترین مردان وطن بوده اند.

شیرمردانی که در روزگار استقالل طلبی کردهای عراق به کشور 
خود وفادار ماندند و دلیرانه از مرزهای کشور پاسداری کردند و 
در این راه حتی جان خود را هم فدا می کنند.حاال درد این مردم 
دردکشیده و با اصالت بازیچه دســت شوخ طبعان بذله گو شده 
است. به راستی تخریب فرهنگی و قومی ما تا کجا ادامه خواهد 
یافت؟آنچه هست نشان از این دارد که تخریب اتحاد این کشور 
و قومیت های ما نیازی به دشــمنان خارجی ندارد.ما مردمانی 
هستیم که درمناســبت های دردآور هم دســت از بذله گویی 
 بر نمــی داریم و بــا زبان نیــش دار خود بر زخــم داغ دیدگان

 می افزاییم.

محیط زیست

 جمع آوري دام صيادي
 از سطح دریاچه حنا

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیســت سمیرم 
بیش از ۴۰۰ متر دام صیادي همــراه با ۶۰ ماهي 
 زردپر از سطح دریاچه منطقه شــکار ممنوع حنا 

این شهرستان کشف و ضبط کردند.
به گزارش »پارما«؛ پژمان خاکســار، رییس اداره 
حفاظت محیط زیست ســمیرم در این باره گفت: 
محیط بانان این اداره حین گشت و کنترل شبانه 
مناطق و زیستگاه ها در دریاچه شکارممنوع حنا با 
مساعدت نیروهاي حفاظت آب منطقه اي سمیرم 
یک تخلف صید غیرمجاز ماهي را کشف و یک رشته 
دام ماهي گیري به طول ۴۰۰متر به همراه تعداد ۶۰ 
قطعه ماهي زردپر کشف و ضبط کردند.وي اظهار 
داشت: ماهي صیدشده از نوع ماهي زرد پر بوده که 
صید آنها ممنوع اســت. صید ماهي فقط با قالب 
آن هم در زمان هاي مشــخص، آزاد بوده و شکار به 

این روش ممنوع است.

تخریب هشت چاه غير مجاز 
توليد زغال در نجف آباد

 رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان
 نجف آباد از تخریب هشت حلقه چاه زغال غیر مجاز 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان نجف آباد، محمد محمدي در این باره 
افزود: بااعتراض وشکایات متعدد مردمي شهرهاي 
نجف آباد یزدانشــهر امیرآباد و روستاهاي منطقه 
مبني بر آلودگي هوا بــه دلیل فعالیت کارگاه هاي 
تولید زغال در اراضي روستاي همت آباد نجف آباد 
و صدور اخطارهاي مکرر زیست محیطي به مالکان 
مربوطه و توجه نکردن آنان ، با حکم مراجع قضائي 
هشت حلقه چاه زغال در این شهرستان در هفته 

جاري تخریب شد.
وي گفت: چاه هاي یاد شــده فاقد مجوز بوده که 
 در آن به روش ســنتي اقدام به ســوزاندن چوب

 مي کردند.پیش از این نیز ۲۷حلقه چاه غیر مجاز 
تولید زغال در ۳ ماه گذشــته در این شهرستان با 
حکم مراجع قضائي پلمب شد.طبق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اسالمي هر اقدامي که تهدید علیه بهداشت 
عمومي و موجب آلودگي محیط زیســت شناخته 

شود، ممنوع است.

همزمان با این اتفاقات شبکه های اجتماعی نیز دست به کار 
می شوند و برخی با پیام تســلیت به خانواده های داغدار و 
حادثه دیده ابراز همدردی کرده و عده ای نیز دیگران را برای 
کمک به این افراد ترغیب می کنند. یکی دیگر از واکنش ها 
در برابر این رویدادها ســاختن پیام های مبتذل و سطحی 
 است. در کنار هر اقدام خوبی که پیرامون حوادث اجتماعی

 و ... صورت می گیرد، متاسفانه هستند عده ای که به خاطر 
تخلیه هیجانــات و دیده شــدن به بذله گویــی درباره این 
مشــکالت می پردازند و دردی بر دردها می افزایند و هنوز 
خبرها نرسیده، جوک های آن ساخته شده است و دست به 
دست می چرخد. برخی معتقدند ایرانی ها مردمی ظریف طبع 
هســتند و در برابر حوادث پیش آمده با طنزگویی و تلطیف 
کردن فضا روحیه خود را حفظ می کنند؛ اما این حفظ روحیه 
به چه قیمتی؟ وقتی عده ای از هموطنان ما با بی خانمانی و 
 از دست دادن عزیزانشــان روبه رو هستند آیا چنین اقدامی

 می تواند آالم ناشی از این اتفاقات را کم کند؟ 
دکتر کوروش محمدی، روانشــناس ، عضو شورای اسالمی 
شــهر اصفهان و رییس انجمن آسیب شناســی اجتماعی 
ایران در گفت و گو با زاینده رود در این باره می گوید: »دلیل 

ســاختن جوک و بی توجهی به دردهای جامعه هرگز نشانه 
روحیه باالی ایرانیان نیست. ما روحیه بانشاطی نمی بینیم 

که خروجی آن جوک ساختن باشد.«
وی این معضل اجتماعی را ریشــه دار عنــوان می کند و با 
اشاره به سه عامل عمده این موضوع، می افزاید: »این مسئله 
ریشه در عوامل مختلفی دارد. یکی از این عوامل این است که 
جمعیت زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی تابع هیجانات 
هستند و صرفا با رفتار هیجانی با این مسئله برخورد می کنند 
و چون نمی توانند هیجانات خود را کنترل کنند، رفتارهای 
سطحی از خود بروز می دهند و به ساختن جوک می پردازند. 
دلیل دیگر این موضوع نبود حس مسئولیت پذیری و احساس 
مسئولیت در برابر مشکالت اجتماعی است که تا حدود زیادی 
تحت تاثیر تحوالت اجتماعی قرار دارد. این ویژگی در ایرانیان 
و به ویژه در نسل جوان و نوپای ما با افت شدیدی روبه رو شده 
است. احساس تعلق خاطر نســبت به همنوعان و مسئولیت 
در برابر این اتفاقات در برخی از افــراد جامعه وجود ندارد و 
 یا بسیار پایین است. در باورهای افراد و انتظاراتی که از آنها 
می رود فاصله ای به وجود آمده اســت کــه باعث رخ دادن 
چنین رفتارهایی می شود.«  رییس انجمن آسیب شناسی 

اجتماعی ایران ریشــه دیگر این مســئله را در آسیب های 
اجتماعی و مشــکالت موجود در جامعه می داند و تصریح 
می کند: »عواملی مثل بیکاری و آسیب هایی که از این بابت 
نصیب جامعه بیکار می شود از دالیل عمده چنین رفتارهایی 
است. شما جوانی را در نظر بگیرید که سهمی در جامعه ندارد 
و کسی او را نمی بیند. در این وضعیت رابطه ای منفی میان 
فرد و جامعه برقرار می شود. این افراد که درگیر یک سری از 
فرآیندهای ذهنی خود هستند و با تبعیض روبه رو شده اند و 
ناکامی و خشونت در آنها رشد کرده است برای خروج از این 
ذهنیات و تخلیه هیجانات و خشونت های پنهانی درونشان به 

چنین رفتارهای نامتعارفی گرایش پیدا می کنند.«
به اعتقاد محمدی، این افراد به نوعی خوددرگیری و جامعه 
پذیری ناقصــی دارند که همیــن موضوع نیــز تحت تاثیر 
فشارهای اجتماعی و شیوه تربیت آنها به وجود آمده است. 
این رواشــناس تاکید می کند: »این افراد قربانی سیستمی 

هستند که آنها را رشد داده است.«
در کنار ایــن رفتارهای ناهنجار اجتماعی، عــده ای از افراد 
معروف و شــناخته شــده، مردم را به ابراز همدردی دعوت 
کرده اند و برای مقابله با جوک سازی و مبتذل نویسی درباره 
رویدادهای ناگوار جامعه پیام هایی را در صفحات اجتماعی 
خود قرار داده اند. کوروش محمدی تاثیر این اقدامات را کوتاه 
مدت عنوان می کند و می گوید: »این برنامه های کوتاه مدت 

جواب نمی دهد.« به اعتقاد 
او، رفتارهای نابه هنجاری 
چون جوک ســاختن برای 
حوادث ناگوار، دسته ای از 
خرده فرهنگ ها هســتند 
که بر اثر عامــل تاریخی و 
اجتماعی در طوالنی مدت 
به وجود آمده اند و فرهنگ 
ما را تحت تاثیر قرار داده اند.
بــه گفته این روانشــناس، 
بــا ایجــاد یــک کمپین و 
پیام هایی که تا یک شــب 
یا دو شــب کارایــی دارند 
نمی تــوان با ایــن موضوع 
برخورد کــرد و آن را از بین 
برد، بلکه به تغییرات اساسی 
در سیستم تربیتی نیاز دارد 
و این مســئله عزمی جدی 

را از سوی آموزش و پرورش، نهادهای مردمی و به خصوص 
خانواده می طلبد.

سمیه حفیظی    ایران کشوری بالخیز است و هربار از گوشه و کنار آن خبرهایی مبنی بر حوادث طبیعی 
می شنویم. عالوه بر این، اتفاقات اجتماعی تلخ هر از چندگاهی ذهن جامعه را درگیر 

می کند و واکنش هایی را از سوی افراد مختلف برمی انگیزد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: حذف اطالعات همسر سابق 
از شناسنامه تنها در صورتی انجام می شود که این طالق در دوران عقد 

صورت گرفته باشد.
 حسین غفرانی با اشــاره به اینکه تعدادی از افرادی که از همسر خود 
جدا شده  اند تمایل به حذف اطالعات همسر سابق خود را در شناسنامه 
دارند، اظهار داشت: حذف اطالعات همسر سابق، منوط به جاری شدن 
صیغه طالق در دوران عقد است.وی افزود: زمانی که زوج هنوز زندگی 
مشترک خود را زیر یک سقف آغاز نکرده اند و در زمان عقد به هر دلیلی 
می خواهند از یکدیگر جدا شوند، می توانند با دریافت شناسنامه جدید 
و مکانیزه، اطالعات همسر سابق خود را حذف کنند.وی تصریح کرد: 
اطالعات ازدواج و طالق از شناسنامه، زمان ازدواج مجدد حذف خواهد 
شد وگرنه اطالعات همچنان به قوت خود در شناسنامه باقی خواهد ماند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

 شرط حذف اطالعات 
همسر سابق در شناسنامه

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در گفت و گو با» زاینده رود«:

جوک ساختن برای حوادث، ریشه های تاریخی و اجتماعی دارد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: دو دستگاه خودروی سواری پژو 
۴۰۵ حامل بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ هزار ریال پوشاک خارجی قاچاق 
شناسایی و توقیف شد. سرهنگ حسن یار دوستی اظهار داشت: ماموران 
انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو 
دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند. 
وی گفت: ماموران در بازرسی از خودروها یک هزار و ۷۲۰ ثوب البسه زنانه 
خارجی قاچاق کشف کردند.وی با اعالم اینکه ارزش این محموله قاچاق 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: در این 
رابطه راننده و صاحب اموال دستگیر و همراه با پرونده برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
در پایان عنوان کرد: قطعا کاالهای قاچاق لطمه شدیدی به اقتصاد کشور 

وارد می کندو پلیس به شدت با این آسیب برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

پوشاک ميلياردی قاچاق 
در اصفهان توقيف شد

مدیر هیئت رزمندگان اصفهان خبر داد:

موکب  های هيئت 
رزمندگان اسالم استان 

در راه کرمانشاه

مدیر هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان گفت: به جهت وضعیتی که امروز در کرمانشاه پیش آمده، تمام توان و امکانات خود را به کار می گیریم و موکب 
این هیئت مستقر در مهران، به کرمانشاه انتقال داده خواهد شد. محمد نادراالصلی  در خصوص انتقال امکانات موکب مستقر هیئت رزمندگان استان اصفهان 
در مرز مهران به مناطق زلزله زده کرمانشاه اظهار داشت: ضمن تسلیت به مردم زجرکشیده و مصیبت دیده منطقه کرمانشاه و در راستای عمل به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب، هیئت رزمندگان اصفهان به جهت وضعیتی که امروز در کرمانشاه پیش آمده است تمام توان و امکانات خود را به کار گرفته است. مدیر 
هیئت رزمندگان استان اصفهان ادامه داد: به میزان الزم در حال آماده کردن و تجهیز حبوبات، برنج و امکانات مربوطه هستیم و تعدادی پتوی نو  هم که در 
اختیار بود را برای انتقال آماده می کنیم؛ همچنین در حال مهیا کردن یک دستگاه جرثقیلی که در اختیار بود برای کمک به مردم هستیم. وی در ادامه مطرح 

کرد: در حال تدارک طبخ غذا تا بیش از ۲ هزار نفر هستیم که روزانه ۲ وعده غذا در بین مردم زلزله زده توزیع کنیم.

