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این نشانه ها مى گویند خونتان غلیظ شده استاز امروز؛ آغاز طرح پاییزه کتاب در انتظار یک سریال کره اى جدید باشید دولت مى خواهد بنزین را سهمیه بندى کند قلعه نویى جایگزین شفر مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید شگفت انگیز مصرف سیب قبل از خواب

اصفهان سرمایه گریزترین استان کشور است
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رونمایى از 10 سامانه و 
محصول جدید معاونت برنامه ریزى 

شهردارى اصفهان 

پیشنهادات دیوانه وار از آسیا

افزایش 700 درصدى 
کشفیات مواد مخدر 

در فوالدشهر
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دیپلماسى
 این بار هم 

جواب مى دهد؟ 

2

 خوردن هر نوع ماده غذایى سنگین، چرب و تند قبل از خواب منجر به بروز مشکالتى مانند 
اختالالت خواب در طول شب یا بى خوابى مى شود. اما تعدادى از موادغذایى از جمله سیب 
سرشار از آنتى اکسیدان هاى پلى فنول، ویتامین ها و مواد معدنى بوده که فاقد چربى است ...

یک روز بعــد از آنکه رئیس جمهور در جلســه 
شوراى عالى اجتماعى کشــور خواستار حضور 
زنان در ورزشگاه ها شد، آیت ا... مکارم شیرازى از 
مراجع تقلید به دولت توصیه کرد به دنبال مباحث 

حاشیه اى نرود.
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معمارى سبز در مدارس اصفهان آغاز شده استمعمارى سبز در مدارس اصفهان آغاز شده است
3

نتیجه بروکراسى هاى زائد، پیچ و خم ها و دست اندازهاى فراوان ادارى 

شجاع کاوه: نمى دانم چرا 
در سینما 

کسى سراغم نمى آید

مراقب رسن 
باشید!

این تیم اصلى ایران است دوستان!
یادمان باشــد چیزى که دو ماه بعد در جام ملت ها درو خواهیم کرد، چیزى است که االن 

مى کاریم.
تیم ملى با «دى اکتیو» و «ممنوع المصاحبه کردن خود» صداى اعتراضش را به گوش همه 
رساند. در دوشنبه بارانى تهران، ملى پوشان دیوارى شیشه اى بین خود و رسانه ها کشیدند. 
در نگاه اول مى توان گفت اینگونه رفتارها شایسته نیست، چراکه به هر حال بستن پیج ها 

به روى مردم، به نوعى بى احترامى به هواداران به حساب مى آید...
5

با پایان لیگ قهرمانان، نگاه ملى را فراموش کردید؟

شرکت کشت و صنعت شهید مطهرى (سهامى خاص) در نظر دارد مقدار 12,670 کیلوگرم 
پسته خشک شــده به صورت خام محصول باغ رحیم آباد اســتان اصفهان را از طریق 
برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. خریداران مى توانند ضمن بازدید از محصول 
نسبت به دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده اقدام و قیمت پیشنهادى خود را تا پایان 
وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/09/05 به آدرس نمایندگى شرکت در استان اصفهان 
تحویل نمایند. ضمنًا زمان و محل برگزارى مزایده رأس ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 
مورخ 97/09/06 در دفتر نمایندگى شرکت واقع در جاده اص فهان- تهران، خروجى پل 
گز به سمت پاالیشگاه بعد از تصفیه خانه شاهین شهر، مزرعه بنیاد (دامدارى قدیم بنیاد) 
مى باشد، جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره همراه 09137730364 

تماس حاصل فرمایید.
www.kesht-sanat.com

شــهردارى تودشــک در نظر دارد باســتناد مصوبه شــماره
 5/39/ش- ت مورخ 1397/06/17 شــوراى اســالمى شــهر 
تودشک، نســبت به فروش 8 قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 

1397/08/24 لغایت 07/ 1397/09 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مزایده (نوبت دوم)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول
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یکسى سراغم نمى آید ى م ر ى

ببببببببببببببببب
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یادمان باشـ
مى کاریم.

تیم ملى با «
رساند. در دو
در نگاه اول
به روى مرد

5
نببرر نبب ب ر

داش باشیدشباشیششیدبب

 فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکرى(ع) را تسلیت مى گوییم

حضور زنان در ورزشگاه ها 
همچنان محل حرف و حدیث است

اصفهان آماده گرامیداشت 
روز 25 آبان مى شود
رامید

 آبانمى شود
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«تابناك» دیروز نوشت: حاال که دغدغه هاى مربوط به 
ترمیم تیم اقتصادى دولت رفع شده، مجلس و دولت بنا 
دارند دست به ترمیم کابینه در سایر حوزه ها بزنند.  قرار 
بر این بوده که در مورد وزیران علوم، تحقیقات و فناورى، 
جهاد کشاورزى و دادگسترى نیز دولت و مجلس تصمیم 
بگیرند اما گویا مجلســى ها رضایت چندانى از عملکرد 

وزیر آموزش و پرورش نیز ندارند.
هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان به خانه ملت، در 
مجلس قرار است پیرامون طرح استیضاح وزیران علوم، 
تحقیقات و فناورى و آموزش و پرورش تصمیم گیرى 
شود. با توجه به اینکه به دلیل محقق نشدن خواسته هاى 

رئیس جمهور و دولت از وزیر علوم دولت در مورد انجام 
تغییر در این حوزه مصمم است، مى توان اینگونه عنوان 
کرد که تغییر بعدى در دولت را مى توان تا حدود زیادى 

قابل پیش بینى دانست.
حتى گفته مى شــود کــه در ســفر رئیــس جمهور 
به نیویورك، حســن روحانــى از آمریکا پیغــام داده 
و نارضایتــى خــود را از عملکرد وزارت علــوم عنوان

 کرده است. 
در مــورد دو تغییر بعــدى محتمل تریــن گزینه ها را 
مى تــوان از بین وزیــران آموزش و پــرورش، جهاد 

کشاورزى و دادگسترى عنوان کرد.

محمد خالدى، عضو کمیســیون انرژى مجلس شــوراى 
اسالمى، با اشاره به برنامه هاى دولت براى سهمیه بندى 
بنزین طى ماه هاى آینده، گفت: دولت برنامه ریزى  کرده تا 
بنزین را طى ماه هاى آینده ســهمیه بندى کند اما باید این 

کار، کارشناسى شده باشد.
وى با تأکید بر اینکه هرگونه سهمیه بندى بنزین در معیشت 
اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تأثیرگذار است، اظهار کرد: 
ســهمیه بندى بنزین موجب تأثیرگذارى و افزایش قیمت 
کاالهاى اساسى مى شــود که این امر سبب فشار بیشتر به 
اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه خواهد شد، بنابر این دولت 
باید طورى برنامه ریزى  کند تا کمترین آسیب به این اقشار 

جامعه وارد شود. عضو کمیسیون انرژى مجلس در تشریح 
راهکار براى ســهمیه بندى بنزین از ســوى دولت، افزود: 
پیشنهاد بنده و تعداد دیگرى از نمایندگان مجلس به دولت 
این است که به آن دســته از افرادى که خودروى شخصى 
ندارند، کارت یارانه ســوخت ارائه کند و ماهانه به صورت 
غیرنقدى این کارت براى تهیه مایحتاج عمومى شارژ شود.

 خالدى در پایــان با تأکید بــر اینکه در تدوین پیشــنهاد 
نمایندگان مجلس براى نحوه سهمیه بندى بنزین از نظرات 
کارشناســان و صاحبنظران این حوزه استفاده شده است، 
خاطرنشان کرد: این پیشنهاد در قالب نامه اى به وزیر نفت 

ارسال شده است.

3 وزیر دیگر هم 
کابینه را ترك مى کنند

دولت مى خواهد بنزین را 
سهمیه بندى کند

4 استاندار جدید معرفى شدند
  جام جم آنالین| در جلسه دیروز هیئت دولت چهار 
استاندار جدید معرفى شدند. بنا بر این گزارش، محمدجواد 
فدایى براى استاندارى کرمان، سید سعید شاهرخى براى 
استاندارى همدان، فتح ا... حقیقى براى استاندارى زنجان 
و احمد موهبتى براى اسـتاندارى سیستان و بلوچستان 

معرفى شدند.

بازنشسته هاى شاغل 
دادگاهى مى شوند

  ایرنـا| رئیس سـازمان بازرسـى کل کشـور گفت: 
بازنشستگان شاغل که پسـت هاى خود را تا 15 آذر ماه 
ترك نکنند، به دادگاه معرفى مى شوند. ناصر سراج ابراز 
امیدوارى کرد تمام افراد و کارکنان بازنشسته پست هاى 

خود را ترك کنند.  

کنایه بادامچیان به نجفى 
  تابناك| مناظره سیاسى حسین مرعشى سخنگوى 
حزب کارگزاران سـازندگى و اسدا... بادامچیان قائم مقام 
حزب مؤتلفه اسـالمى در دانشـگاه ارومیه برگزار شد. در 
بخشـى از این مناظره، قائم مقام حزب مؤتلفه اسـالمى 
در پاسـخ به سـئوال یکى از دانشـجویان مبنى بر چرایى 
ممنوعیـت ازدواج دوم در این حزب، پاسـخ داد: معتقد به 
اخالق مدارى هستیم و اگر اینطور نبود با وجود سن باال، 
شرایط جسمى بهترى براى ازدواج دوم در مقایسه با نجفى 
دارم. این اظهـارات بادامچیان در واکنش به انتشـار خبر 

ازدواج دوم محمدعلى نجفى، شهردار پیشین تهران بود.

پس از تحریم ها...
  خبرآنالین|شـبکه تلویزیونـى «فرانـس 24 » در 
گزارشـى اعالم کـرد با وجـود بازگشـت تحریـم هاى 
یکجانبه آمریکا علیه ایران که از سیزدهم آبان آغاز شده 
است، بازارهاى ارز و طال در این کشور هفته آرامى همراه 

با روند نزولى قیمت ها را پشت سرگذاشتند.

ظریف زیر حمله
  جمـاران| وزیر خارجـه کشـورمان در گفتگو با یکى 
از خبرگزارى هـا درباره فضاسـازى هایى کـه علیه لوایح 
FATF در کشـور صـورت مى گیـرد، گفـت: «باالخره 
پولشویى یک واقعیت در کشور ماست و خیلى ها از پولشویى 
منفعت مى برند.» این سخنان وزیر امور خارجه موجب انتقاد 
برخى رسانه ها و چهره هاى سیاسـى از او شد. «کیهان» 
سخنان وزیر خارجه را نسـنجیده دانسته و به نقل از برخى 
نماینـدگان مجلس خواهـان محاکمه ظریف شـد. برخى 
رسـانه ها نیز به نقل از حسـاب توییترى حسینعلى حاجى 

دلیگانى استیضاح محمدجواد ظریف را پیش کشیدند.

آخوندى نفتى مى شود؟!
  رویـداد24| پیـروز حناچى، شـهردار تهران شـد 
تا عبـاس آخونـدى کـه او را مهمترین شـانس تصدى 
مدیریت شهرى پایتخت مى دانستند، از ورود به ساختمان 
بهشت باز بماند. گفته شـده در دولت با حضور آخوندى 
مخالفت هایى وجود داشته اسـت؛ این در حالى است که 
شنیده شده قرار است بار دیگر آخوندى به دولت بازگردد. 
آنگونه که منابع خبرى در دولت خبر داده اند آخوندى در 
حال رایزنى براى حضور در شـرکت ملى نفت در وزارت 
نفت است؛ وزارتخانه اى که البته با مدرك و تخصص او 

خیلى جور در نمى   آید.

نگرانى نداریم
  ایسنا|رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت 
بازار دارویى کشـور با توجـه به تحریم هـاى آمریکا 
گفت: بـا توجـه بـه اینکـه از قبل مطلـع بودیـم که 
تحریم ها ایجاد شده و تشدید مى شود، پیش بینى هاى 
الزم انجام شـد تا ذخایر کافى از داروهاى مورد نیاز و 
به ویژه مواد اولیه دارویى تأمین شود. به همین دلیل 

نگرانى از بابت تأمین دارو در بازار وجود ندارد.

خبرخوان
و همچنان کوهنوردى زنان

  چمدان|معاون گردشگرى استان خراسان 
رضوى گفت: تا کنون بخشــنامه اى با محتواى 
کسب اجازه زنان براى شرکت در تورهاى طبیعت 
گردى ابالغ نشده است. یوسف بیدخورى درباره 
دســتور العمل هیئت کوهنــوردى و صعود هاى 
ورزشى استان خراسان رضوى مبنى بر کسب اجازه 
همسر براى شرکت خانم هاى متأهل و اجازه ولى 
قهرى براى خانم هاى مجرد و نوجوانان تا سن 20 
سال گفت: اساســاً این نامه مربوط به هیئت هاى 

کوهنوردى است.