ذره بین

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که برای درمان  فاطمه کاویانی 
دندان خود به دندان پزشکی مراجعه کرده و با 
هزینه های سرســام آور آن روبه رو شده باشید و با علم به اینکه بیمه 
نسبت به پرداخت هزینه های بسیاری از خدمات دندان هیچ تعهدی 

ندارد مجبور به استفاده از خدمات دندانپزشکی خواهید شد.
این ماجرا تحت پوشــش بیمه نبودن خدمات درمانی تنها به معقوله 
دندان پزشکی محدود نمی شود بلکه بسیاری از خدمات درمانی دیگر 
همچون برخی از اقالم دارویی و گاهی جراحی ها و خدمات دیگری هم 
تنها به بهانه عمل های زیبایی و داروهای خارجی تحت پوشش بیمه قرار 
نمی گیرند یا درصد کمی از آنها پرداخت می شود. باید توجه داشت که 
8۰ درصد بیماران از قشر آسیب پذیر جامعه هستند و افزایش پرداختی 
از جیب مردم به هر میزان درحوزه ســالمت و دارو در حالی که دولت 
سهم خود را به بیمه پرداخت نمی کند، قابل قبول نیست؛ چرا که به گفته 
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش 
قیمت داروها بر اســاس تورم موجود گفت: برای افزایش قیمت دارو، 
دولت باید یارانه مورد نیاز برای این بخش را به بیمه ها و یا شرکت های 
داروسازی پرداخت کند؛ قرار نیست به دلیل افزایش قیمت دارو و نرخ 

تورم، هزینه اضافی از جیب مردم پرداخت شود.
وی گفت: برای خروج هردارویی از پوشش بیمه ای ، باید طبق ضابطه 
خاصی در شورای عالی بیمه تصمیم گیری شود.این در حالی است که  
فروش دارویی که در گذشته به قیمت صد هزار تومان بوده، اما با خروج 

از پوشش بیمه ای به میزان ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسد به هیچ 
عنوان سیاست قابل قبولی نیســت، باید روال توزیع دارو با پوشش 
بیمه ای همانند گذشته شود. منابع این صندوق مربوط به دولت نبوده و 
متعلق به کارگران و مردم است، زیرا دولت حتی سهم ۳ درصدی خود 

در بیمه تامین اجتماعی را نیز به این صندوق پرداخت نمی کند؛ بنابراین 
خروج هردارویی از پوشــش بیمه باید طبق نظر شورای عالی بیمه و 

درجلسات متعدد کارشناسی و تخصصی انجام شود.
 اما برخی از طرح های ارائه شده توسط دولت برای کاهش هزینه های 
درمانی همچون طرح تحول نظام ســالمت هم نتوانست باری از دوش 
مردم بردارد و در بسیاری از موارد حتی می توان این طرح ها را شکست 
خورده عنوان کرد.به هر حال چندی پیش عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس عنوان کرد: پرداخت هزینه از سوی دارندگان بیمه سالمت در 
مراکز خصوصی امکان پذیر نیست و از این پس دارندگان بیمه سالمت 
تنها در بخش دولتی رایگان پذیرفته می شوند و در این شرایط بیش 
از 9۰ درصد مردم از این مصوبه آسیب و زیان  می بینند. اگر نخواهیم 
بدبینانه به موضوع نگاه کنیم باید گفت این موضوع یعنی به نوعی طرح 
تحول نظام سالمت با چالش جدی روبه رو شده این در حالی است که 
حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اظهار 
نظری درباره سرنوشت طرح تحول نظام سالمت، گفت: طرح تحول نظام 
سالمت شکست نخورده ولی شکننده شده است و از قبل این موضوع 
را پیش بینی می کردیم.  در بیمه سالمت که مرتبط با وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی است پیش بینی نشده وقتی یک نفر بیمه می شود حق 
بیمه او را چه کســی باید پرداخت کند. تمام این بی برنامه بودن ها و 
اجرای طرحی در مدت کوتاه و لغو آن شاید تنها یک طرح در لغت باشد، 
اما به طور حتم و یقین سالمت خانواده ای و هزینه های گزافی برای آنها 
خواهد داشت به دور از اینکه چه کسی مقصر این بی ثباتی طرح ها و 
برنامه هاست باید به دنبال راه حلی ملی و اصولی برای مردمی باشیم که 

تنها درد بیماری خود را تحمل کنند نه دردهای حواشی آن را.

استخوانی در گلو به نام و نشان بيمه

خبر

دلیل ساختن جوک 
و بی توجهی به 
دردهای جامعه 

هرگز نشانه روحیه 
باالی ایرانیان 

نیست. ما روحیه 
بانشاطی نمی بینیم 

که خروجی آن 
جوک ساختن باشد

یادداشت

 مهر و موم واحد بدون مجوز 
توليد چای»به«

یک واحد بدون مجوز و غیربهداشــتی تولید چای به )به خشک 
شده( در شهرستان نجف آباد مهر و موم شد.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در پی 
گزارش مردمی و بازرسی کارشناســان گروه مهندسی بهداشت 
محیط شهرستان مشخص شد که افراد مشغول خشک کردن به 
و تولید چای به در شــرایط کامال غیربهداشتی و بدون هیچگونه 

مجوزی هستند.
علیرضا غیور افزود:»به« های مصرفی که در این فرآیند به چای 
تبدیل می شــدند درجه دو و غیرقابل عرضه در بازار بودند و در 
منطقه صنعتی غیرغذایی )دارای صنایع آالینده( و بدون هیچگونه 

نظارت بهداشتی به محصول نهایی تبدیل می شدند.
 وی گفــت:در ایــن کارگاه، به هــای مصرفی بــدون هیچگونه 
شست وشو و پاکسازی، فقط دانه گیری می شدند و با وجود داشتن 
قطعات فاسد و کپک زده، رنده و روی گونی نایلونی در فضای باز که 
در دسترس انواع جانوران و حشرات موذی بود، خشک می شدند.

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان نجف آباد افزود: 
 ایــن کارگاه مهر و مــوم و مالــک آن نیــز به مراجــع قضائی 

معرفی شد.
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اجراييه
8/419 شماره اجراييه:9510420351400616  شماره پرونده: 9409980351400869 
شماره بايگاني شعبه:940968 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970351400517 محكوم عليهم 1- محمد باقر طهماسبي فرزند 
اسكندر به نشاني استان اصفهان شهرســتان مبارکه قهنويه خ شهيد ضيائي جنب منبع 
آب ک 54 و 2- داود طهماســبي فرزند منوچهر فعال زندان مرکزي اصفهان 3- محمود 
رحماني فرزند نجفعلي به نشاني استان اصفهان شهرستان مبارکه قهنويه فرعي خط گاز 
ک رحمت پ 58 به نحو تضامني محكوم اند به پرداخت مبلغ 218/104/100 ريال بابت 
اصل خواســته بانضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ 94/9/10 لغايت وصول بر اساس 
شــاخص بانكي و مبلغ 9/100/663 ريال بابت هزينه دادرســي و همچنين حق الوکاله 
وکيل به مبلغ 6/434/490 ريــال در حق محكوم له بانک صــادرات  به نمايندگي ولي 
محمد ربيعي فرادنبه، محسن ســادات کازروني، محمد حسين ايران پور، حميدرضا لعلي 
فر به نشاني اصفهان ميدان آزادي ساختمان مرکزي بانک صادرات به نمايندگي آقايان 
ولي محمد ربيعي فرادنبه، محسن ســادات کازروني، محمد حسين ايران پور، حميدرضا 
لعلي فر تلفن همراه 09132053810 و پرداخت مبلغ 10/905/200 ريال بابت نيم عشر 
دولتي در حق صندوق دولت راي صادره نسبت به آقاي داود طهماسبي غيابي و نسبت به 
مابقي حضوري مي باشد.  محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روزکليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد 
به همراه مشخصات دقيق حســابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث ونيزفهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و االبه درخواســت محكوم له بازداشت ميشود)مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(.4-خودداري محكوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 
34 قانون اجراي احكام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که 
باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا 
جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط 
 محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محكوميت مالي 1394(.  
م الف: 23924 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)503 کلمه، 5 کادر(

مزايده 
پرونــده:  شــماره   139603902004000180 آگهــی:  شــماره   8 /534
139504002004000299 آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره بايگانی: 9500811 
تمامی ششدانگ عرصه و اعيان يک دســتگاه آپارتمان پالک شماره 8931 فرعی از 31 
اصلی قطعه سه تفكيكی مفروز و مجزی ده از شماره 4817 فرعی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به مســاحت 112/46 متر مربع واقع در طبقه سوم که 4/68 متر مربع آن تراس 
مسقف جنوبی، 1/60 متر مربع آن پيشرفتگی در دو قسمت است به انضمام انباری قطعه 
3 به مساحت 4/33 متر مربع واقع در طبقه همكف به انضمام پارکينگ قطعه 3به مساحت 
12/5 مترمربع واقع در همكف با قدرالســهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها آئين نامه اجرائی آن، به آدرس: اصفهان خيابان امام خمينی ســه 
راه ملک شهر خيابان بهارستان خيابان پاســداران خيابان فجر کوی فجر يک پالک 15 
طبقه سوم که ســند مالكيت آن در صفحه 53 دفتر جلد 1025 ذيل شماره ثبت 229225 
به شماره چاپی 995441 )شماره الكترونيک 139420302025019159( ثبت و صادر 
شده است با حدود: شمااًل در پنج قسمت دکه قســمت چهارم آن شرقی، قسمت دوم آن 

غربی، است. به طول های 0/96 سانتيمتر، 0/28 ســانتيمتر، 3/37 متر، 0/28 سانتيمتر، 
0/82 سانتيمتر، اول ديواريست، دوم ديواريست پيشرفتگی، سوم و ديوار و پنجره است، 
چهارم ديواريست پيشرفتگی، پنجم ديواريست اول تا پنجم به فضای معبر، شرقًا: به طول 
10/50 متر ديواريست، به فضای ملک مجاور شــماره 4818 فرعی، جنوبًا: در نه قسمت 
که قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی، قسمتهای ششم و هشتم آن غربی، است. به طول 
های 0/94 سانتيمتر، 0/45 سانتيمتر، 2/37 متر، 0/45 ســانتيمتر، 1/85 متر، اول ديوار 
و پنجره است، دوم ديواريست، سوم ديوار و پنجره اســت، چهار ديواريست، پنجم ديوار 
و لبه بالكن ششم ديواريست، هفتم ديوار و پنجره اســت، هشتم ديواريست،نهم ديوار و 
پنجره است، اول تا نهم به فضای حياط مشاعی، غربا: در دوازده قسمت که قسمتهای دوم 
و ششم و هشتم و يازدهم آن شمالی، قسمتهای نهم و دهم آن شرقی، قسمت چهارم آن 
جنوبی است، به طولهای 3/45 متر، 0/40 سانتيمتر، 0/55 سانتيمتر، 0/40 سانتيمتر، 6/50 
متر، 0/85 سانتيمتر،0/28 سانتيمتر، 2/36 متر، 0/28 سانتيمتر، 3/71 متر، اول تا ششم 
ديواريست، هفتم ديواريست پيشرفتگی، هشتم 0/2 ديوار و پنجره است، نهم ديواريست 
پيشرفتگی، دهم و يازدهم ديواريســت، دوازدهم درب و ديوار است، اول به فضای ملک 
مجاور شــماره 4816 فرعی، دوم تا چهارم به داکت، پنجم به فضای ملک مجاور شماره 
4816 فرعی، ششــم تا نهم به فضای معبر، دهم تا دوازدهم به راه پله مشاعی، انباری به 
مساحت 4/33 به حدود اربعه: شــمااًل: به طول 2/22 متر، ديواريست مشترک، به انباری 
قطعه 2 شرقًا: به طول يک 1/95 متر درب و ديوار اســت، به محوطه پارکينگ جنوبًا: در 
دو قسمت به طولهای 0/37 ســانتيمتر  95/1، 1/85 متر، اول و دوم ديواريست، اول به 
محوطه پارکينگ دوم به حياط مشــاعی غربا: به طول 1/95 متر ديوار به ديوار است، به 
ملک مجاور شماره 4816 فرعی از شماره 31 اصلی. پارکينگ به مساحت 12/5 به حدود 
اربعه شــمااًل: به طول 5 متر مربع، خط فرضی به محوطه مشــاعی است، شرقًا: به طول 
2/50 متر، خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت، جنوبا به طول 5 متر، خط فرضی به 
محوطه مشاعی است، غربًا: به طول 2/50 متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، طبق 
گزارش کارشناس پالک مورد رهن به صورت يک دستگاه آپارتمان به مساحت 112/46 
متر مربع واقع در طبقه ســوم يک مجتمع آپارتمانی سه طبقه روی پيلوت بدون آسانسور 
می باشد. سازه مجتمع با قدمت حدود 7 سال با اسكلت بتن آرمه، سقف تيرچه بلوک، نما 
 ترکيبی از آجر و ســيمان، پنجره های خارجی فلزی و آپارتمان مــورد نظر 2 خوابه، کف