ماجراى نیمه برهنه شدن 
یک زن

  الف|معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد، گفــت: عصر روز 
سه شــنبه، 22 آبان ماه در پى تماس شهروندان 
با پلیس مبنى بر ظاهر شدن یک زن نیمه عریان 
در بلوار خلیج فارس یاسوج، مأموران با هماهنگى 
مرجع قضائــى بالفاصله به محل اعزام شــدند. 
سرهنگ بیت ا... محمدپور افزود: با حضور مأموران 
در محل، این فرد که رفتارش افــکار عمومى را 
به شــدت جریحه دار کرده بود، توســط مأموران 
پلیس زن دستگیر و به مقر انتظامى منتقل شد. در 
تحقیقات پلیس مشخص شد این فرد از اختالالت 

روحى و روانى رنج مى برد. 

افراد «رگ گیر» 
متخلف هستند

  ایرنا|مدیرکل دفتر نظارت بر امور درمان وزارت 
بهداشت درباره برخى افراد که با عنوان رگ گیر یا 
عناوین مشابه در مراکز بدون نام و نشان و زیر زمینى 
فعالیت مى کنند، گفت: این افراد متخلف هستند و 
صالحیت این کار را ندارند اما در امور درمان مداخله 

و از سادگى مردم سوء استفاده مى کنند.

سالگرد درگذشت پاشایى 
برگزار نشد

  موســیقى ما|همزمان بــا چهارمین 
سالروز درگذشت مرتضى پاشــایى، خانواده این 
هنرمند در بیانیه اى اعالم کردند که مراسم سالگرد 
این خواننده امســال برگزار نخواهد شــد و همه 
هزینه هاى این برنامه به امور خیریه اعطا خواهد 
شد. پاشایى در 23 آبان 1393 در 30سالگى و پس 
از چندین ماه مبارزه با سرطان معده در بیمارستان 

بهمن تهران درگذشت. 

یک دندانپزشک 
مدیر نیاوران شد! 

  چمــدان| مدیر مجموعــه تاریخى نیاوران 
تغییر کرد و رئیس سابق دانشــگاه آزاد کیش با 
مدرك دندانپزشکى مدیر این مجموعه تاریخى 
شد. على اصغر مونســان، رئیس سازمان میراث 
فرهنگى که پیش از این مدیر منطقه آزاد کیش 
بوده است در حالى که در روز معارفه خود مدعى 
شــده بود تیمى در منطقه آزاد کیــش ندارد که 
همراه خود به ســازمان میراث فرهنگى بیاورد، 
بیشترین انتصاباتش را از بین مدیران سابق کیش 

داشته است.

دستگیرى 50 نفر در پارتى  
  ایرنــا| دادســتان عمومى و انقالب مراغه در 
آذربایجان شرقى اعالم کرد: 50 نفر در یک پارتى 
مختلط شبانه در این شهرستان دستگیر شدند. نادر 
نجد افزود: این افراد سه شنبه در یک پارتى شبانه در 
یکى از باغات حاشیه شهر با دستور به موقع قضائى 
و حضور مأموران انتظامى دستگیر شدند. وى ادامه 
داد: افراد دستگیر شده وضعیت مناسبى نداشتند و 

اقدام به شرب خمر نیز کرده بودند. 

یک روز بعد از آنکه رئیس جمهور در جلسه شوراى عالى 
اجتماعى کشور خواستار حضور زنان در ورزشگاه ها شد، 
آیت ا... مکارم شیرازى از مراجع تقلید به دولت توصیه کرد 

به دنبال مباحث حاشیه اى نرود.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز سه شنبه 
گفته بود: «بخشى از مســائل جنبه روانى دارد و ناشى از 
بزرگنمایى برخى از مشکالت است که در این زمینه اگر 
امید و نشاط در جامعه افزایش یابد، مى تواند در برطرف 
کردن و پیشگیرى از آسیب ها تأثیرگذار باشد. به طور مثال 
چه ایرادى دارد که بخشــى از استادیوم ورزشى که هیچ 
منافاتى با قانون و شــرع و مصوبه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى ندارد، به بانوان اختصاص یابد.»
اما دیروز  خبرگزارى «آنا» گــزارش داد که آیت ا... ناصر 
مکارم شــیرازى صبح روز چهارشنبه در درس خارج فقه 
خود که در مسجد اعظم قم برگزار شده بود، به طرح ورود 
بانوان به ورزشگاه ها اشاره کرد و ضمن انتقاد از این مسئله 
گفت: «دولت به فکر حل مشکالت مردم باشد و به دنبال 
مباحث حاشیه اى نرود و با طرح برخى موضوعاتى مثل 

ورود زنان به ورزشگاه، مردم را سرگرم نکند.»
موافقان و مخالفان یک ایده

ماجراى ورود زنان به ورزشــگاه ها سال هاست به یکى 
از مهمترین مباحث اجتماعى در کشور تبدیل شده است 
و موافقان و مخالفان این ماجــرا به اظهار نظر در این باره 
مى پردازند. در همین حال برخى زنان و دختران نیز بارها 
و بارها با چهره هاى مبدل وارد ورزشــگاه ها شــده و به 
تشویق تیم هاى مورد عالقه شان پرداخته اند. اما اولین 
بار در سال جارى که این اتفاق به شکل قانونى رخ داد، روز 
مسابقه پرسپولیس و السد قطر در مرحله نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا در اولین روز آبان ماه بود که تعداد اندکى از 
زنان به صورت گزینشى توانستند مجوز ورود به ورزشگاه 
آزادى را از مسئوالن مربوطه دریافت کنند. همان روز قول 
داده شد با فینالیست شدن پرســپولیس در این مسابقات 
و با توجه به اینکه بازى برگشــت فینال در تهران انجام 
خواهد شد، تعداد بیشــترى از زنان به آزادى بروند. این 
موضوع بالفاصله با واکنش دادســتان کل کشور مواجه 
شد که تهدید کرد با مســئوالنى که مجوز ورود بانوان به 
ورزشگاه ها را صادر کنند برخورد خواهد شد. روزنامه هاى 

اصولگرا هم با این توجیه که دولت به جاى آنکه در فکر حل 
مشکالت اقتصادى مردم باشد قصد دارد با برجسته کردن 
موضوعات بى اهمیت از زیر بار مســئولیتش شانه خالى 
کند، با باز شدن پاى زنان به ورزشگاه ها مخالفت کردند. 

اما روز نوزدهم آبان ماه که بازیکنان پرسپولیس در دیدار 
برگشت فینال و در ورزشــگاهى مملو از جمعیت مقابل 

حریف ژاپنى خود ایستادند، بیشــتر از هر چیز جایگاهى 
اختصاصى در ورزشگاه آزادى مورد توجه قرارگرفت که 
صدها زن  و این بار بدون گزینش آنجا را پر کرده بودند. 
صبح روز بعد از این مسابقه، تصویر زنان حاضر در ورزشگاه 
آزادى به عکس اول قریب به اتفاق روزنامه هاى اصالح 
طلب تبدیل شــد که با تیترهاى تقریبًا مشابه، دور شدن 

دست پرســپولیس از جام قهرمانى را در مقابل پیروزى 
این زنان براى ورود به ورزشگاه، کوچک جلوه مى دادند. 

از مشهد تا تهران
چند روز پیش، هیئت کوهنوردى استان خراسان رضوى 
اعالم کرد که بانوان متأهل و مجرد براى باال رفتن از کوه 
و صخره نیاز به مجوز از شوهر یا پدرشان دارند. فدراسیون 
کوهنوردى اما دخالت دولــت در این تصمیم را رد کرد و 
آن را یک تصمیم محلى ملهم از شرایط حاکم بر استان 
خراسان رضوى دانســت. موضع این فدراسیون در واقع 
ادامه تأکید دولت بر ورود آزادانه زنان به ورزشــگاه ها و 
به طور کلى انجام ورزش توسط بانوان تعبیر شد؛ همان 
دیدگاهى که رئیس جمهور هم به عنوان عالى ترین مقام 

دولت روز سه شنبه یکبار دیگر بر آن پاى فشرد.
مذاکره براى افزایش صمیمیت ها

پاسخ آیت ا... مکارم شــیرازى به روحانى  این سئوال را 
پیش کشیده است که آیا ممکن اســت ارتباط دولت و 
رئیس جمهور با مراجع تقلید به تیره گى کشــیده شود؟ 
واقعیت این است که دولت روحانى با مراجع عظام رابطه 
بســیار تنگاتنگى دارد به طورى که نمایندگان عالیرتبه 
شــخص رئیس جمهور تاکنون بارها و بارها با سفر به 
قم و دیدار بــا این روحانیون بلندمرتبــه،  نظر آنها را در 
امور مختلف جویا شــده و بر روابط صمیمانه فى مابین 
تأکید کرده اند. مراجع هم تاکنون در حمایت هاى علنى 
از دولت کم نگذاشته اند. این رویه دولت هاى یازدهم و 
دوازدهم دقیقًا خالف سیاســتى است که دولت محمود 
احمدى نــژاد در تعامل بــا مراجع قــم در پیش گرفته 
بود. جالب آنکه یکــى از مهمترین چالش هاى احمدى 
نژاد با مراجع هم بر ســر همین ماجــراى ورود زنان به 
ورزشگاه ها به وجود آمدکه نهایتًا هم منجر به لغو مجوز 

رئیس جمهور در این باره شد.
روحانى اما برخالف احمدى نژاد مرد مذاکره است. او خوب 
مى داند چگونه مى توان با استفاده از ظرفیت هاى گفتگو 
کردن، مشکالت موجود را حل و فصل کرد. احمدى نژاد 
مرد هیاهوى علنى بود اما روحانى مرد دیپلماسى پشت 
پرده اســت. آیا اگر امروز همچنان احمــدى نژاد رئیس 
جمهور بود، مى شد تصور کرد که در دیدار فینال آسیا، چند 
صد زن بتوانند به ورزشگاه بروند و با لباس و شنل هاى 

یک دست قرمز، تیم محبوبشان را تشویق کنند؟ 

حضور زنان در ورزشگاه ها همچنان  محل حرف و حدیث است

دیپلماسى این بار هم جواب مى دهد؟ 

روزنامه «جمهورى اسالمى» به عنوان حامى سفت و 
سخت دولت روحانى، در شماره دیروز خود به انتقاد از 
روحانى پرداخت! دلیل این موضعگیرى جدید روزنامه 
«جمهورى اســالمى» هم به اظهار نظر جدید رئیس 
جمهور در حمایــت از ورود زنان به ورزشــگاه آزادى 
مربوط مى شد. این روزنامه نوشت: «آقاى رئیس جمهور 
حتماً خبر ندارند در استادیوم ورزشى با حضور بانوان چه 
گذشت و اال این مورد را به عنوان نمونه نمى گفتند. خوب 
است ایشان فیلم صحنه ها را ببینند و به این سئوال پاسخ 
دهند که آیا چنین صحنه هایى با تشخص زن مسلمان 
سازگارى دارد یا نه؟ سئوال دیگرى که باید دولتمردان 

به ظاهر طرفدار حضور بانوان در استادیوم هاى ورزشى 
به آن پاسخ دهند این است که آیا حاضرند زنان و دختران 
خود را در چنین صحنه هایى که فیلم هاى منتشر شده 
از استادیوم نشان مى دهند ببینند؟ چرا نسخه اى براى 
مردم مى پیچیم که خودمان حاضر نیستیم به آن عمل 
کنیم؟ آیا جلب رضایت فیفا مهمتر اســت یا حفاظت 
از جایگاه واالى زن مسلمان که نباید به شخصیت او 
اینگونه چوب حراج زده شود؟ مى دانیم که عده اى براى 
پیشبرد مقاصد خود، ما را متهم به تحجر خواهند کرد 
ولى ترجیح مى دهیم انگ تحجر به ما بچسبانند و شاهد 

چوب حراج زدن به تشخص زن مسلمان نباشیم.»

انگ تحجر بهتر از حضور زنان در ورزشگاه است

انتخاب استانداران وارد حســاس ترین روز هاى خود شده 
است. پیش از این گفته شده بود قرار نیست تغییرات زیادى 
در استان هاى مختلف داده شود و به همین دلیل تنها معاونان 
استاندار به جاى اســتانداران بازنشسته منصوب مى شوند 
اما شنیده ها حاکى اســت که تغییرات فراتر از جایگزینى 

اســتانداران خواهد بود. گویا چهارگانه الریجانى، 
رحمانى فضلى، واعظى و جهانگیرى بیشترین تأثیر 

را در انتخاب استانداران جدید خواهند داشت.
به گزارش «رویداد 24»، علــى الریجانى رئیس 
مجلس از طریق رحمانى فضلى، قصد دارد نیرو هاى 
نزدیک به خود را در مجلس حفظ کند. رحمانى فضلى 
در این مدت کامًال سعى کرده رابطه نزدیک خود را با 
الریجانى حفظ کند و تنها وزیرى است که اطمینان 
دارد در صورت رئیس جمهور شــدن الریجانى، در 

صندلى خود ابقا خواهد شد.
یکى دیگر از چهره هاى پشت پرده انتصابات، محمود واعظى 
است. مرد خســتگى ناپذیر دولت که عالقه زیادى دارد تا 
نزدیکان او در مسئولیت هاى دولتى قرار بگیرند. این حس 
را البته معاون اول رئیس جمهور هم دارد. روز یک شنبه این 
هفته قرار بود استانداران انتخاب شوند و این کار به دالیلى 

مبهم و نامعلوم که معموًال هم هیچگاه اعالم نمى شود، به 
تعویق افتاد. برخى منابــع آگاه در دولت گفته اند دلیل عدم 
انتخاب اســتانداران، اختالفى بوده که میان جهانگیرى و 

واعظى وجود داشته است.
آنگونه که منابع آگاه خبر داده انــد محمود واعظى تالش 

مى کند به گزینه هایى مشترکى با على الریجانى برسند؛ این 
در حالى است که اسحاق جهانگیرى در پى آن است به جاى 
گزینه هاى الریجانى و واعظى، استانداران اصالح طلب را 
به دولت وارد کند و منشأ اختالف واعظى و جهانگیرى در 

همین مسئله است.

اختالف واعظى و جهانگیرى براى انتخاب استانداران
ســحرگاه دیروز چهارشــنبه 23 آبان 1397 حکم 
«وحید مظلومین» (معروف به «ســلطان سکه») 
فرزند حبیب ا... و «محمد اسماعیل قاسمى» فرزند 
غالمعلى که به جرم افســاد فــى االرض از طریق 
تشکیل شــبکه فســاد اخالل در نظام اقتصادى و 
ارزى و پولى کشور با انجام معامالت غیرقانونى و 
غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن ارز و سکه به اعدام 
محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد. خبرگزارى 
«میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز آخرین گفتگو 
با وحید مظلومین را منتشــر کرد که حاوى نکات 
جالبى است. این خبرگزارى نوشــته او ماهانه 30 
میلیارد تومان درآمد داشته است. بخشى از اظهارت 

وى را بخوانید:
  متولد 1341 و یک دیپلمه معمولى هســتم سطح 
تحصیالتم هم در همین حد است. در تاریخ 10 تیر 

ماه 97 دستگیر شدم.
  براى خودم اسم و رسمى دارم کسى نیست که در 
صنف ما من را نشناسد. اگر دوباره شانس بازگشت به 
بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را مى کنم.

  شغلم را دوست داشتم مخصوصاً شغل سکه را.
  وقتى در مورد اعداد با من صحبت مى کنید اعداد را 

دقیق بگویید من ریاضى خوبى دارم. 
  (خطاب به خبرنگار) شما نمى توانید من را گوشه 
رینــگ بگذارید. اگر مى توانى تــالش خود را بکن. 
اگر توانستى من را گوشه رینگ بگذارى بگذار. تمام 

تالشت را بکن. 
  این روز ها تلویزیون زیاد تماشــا مى کنم. اخبار را 
خیلى دوست دارم و فیلم نمى بینم. من اصًال رسانه ها 

را قبول ندارم.
  (با اشاره به حســاب 700 میلیارد تومانى خاله 70 
ساله اش) مگر 700 میلیارد حجم پول باالیى است؟ 
700 میلیارد تومان به هیچ عنوان پولى نیست. شما 

بزرگش مى  کنید.
  (با اشاره به پاکت سیگارش) این گران ترین سیگار 
ایران است. یک روز مأمور زندان آمد پیشم و گفت: 
سیگار مى کشى؟ گفتم آره من سیگارى ام، گفت: از 
امروز مى توانى راحت سیگار بکشى، از آنجا فهمیدم 

حکمم قطعى شده.

حسن عباســى، تئوریســین جریان اصولگرایى که اظهار 
نظر هاى او بار ها سوژه کاربران فضاى مجازى شده است، 
به  واسطه انتشــار کلیپى از او، بار دیگر در کانون توجهات 
قرار گرفت.  به گــزارش «تابناك»، در کلیپ منتشــره از 
عباسى، او با شــور و هیجان خاصى که همواره در برنامه ها 
و سخنرانى هاى خود دارد، شروط مذاکره ایران با آمریکا را 
بیان کرد. عباسى در این کلیپ مى گوید: «شرط نخست آن 
است که آمریکا تمامى وبســایت هاى پورن خود را مسدود 
کند. شرط دوم آن است که آمریکا باید حجاب را به رسمیت 
شناخته و آن را بپذیرد. شرط سوم آن است که آمریکا باید وال 

استریت را به عنوان مرکز رباى جهانى بسته و اقتصاد ربوى 
را کنار بگذارد. شرط چهارم جمع کردن بساط اسراییل است. 
شرط پنجم آن است که آمریکا باید بپذیرد مسلمان شود.» 
عباســى در این لحظه خطاب به حضار مى گوید: «از من به 
شــما نصیحت؛ تا اینها را به دین خود درنیاوردید دست از 
سرشان برندارید.» عباسى در ادامه این کلیپ یک دقیقه اى 
مى گوید: «ما اگر به زیر دوخــم آمریکایى  ها نرفته و آنها را 
شیعه دوازده  امامى نکنیم، آمریکا ما را به دین خود درآورده 
و ما را رباخوار، فاسد و به خدمت ســبک زندگى آمریکایى

 درمى آورد.»

شروط «حسن عباسى» براى مذاکره با آمریکا  آخرین اظهارات «سلطان سکه» که دیروز اعدام شد

700 میلیارد پول زیادى نیست!

سهیل سنایى
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آزادى 17 زندانى 
جرائم غیرعمد استان 

17زندانى جرائم غیرعمد استان اصفهان از بند رهایى 
یافتند. مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: 
همزمان با ماه ربیع االول، ایــن تعداد زندانى جرائم 
غیرعمد استان با کمک ســه میلیارد ریالى خیران و 
ستاد دیه استان از زندان آزاد شدند. اسدا... گرجى زاده 
میزان گذشت شاکیان را براى آزادى این تعداد زندانى 
دو میلیارد ریال برشــمرد و پیش بینى کرد: تا پایان 
ماه ربیع 89زندانى جرائــم غیرعمد با پرداخت بیش 

از 24میلیارد و 700میلیون ریال از زندان آزاد شوند.

از امروز؛ 
آغاز طرح پاییزه کتاب 

همزمان با روز نخست هفته کتاب و کتابخوانى، طرح 
پاییزه کتاب از امروز در کتابفروشى هاى اصفهان آغاز 
مى شود. عالقه مندان با مراجعه به کتابفروشى هاى 
عضو این طرح، با ارائه کارت ملى تا ســقف صدهزار 
تومان، از تخفیف 25 درصدى ویژه کتاب هاى تألیفى 
و تخفیف 15 درصدى ویژه کتاب هاى ترجمه بهره مند 
شــوند. طرح پاییزه کتاب تا روز 4 آذرماه در سراسر 

کشور ادامه دارد.

افزایش 700 درصدى کشفیات 
مواد مخدر در فوالدشهر

غالمرضا افشارى، فرمانده نیروى انتظامى شهرستان 
لنجان گفت: با اجــراى طرح هــاى مختلف مانند 
پاکســازى مناطق آلوده و برخورد با خرده فروشان 
توانستیم درحوزه کشفیات و مبارزه با مواد مخدر در 
فوالدشهر افزایش 700 درصدى کشفیات و همچنین 
افزایش 54 درصدى دستگیرى ها را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته داشته باشیم.

انحالل 110واحد تعاونى 
در خمینى شهر

110واحد تعاونى در شهرستان خمینى شهر منحل 
شده اند. 

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بســیارى از تعاونى هاى منحل شده در شش 
سال گذشــته به علت حمایت نکردن دولت از این 
واحدها بوده اســت. محمدجواد ابطحى با اشاره به 
فعالیت کنونى 80 واحد تعاونى در شهرستان خمینى 
شهر افزود: قوانین مزاحم در پرداخت تسهیالت، امور 
مالیاتى و بیمه از مهمترین موانع و مشــکالت ادامه 

فعالیت این تعاونى هاست.

آغاز طرح معاینه فنى 
خودروهاى خدماتى

در طرحى مشترك میان ستاد معاینه فنى شهردارى 
اصفهــان و پلیس، خودروهاى ســنگین و ســبک 

خدماتى معاینه فنى خواهند شد.
در این طرح همه خودروهاى خدماتى شامل سامانه 
اتوبوسرانى،  تاکســیرانى، خودروهاى پلیس و دیگر 
خودروهایى که در طول روز براى خدمات در سطح 

شهر تردد دارند، معاینه فنى دریافت خواهند کرد.

وجود 3 میلیون کتاب در 
کتابخانه هاى اصفهان 

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان گفــت:  همزمان با هفته کتــاب بیش از 300 
برنامه در استان اصفهان برگزار مى شود. امیر هالکویى 
اظهار کرد: اســتان اصفهان با 182 کتابخانه عمومى، 
110 کتابخانه  مشارکتى و چهار کتابخانه مستقل و 137 
ایستگاه مطالعه، بیشترین کتابخانه را در کشور دارد و در 
یکسال گذشته بیش از ده هزار برنامه فرهنگى در سطح 
استان اصفهان برگزار کرده است.وى افزود:  بیش از سه 
میلیون و 200 هزار کتاب در کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان وجود دارد که در اختیار بیش از 200 هزار عضو 

فعال قرار مى گیرد.

خبر

سرپرســت اداره کل راه و شهرســازى استان اصفهان 
گفت: براى تکمیل تونل خوانســار در انتظار 50 میلیارد 
تومان اعتبار دیگر هســتیم که متأســفانه به دلیل نبود
 اعتبارات، اجراى این طرح در چند ماه گذشــته تعطیل 

شده است.
حمیدرضا امیرخانى اظهــار کرد: احداث ســازه تونل 
خوانســار به عنوان یکى از طرح هاى راه و شهرسازى 
اســتان، از جمله پروژه هایى اســت که به رغم داشتن 
پیشرفت باالى 80 درصد، به دلیل نبود اعتبارات کافى 
چند ماهى اســت که ادامه عملیات احداث آن مسکوت 

مانده است.

وى با بیان اینکــه عملیات حفارى ایــن تونل به طول 
1200 متر در سال 92 آغاز شد و در سال گذشته به اتمام 
رســید، افزود: مصوبه هیئت دولت براى اجرا و تکمیل 
این پروژه اخذ شده اما به دلیل ایراد قانونى هیئت تطبیق 
مقررات مجلس با دولت در انتظار تأمین اعتبارات الزم 

است.
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازى اســتان

 اصفهان با اشــاره بــه اینکــه در این پــروژه تاکنون 
260 میلیــارد تومان هزینه شــده اســت، تأکید کرد: 
براى اجرا و تکمیل آن به 50 میلیــارد تومان اعتبار نیاز 

است.

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان یک میلیون و 550 هزار نفر تحت پوشــش بیمه 

سالمت هستند.
حســین بانک افزود: بیمه ســالمت داراى صندوق هاى 
کارمندى، روستایى، بیمه ســالمت همگانى ، سایر اقشار 
و ایرانیان  است. وى با اشــاره به نحوه دریافت خدمات این 
بیمه شدگان گفت: افراد تحت پوشش بیمه سالمت همگانى 
در اصفهان درحدود 400 هزار بیمه شده هستند و براى دریافت 
خدمات باید به بیمارستان هاى دولتى مراجعه کنند ولى افراد 
تحت پوشش دیگر صندوق ها مى توانند براى دریافت خدمات 
به بخش دولتى و خصوصى و تأمین اجتماعى مراجعه کنند.

بانک تصریح کرد: روســتاییان هم فقط با سیســتم ارجاع 
مى توانند به بخش خصوصى مراجعه کنند و این بدان معناست 
که درصورتى که این قشر نیاز به بسترى شدن داشته باشند، 
باید از سطح یک به سطح 2 ارجاع داده شوند. وى با اشاره به 
بدون سقف بودن ارائه خدمات به بیمه شدگان خاطرنشان کرد: 
هر فرد بیمه شده مى تواند بدون محدودیت تعدادى و مبلغى 
از خدمات بیمه سالمت استفاده کند. بانک با اشاره به شرایط 
تحت پوشش قرار گرفتن بیمه سالمت اظهارکرد: کارمندان 
دولت از طریق ادارات تحت پوشش قرار مى گیرند و براى بیمه 
روستاییان هم افراد باید ساکن روستا باشند و در شهرهاى زیر 

20 هزار نفر جمعیت، افراد به صورت رایگان بیمه مى شوند.

یک میلیون و 550 هزار نفر 
تحت پوشش بیمه سالمت

تکمیل تونل خوانسار در 
انتظار اعتبار 50 میلیاردى

25 آبان به نام روز حماسه و ایثار مردم اصفهان به 
ثبت رسیده است. روزى که مردم اصفهان با تشییع 
370 شــهید بر دستان خود، حماســه اى بزرگ و 

غرور آفرین خلق کردند.
25 آبان 1361 شــهداى عملیات محرم که 370 
نفر آنها متعلق به اصفهان بودند، تشییع و به خاك 
سپرده شدند و عصر همان روز مردم اصفهان حتى 
همان ها که فرزند و همسرشان را تازه از دست داده 
بودند، بارى دیگر عزیزان خود را راهى میدان نبرد 

کردند تا در عملیاتى دیگر شرکت کنند.
به پاسداشــت ایــن روز بزرگ، همه ســاله ویژه 
برنامه هایى با حضور مقامات استانى، شهرستانى 

و عموم مردم برگزار مى شود. 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان اصفهان پیرامون برنامه هاى 25 
آبان گفت: جلسه ســتاد بزرگداشت مناسبت هاى 
دفاع مقدس به مناسبت 25 آبان روز حماسه و ایثار 
مردم اصفهان و سالروز تشــییع پیکر 370 شهید 

عملیات محرم در سال 61 در اصفهان برگزار شد.
ســردار مجتبى شــیروانیان اظهار کرد: به همین 
مناســبت مقرر شــده ویژه برنامه «دعاى ندبه» 
سراسرى هیئت رزمندگان اسالم در صبح روز جمعه 

25 آبان ماه در محل گلستان شهدا برگزار شود.
***

دبیر ستاد مناسبت هاى دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت: یادواره عملیات محرم و تجلیل از شــهدا و 
رزمندگان این عملیات در روز پنج شنبه 24 آبان از 
ساعت 9 صبح با محوریت ارشد نظامى آجا استان 

در سالن کوثر ارتش برگزار مى شود.
وى ادامه داد: برگزارى ویــژه  برنامه در صبح روز 
پنج شــنبه 24 آبان به مناسبت ســالگرد تشییع و 
خاکسپارى پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس در 
محل یادمان شهداى گمنام باغ غدیر از ساعت 7 
و 30 دقیقه تا 8 و30 دقیقه  با محوریت بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقــدس نیز از دیگر 

برنامه هاى این روز  است.