 موزائيک و موکت، آشــپزخانه اپن، کابينــت MDF، بدنه داخلی گــچ و رنگ روغنی، 
سرويس ها و حمام و  آشپزخانه کاشی ايرانی، سرمايش کولرآبی، گرمايش بخاری است. 
پالک دارای انشعابات آب اشتراک569057101  برق، گاز مجزی شماره 2094350545  
و پايان کار شــماره 12/90/16663 مورخ 90/9/29 از شــهرداری منطقه 12 می باشد. 
پالک دارای انباری به مســاحت 4/33 مترمربع و پارکينگ مسقف به مساحت 12/5 متر 
مربع و همچنين قدرالســهم از عرصه و ساير مشاعات و اشــتراکات مجتمع طبق قانون 
تملک آپارتمانها می باشــد. ملكی آقای رضا پيام فرزند قاسم که طبق سند رهنی شماره 
81589-1394/10/7 تنظيمی در دفترخانه اســناد رسمی شماره 129 اصفهان در رهن 
بانک تجارت واقع می باشد که طبق اعالم بستانكار مورد وثيقه تا تاريخ 96/10/10 تحت 
پوشش بيمه می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/9/13 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول سمت چپ به مزايده 
گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 1/900/000/000 ريال شروع و به هر کس خريدار 
 باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينک رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است 
ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
 از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه

 زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 96/8/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز 
مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحاً جهت شرکت در جلسه مزايده مبلغ پايه مزايده 
طی چک تضمين شــده بانک ملی ايران در وجه  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا 

برنده مزايده بايد کل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نمايد.  م الف:25891 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)948 کلمه، 10 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/670 نظر به اينكه خانم مهناز شيخی فرزند حسين به طرفيت خديجه شمشيری سبوکی 
فرزند حسين دادخواستی مبنی بر انتقال سند خودروی پژو 405 به شماره پالک 979 د 92 
ايران 93 به اين شعبه ارائه نموده اســت و با توجه به اينكه تاريخ رسيدگی پرونده فوق به 
شماره 95/628 مورخ 96/10/6 ساعت 5 عصر می باشد خواهشمند است تاريخ رسيدگی 
به طور کامل در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی و نتيجه ظرف يک هفته به اين مرجع 
ارسال شود. م الف:96/245 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل اختالف دهاقان  

)90 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/652 در خصــوص پرونده کالســه 960530 خواهان کمال ســرجوقيان )به وکالت 
آقای فريبرز صابری( دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفيت احمد کاکائی تقديم نموده 
است وقت رســيدگی برای مورخه 96/9/29  ســاعت 3/30 عصر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئين دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين 
 شعبه واقع در خيابان شيخ صدوق شمالی مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماييــد. در صورت عــدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:26392 شعبه 
 29 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )112 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/653 شماره ابالغنامه: 9610100354706811 شماره پرونده: 9609980362500841 
شــماره بايگانــی شــعبه: 961196  شــاکی اداره جهاد کشــاورزی دادخواســتی به 
طرفيــت  خوانده محمد عســگری  به اتهام تغييــر غيرمجاز کاربــری اراضی زراعی و 
باغها تقديم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســيدگی به 
 شــعبه 121 دادگاه کيفری دو شــهر اصفهان) 121 جزايی ســابق( واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهيد نيكبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 225  ارجاع و به کالسه ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن  1396/09/29 
ساعت 8 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م الف:26424 شعبه 121 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )121 جزايی 

سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/654 شماره ابالغنامه: 9610100354706814 شماره پرونده: 9609980362500842 
شماره بايگانی شعبه: 961197  شــاکی اداره جهاد کشــاورزی دادخواستی به طرفيت  
خوانده ابراهيم خليلــی به اتهام تغيير غيرمجــاز کاربری اراضی زراعــی و باغها تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 121 دادگاه 
کيفری دو شهر اصفهان) 121 جزايی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهيد 
 نيكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 225  ارجاع و به 
کالسه ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن  1396/09/29 ساعت 9 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. م الف:26428 

 شــعبه 121 دادگاه کيفــری دو شــهر اصفهــان )121 جزايــی ســابق( )177 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ اجرائيه
8/655 شــماره پرونــده: 139604002004000173/1 شــماره بايگانــی پرونــده: 
9600633/2 شــماره ابالغيــه: 139605102004002688 آگهــی ابــالغ اجرائيه 
کالســه: 9600633 بدينوســيله به آقايان 1( علــی اکبر فالحی 2- جــواد فالحی و 
خانم هــا 1( رقيه فالحی هلــق 2( ليال فالحی هلــق 3( نرگس فالحــی هلق راهنين 
پرونده، ســاکنين: اصفهان خيابان پرويــن خيابان آل خجند کوچه شــكيب اصفهانی 
 بن بســت صبا پالک 47 که برابر گــزارش مامور مربوطــه ابالغ واقعی بــه مديونين 
ميسر نگرديده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شــماره 74296-93/5/25 تنظيمی 
در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 129 اصفهان، بستانكار به نشــانی فوق، مبادرت به 
صدور اجرائيه کالســه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 1/520/000/000 ريال بانضمام 
حق الوکاله طبق تعرفه بدهكار می باشــيد. لذا طبــق ماده 18 آئين نامــه اجرای مفاد 
اســناد رســمی مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع 
شــما درج و منتشــر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شــده محسوب می گردد و 
چنانچه ظرف مدت مقــرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصــوب 1351 و حذف ماده 
 34  مكرر آن نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضای بســتانكار پس

 از ارزيابــی تمامی مــورد وثيقه )ششــدانگ يكبــاب خانه پــالک 15190/44905 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان( و قطعيت آن، حداکثــر ظرف مدت دو مــاه از تاريخ 
 قطعيــت ارزيابی و بــا برگزاری مزايده نســبت به وصــول مطالبات مرتهــن و حقوق

 دولتی اقــدام خواهد شــد و جــز آگهــی مزايــده آگهی ديگــری منتشــر نخواهد 
 شــد. م الــف:26446 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان )239 کلمــه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350800103 درخواســت:  شــماره   8 /650
9609980350800906 شــماره بايگانــی شــعبه: 961035   خواهــان عصمــت 
 کاظمی با وکالــت علی کاله ريز دادخواســتی بــه طرفيت خوانده حســن حيات داود 
چهارمحال به خواســته مطالبه وجه مطالبه خســارت دادرســی و تاخيــر تاديه تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان که جهت رســيدگی به شــعبه هشتم دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهيد خرازی بين آتشگاه 
و ميرزا طاهر مجتمع شهيد مطهری و به کالســه پرونده 961035 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 96/09/29 و ســاعت 10/45 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان 
بودن خوندگان و درخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
 کثيراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. م الف: 26411 شــعبه 8 دادگاه 
 عمومی حقوقــی مجتمع امور تجــاری و بازرگانی شهرســتان اصفهــان )175 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

8/701 در خصوص پرونده کالســه 960838 خواهان محمد معصوم زاده دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت سعيد صفی خانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
96/10/4 ســاعت 9 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 26394 شعبه ششم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(

مزايده اموال غير منقول 
8/657 اجرای احكام حقوقی شعبه 20 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای درخصوص 
پرونده اجرايی کالسه 960342 ج / 20 له مليحه بلور فروش و آرش امينی با واليت پدرش 
و عليه فرزاد طالبی)مجهول المكان( مبنی بر مطالبه مبلغ 14/043/072/720 ريال بابت 
محكوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 96/9/12 ســاعت 8/30 
صبح در محل اجرای احكام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش 
12/724 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملكی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی 
که ذيال درج شده اســت ملكی آقای محكوم عليه و اکنون در تصرف مالكانه / مالک می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذيل ارزيابی شده نظريه وی مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از جلســه 
مزايده به نشــانی فوق مراجعه واز ملک بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزايده شرکت 
نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی برعهده محكوم 
عليه می باشد. اوصاف ملک مورد مزايده: محل آدرس اصفهان مالصدرا- فرعی چهارم 
سمت جنوب فرعی 2 مقابل پست برق 36 کيلو ولت شرکت برق منطقه ای اصفهان بازديد 
و معاينه و بررسی الزم پيرامون ارزش ملک بعمل آورده و نظريه کارشناسی به شرح زير 
تقديم می گردد. مجتمع مســكونی بازديد در 9 طبقه بر روی پالک ثبتی 4793/1474 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت طبق ســند 511/20 و پس از عقب نشينی 
حدود 400/8 متر مربع گرديده بر اساس پروانه ســاخت اخذ شده از شهرداری منطقه 6 
به شماره 16/18467 مورخ 82/2/11 ساخته شده طبق گزارش بازرسی فنی شهرداری 
مورخ 90/7/27 و سوابق ديگر مجموعه شــامل رامپ و پارکينگ و استخر و سونا و پله و 
موتورخانه جمعًا با زيربنای 711 متر مربع و طبقه همكف شــامل البی و مشاعات و پله 
حدود 130 متر مربع و زيربنای مسكونی در طبقه همكف و طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، 
پنجم و ششم ) دوبلكس و بالكن وپله آسانسور جمعًا 2122/28 مترمربع و جمعًا زيربنای 
کل ساختمان شامل موارد فوق و ســرپله و غيره دوبلكس جمعا به مساحت 2034/8 متر 
مربع اعالم شده که قسمتی از آن مازاد پروانه بوده است. مجموعه مذکور با اسكلت بتنی 
و نمای مخلوط آجر و ســنگ و در و پنجره خارجی P.V.C دو جداره و درب های داخلی 
چوبی و کف واحد با سنگ و کابينت آشــپزخانه و تزئينات داخلی چوبكاری ناقص شده و 
کليد و پريزها نصب نشد و نقاشی آن در حد زيررنگ وسايل بهداشتی از جمله آشيرآالت 
و کارهای برقی در حد ســيم کشی بوده و هيچگونه روشــنايی ندارد و کمدها در سالن و 
اتاق خواب ها نصب نشــده ولی با توجه به بند 5 توافق نامه مورخ 83/9/25 طبقه سوم و 
چهارم در سهم خواهان قرار گرفته که خودشان کار داخل دو واحد را انجام داده اند. الزم 
به ذکر اســت با اخذ وام از بانک صادرات و عدم پرداخت اصل و فــرع آن مقدار 38/02 
حبه مشاع از 72 ششــدانگ از ملک مذکور به بانک صادرات طبق صورت جلسه مزايده 
کالســه پرونده 20697-2/775 مورخ 89/8/29 انتقال قطعی گرديده و به طبع از سهم 
چهار دانگ مشاع آقای فرزاد طالبی به ميزان حبه مشــاع 25/347=4/6 * 38/02 حبه 
مشاع کسر می شود حبه مشاع 22/653=25/347-48 حبه مشاع و مقدار باقيمانده سهم 
ايشان 22/653 حبه مشــاع می گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعيت محل و نوع 
ساخت و مساحت عرصه و اعيان و لحاظ کردن اشتراکات و افزوده پرداختی پروانه ساخت 
به شهرداری و ساير عوامل تاثيرگذار از جمله اينكه ظرف مدت شش ماه قيمت ها تغيير 
آنچنانی نكرده ارزش ششدانگ پالک فوق 85/000/000/000 ريال ارزيابی و اعالم نظر 
می گردد. در نتيجه سهم ريالی آقای فرزاد طالبی طادی با توجه به ميزان مالكيت ايشان 
)22/653 حبه مشاع( مبلغ 26/743/125/000= 72/ 22/653 )8/500/000/000( ريال 
می گرددکه از اين مقدار معادل 1/743/125/000 ريــال بابت هزينه هايی که خواهان 
طبق بند 5 توافقنامه مورخ 83/9/25 کرده اند. کســر می شــود 25/000/000/000= 
1/743/125/000-26/743/125/000 باقيمانــده ســهم ريالی آقــای طالبی معادل 
 25/000/000/000 ريــال معــادل ) دو ميليارد و پانصــد ميليون تومــان( می گردد. 
 م الف: 26345 شــعبه 20 اجرای احكام حقوقی دادگســتری اصفهان )705 کلمه، 