مدیر کل  نوســازى مدارس اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان به دلیل دارا بودن چهار اقلیم متفاوت، پیشرو در 
معمارى اقلیمى بوده و در تالش هستیم به جاى معمارى 
تیپ، با مطالعات خاص روى فرهنگ و بوم شناسى هر 

منطقه، معمارى مطلوب آن را به کار گیریم.  
مهدى میربد اظهار کرد: در استان اصفهان 500 کالس 
درس تحت عنوان 81 پروژه به انجام رســیده که 73 
پروژه آن با مشــارکت خیرین بوده است. وى با تأکید 
بر اینکه مدارسى که در شهرستان ها ساخته مى شود از 
نظر کیفى با مدارس مرکز استان تفاوتى ندارد، تصریح 
کرد: معمارى سبز را در مدارس شروع کرده  و در آغاز 
راه معمارى ایمن هستیم و خواسته اى که از مسئوالن 
آموزش وپرورش و دانش آموزان دارم این است که بعد 
از ساخت چنین مدارســى، به بهترین شکل از فضاى 

فیزیکى آن نگهدارى شود.

منع به کارگیرى بازنشســتگان از حــدود دو ماه پیش 
به ســازمان ادارى و استخدامى کشــور ابالغ و سبب 
شــد تا بســیارى از دســتگاه هاى اجرایى در مناطق 
مختلف کشــور با تغییرات جدى روبه رو شوند. مدیران 
بازنشســته طبق قانون تا 26 آبان فرصت ترك صندلى 

خود را دارند.
تصویب و ابالغ قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان، 
مدیران بســیارى از وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى 
را نشــانه رفته که در این میان جمعى از استانداران نیز 
مشــمول اجراى این قانون هســتند.بر همین اساس، 
گزینه هاى جدى استاندارى اصفهان را در ادامه معرفى 

مى کنیم.

رضا طالیى نیک
 رضا طالیى نیک   اهل شهر بهار همدان و در حال حاضر 
معاون حقوقى و امــور مجلس وزیر دفاع و پشــتیبانى 
نیروهاى مسلح است.  معاون حقوقى و امور مجلس وزیر 
دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح، معاون امور قوا مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شــوراى 
اســالمى (دوره هاى ششــم و هفتم)  از جمله سوابق 

طالیى نیک است. 

محمدعلى شجاعى
 محمدعلى شــجاعى، معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندارى اصفهان از گزینه هاى مطرح 
براى تصدى پست اســتاندارى اصفهان است. شجاعى 
همراه با مهرعلیزاده به اصفهان آمد و گفته مى شــود از 
گزینه هایى اســت که براى اســتاندارى اصفهان مورد 

حمایت مهرعلیزاده است.
شجاعى مدتى است در بسیارى از جلســات و دیدارها 
به عنوان نماینده اســتاندار حضور دارد که شائبه مطرح 
بودن وى به عنــوان گزینه اســتاندارى را بیش از پیش 

تقویت کرده است.
البته طى روزهاى گذشــته نام شجاعى به عنوان گزینه 
محتمل براى اســتاندارى اصفهان بیش از پیش مطرح 
شده اســت. گفته مى شــود تیم کارى مهرعلیزاده در 
اصفهان که ترکیبى از معاونان و مشاوران کنونى است، به 
شدت به دنبال تداوم فعالیت هایى است که مهرعلیزاده در 
اصفهان آغاز کرده و با نفوذ مهرعلیزاده در دولت و حمایت 
از او، در این صورت محمدعلى شجاعى مى تواند گزینه 

اصلى این تیم براى مدیریت در اصفهان باشد.
از گوشه و کنار خبر مى رســد جلسات شجاعى با برخى 
مدیران کل براى برنامه ریزى اقدامــات آینده نیز طى 

روزهاى گذشته انجام شده اســت و در محافل سیاسى 
برخى افراد از قطعى بودن انتخاب وى به عنوان استاندار 
صحبت مى کنند. البته در این میان شنیده شده است وى 
طى یکى دو روز آینده به عنوان سرپرســت استاندارى 

اصفهان معرفى مى شود.

على اصغر احمدى
از على اصغر احمدى به عنوان یکى از گزینه هاى محتمل 
براى اســتاندارى اصفهان نام برده مى شــود. على اصغر 
احمدى متولد 1335  شــاهرود، عضو حزب همبستگى  و 
معاون سیاسى وزیر کشور از 20 آذر 1395 تا 20  شهریور 
1396  بوده اســت. او پیش تر معاون هماهنگى و پیگیرى 
معاونت اجرایى رئیس جمهور و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر 

و امید و دبیر کل جمعیت هالل احمر بوده است.
او مدتى استاندار گلستان و نماینده شاهرود در پنجمین 
دوره مجلس شــوراى اسالمى در ســال هاى 1375 تا 
1379  بود. احمدى همچنین معاون وزیر کشــور در دو 
دوره، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و دبیر شوراى امنیت 
کشور بوده است.در حال حاضر اصغر احمدى که دبیرکل 
حزب همبستگى است، به مدت سه ماه ریاست شوراى 

هماهنگى جبهه اصالحات را در اختیار خواهد داشت.

معــاون برنامه ریزى و توســعه ســرمایه انســانى 
شهردارى اصفهان از رونمایى ده سامانه و محصول 
جدید این معاونــت در حوزه مدیریــت اطالعات و 
ارزیابــى نظــام عملکــرد در شــهردارى اصفهان 

خبر داد. 
بهروز ارباب شیرانى اظهار کرد: 24 آبان ماه(امروز) از 
تعدادى سامانه و محصول جدید که از سوى معاونت 
برنامه ریزى و توسعه سرمایه انســانى با مشارکت 
مراکز علمى و دانشگاهى، طراحى و اجرا شده است، 

رونمایى خواهد شد. 
وى ادامه داد: سامانه پشتیبانى تصمیم و داشبوردهاى 
مدیریتى، سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات (سیما)، 
ســامانه یکپارچه گردش و مدیریت اطالعات پروژه 
هاى شهرى (سیگما) و سامانه نظام ارزیابى عملکرد 
(QPR) از جمله طرح هایى اســت کــه رونمایى 

خواهد شد. 
وى افزود: همچنین شش ســامانه و محصول دیگر 

از جمله ســامانه مدیریت دانش شهردارى اصفهان، 
سامانه منابع انســانى پگاح 2، سامانه تطبیق شغل و 
شاغل (نسیم)، سامانه نقشه پایه شهر، سامانه تعیین 
 (RTK-GPS) موقعیت دقیق مکانى شهر اصفهان
و استقرار نظام تعالى سازمانى در شهردارى اصفهان 

(EFQM) نیز رونمایى خواهد شد. 
وى اضافه کرد: شــهردارى براى طراحى و اجراى 
برخى از این ســامانه ها از توان شرکت هاى دانش 

بنیان داخلى بهره برده است. 

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: بارش برف در ارتفاعات جنوب و غرب استان اصفهان پیش بینى 
مى شود.

حجت ا... على عسگریان در خصوص بررسى نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهار کرد: با ورود 
سامانه بارشى از جنوب استان اصفهان، جوى ناپایدار بر تمام نقاط استان حاکم است.

وى با بیان اینکه جو ناپایدار تا دو روز آینده بر استان اصفهان حاکم است، افزود: بر این اساس، بارش ها با شدت زیاد در 
مناطق جنوبى آغاز مى شود و در روز پنج شنبه(امروز) همه مناطق را در بر مى گیرد.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با بیان اینکه در ارتفاعات جنوب و غرب استان بارش برف پیش بینى 
مى شود، اضافه کرد: اوج فعالیت این سامانه در شهرستان سمیرم است و  این سامانه روز جمعه از استان خارج مى شود.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: کاغذبازى ادارى و خود تحریمى باعث 

افزایش مشکالت براى صنایع این استان شده است.
محمدجواد بگــى افــزود: قوانین ســخت ادارى، 
تصمیم هــاى ســلیقه اى و زمانبر بــودن دریافت 
استعالم ها براى سرمایه گذاران، چالش ساز و موجب 

دلسردى آنها شده است.
وى کمبود مواد اولیه پتروشــیمى و فوالدى و ارز در 
بورس براى واحدهاى تولیدى را از دیگر مشــکالت 
صنایع برشمرد و اظهارکرد: این مشکالت که ریشه 
داخلى دارد باید براى تسهیل در شرایط تولید برطرف 

شود.
وى اضافه کرد : افزایش قیمت اجناس وارداتى به دلیل 
نبود رقیب خارجى، شــرایطى را براى منفعت طلبى 

بعضى از فعاالن اقتصادى فراهم کرده است.
بگى با بیان اینکه آمارى از میزان صادرات واحدهاى 
فعال در شــهرك هاى صنعتى اســتان وجود ندارد، 
ادامه داد: 30 درصد از صنایع کوچک و متوسط استان 
صادرات محور هســتند و براى افزایــش صادرات 

آنها، به ایجاد شــرایط رقابت پذیرى در عرصه هاى 
بین المللى نیاز است.

وى همچنین از فعال بــودن 70 درصد از واحدهاى 
تولیدى شهرك هاى صنعتى اســتان خبر داد و بیان 
کرد: براى تثبیت شرایط تولید این مراکز و فعال سازى 
واحدهاى راکد، بسته هاى حمایتى دولت مورد استفاده 

قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان 
درباره اختصاص تسهیالت بانکى به واحدهاى صنعتى 
گفت: قوانین بانکى مانع از ارائه تسهیالت به واحدهاى 

صنعتى شده و نیازمند بازنگرى است.

سرمایه گریزترین استان کشــور، لقبى است که توسط 
بســیارى از فعاالن و کارشناسان اقتصادى، به اصفهان 

داده مى شود. 
بسیارى از صاحب نظران و دلواپسان اقتصاد اصفهان و 
کشور همواره تأکید دارند که باید راه حل ها و راهکارهاى 
اساسى براى ممانعت از فرار ســرمایه و همچنین ارائه 
استراتژى هاى مؤثر براى جذب سرمایه گذاران داخلى و 

خارجى بیان شود و به مرحله اجرا برسد.
نظر به این مهم که آمــار بیــکارى و مهاجرپذیرى در 
اصفهان نســبت به دیگر نقاط کشور بســیار باالست، 
الزام جلوگیرى از فرار ســرمایه ها را دو چندان مى کند، 
زیرا اضافه شدن بار فرار سرمایه بر مشکالت اقتصادى 
این شهر و استان، پایه هاى اقتصادى این دیار را شکننده 
مى کند. با توجه به جایگاه استراتژیک اصفهان در عرصه 

اقتصادى کشور، ظرفیت ها و پتانسیلى که از دیرباز در این 
شهر و استان بوده است، در مى یابیم که این منطقه در ذات 
خود سرمایه گریز نبوده و نیست بلکه عواملى دیگر باعث 

شده تا سرمایه ها و سرمایه گذاران از اینجا فرارى باشند.
بر اساس آخرین آمار اعالم شده، نه تنها اصفهان در بین 
ده اســتان آخر قرار دارد، بلکه به عنوان نخستین استان 

سرمایه گریز در کشور نیز شناخته مى شود.

در این میان برخى دلیل این معضــل را به بى ثباتى در 
تصمیم گیرى ها و سختگیرى در اجراى قوانین ارتباط 
مى دهند و عده اى دیگر نیز سختگیرى هاى مالیاتى را از 
مهمترین دالیل براى فرار سرمایه ها از اصفهان مى دانند، 
تا جایى که  گفته مى شود هنوز پنجره واحد سرمایه گذارى 

در اصفهان  ایجاد نشده است.
به گزارش ایمنا، اصفهان به استانى شهرت یافته که به 
دلیل پیچ و خم ها و دست اندازهاى فراوان ادارى که از آن 
با نام بروکراسى هاى زاید یاد مى شود، سرمایه گذاران را 
نه تنها جذب نمى کند بلکه فرارى مى دهد به طورى که 
سرمایه گذاران بومى نیز براى انجام فعالیت هاى اقتصادى 

خود به استان هاى دیگر مى روند.
این در حالى است که جذب سرمایه ها در اصفهان عالوه 
بر ایجاد اقتصادى پویا و پایدار، منجر به اشــتغالزایى و 
کاهش آمار بیکارى مى شود و باید توجه داشت که فرار 
ســرمایه ها موجب افزایش نرخ بیکارى در استان شده 
است. این موضوعى است که کارشناسان اقتصادى نیز 
به آن تأکید کرده و براین باورند دلیل اصلى بیکارى در 

استان اصفهان، سرمایه گریزى است.
***

مســعود صرامى، مدیرعامل اصفهان سیتى سنتر که از 
سرمایه گذاران بزرگ بخش خصوصى در این شهر است، 
در پاسخ به اینکه چرا ســرمایه گذاران تمایلى به انجام 
فعالیت اقتصادى در اصفهان ندارند، مى گوید: استقبال 
نکردن مردم شهر از ســرمایه گذارى هاى انجام شده و 
کسب و کارهاى نو، نخستین دلیل براى فرار سرمایه ها از 

این شهر و استان است.
وى دلیل دوم را وجود گروه هاى محفلى عنوان مى کند 
که هر اقدامى مورد پسندشان نباشد با موانع آنها روبه رو 
خواهد شد. تا جایى که سرمایه گذار گرفتار مسائل ادارى، 

قضائى و یا مذهبى مى شود.

اصفهان آماده گرامیداشت 
روز 25 آبان مى شود

گزینه هاى جدى استاندارى اصفهان

30 درصد از صنایع  استان صادرات محور هستند 

رونمایى از 10 سامانه و محصول جدید 
معاونت برنامه ریزى شهردارى اصفهان 

معمارى سبز در مدارس 
جنوب واصفهان آغاز شده است

 غرب اصفهان 
بــرفى 
مى شود

نتیجه بروکراسى هاى زائد، پیچ و خم ها و دست اندازهاى فراوان ادارى 

اصفهان سرمایه گریزترین استان کشور است
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تصویربردارى ســریال «نفوذ» به کارگردانى جواد شمقدرى و تهیه 
کنندگى محسن على اکبرى این روزها در شمال کشور ادامه دارد.

محسن على اکبرى با اشاره به مراحل تولید این سریال با اشاره به پایان 
زمان تولید این سریال در شمال کشور نیز بیان کرد: امیدواریم تا یک 
ماه دیگر تصویربردارى در این شهر به پایان رسیده و گروه به تهران 

بیایند و بتوانیم صحنه هاى مربوط به سفارت آمریکا را شروع کنیم. 
این تهیه کننده همچنین درباره تکمیل دکورهاى این ســریال در 
شهرك ســینمایى غزالى نیز گفت: برخى دکورهاى این سریال که 
در شهرك سینمایى غزالى ساخته شــده بود از جمله دیوار سفارت 

آمریکا کامل شده و قرار است براى سکانس هاى مربوط به سفارت 
آمریکا چند بازیگر خارجى داشته باشیم. به این دلیل که نمى توانیم 
از بخش هاى خارجى النه جاسوسى واقع در خیابان طالقانى استفاده 
کنیم و هم اینکه این ساختمان در این سال ها دچارت تغییراتى در بناى 

بیرونى خود شده است، ترجیح دادیم تا دکور آن را بسازیم. 
به گزارش «فارس»، ساوه یکى از لوکیشــن هاى این سریال است 
و تدوین و تــرى دى نیز به صورت همزمان انجام مى شــود. برخى 
بازیگران این سریال اسکاتلندى انگلیسى هستند که در نقش هاى 
مختلفى بازى مى کنند، از جمله کارمندان سایت جاسوسى کبکان، 

سفیر و معاون سفیر در سفارت آمریکا. 
این پروژه بر اساس اســتنادهاى موجود در سیســتم کشور قبل از 
انقالب و به نوعى برخورد نیروهاى انقالبى با فضاهایى که در اختیار 
جاسوسى آمریکا بعد از انقالب بود بر اساس استنادهاى تاریخى است 
و مشاور فیلمنامه و ناظر کیفى مهدى ارگانى است که از مطلعین این 
حوزه اســت و تقریبًا تمامى موارد مد نظر با تأیید او پیش رفته است. 
«نفوذ» با این هدف ساخته مى شود که تأثیر منفى حضور بیگانگان 
را در داخل کشور به تصویر بکشــد و در نهایت مى خواهد براى نسل 
جوان و نوجوان این سئوال را پاسخ دهد که چرا به سفارت آمریکا النه 

جاسوسى مى گویند.
داستان این سریال 30 قسمتى به سال 57 مربوط مى شود و به مدت 
هشت ماه در مقطع انقالب، نفوذ آمریکایى ها را در عرصه هاى مختلف 

نظام پهلوى و بحث قانون کاپیتوالسیون نشان مى دهد. 
«نفوذ» در سه فاز پیش بینى شــده، فاز یک از پیش از انقالب شروع 
مى شود و تا تسخیر النه جاسوســى را روایت مى کند. فاز هاى بعدى 
هم به حوادث حین گروگانگیرى تا کودتاى نوژه و آغاز جنگ تحمیلى 
که با حمایت آمریکا صورت گرفت، مى پردازد و تولید فاز اول دو سال 
به طول مى انجامد. تصاویر مربوط به فــاز اول در تهران، فاز دوم در 

روستاى قرق آباد، فاز 3 در خجیر، فاز 4 در گنبد و مشهد و همچنین 
فاز 5 در تهران ضبط خواهد شد. سرى دوم این سریال هم قرار است 
ساخته شود و در این سرى داستان از تسخیر النه جاسوسى آغاز شده 

و تا پایان جنگ تحمیلى ادامه دارد.
صالح میرزا آقایى، حمید گــودرزى نقش ن فیســى، رحیم نوروزى 
صلح گو، جلیل فرجاد در نقش روحانــى، علیرام نورائى، احمد نجفى 
نقش پرویز و... نقش هایى بازى مى کنند که اینها عینًا واقعى است. 
این سریال در 30 قسمت 45 دقیقه اى در بهمن ماه سال 97 پخش 

مى شود.

رامبد جوان که از اواخر سال گذشته فیلم «قانون مورفى» 
را به تهیه کنندگى محمد شایسته با بازى امیر جدیدى 
و امیر جعفرى جلوى دوربین برد، قرار اســت آخرین 

ساخته اش به زودى در سینماهاى کشور اکران شود.
این فیلم کمدى جدى ترین گزینه اکران به سرگروهى 
«استقالل» است و از چند هفته پیش کمپین تبلیغاتى 
آن آغاز به کار  کرده و با توجه به داستان فیلم و بازیگران 
آن مى توان از «قانون مورفــى» به عنوان تنها گزینه 
سینماى ایران براى فروش باال در پاییز امسال یاد کرد.

پوستر دوم فیلم ســینمایى رازآلود و معمایى 
«گرگ بازى» در پایان هفتــه دوم اکران آن 
رونمایى شد. این پوستر توسط امیر قلیچ خانى 
و با عکس هایى از مریم سپهرى طراحى شده 

است.
«گرگ بازى» به کارگردانى عباس نظام دوست 
و تهیه کنندگى محمدعلى نجفى اکنون روى 
پرده سینماهاى کشور است و نگار جواهریان، 
على مصفا، هانیه توسلى، ســعید چنگیزیان، 
سهیال گلستانى، مهسا عالفر، فهیم ه امن زاده، 
احسان گودرزى، حمید پورآذرى، امیرحسین 
قدســى، ژرژ پطرســى، منوچهر زنــده دل و 

محمدرضا مالکى بازیگران این فیلم هستند.
«گرگ بازى» داســتانى متفاوت، پرکشش و 
رازآلود از چند رفیق قدیمى اســت که شبى در 
خانه موروثى یک دوســت جمع مى شوند و با 
ورود مهمانان تــازه وارد، ماجراهاى عجیبى 

رخ مى دهد.

اردالن شجاع کاوه، بازیگر سینما، تئاتر و سینما در خصوص آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر به تازگى 
بازى در یک ســریال تلویزیونى را به پایان رسانده ام. فیلمبردارى 

اثر به تازگى به پایان رســیده و من در آن نقش متفاوتى را ایفا 
مى کنم.

وى در همین راســتا ادامه داد: این ســریال بــا نام «قطعه 
گمشده» در شهر سمنان فیلمبردارى شد و در نوع خود درام 
و فیلمنامه جالب توجهى دارد. گروه خوب و حرفه اى سریال 
«قطعه گمشده» عاملى است که بخاطر آن احتمال موفقیت 

این اثر را بسیار زیاد مى بینم.
این بازیگر سینما درباره زمان پخش این سریال اذعان 

کرد: تا آنجا که من مى دانم ســریال «قطعه گمشده» به 
کارگردانــى روح ا... فخرو مراحل پس از تولید را پشــت 

ســر مى گذارد و تا چند ماه آینده روى آنتن مى رود 
البته هنوز شــبکه پخش این اثر مشــخص نشده 

است. 
وى دربــاره نقش خــود در ســریال «قطعه 
گمشــده» اضافه کرد: در این سریال براى 

اولین بار نقش پدر را بازى مى کنم. باالخره 
سن من به جایى رسیده که باید نقش پدر 
را بازى کنم اما خوشبختانه پدر به روز و  

فعالى است.
بازیگر سریال «سه در چهار» درباره 
دلیل غیبــت خود در ســینما ادامه 
داد: من سال هاى مختلف دهه 60 
کارم به عنوان بازیگر را از سینما 
آغاز کــردم و در کارهاى خوبى 
هم حضور داشتم اما این روزها 
و ســال هاى اخیر کسى سراغ 
من نمى آیــد و دلیلش را هم 
به هیچ وجه نمــى دانم. البته 
امیدوارم که کار خوبى در سینما 
پیشنهاد شود و بتوانم دوباره به 

این عرصه برگردم.
شجاع کاوه با اشاره به حضور 
دوبــاره خود در عرصــه تئاتر 
خاطرنشــان کرد: هــم اکنون 

مشــغول تمرین تئاترى هستم 
که قرار است نیمه دوم آذر ماه روى 

صحنه برود. این سال  ها بیشتر تمرکز خود 
را روى تئاتر گذاشــته ام و نوعى به دوران 

نوجوانى خود بازگشته ام.

سریال «نفوذ» به یک سئوال مهم پاسخ مى دهد

چرا به سفارت آمریکا النه جاسوسى گفته مى شود؟

ه فیلم «قانون مورفى» 
ه با بازى امیر جدیدى 
د، قرار اســت آخرین 

ى کشور اکران شود.
ه اکران به سرگروهى 
 پیش کمپین تبلیغاتى 
ستان فیلم و بازیگران 
» به عنوان تنها گزینه 
ر پاییز امسال یاد کرد.

اکران «قانون مورفى» 
رامبد جوان در پاییز

تکلیف ساخت 2 سریال در اصفهان به کجا کشید؟

خبر هیجان انگیز براى هواداران «بازى تاج و تخت» 
شجاع کاوه: نمى دانم چرا در سینما 

کسى سراغم نمى آید

رئیس مرکز سیماى استان ها درباره تولید سریال «بانوى مجتهده امین» 
و «زندگینامه شهید محسن  حججى» توضیحاتى ارائه کرد.

ســید عباس فاطمى، رئیس مرکز سیماى اســتان ها، درباره تولید دو 
مجموعه «بانوى مجتهده امین» و «زندگینامه شهید محسن حججى» 
گفت: ساخت مجموعه «بانوى مجتهده امین» در اولویت مرکز تولید 
اصفهان نیز هست ولى در ارتباط با این اثر ما هنوز تصمیمى در معاونت 
نگرفته ایم. قاعدتاً با حمایت هایى که در معاونت امور استان هاى رسانه 
ملى صورت مى گیرد، این مرکز اصفهان است که باید درباره پیش تولید 

و تولید مجموعه «بانوى مجتهده امین» تصمیم بگیرد.
وى ادامه داد: «بانوى مجتهده امین» از بانــوان مجتهده، آگاه و مؤثر 
در حوزه هاى علمیه اســت که نقش زنان در فقهات و دروس حوزوى 

را پررنگ کرد. رئیس مرکز سیماى استان ها تأکید کرد: هنوز طرحى با 
عنوان «بانوى مجتهده امین» به معاونت استان ها صدا و سیما تحویل 
داده نشده اما به دلیل حمایت هایى که از سوى بانوان در این حوزه انجام 
مى شود، در اولویت ساخت است. اگر قرار باشد این طرح به شکل متمرکز 

حمایت شود، باید به بخش امور استان ها ارسال شود.
اثرى نمایشى درباره زندگى شهید حججى به دست 

ما نرسیده است
فاطمى در ادامه، درباره ساخت مستند و سریال تلویزیونى «زندگینامه 
شهید محســن حججى» بیان کرد: چندى پیش مســتند این شهید 
واالمقام رونمایى شد اما هنوز کارى نمایشى براى ایشان انجام نشده 
است. هنوز چیزى در ستاد به نام اثر نمایشى «شهید محسن حججى» 

مصوب نکرده ایم.
وى در پاسخ به این ســئوال که پیش از این، نگارش و کارگردانى این 
مجموعه برعهده رســول صانعى بود و با پیگیرى هاى خانواده شهید 
حججى متوقف شد، اظهار کرد: در برخى مواقع مراکز استانى با بودجه 
طبقه «ب» که در اختیارشان است، مى توانند آثار شاخص خود را مصوب 
کنند و به تولید برساند. درباره اثر نمایشى شهید محسن حججى کارى به 
دست ما نرسیده است. مطمئن باشید اگر به ما برسد، حتماً از آن حمایت 

خواهیم کرد.
رئیس مرکز سیماى استان ها افزود: زندگى شهید حججى اگرچه کوتاه 
بوده اما سرشار از قصه ها و عاشقانه هایى است که به نظرم براى نسل 
امروز خیلى اثرگذار است. مستند این شهید مدافع حرم اخیراً رونمایى شد.