7 کادر(
ابالغ رای

8/329 کالســه پرونده اصلی: 95-872 شــماره دادنامــه: 9609976795200492 
تاريخ رســيدگی:96/6/15 مرجع رســيدگی کننده: شــعبه 22 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: ابوالفضل صالحی به نشــانی خمينی شــهر خ کهندژ خ عماد سيادت 

 سيادت 16 بن بست بهشاد، خوانده: شــرکت داريا تجارت به مديريت مهدی توکلی به 
نشــانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه دو فقره چک جمعًا به مبلغ 139/000/000 
ريال به شــماره های 18/12474-95/8/18 و 18/124746-95/9/5 به انضمام کليه 
خسارات، به تاريخ 96/6/15 شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق 
 پرونده کالســه 95-872 با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی ابوالفضل صالحــی  به طرفيت 
شــرکت داريا تجارت به مديريت مهدی توکلی به خواسته  مطالبه مبلغ 139/000/000 
ريال موضوع دو فقــره چــک بــه شــماره 18/12474-95/8/18 و 18/124746-

95/9/5 به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنايت به محتويات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در يد خواهان وگواهی عدم پرداخت توســط بانک محال عليه که ظهور بر 
 استقرار دين و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و 
 نظر به اينكه خوانده در جلسه رســيدگی  حضور نيافته و هيچگونه  دليل موجه و مدرک

 موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خويش ابراز و اقامه ننموده 
شورا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخيص داده و مســتنداً به مواد313-314 قانون 
 تجارت و مواد 198- 515-519-522 قانون آيين دادرســی مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 139/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/385/000 
ريال بابت هزينه های دادرسی و خســارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک های فوق 
 الذکر تا زمان وصول  بر اســاس آخرين شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و
  اعالم مــی نمايــد. رای صــادره غيابی محســوب و ظــرف مــدت 20 روز از تاريخ

 ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 
 23960 شــعبه 22 مجتمع شــماره يک شــورای حل اختالف اصفهان )323 کلمه، 

4 کادر(  
فقدان سند مالکيت

8/672 شماره:1/ 960705831529795 – 96/8/22 منوچهر کندری فرزند حسينعلی 
به استناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است چهار حبه و يک دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 688 فرعی از 173 
اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 712 صفحه 182 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مربوز نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 5665 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

8/674 شماره:3/ 960705831529795 – 96/8/22 عمت کندری فرزند حسينعلی به 
استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
پنج حبه و يک چهارم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک شماره 688 فرعی از 173 
اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 712 صفحه 185 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مربوز نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 5664 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/675 شماره نامه: 9610113633600786 شــماره پرونده: 9609983633600745 
شماره بايگانی شعبه: 960753 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمينی شهر 

در پرونده مطروحه کالسه 960753 به آقای 1- نعمت اله سعيدی 2- سيد مهدی نوربخش 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المكان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد 
علی عموتقی فرزند رجبعلی به خواســته مطالبه وجه چک و در جريان رسيدگی می باشد 
اخطار می نمايد که برای روز يكشنبه مورخ 96/10/10 ساعت 8 صبح در دادگاه شعبه دوم 
محاکم عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غيبا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی يک نوبت در يكی از رونامه های کثيراالنتشــار درج می 
شود. م الف: 5670 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی 

شهر )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/676 شماره دادنامه: 9609973633600902 شماره پرونده: 9609983633600341 
شماره بايگانی شعبه: 960344 خواهان: خانم طاهره عراقی فرزند محمد با وکالت خانم 
سميه صهری فرزند سيد حســين به نشانی موقت دو ساله خمينی شــهر خيابان بوعلی 
روبروی بيمه سابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول، خواندگان: 1- خانم افسانه بختياری 
2- آقای مالک اخوان همگی به نشانی چهار محال بختياری بروجن بلوار جانبازان سنگ 
فروشی اخوان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد، رای دادگاه: درباره دادخواست 
خانم طاهره عراقی با وکالت خانم ســميه صهری به طرفيت 1- خانم افســانه بختياری 
ورنوسفادرانی 2- آقای مالک اخوان به خواسته محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 450/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه به استناد 3 فقره چک 
بدين شرح 1- چک شماره 485246-95/9/15، 2- چک شماره 95/7/15-285244، 
3- چک شماره 485245-95/8/15 هر کدام به مبلغ 150/000/000 ريال و همگی عهده 
بانک ملی بدين شرح که وکيل خواهان اظهار داشته حسب اظهارات موکل خواندگان زن و 
شوهر می باشند و صاحب حساب خوانده رديف اول است وليكن امضا کننده و صادرکننده 
چكها شوهر ايشان خوانده رديف دوم ميباشد. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی حاضر نشده 
و دفاعی ننموده اند بنابراين با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال عليه و اينكه در 
دو فقره از گواهی پرداخت ها ذکر شــده امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود 
در بانک تطبيق نمی نمايد و با عنايت به وجود چكهای مســتند دعوا در يد وکيل خواهان 
و اينكه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی حاضر نشــده و دفاعی ننموده اند، دادگاه دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشخيص، مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده اسفساريه تبصره مذکور مصوب 
77/9/21 و ماده 19 قانون مذکور و مواد 515 و 519 و 520 قانون آئين دادرســی مدنی 
حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 450/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 14/090/000 ريال و خسارت تاخير تاديه طبق 
شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران از تاريخ سررسيد چكها تا 
تاريخ وصول آنها بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای احكام و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پــس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
 بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.
 م الف: 5671 شــعبه پنجــم دادگاه عمومی حقوقــی خمينی شــهر)424 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/677 شماره نامه: 9610113633101392 شــماره پرونده: 9609983633100782 
شماره بايگانی شعبه: 960796 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمينی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 960796 ح 1  به آقايان و خانمهــا 1- معصومه 2- عليرضا 
3- مريم 4- طاهره همگی عراقی خوزانی 5- بتول حســينی ورثه مرحوم کريم عراقی 
6- بتول 7- عزت عراقی 8- غالمرضا 9- زهره 10- مرتضی همگی عراقی عزت عابدی 
اندانی ورثه مرحوم رمضانعلی عراقی خوزانی 11- محمــد علی  12- ابراهيم 13- منور 
14- زهرا 15- ســكينه 16- مرتضی 17- خديجه 18- حميده همگی عراقی خوزانی 
فرزندان و ورثه مرحوم غالمعلی عراقی خوزانی خواندگان  پرونده فوق الذکر که مجهول 
المكان اعالم شده اند و خواهان آن حســين محمدی با وکالت حميد شفيعی  به خواسته 
اثبات واقعه صلح  و در جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد که برای روز شنبه مورخ 

96/10/02 ساعت 12/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمينی شهر مراجعه 
نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم 
و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيبا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی 
 وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يک نوبت

 در يكــی از رونامــه هــای کثيراالنتشــار درج می شــود. م الف: 5673 شــعبه 
 اول دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان خمينــی شــهر )235 کلمه،

 3 کادر(
اجراييه

8/679 شماره اجراييه:9610423632100220  شماره پرونده: 9309983633100147 
شــماره بايگانی شــعبه:930162 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610093633101480 و شــماره دادنامه مربوطــه 9309973633100606 محكوم 
عليهم 1- سيد حميدرضا رحيمی فرزند سيد محمود 2-ا براهيم حيدری جوآبادی فرزند 
قاسم هر دو به نشانی مجهول المكان 3- يوسف صفاری فردخوزانی فرزند کريم به نشانی 
اصفهان شهرستان خمينی شهر خيابان اميرکبير ک 129 محكومند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 272/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســی به ماخذ محكوم به و 
خسارت تاخير در تاديه طبق شاخص بانک مرکزی از تاريخ سررسيد لغايت زمان پرداخت 
در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد تحت مديريت غالمحســين تقی نتاج ملكشــاه به 
نشانی اصفهان خ توحيد جنب تاالر فرشچيان ساختمان مديريت با وکالت پريسا عظيمی 
يانچشمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهين شهر بلوار امام پاساژ ابوذر طبقه باال و پرداخت 
نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت رعايت تبصره 2 ماده 306 الزاميست. محكوم عليه 
مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال 
به درخواســت محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
 مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليــه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار

 از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحــوی که باقيمانده اموال برای 
پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 
 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم عليه از

 زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محكوم عليه 
خواهد بــود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالــی 1394(. م الف: 
 5679 شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان خمينی شــهر )456 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

8/668  خواهان خانم فاطمه سروســتاني فرزنــد احمد دادخواســتي بطرفيت خوانده 
آقاي روح الــه محمدي برنجگاني فرزند حبيب اله بخواســته طالق مطــرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609983620100534 شــعبه اول دادگاه 
عمومي حقوقي دادگســتري شهرســتان آران و بيــدگل ثبت و وقت رســيدگي مورخ 
96/11/02 ســاعت 9/00 صبح تعيين که حســب دســتور دادگاه طبق ماده 73 قانون 
آيين دادرســي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يكــي از جرايد کثيراالنتشــار آگهي گــردد تا خوانده پس از نشــر آگهي 
و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــاني کامل خود نســخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگي در اين دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 574/ 5/2/96 شــعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان آران و بيدگل 

)132 کلمه، 2 کادر(
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مصاحبه های متفاوت چیزی را حل نکرد؛

جایگاه معاونت فنی
 ورزشی در سپاهان کجاست؟

درحاشیه

نتیجه ارتباط با جادوگر؛ 

محرومیت مادام العمر
اگر تیتر یک شماره دیروز روزنامه خبر ورزشی صحت 
داشــته باشــد آن وقت چند مربی سرشناس لیگ 
برتری برای همیشه مجبور به خداحافظی با دنیای 
فوتبال خواهند شد. این روزنامه نوشته کمیته اخالق، 
مربیانی که با جادوگران در ارتباط بوده اند را به صورت 
مادام العمر محروم خواهد کرد. بعد از پخش برنامه نود 
این هفته نام های مربیانی نظیر مجید جاللی، مجتبی 
تقوی، حسین فرکی و اکبر میثاقیان به عنوان مربیانی 
 که در موردشــان ادعا شــده با جادوگر در ارتباط 

بوده اند، منتشر شد.

 داستان حضور جادوگر
 در تمرین تیم ملی

یکی از بخش های جالب برنامه نود این هفته ادعای 
یکی از جادوگران مبنی بر تاثیرگذاری در دو تساوی 
پیاپی تیم ملی مقابل کره جنوبی بود. اتفاقی که در 
مرحله انتخابی جام جهانی 2014 رخ داد. نکته جالب 
در این ماجرا اینکــه در یکی از تمرینات تیم ملی در 
دوران سرمربیگری افشین قطبی در کمپ تیم های 
ملی، فردی با ظاهــری کامال موقر تالش زیادی می 
کرد تا با قطبی هم کالم شــود. او مدعی بود دارای 
قدرت ویژه ای اســت که می تواند به تیم ملی در راه 
رسیدن به جام جهانی کمک کند با این همه قطبی 
اصال این شخص را تحویل نگرفت و خبرگزاری میزان 
هم از قول یک منبع آگاه مدعی برخورد با یک جادوگر 

در فدراسیون فوتبال، در آن مقطع زمانی شد.