شــبکه تلویزیونى اچ بى او اعالم کرد که فصل هشتم و 
پایانى ســریال «بازى تاج و تخت» از اردیبهشت سال 

آینده (ماه آوریل سال 2019) پخش خواهد شد.
البته روز دقیق شــروع این مجموعه مشــخص نشده 
است  و همانند فصل هاى پیشین سازندگان سریال با در 
ابهام نگاهداشتن جزئیات در تنور تبلیغات براى سریال 
مى دمند. به غیر از فصل هفتم سریال که در ماه جوالى 
پخش شد، تمامى فصول این سریال که شهرتى بسیار 
در سطح جهان دارد در ماه هاى مارس و آوریل به دست 
مخاطبان رسیده است. چند سال است که «بازى تاج و 
تخت» به سریال معرف شبکه اچ بى او تبدیل شده است و 
با پایان آن خألیى در برنامه هاى این شبکه ایجاد خواهد 
شد اما آنها دست از این داستان نمى کشند و قصد دارند 

چندین پروژه دیگر در دنیاى وسیع داستان هاى «بازى 
تاج و تخت» تهیه و تولید کنند.

در یکى از ایــن پروژه ها که نویســندگى آن  را «جین 
گلدمن» به عهده دارد، داستانى از هزاران سال پیش از 
رویدادهاى سریال «بازى تاج و تخت» روایت مى شود که 
در آن جهان از عصر طالیى قهرمانان به تاریکى سقوط 
مى کند. در این اثر تلویزیونى یکى از رازهاى ترسناك 
وستروس درباره ریشه وایت واکرها آشکار خواهد شد. 
البته همانند همیشــه داســتان آن چیزى نیست که ما 

فکر مى کنیم.
این اثر در مرحله انتخاب بازیگر اســت و تا اینجاى کار 
«نایومى واتس» و «جــاش وایتهاوس» براى بازى در 

آن انتخاب شده اند.

 سال هاست که سریال هاى کره اى از شبکه هاى 
سیما پخش مى شوند و طرفداران و عالقه مندان 
زیادى پیدا کرده اند. حاال قرار اســت به زودى 
ســریال «جونگ میونگ» محصول2015 کره 
جنوبى به کارگردانى «سنگ هو کیم» که در 50 
قسمت به مدیر دوبالژى علیرضا باشکندى براى 

شبکه 5 سیما دوبله شده، پخش شود.
یکى از اولین سریال هاى تولید این کشور که از 
رسانه ملى پخش شد، داستان زندگى «یانگوم» 
یکى از بانوان دربــار کره بود که توانســت به 
محبوبیتى برسد که راه را براى دیگر سریال هاى 
هموطنش هموار کند. این مجموعه 54 قسمتى، 
داســتان زنى را روایت مى کند کــه نامش در 
تاریخ به عنوان اولین پزشک خصوصى پادشاه 
ثبت شده است. این سریال در پاییز 85 به روى 
آنتن رفت. با پخش سریال «افسانه جومونگ» 
در سال 87 محبوبیت ســریال هاى کره اى به 
اوج خود رسید. «افسانه جومونگ» را بى شک 
مى توان از محبوب ترین ســریال هاى کره اى 
در کشور دانســت. داستان این ســریال درباره 
جومونگ بنیانگذار دودمان «گوگوریو» اســت. 
البته پخش این سریال با واکنش ها و انتقادات 
فراوانى روبه رو بود. بســیارى مثل رسانه هاى 

چینى این سریال را اقدامى براى تحریف تاریخ
 دانستند. 

«امپراتور دریا» دیگر ســریال کــره اى بود که 
آن هم مخاطبان زیادى داشــت. موضوع اصلى 
ســریال، درباره برده اى به نــام «گونگ بوك»

 اســت کــه در کودکى پدر خــود را از دســت 
مى دهد. او در جوانى تحت تعلیمات «یوم جانگ» 
درمى آیــد و در نهایت به عنــوان محافظ «بانو 
جمى»یکى از اشراف زادگان، انتخاب شد. نقطه 
اوج سریال در عشق گونگ بوك و استادش یوم 

جانگ به یک دختر است.
دیگــر ســریال هاى کــره اى به نــام «تاجر 
پوسان»، «امپراتور بادها»، «دونگ یى» ،«دو 
دوست»  و «سرنوشت» است که تا حدى براى 
مخاطبــان جذابیت پیدا کردنــد. علت جذابیت 
این سریال ها را مى توان در عالقه مردم به ژانر 
تاریخى و اســطوره اى، روابــط عاطفى موجود 
در این مجموعه ها توجه به ســنت هاى اخالقى 
و حتى برخى شــباهت هاى فرهنگى جستجو 
کرد. تعدد این ســریال ها در رسانه ملى گواه آن 
است که عالوه بر مردم، مســئوالن رسانه اى 
نیز به گســترش این مجموعه هــا روى خوش 
نشــان داده اند. قیمت ارزان واردات سریال در 
برابر ساخت آن در کشــور و افزایش مراودات 

تجارى با صاحبان این سریال ها شاید مهمترین 
دالیل نفــوذ چشــم بادامى هــا در تلویزیون 

است.
و باالخــره آخرین فیلــم از ســرى فیلم هاى 
کره اى، به زودى از شبکه 5 سیما پخش مى شود. 
«جونگ میونگ» که محصول سال 2015 است، 
داســتان دخترى شش هفت ســاله فرزند ملکه 
و امپراتور بــزرگ در کشــورى کوچک زندگى 
مى کند. او طى چند دهه شاهد تغییرات سیاسى 
و نظامى کشور خود اســت و در تمام این سال ها 
با وجود خطرات بسیار، تالش مى کند تا کشورش 
را در شرایط دشوار جنگ با کشور هاى دیگر و از 
اختالفات داخلى نجات دهــد. او در این راه برادر 
کوچک و پدر خود را از دســت مى دهد و خودش 
نیز به ســرزمین دیگرى فــرار مى کند و مجبور 
مى شــود به عنوان کارگر معدن به ســختى کار 
کند. اما بعد از ســال ها به کشورش بازمى گردد. 
او همواره با برادر هاى ناتنى خــود که یکى بعد 
از دیگرى بر تخــت امپراتورى تکیــه مى زنند، 
همکارى و گاهــى اوقات مخالفــت مى کند تا 
بتواند وطن کوچک خود را به کشــورى قدرتمند 
تبدیل کند. جونــگ میونگ به مســئول اداره 
اســلحه ســازى به نــام «هونگ جــو وون» 

عالقه مند شده است.

در انتظار یک سریال کره اى جدید باشید 
محیا حمزه

سینما، تئاتر و سینما در خصوص آخرین 
زیگرى گفت: در حال حاضر به تازگى 
ونى را به پایان رسانده ام. فیلمبردارى

را ایفا نقشمتفاوتى ه و من در آن

هطعه : این ســریال بــا نام «ق
ردارى شد و در نوع خود درام 
گروه خوب و حرفه اى سریال 
ه بخاطر آن احتمال موفقیت 

پخش این سریال اذعان  ن
ســریال «قطعه گمشده» به 
تتتــت احل پس از تولید را پش
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یادمان باشــد چیزى که دو ماه بعد در جــام ملت ها درو 
خواهیم کرد، چیزى است که االن مى کاریم.

تیم ملى با «دى اکتیو» و «ممنوع المصاحبه کردن خود» 
صداى اعتراضش را به گوش همه رساند. در دوشنبه بارانى 
تهران، ملى پوشان دیوارى شیشه اى بین خود و رسانه ها 
کشیدند. در نگاه اول مى توان گفت اینگونه رفتارها شایسته 
نیست، چراکه به هر حال بســتن پیج ها به روى مردم، به 
نوعى بى احترامى بــه هواداران به حســاب مى آید. آنها 
همواره حامى تیم ملى بوده اند و مشــکل «حمایت» آنها 

نیست چون طرفداران همواره حامى تیم ملى بوده اند.
فارغ از این موضوع، یک بخشى از حرف هاى ملى پوشان 
درست است. تیم ملى این روزها با ریاضت اقتصادى روبه 
رو است. مشــکالت اقتصادى به حدى است که تیم ملى 
نمى تواند حتى در یک هتل شیک در تهران اردوى خود را 
برگزار کند، هتلى که امکاناتش به مراتب از امکانات هتل 
آکادمى بیشتر باشــد. این حس در تیم ملى وجود دارد که 

انگار متعلق به «ایران» نیستند و تنها در گوشه اى از شهر 
جمع مى شوند و تمرین مى کنند. با وجود این همه تالش و 
کوشش، تیم ملى در ماه هاى اخیر بیشتر از هر زمان دیگرى 
دچار حاشیه شده که بى شک خود کى روش هم در شکل 
گیرى آنها نقش داشــته اســت ولى آیا این حواشى دلیل 
مى شود از اصل مطلب دور شــد و به تیم ملى یک کشور 

حتى نگاهى نیانداخت؟!
چیزى که حاال به وضوح مشــاهده مى شود همان حس 
فراموشى نسبت به تیم ملى اســت. انگار نه انگار تیم ملى 
وجود دارد. تنها دو ماه به شــروع جام ملت ها باقى مانده 
اســت. همه مدام مى گویند ایران باید قهرمان آسیا شود.  
بعضى ها مى گویند این تیم حتى یک جام به ایران بدهکار 
است. فراموش نکنید تیم ملى 42 سال است قهرمان آسیا 
نشده و حاال تصور مى کنیم باید قهرمان شود چون بهترین 
تیم ماست. در این شرایط آیا درست است توقع قهرمانى 
داشته باشــیم و در مقابل به جاى حمایت، تیم را به حال 

خود رها کنیم؟
اوضاع جالب به نظر نمى رسد. مسئوالن فدراسیون دنبال 
ماندن در رأس کار هســتند. وزارت ورزش هم به دنبال 
اجراى صحیح قانون بازنشسته هاســت. دیگر نهادهاى 
نظارتى هم منتظرند تا تخلفــى در این بین صورت گیرد 
وارد مهلکه شوند. فیفا و AFC هم منتظر هستند تا اینجا 
اتفاقى خالف قانون بیافتد و فوتبال ایران را تعلیق کنند. با 
این وضع، تیم ملى شبیه به یک بچه سرراهى شده است. 
جالب اینجاست همین مسئوالن بلندپایه ورزش ایران تا 
چند وقت پیش مدام در مصاحبه هاى خود مى گفتند تیم 
ملى قهرمان آسیا مى شــود ولى همین مسئوالن به خود 
زحمت نداده و یک بار در تمرین تیم ملى آفتابى نشده اند. 
این سومین اردوى ایران در تهران است، آیا این دوستان 
تصور نمى کردند باید یک بار فقط براى چند دقیقه به کمپ 
تیم ملى بروند و اوضاع و احوال بازیکنان را بپرســند؟ آیا 
اینقدر براى آنها ســخت بود به تیمى که توقع قهرمانى از 

آن را دارند، سر بزنند؟ قهر این مسئوالن با تیم ملى، هیچ 
سنخیتى با خواسته هایشان دارد؟

چیزى که درباره این تیم مى توان گفت آن است که بهترین 
نتایج تاریخ ما را در جام جهانى گرفته اســت، حاال با هر 
کیفیتى؛ هجومى یا دفاعى. ایــن تیم آنقدر خوب بوده که 
شیخ سلمان روبه روى وزیر ورزش بگوید: «عملکرد ایران 
باعث افتخار آسیاست.» االن همه باور دارند در هفت سال 
گذشته، ایران بهترین تیم آسیا بوده است. همه به موفقیت 
هایش در این سال ها افتخار کرده ایم. یادمان باشید چیزى 
که دو ماه بعد در جام ملت ها درو خواهیم کرد، چیزى است 
که االن مى کاریم. قرار است این بچه ها به اسم «ایران» به 
جام ملت ها بروند. قرار است وقتى آنها بردند همه خوشحال 
شویم و شادى کنیم. اگر مى خواهیم واقعًا تیم ملى موفق 
باشــد و عکس هاى یادگارى قشــنگ در روز موفقیتش 
بگیریم، باید حداقل ها را براى تیم ملى مهیا کنیم نه اینکه 

طورى رفتار کنیم که انگار وجود خارجى ندارند.

با پایان لیگ قهرمانان، نگاه ملى را فراموش کردید؟

این تیم اصلى ایران است دوستان!

باشگاه سپاهان قرار است در پنجره نقل و انتقاالتى نیم فصل 
چند بازیکن جدید جذب کند.