 این وصله ها 
به فرکی نمی چسبد

 اصغر حاجیلو، سرپرست سابق سایپا از حسین فرکی 
دفاع کرد و گفت: این اتهام های که به فرکی در باره 
ارتباط با جادوگران زده می شــود، در ست نیست. 
فرکی یک موقع هایی آنقدر خوب است که حرص آدم 
را در می آورد. بی انصافی است که اینطور به او حمله 
کنیم. او همیشه هوای بچه ها را داشت و آبروی کسی 
را نبرد. حتی بودند بازیکنانی که کار های خالفی در 
تیم انجام می دادند، اما فرکی هیچ وقت از آنها حرفی 
به کسی نزد و آبروی کســی را نبرد. اگر در همان ۳ 
بازی که شکوری پنالتی داد، ما ۶ امتیاز را می گرفتیم 
هم سایپا جایگاه بهتری داشت و هم فرکی هنوز هم 
سرمربی این تیم بود. فرکی در سایپا بدشانسی آورد.

زمانی که نتایج بررسی شــرایط باشگاه های ایرانی از جانب 
کنفدراسیون آســیا صادر شد و باشگاه ســپاهان در لیست اول 
تیم هایی که مجوز حرفه ای نداشــتند، قرار نگرفت بسیاری از 
رسانه ها به دنبال بررسی دالیل این اتفاق بودند و طبیعی بود که 
در این میان مدیران باشگاه سپاهان بتوانند بهترین پاسخگو در 
این حوزه باشــند. اولین گفت وگو در این زمینه را مسعود تابش 
معاونت فنی، ورزشی باشگاه سپاهان با یکی از خبرگزاری ها انجام 
داد و جالب اینجاست که اصل موضوع را از بیخ و بن انکار کرد. بر 
اساس صحبت هایی که تابش انجام داده، عدم صدور مجوز هیچ 
ربطی به کمبود امکانات سپاهان در استادیوم نقش جهان نداشته 
و حتی به نوعی بحث سندســازی را هم مطرح کرده است. قائم 
مقام باشگاه سپاهان در این زمینه گفت: »شاید می خواهند با این 
مسئله ما را قلقلک بدهند. بعضی باشگاه ها که زمین و استادیوم 
ندارند، حرفه ای می شوندولی ما حرفه ای نمی شویم. ورزشگاه و 
امکانات حرفه ای داریم، همه چیز در ســپاهان به روز است، نور 
ورزشگاه ما به جای 1200 لوکس، 2000 لوکس است و به خاطر 

اینها حرفه ای نشده ایم.«
اما ماجرا در جایی جالب شد که یک ساعت بعد بصیریان، مدیریت 
مجوز حرفه ای باشگاه سپاهان خیلی راحت و به صورت مستند 
از مشکالت استادیوم نقش جهان رونمایی کرد تا مشخص شود 
که عدم صدور مجوز حرفه ای نه ربطی به سندسازی داشته و نه 
ارکان کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئوالن فدراسیون فوتبال 
هیچ مشکلی با سپاهان نداشته و اگر هم مجوزی صادر نشده فقط 
و فقط در رابطه با مشکالت نقش جهان بوده است. در این شرایط 
باید از سپاهانی ها سوال کرد: چه می شود که معاونت فنی ورزشی 
باشــگاه که به نوعی نفر اول در امور اجرایی هم هست اینطور از 
قضیه بی اطالع بوده و چرا موارد مربوط به این پرونده در اختیارش 
قرار نگرفته تا حرف مدیران ســپاهان طی کمتر از یک ساعت 
اینچنین دوگانگی داشته باشد.تابش یکی از پیشکسوتان باشگاه 
سپاهان است و از لحاظ اخالقی هم آنقدر بی حاشیه بوده که در 
این سال ها با همه مدیرانی که در رأس مدیریت باشگاه سپاهان 
قرار گرفته اند ســابقه همکاری دارد، اما ای کاش به هنگام بروز 
چنین مسائلی با دور اندیشی بیشتری با رسانه ها صحبت کند که 

چارت اداری سپاهان کمتر زیر سوال برود.
    صحبت های قائم مقام باشگاه سپاهان در بحث عدم صدور مجوز حرفه ای نشان می دهد 

که او کمترین اطالعات را در این رابطه از مدیران زیردست خودش دریافت کرده است.

وضعیت هافبک تیم فوتبال استقالل برای ماندن یا جدایی از این تیم 
هنوز مشخص نشــده اســت.مجتبی جباری مدتی پیش از استقالل 
کنار گذاشته شد و حتی از طریق قانونی اقدام کرد تا کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال وضعیتش را مشخص کند. هنوز فدراسیون حکم 
قطعی را در مورد وضعیت قرارداد جباری با استقالل اعالم نکرده  ولی 
در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر احتمال بازگشت این بازیکن به 
استقالل مطرح شده اســت.نصرا... عبداللهی، سرپرست تیم فوتبال 
استقالل در این مورد گفت: جباری در ســال های گذشته بازیکن با 
ارزشی برای استقالل بوده و زحمات زیادی برای این تیم کشیده است. 
به هرحال اتفاقاتــی رخ داد که او ابتدا خــودش تمرینات را ترک کرد 
 و بعدها نیز شــاهد اتفاقات دیگر بودیم. امیدوارم که ماجرای جباری

 ختم به خیر شود و او در نهایت به استقالل برگردد.

 واکنش عبداللهی
  به بازگشت جباری

 به استقالل

بازیکن سرپل ذهابی تیم فوتبال پیکان بعد از بازی تیمش مقابل نفت 
آبادان، کمک های مالی هم تیمی هایــش را به مناطق زلزله زده غرب 
کشور خواهد برد.در پی زلزله اخیر در استان کرمانشاه که باعث آسیب 
فراوان به جان و اموال مردم در شهرستان های این استان شد، اعضای 
تیم فوتبال پیکان در اقدامی خداپسندانه قصد دارند به مردم زلزله زده 

این خطه کمک مالی کنند.
بختیار رحمانی، بازیکن تیم پیکان که اصالتی سرپل ذهابی دارد بعد از 
بازی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان راهی این شهرستان خواهد شد 
تا در کنار هموطنان کرد، حاضر شود؛ همچنین مربیان و بازیکنان تیم 
پیکان کمک های نقدی خود را در اختیار رحمانی قرار داده و او در این 
سفر هدیه مالی هم تیمی هایش را به مردم زلزله زده استان کرمانشاه 

تقدیم خواهد کرد.

بختیار، با هدیه پیکانی ها 
راهی سرپل ذهاب 

می شود

قاســم رضایی، قهرمان المپیک لندن گفت: از طرف جامعه بزرگ 
کشتی به مصیبت دیدگان حادثه زلزله در استان کرمانشاه تسلیت 

می گویم و با خانواده قربانیان ابراز همدردی می کنم.
وی ادامه داد: به همراه جمعی از کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار 

راهی کرمانشاه شــدیم تا با حضور در میان 
مردم زلزله زده بتوانیــم درد دل های آن را 
شنیده و در حد توان کمک کوچکی انجام 
دهیم، حضور در میان زلزله زدگان و کمک 

به آنها وظیفه جامعه کشتی است.
دارنده مدال برنز المپیــک تصریح کرد: با 
توجه به درخواست های مردمی، فدراسیون 
کشتی شماره حسابی را اعالم کرده است تا 
این کمک ها پس از جمع آوری  در اختیار 

زلزله زدگان قرار گیرد.
دارنده مدال نقره و برنز جهان در مورد عضویت خود در کمیسیون 
ورزشــکاران کمیته المپیک تاکید کرد: امیدوارم این کمیسیون 
بتواند در ایفای وظایف خود نقش موثری ایفا کند و رییس منتخب، 
عضو حاضــر در هئیت رییســه کمیته المپیک و نفــرات مجاز به 
رای دادن در انتخابات نیز در راســتای جایگاه ویژه ورزشکاران در 

تصمیم گیری های کالن، قدم بردارند.
وی در مورد ریاســت خود بر کمیسیون ورزشــکاران فدراسیون 
کشتی نیز اظهار داشت: هر جا که بتوانم به کشتی خدمت خواهم 
کرد، امیدوارم این کمیسیون نیز بتواند نظرات مشورتی مناسبی را 

به فدراسیون ارائه کند.
رضایی در مورد برنامه هــای خود برای 
آینده گفت: همانطور که پیش از این اعالم 
کردم می خواهم مدتی استراحت کنم و 
در حال حاضر در زادگاهم بابل هم تمرین 
سبک خود را دنبال می کنم و هم تمرین 
می دهم و هنوز در مــورد آینده تصمیمی 
نگرفته ام که می خواهم کشــتی بگیرم یا 
مسیر دیگری را دنبال کنم ، در آینده در این 

مورد اعالم نظر خواهم کرد.
وی در مورد شــرایط تیم ملی کشــتی فرنگی خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه کشتی گیران جوان و آینده داری در ترکیب تیم ملی 
هستند که امیدوارم بتوانیم با ادامه همین مسیر درست و حمایت هر 
چه بیشتر از کشتی از سوی متولیان ورزش کشور در المپیک 2020 

نتایج خوبی را کسب کنیم.

منهای فوتبال

حضور کرانچار در مدرسه دخترانه 
زالتکو کرانچار، سرمربی سپاهان که محبوبیت زیادی در شهر اصفهان و فوتبال دوستان این 
شهر دارد، به دعوت مسئوالن مدرسه دخترانه خرد پاسخ مثبت داد.حضور کرانچار در این 

مدرسه، با استقبال خوب دانش آموزان مواجه شد.

قاب  روز
قهرمان کشتی فرنگی المپیک لندن:

حضور در میان زلزله زدگان وظیفه جامعه کشتی است

به همراه تیم ملی اسلحه اپه؛

 شمشیرباز اصفهانی
 مسافر جام جهانی شد

تیم ملی شمشیربازی مردان کشورمان برای حضور در جام جهانی 
شمشیربازی اسلحه اپه بامداد امروز 

راهی ایتالیا می شود.
این مسابقات با حضور 2۵0 
شمشــیرباز از کشورهای 
مختلف جهان در شــهر 
لگنانــوی ایتالیــا برگزار 
خواهد شد و محمد رضایی 
شمشیرباز اصفهانی در این 
دوره از رقابت هــا بــه مصاف 
حریفان خود خواهد رفت.امیر 
کنعانی مقدم، طاهر عاشــوری و محمد 
اســماعیلی دیگر اعضای تیم ملی اســلحه اپه کشورمان در این 
مسابقات هستند که با هدایت مربی ازبکســتانی خود به ایتالیا 

اعزام می شوند.

خبر روز

دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان:

 نبود پایگاه تمرینی قایقرانی 
مهم ترین دغدغه هیئت اصفهان است

دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان گفت: مهم ترین دغدغه هیئت 
قایقرانی، نبــود پایگاه های تمرین 
در سطح اســتان است. هادی 
قاضی عســگر اظهــار کرد: 
دریاچه قایقرانی ذوب آهن 
یکی از بهتریــن محل ها 
برای تمرین رشته قایقرانی 
اســت.این دریاچه فاصله 
کمی با مرکز استان داشته و 
از امنیت خوبی برخوردار است، 
ضمن اینکه عمق آب مناسب 
اســت.وی تصریح کرد: برای استفاده از 
دریاچه ذوب آهن با مسئوالن  شرکت ذوب آهن مذاکراتی صورت 
گرفته و مجوزهای موردی و کوتاه مدت گرفته شده است، اما نیاز 
به پایگاه ثابتی داریم.قاضی عسگر در ادامه به برگزاری مسابقات 
قهرمانی کانوپولوی آسیا اشاره کرد و گفت: ستایش پیر نجم الدین 
و مهنوش السادات زارع در تیم کانوپولوی جوانان صاحب مدال نقره 
شدند و فاطمه جلیلیان در تیم کانوپولوی بزرگساالن صاحب مدال 
نقره شد. وی یادآور شد: ســید ابوذر قاضی عسگر، سرمربی تیم 
جوانان آقایان و الهه عمرو، سرمربی تیم جوانان بانوان نیز به همراه 

تیمشان صاحب مدال نقره شدند.