امیر قلعه نویى چند روز پیش در مصاحبه اى اعالم کرد که تیم 
سپاهان با وجود عملکرد خوب بازیکنان و نتایج خوبى هم که 

گرفته، باز هم براى بهتر شدن نیاز به تقویت دارد.
در همین ارتباط قرار است سپاهانى ها در نیم فصل چند بازیکن 
جدید جذب کنند ولــى قلعه نویى هنوز فهرســتى از بازیکنان 

مدنظرش به مسئوالن باشگاه نداده است.
به دلیل اینکه سرمربى ســپاهان از بازیکنان تیمش 
راضى است تغییرات در این تیم براى نیم فصل زیاد 
نخواهد بود اما چیزى که مشــخص است اینکه 
سپاهان در نقل و انتقاالت فعالیت خواهد داشت 

و بازیکنان جدیدى هم جذب خواهد کرد.

سپاهان دست به کار مى شود
 رشید مظاهرى دروازه بان ذوب آهن که در آستانه جدایى از این تیم قرار 
دارد، مورد توجه تراکتورسازى است. مظاهرى در بازى با تراکتورسازى 
چهار بار دروازه اش باز شــد و این اتفاقى بود که کمتر از ســوى او و 

ذوب آهن به یاد داریم و عملکرد او هم به عنوان دروازه بان جاى انتقاد 
زیادى داشت به طورى که پس از پایان بازى شاهد مصاحبه نمازى و 
آذرى در این مورد بودیم. با توجه به صحبت هاى انجام شــده و البته 
مصاحبه مظاهرى بعد از آن که اعالم کرد با مصاحبه آذرى جدایى اش 
از ذوب آهن کلید خورده، باید قطع همکارى طرفین را در زمســتان 
تقریباً قطعى دانست. مظاهرى در چند مقطع به عنوان گزینه مورد نظر 

پرسپولیس معرفى شده بود ولى در حال حاضر به نظر مى رسد جدایى 
بیرانوند و رفتنش به لیگ ترکیه حداقل تا پایان فصل منتفى شده و دیگر 
صحبتى از پرسپولیسى  شدن مظاهرى نیست که این مسئله مسیر او را 

به تبریز تغییر خواهد داد. چراکه گفته مى شود تراکتور روى او نظر دارد.

خیز تراکتور براى صید رشید
 قطعاً یکى از بهترین بازیکنان فینال لیگ قهرمانان، بشار رسن بود. 
هافبک عراقى پرسپولیس در این بازى خیلى دوید و زحمت کشید. 
او در فقر مطلق سرخ ها به عنوان تنها بازى ساز و فانتزى باز تیم تمام 
تالش اش را کرد تا مهاجمان را تغذیه کند اما زورش به ســاختار 

قدرتمند تیم ژاپنى نرسید و جام از دست رفت. به طور کلى بشار 
یکى از بازیکنان خوب پرسپولیس در این فصل بوده که با توجه به 
سن کمش، مى تواند آینده اى درخشان تر هم داشته باشد. همچنین 

طارق همام هم یکى از معدود خریدهاى خوب استقالل در فصل 
جارى است. هر دو نفر فقط 22سال دارند و این نشان مى دهد عراق 

به عنوان یکى از رقباى همیشــگى ایران در غرب آسیا، مى تواند 
مرکز میدانش را ســال ها به این دو بازیکن بسپارد. تازه 
کرار هم هست که اخیراً کمتر دعوت مى شود. عراق در 

جام ملت هاى آسیا با ایران همگروه است.

مراقب رسن باشید!

   خبــر آنالیــن | کــرى خوانــى از جذابیت هاى 
فوتبال است. در همه جاى دنیا هم هست. طرفداران 
بزرگ ترین باشگاه ها هم براى هم کرى مى خوانند. 
این اصًال ایرادى ندارد ولى توهین کردن و فحاشى، 
قطعًا ایــراد دارد. ظاهراً بعضــى از چهره هاى مطرح 

فوتبال این کار ساده را یاد نگرفته اند. نمونه روشن و 
واضح این مثال استورى هایى بود که مهرداد میناوند 
در روز هاى گذشته منتشــر کرد. پیشکسوت قرمز ها 
که سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملى را دارد، در یکى 
از استورى هایش با انتشار عکسى از کى روش نوشت : 
«عقده اى خودتى با اختالف!» در اینکه سرمربى تیم 
ملى اگر براى تماشاى بازى فینال به آزادى مى رفت 

بهتر بود، شکى نیست ولى آیا توهین کردن به او، قابل 
قبول اســت؟ از میناوند توقع مى رود به آن اندازه که 
تعصبش را به پیراهن پرسپولیس نشان مى دهد، این 
تعصب را به پیراهن تیم ملى که آن را هم قبًال پوشیده، 

نشان دهد.
وقتى میناوند و بعــد پیام صادقیان از این 
کار ها مى کنند، واقعًا از هواداران باید چه 
توقعى داشت؟ صادقیان هم در دو استورى 
هم به تمسخر شفر پرداخت و هم براى 
کى روش نوشت: «مفت گرونه!»  اگر فردا 
هواداران در فضاى مجازى فحش بدهند 
یا در ورزشگاه چیزى بگویند، همین ها نفر 
اول مى گویند فضا آلوده اســت. در واقع 
توهین کردن را خود شــما باب مى کنید 
که براى بازیکنانى با ســابقه ملى اصًال 

حرفه اى و اخالقى به نظر نمى رسد.
باز هم تأکید مى کنیم انتقــاد از رفتارهاى انتقادآمیز 
کى روش هیچ مشــکلى ندارد و بى شک سازنده هم 
خواهد بود اما آیا با توهین مشکلى حل مى شود؟ آن هم 
از سوى کسانى که سال ها پرچم تیم ملى را به دوش 
مى کشیدند؟ غیر از این اســت که چنین رفتارهایى 

گره هاى کور فوتبال ایران را کورتر مى کند؟

پیام فحاشیان!

تیم فوتبال پدیده خراسان با وجود تمامى تنگناهاى 
مالى خــود بابت لغو بازى اش با اســتقالل حدود 90 

میلیون تومان ضرر کرد.
در حالى که در فاصله چند روز باقیمانده تا بازى پدیده 

و استقالل، ناگهان سازمان لیگ خبر از لغو این بازى 
داد، باشگاه پدیده که باید در پیک ترافیک پروازى به 
تهران مى آمد و به مشهد باز مى گشت با ضررى حدود 

90 میلیون تومان مواجه شد که با وجودى که به تهران 
نیامد مجبور به پرداخت آن شد.

لغو پرواز چارترى در گرانى وحشتناك بلیت ناشى از 
تقاضاى باالى بلیت براى تردد به مشهد و بالعکس به 
تهران در شب رحلت حضرت رسول(ص) 
و شهادت امام حســن(ع) و امام رضا(ع) 
باعث تحمیل هزینه اى سرســام آور به 
پدیده اى ها شــد؛ مضاف بــر اینکه این 
باشگاه بابت پرداخت هزینه رزرو پکیج 
چارتر هتلینگ خود مشــتمل بر اسکان 
و تغذیه نیز طــى دو روز اقامتش در هتل 
همیشگى خود در تهران به شدت متضرر 
شد. با این تصمیم غیرمترقبه سازمان لیگ 
و در شرایطى که باشگاه پدیده به اندازه 
کافى از لحاظ مالى در تنگنــا قرار دارد، 
سئوال اینجاست که چه کســى هزینه ضرر تصمیم 
دقیقه نودى مسئوالن را در قبال این بازى که به پدیده 

تحمیل شد، متقبل خواهد شد؟

  مدیرعامل سابق آبى ها پاسخ برخى از هواداران جواب ضرر پدیده را چه کسى مى دهد؟
پرسپولیس را داده است.

  على فتح ا... زاده، مدیر عامل ســابق باشــگاه 
اســتقالل که بــه اظهــار نظرهــاى جنجالى 
معروف اســت،  در صحبت هایى راجع به نایب 
قهرمانى اخیر پرسپولیس در آسیا و کرى خوانى 
هوادارانشان در خصوص قدیمى بودند جام هاى 

استقالل با کنایه به این تیم گفت:
 «مگــر خودشــان در همــان دوران تیمدارى 
نمى کردنــد؟ پس چرا بــه هیچ فینالــى در آن 
سال ها نرسیده اند؟ جورى صحبت مى کنند انگار 
فقط استقالل در این تورنمنت شرکت مى کرده 
است!  به نظر من آن ســال ها خیلى سخت تر از 
حاال بود زیرا تیم هاى شــرق و غرب با یکدیگر 
رقابت مى کردند تا قهرمان مشخص شود. جالب 
اســت که آنها مى گویند ما در حضور چهار تیم 
قهرمان آسیا شدیم، چرا خودشــان در جمع آن 
چهار تیم نبودند؟ پرســپولیس مى آمد ســوم یا 
حداقل چهارم مى شدند!  استقالل نایب قهرمانى 
آسیا که شنبه پرســپولیس به دست آورد را دوبار 

کسب کرده است.»

شنیده مى شود سرمربى آلمانى استقالل 
به جدایى از این تیم نزدیک شده است.

 آنطور که خبرگزارى «میزان» نوشته، 
تیم فوتبال اســتقالل این روز ها نتایج 
خوبى کســب نکرده و همیــن موضوع 
اعتراضات هواداران ایــن تیم را به همراه 

داشته است.
شفر هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده 
کند تا جایى که شــنیده مى شود 
پیرمرد آلمانى بــه جدایى از 

استقالل نزدیک شده است.
مسئوالن باشگاه استقالل 

به دلیل کسب نتایج ضعیف به این مربى اولتیماتوم داده اند و به او اعالم 
کردند اگر از دو بازى آینده حداقل 4 امتیاز را کســب نکند تقریبًا رفتنى 

خواهد بود و راهى براى بازگشت وجود نخواهد داشت.
شنیده مى شود در صورت جدایى احتمالى شفر از استقالل یک مربى به 
صورت موقت و تا پایان فصل هدایت آبى پوشان تهرانى را برعهده خواهد 
گرفت و پس از آن سرمربى جدید براى فصل آینده به ترکیب استقالل 
اضافه خواهد شد. گفته مى شود در صورت اینکه شفر از استقالل رفتنى 
شود امیر قلعه نویى، سرمربى موفق سپاهان دوباره به این تیم برمى گردد 

و هدایت آبى پوشان را بر عهده مى گیرد.
به این ترتیب پیرمــرد آلمانى فقط دو بازى فرصت بازگشــت دارد در 
غیر این صورت او نمى تواند برف زمســتان را ببیند و شــاهد جدایى او 

خواهیم بود.

 استقالل خوزستان این روزها شــرایط خوبى ندارد. این 
تیم از 12 بــازى تنها 10 امتیاز به دســت آورده و در رده 
چهاردهم جدول قرار گرفته است. نتایج هفته هاى اخیر 
آبى پوشان اهوازى که با شکست هاى سنگین همراه بود، 
باعث شد مسئوالن باشــگاه به دنبال تغییر در کادرفنى 
باشند تا بلکه به تیم شوك وارد کنند. به نظر مى رسید با 
رفتن داریوش یزدى از استقالل خوزستان، عبدا... ویسى، 

سیروس پورموســوى و صمد مرفاوى گزینه هاى اصلى 
این تیم براى جانشینى یزدى باشند اما هر سه مربى اعالم 
کردند تا به حال هیچ مذاکره اى با آنها صورت نگرفته و 
البته با شــرایطى که وجود دارد، تمایل چندانى هم براى 
کار با این تیم ندارند. حاال باید منتظر ماند و دید در نهایت 
کدام ســرمربى هدایت آبى پوشــان اهوازى را به عهده 

خواهد گرفت.

ایجنت مسوت اوزیل در مصاحبه با نشریه ایوینینگ 
نیوز انگلیس مدعى شــده که او از یک تیم آسیایى 
پیشــنهاد حقوقى یک میلیون پوند در هفته داشته 
اما آن را رد کرده اســت. اوزیل در ماه فوریه ســال 
جارى با آرسنال قراردادى جدید بست که به موجب 
آن در هر هفتــه 350 هزار پوند حقــوق مى گیرد و 

اکنون پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه محسوب 
مى شــود. با این حال او مى توانست بیش از دو برابر 
این رقم حقوق دریافت کند اگر حاضر مى شــد که 

براى مشترى آسیایى اش بازى کند.
ارکوت ســوگوت، مدیر برنامه هــاى اوزیل در این 
باره به نشریه ایوینینگ استاندارد گفت: «ما از آسیا 
پیشــنهاد ات واقعًا بزرگى داشتیم، پیشنهاد هایى که 
بعضى از آنها واقعًا جنون آمیز بودند. براى مســوت 
اما پول به هیچ عنــوان مهمترین عامل نیســت. 
پول قطعًا عامل مهمى اســت اما مردم باید یادشان 
باشد که پتانســیل هاى فوتبالى تنها یک بخش از 
روند مذاکرات هســتند. این روزها، تأثیر اقتصادى 
یک فوتبالیســت، ویژگى مهمى محسوب مى شود. 
مسوت بیشــترین فالوور را در میان بازیکنان شاغل 
در لیگ برتر انگلیــس دارد و مــن در جریان آمار 
فروش پیراهن او هستم و مى دانم که پیراهنش 
در آرسنال بیشترین فروش را دارد. پس جنبه 
بازرگانــى در مورد بازیکنانــى مانند اوزیل 
بســیار بزرگ اســت. او در کشــور هاى 
مختلف بازى کرده اســت، شــماره 10 
تیم ملى آلمان بود کــه قهرمان جهان 
شد. در سراســر دنیا بازیکنى ارزشمند 
و پرطرفدار است. باشــگاه ها از ِقَبل 
داشــتن چنین بازیکنانى مى توانند

 پول درآورند.»