نقل قول روز

 جذاب ترین بازی هفته
 در سکوت نقش جهان؟

تا پیش از دیدار با پیکان از هفته یازدهم لیگ برتر، سپاهان به ازای 
پنج میزبانی قبلی خود در ورزشگاه نقش 
جهان جمعا ۷۵ میلیون تومان به 
خاطر رفتار هوادارانش جریمه 
شده بود. جرایم قبلی کمیته 
انضباطــی فدراســیون 
فوتبال اما تاثیری در تغییر 
رفتار تماشاگران نداشت. 
هواداران سپاهان که دیدار 
با پیکان را با تشــویق های 
بی وقفه تیم خــودی در نیمه 
اول آغاز کــرده بودند پس از 
آنکه روند بازی بر وفق مرادشان پیش نرفت، 1۸0 درجه تغییر رویه 
دادند و به تخلفاتی مرتکب شــدند که کمیته انضباطی را مجاب 
کرد تا باشگاه اصفهانی را 10 میلیون تومان دیگر هم جریمه کند.
به این ترتیب، جمع جرایم نقدی سپاهان بابت رفتار تماشاگرانش 
در لیگ هفدهم به ۸۵ میلیون تومان رسید. این اما تنها پیامد بازی 
با پیکان نبود بلکه کمیته انضباطی این بار به این نتیجه رســید 
تیمی که تماشاگرانش بدون استثنا در تمامی دیدارهای خانگی 
مرتکب تخلف می شوند را برای یک مسابقه از وجود هوادارانش 
محروم کند.از قضا دیدار بعدی سپاهان برابر تراکتورسازی است و 
این مسابقه حساس ترین بازی هفته دوازدهم لیگ برتر به حساب 
می آید؛ البته از آنجا کــه این رای قابل تجدیدنظر اســت جای 
امیدواری وجود دارد که حکم قطعی بعد از دیدار با حریف تبریزی 
صادر شــود و قرعه بازی بدون تماشاگر به دیدار هفته چهاردهم 

برابر استقالل خوزستان بیفتد.

سوال روز

جوانمردی، مدال طالی 
پارالمپیک ریو را به حراج گذاشت

 ســاره جوانمردی، عضو تیم ملــی تیراندازی بانــوان ایران یکی 
از مدال های طالی خــود در بازی 
های پارالمپیک ریــو را به نفع 
هموطنان آســیب دیده در 
زلزله مناطق غرب کشور به 
حراج گذاشت.جوانمردی 
با اعالم این خبر گفت: پس 
از وقوع این حادثه و زمانی 
که دیدم جامعه ورزش کشور 
برای کمک به مردم زلزله زده 
دست به کار شدند و هر یک به 

کاری کردند، من هم فکر کردم که به عنوان نوبه خود 
یک ورزشکار پارالمپیکی چه کاری می توانم انجام دهم و تصمیم 

گرفتم سهم کوچکی در این جریان عظیم داشته باشم.

اتفاق روز

کیوسک

 باالخره در بازی های دوســتانه تیم ملی، نوبــت دروازه بانی،
 به غیر از بیرانوند هم رسید. برخالف تصورات، اما نام دروازه بان 
جانشین، امیر عابدزاده نبود و رشــید مظاهری بود تا باز هم 
کی روش همــه را غافلگیــر کند.عملکرد خــوب دروازه بان 
ذوب آهن درون دروازه در نیمه دوم بــه قدری خوب بود که 
بعضی ها حتی از به خطر افتادن جایگاه بیرانوند سخن گفتند. 
اتفاقی که با یک نیمه بازی خوب از یک دروازه بان بعید است 

اما در مورد تصمیمات کی روش هیچ چیز محال نیســت.به 
بازی آمدن یک دروازه بان در نیمه دوم در یک بازی دوستانه 
می تواند یک بدشانسی بزرگ باشــد. در نیمه دوم که مربی 
دست به تعویض های زیاد می زند و بازیکنان ذخیره اش را به 
داخل می آورد ، انسجام و یکپارچگی تیم به هم می ریزد. همان 
اتفاقی که در این بازی هم افتاد و با تعویض چند بازیکن اصلی 
به خصوص جالل حسینی که بیرون رفتنش اقتدار دفاعی را 

به هم ریخت، تیم ایران در دقایقی چند اشتباه عجیب و غریب 
انجام داد و دروازه ایران با تهدید جدی مواجه شــد. رشــید 
مظاهری اما از این تهدید بیشــترین استفاده را برد و فرصت 
خوبی برای نمایش خود فراهم کرد.۷ســیو در 4۵ دقیقه که 
نیمی از آنها هم سیوهای تماشایی و ویژه ای بود. این آمار بسیار 
خوب دروازه بان جوان در نیمه دوم بود که حسابی جلب توجه 
کرد. با توجه به حضور مستمر رشــید مظاهری در اردوهای 
تیم ملی باید او را یکی از مسافران حتمی جام جهانی دانست 
که حضور او در روسیه محتمل اســت؛ البته این که او در این 
رقابت ها چه شماره ای را خواهد پوشید هنوز مشخص نیست.

زنگ خطر برای بیرانوند؛

دروازه بان ذوب آهن، مسافر جام جهانی می شود
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شهردار اصفهان با اشاره به بازدید از بخش های مختلف کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان ازجمله بخش های مخزن و مرجع، 
قرائت خانه و کتابخانه دیجیتال اظهارکرد: در این بازدید اقدامات 
انجام شده در کتابخانه مرکزی شهرداری را مناسب دیدم ولی 
امیدواریم که با سیاســت ها و برنامه های  جدید، وضعیت ارتقا 

پیدا کند و شاهد بهره وری و استفاده هر چه بیشتر دانشجویان و 
مراجعه کنندگان باشیم. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه قرار است 
سیاستی را اتخاذ کنیم که سرانه کتابخوانی ارتقا یابد و افراد به 
سوی کتاب های مختلف گرایش پیدا کنند، خاطرنشان کرد: ما 
نمی خواهیم افراد را به خواندن کتاب هایی که ما معرفی می کنیم، 

وادار نماییم؛ بلکه خودشان باید کتاب های مورد عالقه شان را 
مطالعه کنند. شهردار اصفهان اظهارکرد: ما باید تنوع زیادی در 
رشته های مختلف و تعدد در کتاب های مختلف داشته باشیم که 

افراد بتوانند بر حسب عالقه خود از آنها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: طی بازدیدی که از کتاب های مرجع کتابخانه 
مرکزی داشتم، از محل نگهداری کتاب های مرجع راضی نیستم 
و جای آنها و  چینش کتاب ها  بســیار نامناسب است که باید 

اصالح شود.

شهردار اصفهان در بازدید از کتابخانه مرکزی:

به دنبال افزایش سرانه مطالعه در اصفهان هستیم

با مسئوالن

عضو اتحادیه نانوایان اصفهان خبر داد:

ارسال ۲۰ هزار قرص نان به مناطق 
زلزله زده کرمانشاه

 عضو اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: ۲۰ هزار قرص نان از سوی نانوایان 
اصفهان به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد. حمیدرضا خواجه 
اظهار داشت: اتحادیه نانوایان اصفهان در راستای انجام رسالت خود 
و حمایت از زلزله زدگان، با فراخوانی از تمام نانوایان خواست که در 
حد توان با اهدای نان های خود به نیازمندان این مناطق کمک کنند.

وی بیان داشت: در این فراخوان با همت نانوایان مختلف توانستیم 
۲۰ هزار قرص نان را جمع آوری کنیم. عضو اتحادیه نانوایان اصفهان 
تصریح کرد: اتحادیه نانوایان با کمک مردم نوع دوست حاضر است 
درحد توان خود هر گونه خدمتی را در جهت یاری رساندن به مردم 

زلزله زده انجام دهد.

مدیرعامل سازمان میادین مطرح کرد:

 عرضه ۷ تا ۱۵ هزار محصول 
در بازارهای روز کوثر

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: بازارهای روز کوثر، تولیدات کشاورزی )میوه و 
تره بار(، فرآورده های شیالت، مواد لبنی، پروتئینی و سایر نیازهای 
ضروری شــهروندان را با حضور شــرکت های تعاونی، اتحادیه ها، 
اصناف و تولیدکنندگان محصوالت غذایی با کیفیت، قیمت مناسب 
و بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار می دهد. اصغرکشاورز راد 
افزود: کیفیت و قیمت مناسب اجناس بازارهای روز کوثر باعث شده 
تا شهروندان استقبال ویژه ای از این بازارها داشته باشند. در این راستا 
روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بــه بازارهای روز کوثر، مراجعه و اقالم 
مورد نظر خود را خریداری می کنند.مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در هر بازار 
روز کوثر بین ۷ تا ۱۵هزار محصول وجود دارد که عمده آنها در کشور 
تولید می شــوند، عنوان کرد: از همین رو شهروندان بسیاری برای 

تامین مایحتاج خود به بازارهای روز کوثر مراجعه می کنند.

نصب مخازن مکانیزه ذخیره سازی 
پسماند در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، از نصب 
مخازن زیرزمینی مکانیزه ذخیره ســازی پسماند در شهر اصفهان 
خبر داد. امیرحسین کمیلی اظهارکرد: تعداد ۴ دستگاه از این مخازن 
زیرزمینی مکانیزه ذخیره سازی پسماند، داخل محدوده پارک ناژوان 
و با همکاری مدیریت ساماندهی ناژوان نصب شده است. وی تصریح 
کرد: دستگاه پنجم در بلوار مشتاق مقابل خانه هنرمندان نصب شده 
و در اختیار منطقه ۶ شهرداری اصفهان قرار گرفته است. مدیر عامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه هر کدام 
از این مخازن دوهزار و ۲۰۰ لیتر ظرفیت دارد، گفت: باتوجه به اینکه 
جمع آوری پســماندهای خانگی دارای برنامه منظمی است، این 
مخازن به جهت زیبایی محیط پارک ها و مخصوص پسماند پارک ها 

نصب شده است.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

دستگاه های نظارتی 
حمایت گرایانه عمل کنند

اســتاندار اصفهان در دیدار مدیرکل بازرسی استان 
اصفهان و معاونین و مدیران ارشد این سازمان با وی، 
اظهارداشت: سیاست پیشگیری از تخلف بسیار مهم 
است و به حجم ماموریت ها و اجرای کامل قوانین در 

ادارات کمک می کند.
محســن مهرعلیزاده با اشــاره به گزارش مدیر کل 
سازمان بازرسی اســتان، نگاه واقع گرایانه اداره کل 
بازرسی به مسائل را قابل تقدیر خواند و افزود: تعداد 
قوانین و دســتورالعمل ها، عدم آموزش الزم برخی 
مدیــران و کارکنــان و همچنین در برخــی موارد 
باندبازی ها، مانع ارتقای ســازمانی برخی دستگاه 
های اجرایی شده اســت. وی با تاکید بر اینکه باید 
دستگاه های اجرایی و بازرسی با هم کار کنند و خود 
را یکی بدانند، افزود: در این صورت مردم از عملکرد 
دستگاه ها راضی خواهند بود و اگر این رابطه، ایجاد و 
در عمل پیگیری شود به نتایج مثبت دست خواهیم 
یافت و مشــکلی وجود نخواهد داشت.مهرعلیزاده، 
اشراف اداره کل بازرسی استان به عملکرد دستگاه ها، 
بانک ها، پــروژه ها و طرح های زیســت محیطی را 
قابل تحســین خواند و با اشــاره به وضعیت استان 
در بخش هــای مختلف، اظهار داشــت: با توجه به 
تجربه کاری خود در حوزه های مختلف اقتصادی، 
عمرانی و سیاسی، مسئله آب برای بخش کشاورزی 
و شرب اصفهان بسیار حیاتی اســت؛ چرا که مردم 
اصفهان به زاینده رود زنده هستند. وی افزود: یکی 
از نمادهــای زیبایی اصفهان با توجه به توریســتی 
بودن و داشتن شــهرت جهانی، زاینده رود است و 
باید با همکاری دستگاه های ذی ربط و مردم استان 
شــرایط برای زنده ماندن این رودخانه فراهم شود؛ 
چرا که اصفهان ظرفیت و پتانسیل های الزم را دارا 
بوده و کارهای بــزرگ هم نیازمند تصمیمات کالن 
است. استاندار اصفهان به وضعیت اقتصادی استان 
اشاره کرد و افزود: تسهیالت خوبی به متقاضیان اعطا 
شده و میانگین مصارف به منابع بانک های خصوصی 
بهتر از بانک های دولتی است و در این رابطه الزم است 
سیستم های نظارتی و بانک ها در تعامل بیشتری قرار 
گیرند. مهرعلیزاده تصریح کرد: نیاز است که جلسات 
هم اندیشی بین دستگاه های نظارتی و مدیران بانک ها 
و رؤسای دســتگاه های دولتی برگزار شود؛ چرا که 
دیدگاه های واقع گرایانه، کالن نگر و حمایت گرایانه به 
جای دیدگاه مچ گیرانه مطلوب تر و موثرتر خواهد بود.

عملیات محرم از آغاز بوی کربال می داد. بچه ها در این عملیات 
جور دیگری بودند؛ کربال حس می شد و رزمندگان حسینی 
شده بودند. تمام طراحی و شناسایی ها انجام شده و فرماندهان 
از رده تیپ  تا دسته نسبت به عملیات توجیه شدند. رزمندگان 
آمادگی الزم را پیدا کردند و در بعد از ظهر ۱۳۶۱/8/9 گردان ها 
یکی پس از دیگری به راه افتادند تا پس از غروب خورشــید، 

برسیاهی ها و تاریکی ها یورش برند.
 آسمان در هم فرو رفت و خورشید در پس ابرها مخفی شد. 
نم نم باران بچه ها را بدرقه می کــرد. آرام آرام به بارش باران 
افزوده می شد. وقتی هوا کامال تاریک شد، رزمندگان پشت 

خط، آماده فرمان از قرارگاه ایستادند.
 بارش باران بسیار تند شد و از بین شیارها و تپه ها جویبارهایی 

روانه گشــت. رودخانه »چیخواب و دویــرج« در پیش بود و 
نیروها و سیالب ها نیز هردو به سمت دویرج در حرکت بودند.
بعضی از فرماندهان و نیروها برآب پیشی گرفتند و خود را به آن 
سوی رودخانه ها رساندند و گروهی ماندند. هوا تاریک بود و جز 
چند نفری که در کنار رودخانه، منتظر عبور بودند، کسی فرو 
رفتن بچه ها را نمی دید. آنها برای یک لحظه هم توقف نکردند؛ 

چون فرمان به حرکت و عبور بود. 
خبر طغیان رودخانه به  قرار گاه رسید؛ اما همچنان تاکید بر 
گذر از رودخانه بود؛ تا اینکــه فرماندهان یکی پس از دیگری 
بر ســاحل رودخانه حاضر شــدند و دیگر عبور را مصلحت 
 ندیدند؛ اما کمی دیر شد و حدود دو گردان، در رودخانه غرق 

شدند. 
التهاب رودخانه به ســنگر فرماندهی و قرارگاه رسید. همه 
به فکر چاره بودنــد و در اینجا چاره ای جــز توقف نبود. این 
محور با یک روز تاخیر و از دســت دادن دو گردان، عملیات 
را ادامــه داد. رودخانــه فتح شــد. »جبــل الحمرین« فتح 
شــد و تپه ۱۷۵ با تمام افــت و خیزهــا و مقاومت و جنگ 
تن به تن به دســت رزمنــدگان افتاد. زبیدات و شــرهانی 
 تســلیم نیروهای اســالم شــد وعملیات تا آخر آبــان ماه 

ادامه یافت.
رودخانه دویرج به خونخانه تبدیل شــد. آب که فرو نشست، 
در بین گل والی و شــن زارها پیکر الله ها جمع آوری شد و 
این بار دویرج بود که الله ها را دسته دسته می چید تا به ملت 
ایران و مردم اصفهان هدیه دهد. سرانجام ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ 
کاروان شهدای محرم به اصفهان بازگشت؛ کاروان ۳۷۰ نفری 
جوانانی که با ذکر یا زینب)س(، شهیِد آب و آتش شده بودند و 
در یک روز میهمان مردمان شهر زیبای خدا. آن روز پیکرهای 
گلگون شهدای عملیات محرم روی دستان قدردان جمعیتی 
کم سابقه، به گلستان شهدای اصفهان رسیدند و  مردم اصفها 
ن در آن روز حماســه آفریدند؛ حماسه ای که تحسین رهبر 
کبیر انقالب را برانگیخت. حضرت امام خمینی)ره( فرمودند: 
»شــما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان 
پیدا کنید؟ همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان حدود 

۳۷۰ نفر را تشییع کردند.
مع ذالک همین شهید داده ها و داغ دیده ها همچنان به خدمت 
خود به اسالم ادامه می دهند. امروز مردم ما فهمیده اند که تا 
فداکاری نباشد، اسالم را نمی شود پیش برد و می دانند که همه 

ما باید برای اسالم فدا شویم.«

اخبار 

    25 آبان 61، آسمان اصفهان، گلگون و زمین، قدمگاه مردان و زنانی شده بود که پیکر بر آب رفته 
370 فدایی راه سرخ سیدالشهدا )ع( را با سربلندی، تشییع و با فدائیان والیت وداع  کردند؛ فدائیانی 

که در عملیات محرم حسینی شدند.
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8/211 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  
واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
ميشــودتادرصورتي كه اشخاصي نســبت به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي 
دارندميتوانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي به مــدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك 
شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 103 – اصلي ني زار 

1-راي شــماره 139660302008003986 -  29 / 07 / 96 – منصورجهانباني فرزند 
امان اله ششدانگ يك واحدگلخانه مفروزي ازپالك 103- اصلي ني زاربه مساحت 30 

/ 24982 مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول:  10 / 8 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم:  25 / 8 / 96

 م الــف: 658 ســيد اســداله موســوي رئيــس اداره ثبــت اســنادوامالك
 شهرضا

اجراييه
8/681 شماره اجراييه:9610423633100219  شماره پرونده: 9209983633100194 
شــماره بايگانی شــعبه:920212 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610093633101481 و شــماره دادنامه مربوطــه 9309973633100261 محكوم 
عليهم 1- سيد رسول رضا توفيقی فرزند سيد محسن به نشانی مجهول المكان 2- رحيم 
اسدی فرزند محمد مهدی به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خيابان بعثت كوچه 
شهيد بهشتی بن بست قندی پالك 41، 3- جواد مذنبی فرزند كريم 4- سيد مجتبی رضا 
توفيقی فرزند سيد حميد هردو به نشــانی مجهول المكان محكومند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 260/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هزينه دادرسی به ماخذ محكوم به 
و حق الوكاله طبق تعرفه و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان پرداخت 
در حق محكوم له  موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان تحت مديريت غالمحسين تقی 
نتاج ملكشاه به نشانی اصفهان خ توحيد جنب تاالر فرشچيان ساختمان مديريت با وكالت 
پريسا عظيمی يانچشمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهين شهر خيابان رازی فرعی يك 
غربی پالك 20 همكف و پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت رعايت تبصره 
2 ماده 306 الزاميست. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توســط 
 محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالی 1394(. 
م الف: 5681 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمينی شهر )479 كلمه، 

5 كادر(
حصر وراثت

8/684  آقای مهدی حقيقی دارای شناسنامه شــماره 60 به شرح دادخواست به كالسه 
613/96 ح ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان بهمن حقيقی به شناســنامه 31 در تاريخ 1396/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- فرخنده حقيقی پوده فرزند اسفنديار به 
ش. شناسنامه 53 متولد 1330 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- مهدی حقيقی فرزند 
بهمن به ش. شناسنامه 60 متولد 1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- محسن حقيقی 
فرزند بهمن به ش. شناسنامه 355 متولد 1349 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 4- بهروز 
حقيقی فرزند بهمن به ش. شناســنامه 227 متولد 1366 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
5- زيبا حقيقی فرزند بهمن به ش. شناسنامه 675 متولد 1350 صادره از اصفهان ) دختر 
متوفی( 6- طوبی حقيقی فرزند بهمن به ش. شناسنامه 1 متولد 1356 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی( 7- زهــره حقيقی فرزند بهمن به ش.شناســنامه 53 متولد 1361 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( متوفی وراث ديگری ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/247 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان)مجتمع شماره يك( )227 كلمه،3 كادر( 
ابالغ رای

8/470 كالسه پرونده: 562/95 شماره دادنامه:9609976797901276-96/6/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی صادق زاده به نشانی خ 
عبدالرزاق جنب بانك سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق ، خوانده: محمد 
علی دانش پايه به نشانی مجهول المكان، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی صادق 
زاده به طرفيت محمد علی دانش پايه  به خواســته مطالبه مبلغ 96/204/000 ريال وجه 
چك  به شماره 802042  به عهده بانك صادرات شــعبه 22 بهمن يزد به انضمام مطلق 
خســارات قانونی- با توجه  به اوراق و محتويات پرونده و صدور گواهی عدم  پرداخت  از 
جانب  بانك محال عليه و با عنايت به وصــف تجريدی بودن چك موصوف بقای اصول 
مستندات در يد خواهان كه ظهور  در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه دادرسی شركت ننموده و 
هيچگونه اليحه دفاعيه ای مبنی بر عدم دين و برائت ذمه خود ارســال و ارائه ننموده لذا 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515 و 519 قانون آئين دادرســی مدنی حكم  بــر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 96/204/000 ريال بابت اصل خواســته و 1/277/500 ريال بابت هزينه دادرسی 
و 120/000 ريال بابت هزينه نشــر آگهی و  خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف  94/6/25 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهــان صادر و اعالم می دارد.  
رای صادره غيابی محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و 
 20 روز پــس از آن قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محتــرم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشــد. م الف:24014 شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهــان )300 كلمه،

 3 كادر(
ابالغ رای

8/333 كالسه پرونده: 960577 شــماره دادنامه:96/7/26-9609976796201601 
مرجع رسيدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قدمی زاده به 
نشانی اصفهان خيابان جی ايستگاه سروستان صنايع حرارتی آراد، خوانده: محبوبه كويری 
به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه،  با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای اصغر قدمی زاده به طرفيت خانم محبوبه كويری  
به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه چك  به شماره 918206-94/9/15 به 

عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجــه  به محتويات پرونده و  
بقای اصول مســتندات در يد خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه 
خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموه لذا 
دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حكم  بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 000/ 235 ريال  بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/9/15 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد.  رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:23977 شعبه 32 مجتمع شــماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

)275 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

8/334 كالسه پرونده: 960432 شــماره دادنامه:96/7/25-9609976796201590 
مرجع رسيدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 1- احسان عزيزی 
2- داراب عزيزی هر دو به نشــانی اصفهان خ جی شهرك فاضل شمالی خ مهر پ 118 
، خوانده: اسمعيل طالبيان بروجنی به نشــانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه خسارت 
ناشی از تصادف، گردشــكار:  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای 
محترم شورا ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان به طرفيت خوانده ياد شده باال 
به خواســته مطالبه مبلغ 13/000/000 ريال بابت خسارت ناشــی از تصادف به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با عنايت به محتويات پرونده مالحظه كروكی تصادف و نظريه 
كاشناسی رسمی دادگستری شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به 
اســتناد مواد 198و515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حكم  بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 500/ 1/332 ريال  بابت هزينه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ريال بابت هزينه 
كارشناسی كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايران برعهده اجرای محترم احكام می باشند در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.  رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف بيست 
روز بعد از واخواهی قابل اعتراض در محاكم حقوقی شهر اصفهان می باشد. در خصوص 
مابقی خواسته و اياب و ذهاب با توجه به عدم نفع بودن و مستندا به ماده 197 حكم بر بی 
حقی خواهان اعالم می نمايد. م الف:23979 شعبه 32 مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان )273 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

8/328 كالسه پرونده: 203/96 شــماره دادنامه:94/4/24-9609976796100812 
مرجع رسيدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود حزبيان به 
نشــانی اصفهان ملك شــهر فلكه آزادگان خ عقيق شــرقی 2 انتهای بن بست عقيق 
2 غربی جنب مجتمع اســوان زمين ها واحد 4، خوانده: حســن حيدری رنانی به نشانی 
مجهول المكان، خواســته: مطالبــه وجه چك،  بــا عنايت به محتويــات پرونده و اخذ 
 نظريه مشورتی اعضا شــورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور

 رای می نمايد. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای مســعود حزبيان 
به طرفيت حســن حيدری رنانی به خواســته مطالبه مبلغ شــش ميليــون ريال وجه 
چك به شــماره 9502/334075-12 به عهده بانك ملی به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتويات پرونده و بقای اصول مســتندات در يــد خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و اين كه خوانــده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
 رســيدگی حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندی در

 مقام اعتراض نســبت بــه دعوی خواهــان از خــود ابــراز و ارايه ننموده لــذا دعوی 
خواهان عليه خوانــده ثابت به نظر می رســد كه به اســتناد مــواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آيين دادرســی مدنی حكم بــر محكوميت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلغ شــش ميليــون ريــال بابــت اصــل خواســته و يك 

ميليون و صد و شــصت هزار ريــال بابت هزينه دادرســی و حق الوكالــه وكيل طبق 
تعرفــه قانونــی و خســارت تاخيــر در تاديــه از تاريــخ سررســيد چــك موصوف 
 )96/2/10(  تــا تاريــخ اجــرای حكــم در حق خواهــان صــادر و اعــالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23987 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )311 كلمه، 3 كادر(
اجراييه

8/680 شماره اجراييه:9610423633100218  شماره پرونده: 9309983633100146 
شــماره بايگانی شــعبه:930161 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610093633101482 و شــماره دادنامه مربوطــه 9309973633100607 محكوم 
عليهم 1- محمد ابراهيم عموچی فروشــانی فرزند حســن 2- حميدرضا خوش اخالق 
ورنوســفادرانی فرزند حســين 3- عبداله رحيمی فرزند حبيب الــه 4- روح اله عموچی 
فروشانی فرزند محمد مهدی همگی به نشــانی مجهول المكان محكومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ 250/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسی به ماخذ محكوم 
به و حق الوكاله طبق تعرفه و خســارت تاخير در تاديه طبق شــاخص بانك مركزی از 
تاريخ سررســيد لغايت زمان پرداخت در حق محكوم له بانك مهر اقتصاد تحت مديريت 
غالمحسين تقی نتاج ملكشاه به نشانی اصفهان خ توحيد جنب تاالر فرشچيان ساختمان 
مديريت با وكالت پريسا عظيمی يانچشــمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهين شهر بلوار 
امام پاساژ ابوذر طبقه باال و پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت رعايت تبصره 
2 ماده 306 الزاميست. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توســط 
محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالی 1394(. 
 م الف: 5680 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمينی شهر )459 كلمه، 

5 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/698 در خصوص پرونده كالسه 960788 ش6 خواهان عباس هادی چرمهينی با وكالت 
حسين محمديان و نفيسه عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت  اسداله رئيسی 
اشترجانی تقديم نموده است وقت رســيدگی برای مورخ 96/10/2 ساعت 8 صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالك57 كدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 26389 شعبه ششم مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 كلمه، 2 كادر(
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چطور سنگ صبور خوبی 
باشیم 

ممکن است برخی از افراد که همواره ناراحتی 
دارند، به سراغ شما بیایند؛ افرادی که همیشه 
کلی درد دل دارند و تا چشمشــان به شــما 
می افتد، شروع به درد دل می کنند و حتی در 
این بین گاهی یادشان می رود حالی هم از شما 
بپرسند تا جایی که بعد از هر دیدار با او، از انرژی 
و شادی خالی شوید. اگر شما هم چنین افرادی 
را می شناسید و از دستشــان خسته شده اید، 
باید بدانید اصال الزم نیست همیشه نقش سنگ 
صبور را بازی کنید و زندگی تان را با گوش دادن 
به درد دل های تمام نشــدنی این فرد به کام 

خودتان تلخ کنید، اما چگونه؟
دفعه بعد که دوســتتان شــروع بــه درد دل 
کرد خیلی دوســتانه و مودبانه از او بپرســید 
چه کمکی از دست شــما برای حل مشکلش 
برمی آید؟ احتماال اگر کمکی از دست شما بر 
آید، دوســتتان خواهد گفت و شما با توجه به 
 توانتان به او بگویید که قادرید به او کمک کنید 

یا خیر.
اگر هم دوســتتان گفت کاری از دســت شما 
برنمی آید، در واقع به طور غیر مستقیم متوجه 
خواهد شد که شــما تمایلی به ادامه این بحث 
ندارید؛ اما اگر باز هم شروع به درددل کرد، شما 
هم مانند خودش عمل کنید؛ یعنی پیش دستی 
کرده و این بار شــما درددل کنید و به او اجازه 
حرف زدن ندهید. شاید به این ترتیب دوستتان 
متوجه شود شــما هم مشکالت و سختی های 

خود را در زندگی دارید.
نسخه نپیچید

همکارتــان در حالی که به شــدت از دســت 
رییس تان عصبانی اســت پیش شما می آید و 
شــروع به بدگویی از رییس می کند. شما هم 
با او همراه می شــوید و در حالی که به او حق 
می دهید عصبانی و ناراحت باشــد، شروع به 
 بدگویی از رییس تــان می کنید تــا او را آرام 

کنید. 
اگر در این شــرایط چنین رفتاری را در پیش 
می گیرید، باید بگوییم که رفتارتان درســت 

نیست. 
اما رفتار درست چیست؟ اگر احساس کردید 
درد دل طرف مقابل بیشتر رنگ و بوی بدگویی 
دارد، بهتر اســت تنها به صحبت های او گوش 

دهید، اما او را تایید یا رد نکنید.
 تنها کافی است نشــان دهید که به حرف های 
او گــوش می دهیــد و احساســات او را درک 
می کنید، اما نیازی نیست در مورد رفتار رییس 
یا همکارتان قضاوت داشته باشید؛ در واقع تنها 

کافی است با او همدل باشید.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 تقوای خاص با ترک حرام و شبهه تحقق می پذیرد و تقوای افراد از خوف آتش 
و عقاب، تقوای عام نام دارد. تقوی در مثل مانند نهری آب است که درختان 
مختلف بر لب آن مغروس هستند و هرکدام از آنها به اندازه جوهر و طمع و 

لطافت خود از آب ارتزاق می کنند.
 ابوذر: از وی نقل شده که آذوقه و پس انداز من در زمان پیغمبر)ص( 
همیشه یک من خرما بوده است و تا زنده ام ازاین مقدار زیاده نخواهم کرد. عطا 
گوید: ابوذر را دیدم لباس کهنه ای به تن کرده و نماز می خواند ، گفتم : ابوذر مگر 
لباس بهتری نداری؟ گفت: اگرداشتم دربرم می دیدی. گفتم: مدتی تورا با دو 
جامه می دیدم؛ گفت به پسربرادرم که محتاج تر از خودم بود دادم. گفتم به خدا 
تو خود محتاجی ؛ سر به آسمان بلند کرد و گفت: آری بار خدایا، به آمرزش تو 
محتاجم. سپس گفت: مثل اینکه دنیا را خیلی مهم تلقی کرده ای! این لباس 
که در تن من می بینی و لباس دیگری که مخصوص مسجد است و چند بز برای 
دوشیدن و نان خورش دارم. چارپایی دارم که آذوقه ام را با آن حمل ونقل می 
کنم و زنی دارم که مرا از زحمت تهیه غذا آسوده می کند؛ چه نعمتی برتر از آنکه 
من دارم؟ به ابوذر گفتند: آیا ملکی تهیه نمی کنی چنانچه فالن کس و فالنی 
تهیه کرده اند؟ گفت: می خواهم چه کنم؟ برای اینکه آقا و ارباب باشم هر روزی 

یک شربت از آب با شیر و هفته ای یک پیمانه گندم مرا کفایت می کند.
به بی تقوا نباید اعتماد کرد: اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق)ع( 
مقداری پول نقد داشت. اطالع پیدا کرد که مردی قریشی از اهل مدینه عازم 
سفر به کشور یمن است، خواست مقداری پول به او بدهد تا اجناسی تجارتی یا 
سوغاتی برایش  خریداری کند. با پدرش امام صادق)ع( مشورت کرد، حضرت 
فرمود: او شراب خوار است؟ گفت: مردم می گویند؛ اما از کجا که حرف مردم 
درست باشد؟! حضرت فرمود: صالح نیست به او  پول بدهی؛ اما اسماعیل تمام 
پول را به آن مرد داد تا  برایش از یمن جنس بخرد. مرد قریشی به مسافرت رفت 
و تمام پول او را از بین برد. موقع حج حضرت و اسماعیل هر دو به حج رفتند، 
اسماعیل در طواف بود که حضرت متوجه شد اسماعیل پیوسته از خدا مسئلت 
می کند تا در مقابل از دست دادن پول ها به او عوض دهد. حضرت از وسط 
جمعیت خود را به اسماعیل رسانید و با دست پشت شانه او را به نرمی فشرد و 
گفت: فرزندم، بی جهت از خدا چیزی مخواه، تو بر خدا حقی نداری. نباید به وی 
اعتماد می کردی ، خود کرده را تدبیر نیست. اسماعیل گفت: مردم می گفتند 
او شراب  می خورد؛ من که ندیده بودم! امام فرمود: گفتار مومنین را به راستی 
تلقی کنید و بر شراب خور اعتماد نکنید. از دادن اموال به نادانان طبق قرآن باید 
حذر کرد که سفیهی باالتر از شراب خور نیست. بعد فرمود: پیشنهاد شراب خور 
در ازدواج و وساطت را نباید پذیرفت، در مورد امانت نباید او را امین دانست که 
اموال را حیف و میل کند و چنین کسی حقی بر خدا ندارد تا از خدا جبران 

ضرر های وارده را مطالبه کند.

باغ 
کاغذی

              
کتاب »نماز در ادیان؛ بررســی عبادات و نیایش در ادیان« اثر 
ابوالقاسم جعفری، کتابی اســت که مطالعه آن به عالقه مندان 
توصیه می شود. »نمازی که اســالم معرفی کرده کامل ترین 
نمازهاســت، از ابتدا تا انتهای آن یک نیت واحد وجود داشته و 
هیچ حرکت اضافه ای هم دیده نمی شــود؛ در واقع هماهنگی 
بســیار کاملی میان حرکت و گفتار نماز در اسالم وجود دارد«؛ 
جمله ای که بیان شد سخنی از نویسنده کتاب پیرامون اثر بوده 
که با تحقیق و بررســی درباره نماز درادیان مختلف به این باور 

رسیده است که نماز در دین اســالم کامل ترین نوع نماز است. 
نویسنده همچنین در آغاز کتاب عنوان می کند:»هدف کتاب 
تنها بیان و بررسی نماز و پرستش در ادیان مطرح جهان است و 
هیچ گونه قضاوتی درمورد آنها ندارد و هدف آن است که خواننده 
گرامی در مقایســه ای  بین آنچه در کتاب گفته شده و نماز در 
اسالم که کامل ترین عبادت الهی را آورده است، آشنایی بیشتر با 
نماز اسالمی پیدا کند؛ بخصوص دربخش ادیان غیر الهی که پایه 

بسیاری از عرفان های انحرافی نوظهور شده اند.«

نماز در ادیان تقوی 

مکان های ممنوعه ای که کسی اجازه بازدید از آنها را ندارد!

دانستنی ها

پایان زندگی ما لزوما همان روز مرگمان 
نیست

پایان زندگی ما لزوما همان روز مرگمان نیست. 
برای برخی کســان، این روز بسی پیش تر فرا 
می رســد، اما برای آن کسی که به راستی زنده 

است، شاید هرگز فرا نرسد.
 »نورجهان«
کریستین بوبن

حرف حساب
مقامات اســترالیایی تصمیم گرفته اند در اکتبر 2019 
پس از 70 سال، صعود گردشگران از صخره ماسه سنگی 
آیزر )اولورو( را که یک مکان تاریخی و از مهم ترین نقاط 
گردشگری استرالیا به شمار می رود، ممنوع کنند. بومیان 
این منطقه معتقدند اولورو متعلق به »روزگار رویا« است 
و آن را مقدس می دانند. منطقه اطراف این صخره سرشار 
از چشمه ها، گودال های آب، غارهای سنگی و نقاشی های 
مربوط به دوران کهن است. این مکان سال 1987 میالدی 
در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. بومیان این 
منطقه سال هاست که خواهان ممنوع شدن صعود از این 

مکان هستند.
اما عالوه بر اولورو نقاط دیگری نیز در جهان وجود دارند 
که جزو مکان های ممنوعه حساب می شوند و از جمله آنها 

می توان به مکان های زیر اشاره کرد:
آرشیو محرمانه واتیکان  

این مــکان که داخل شــهر واتیکان در رم واقع اســت، 
مجموعه ای از هزاران سند مهم تاریخی را در قفسه های 

خود پنهان کرده 
است. همچنین در 
این مکان نامه های 
تاریخی و مهمی 
نگهداری می شود 
که بین ســران و 
ی  شــخصیت ها
مشــهور جهــان 
ازجمله موتسارت، 

ملکه الیزابت اول و آدولف هیتلر، رهبــر نازی آلمان ها، 
مبادله شده است.

این اســناد که رسما جزو مایملک شــخصی پاپ، رهبر 
کاتولیک های جهان، محسوب می شوند، برای دیگر افراد 
قابل دسترسی نیســتند. حتی محققانی از دانشگاه های 
معتبر که اجازه ورود به این مکان را دارند، تنها توانسته اند 
به بخشی از اسناد که متعلق به سال های پس از 1939 

میالدی هستند، دسترسی داشته باشند.
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