پیشنهادات دیوانه وار از آسیا

اگر قدیمى بود 
چرا شما نیامدید؟!

گزینه هاى جایگزینى یزدى

قلعه نویى جایگزین شفر مى شود؟

باشگاه سپاهان قرار است در پن
چند بازیکن جدید جذب کند.
امیر قلعه نویى چند روز پیش د
سپاهان با وجود عملکرد خوب
گرفته، باز هم براى بهتر شدن
در همین ارتباط قرار است سپاه
قلعه نوی جدید جذب کنند ولــى
مدنظرش به مسئوالن باشگ
به دلیل اینکه سرمربى
راضى است تغییرات
نخواهد بود اما چی
سپاهان در نقلو
و بازیکنان جدی

سسسپسپسپاهاهاناند دسستسستستبب بههه
رسن بود.

ت کشید. 
ز تیم تمام 
ســاختار 

ى بشار 
وجه به 
مچنین 

 در فصل 
دهد عراق 

مى تواند 

ین تیم قرار
کتورسازى 
ســوى او و 

ن جاى انتقاد 
حبه نمازى و 
ـده و البته 
جدایى اش 
مســتان 
ه مورد نظر 

رسد جدایى 
ى شده و دیگر
له مسیر او را

و نظر دارد.

رشید

پیشــنهادات واقعا بزر
بعضى از آنها واقعًا جنو
پول به هیچ عنــو اما
پول قطعًا عامل مهمى
باشد که پتانســیل ها
روند مذاکرات هســت
یک فوتبالیســت، ویژ
مسوت بیشــترین فال

لیگ برتر انگلیــس در
ه فروش پیراهن او
در آرسنال بیشتر
بازرگانــى در

بســیار بزرگ
مختلف باز
تیم ملى آ
شد. در س
و پرطر
داشــ
 پول

شنیده مى شود سرمربى
به جدایى از این تیم نز
 آنطور که خبرگزارى
تیم فوتبال اســتقالل
و خوبى کســب نکرده
اعتراضات هواداران ایــ

داشته است.
ا شفر هنوز نتوانسته
کند تا جایى که
پیرمرد آلما
استقالل نز
مسئوالن

قلعه
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426796200438 شــماره پرونده: 9609986796200771 شماره بایگانى 
شعبه: 960774 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200457 و  شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796201743 و پیرو اجرائیه شماره 9710426769200243 چک شماره 
09586407 مورخ 93/02/30 به مبلغ 20/000/000 ریال اصالح مى گردد و مابقى اجرائیه به قوت 
خود باقى مى باشــد. محکوم له: رامین نکوئیان فرزند محمد نشــانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- دروازه تهران کوچه دبیرســتان حافظ انتهاى بن بست شاد پالك 15 
محکوم علیه: محمد موسوى فرزند عزت اله نشانى: مجهول المکان وکیل محکوم له: شکوفه ملک 
فرزند انشاءاله نشانى: بهارستان بلوار اردیبهشت شرقى خیابان سعدى کوچه سعدى 6 پالك 872. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 283119 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /8/444
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970350800054 شــماره پرونده: 9609980350800764 شماره بایگانى 
شــعبه: 960871 خواهان ها: 1- شــایان اهتدائى جهرمى فرزند حمید 2- مهسا اهتدائى جهرمى 
فرزند حمید 3- پروین همتى پور فرزند صفر 4- پیمان اهتدائى جهرمى فرزند حمید با وکالت سید 
حسین حسینى کسنویه فرزند سید ابوالقاســم به نشانى اصفهان- خ نیکبخت- مجتمع ماکان- ط 
1 واحد 13 خوانده: ســید مرتضى مغیث فرزند سید رسول به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرسى 3- مطالبه وجه بابت... دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور و انشــا راى مى نماید. راى دادگاه: در این پرونده خواهان اقایان شــایان و پیمان و خانم 
مهسا همگى به شهرت اهتدائى و خانم پروین همتى پور با وکالت اقاى سید حسین حسینى کسنویه 
دادخواستى بطرفیت خوانده سید مرتضى مغیث به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال که به استناد 
پاسخ استعالم بانک رفاه و اداره اجراى ثبت و گواهى حصر وراثت تقدیم، دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازى خواهان که داللت بر ترهین ملک توسط مورث 
خواهانها براى تسهیالت اعطایى به خوانده و عدم بازپرداخت تسهیالت و سود و جرایم ان به میزان 
733333348 ریال و اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهانها مى نماید و اینکه ضامن پس از پرداخت 
دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده اســت لذا دعوى خواهان را بنظر 
ثابت دانسته و مستنداً به ماد 198، 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس ى مدنى و ماده 709 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 733333348 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
2825398 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 18800000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوى و خسارت تاخیر اداى دین وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ تقدیم دادخواست 
1396/06/22 تا زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در مورد مازاد خواسته 
خواهان ها، دادگاه نظر به اینکه بانک به ازاى مبلغ یاد شــده ملک را تملک کرده است و دلیلى بر 
پرداخت مازاد ابراز نگردیده است، بنابراین ایشان دیگر استحقاق دریافت مازاد مبلغ 733333348 
ریال را ندارد و دعوى خواهانها را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون ایین دادرسى مدنى حکم 
بر بى حقى ایشان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 283053 شمس اژیه- شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /8/446
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 892/95 شماره دادنامه: 9609976794300133- 96/2/2 مرجع رسیدگى: شعبه 
سیزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرضا صولتى دار نشانى: یاسوج بیمارستان شهید 
بهشــتى خوانده: 1- راضیه بهنام حقیقى با وکالت نفیسه مستقل نشــانى: اصفهان- خ شیخ مفید 
ساختمان 14 موسسه حقوقى کتیبه طبقه دوم 2- طالب مدنى راد به نشانى مجهول المکان  خواسته: 
تقاضاى اعتراض ثالث نســبت به توقیف خودروى اتومبیل پیکان به شماره انتظامى 173 ب 37/ 
ایران 49 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شــورا: درخصوص اعتراض ثالث آقاى عبدالرضا صولتى دار به طرفیت خانم 
راضیه بهنام حقیقى با وکالت خانم نفیسه مستقل و اقاى طالب مدنى راد، نسبت به تأمین و توقیف 
یکدستگاه خودروى سوارى پیکان به شماره انتظامى 173 ب 37 ایران 49، با عنایت به محتویات 
پرونده و اظهارات طرفین در محضر شورا که خواهان اعتراض اعالم نمود خودروى موصوف را به 
آقاى ساعد مسیح پور فروخته ام که آقاى ساعد مســیح پور طى برگه اى اعالم نموده که خودرو را 
از آقاى صولتى خریدارى نموده ام لذا با این اوصاف خواهان ذینفع نمى باشــد و شورا به استناد بند 
10 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید قرار صادره 
حضورى و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهــى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 282899 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/447
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795300248 شــماره پرونده: 9609986795300920 شماره بایگانى 
شعبه: 960926 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و به شــماره دادنامه مربوطه 
9709976795300533 محکوم علیه فاطمه یبلوئى خمسلوئى فرزند حسن على نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/780/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
2/851530 مورخ 1396/08/05 تا زمان وصول در حق خواهان علــى اکبر اصغرزاده مرغملکى 
فرزند مجتبى نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- اتوبان چمران- خ 
محمدطاهر- نبش ك 15- پ 229 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 
282883 دافعیان- رئیس شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختال ف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /8/448
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710106795001793 شماره پرونده: 9709986795000300 شماره بایگانى 
شعبه: 970333 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مســلم حسین زاده کوچه باغى فرزند محمدجواد 
کدملى: 1271657244 شــماره دادنامه: 9709976795000724 خواهان: احمد جعفرى هرندى 
فرزند تقى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- ملک شهر- مطهرى 
ك یاس (18) پ 22 ط 3 واحد 5 خوانده: مسلم حسین زاده کوچه باغى فرزند محمدجواد به نشانى 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى احمد جعفرى هرندى 
به طرفیت آقاى مسلم حسین زاده کوچه باغى به خواسته مطالبه مبلغ 108/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره (9518/270469- 12 به تاریخ 96/06/20) عهده بانک ملى شهید 
نیکبخت اصفهان به انضمام مطل ق خســارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور 
گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف و 
بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شــعبه ارائه ننموده، لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجــارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/762/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 282885 یوسف زاده- قاضى شعبه 20 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/449
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710420352400252 شــماره پرونده: 9209980352401177 شماره بایگانى 
شــعبه: 921267 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9309970352400509 محکوم علیه 1- مصطفى فیض دولت آبادى فرزند على جان نشــانى: 
شاهین شهر سایت موتورخانه 2 پالك 305، 2- امیرســعید اباذریان فرزند حسین نشانى: مجهول 
المکان 3- امیرحسام کریمى فرزند منصور نشانى: خ آپادانا دوم ك بهمن ب آزادى پ 33، 4- حسین 
طهماســبى فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به 1- مستنداً به مواد 249 و 
313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک، خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 260 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
خسارات دادرسى و حق الوکاله بمیزان مقرره قانونى و تأخیر تأدیه از تاریخ 92/04/20 چک لغایت 
تاریخ اجراى رأى در حــق خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه نشــانى: میدان بزرگمهر خ بزرگمهر 
ك ابشار سرپرســتى ثامن محکوم مى نماید. رأى صادره در خصوص آقاى مصطفى فیض دولت 
آبادى و امیرحسام کریمى و درخصوص سایرین غیابى اســت 2- پرداخت نیم عشر حق االجرا در 
حق صندوق دولت. مشخصات وکیل محکوم له: شهزاد احمدى دارانى فرزند محمدحسین نشانى: 

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- خ توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 
سوم واحد 15. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع 
قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 282992 رئیســى- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى  شهرستان اصفهان /8/450
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795900610 شــماره پرونده: 9709986795900113 شماره بایگانى 
شعبه: 970113 خواهان: شرکت حمل و نقل کاالى رهنورد سیمان سپاهان با مدیریت عاملى آقاى 
علیرضا ایتى با وکالت خانم ســعیده رحیمى فرزند روزعلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- کوهپایه- ســجزى- خیابان شهید خرازى خیابان سرچشــمه بن بست قائم پالك 35 
کدپستى 81395/35 خواندگان: 1- منصور چهارده معصومى 2- زهرا تاجیک فرزند کرم 3- ایمان 
احمدى همگى به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک به تاریخ 97/6/6 شعبه 29 
شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 970113 مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا: درخصوص دعواى شرکت حمل و نقل کاالى رهنورد سیمان سپاهان با مدیریت 
عاملى آقاى علیرضا ایتى با وکالت خانم سعیده رحیمى به طرفیت 1. آقاى منصور چهارده معصومى 
2. خانم زهرا تاجیک فرزند کرم 3. آقاى ایمان احمدى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
موضوع 3 فقره فقره چک به شماره 542941/54- 96/8/6 ســى میلیون ریال و 542940/17- 
96/8/6 بیست میلیون ریال و 542942/40- 96/8/6 صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى ماده 
هفتاد در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچ گونه دلیل و مدرك و دفاع موجهى درخصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر پرداخت این بود برائت و ذمه خویش عمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز 
و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 519- 515- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4/752/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ه به شرح فوق 
تا زمان اجراى حکم براساس اخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 282976 شعبه 29 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/451
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794400399 شــماره پرونده: 9609986794401669 شماره بایگانى 
شعبه: 961673 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794400372 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9709976794400799 محکوم علیه مرتضــى یعقوبى همگینى فرزند 
شکراله محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60/250/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 833/120 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
مورخ 96/12/10 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له على عمرانى فرزند اسداله نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ مرداویج- جنب استخر  پرواز و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 282977 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /8/452
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710420352200322 شــماره پرونــده: 9709980352200221 شــماره 
بایگانى شــعبه: 970239 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره  دادنامه غیابى 
9709970352201031 محکوم علیه اشکان على حســینى فرد فرزند جهانگیر نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
6/838/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 6/820/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (1397/3/2) تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق محکوم له مسعود ابوطالبى 
شاپورآبادى فرزند عباس نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ وحید- ك 
ش میرلوحى- پ 8. ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم بــه بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 
میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- 
خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م 
الف: 282967 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/453

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976793501346 شــماره پرونده: 9709986793500551 شماره بایگانى 
شعبه: 970555 خواهان: ســید جالل داودالحسینى فرزند سید جواد به نشــانى استان اصفهان- 
شهرســتان اصفهان- اصفهان- خیابان برازنده- کوى 26- کوى شقایق 2- مجتمع باران- ط 4. 
خوانده کیامرث امانى چالشترى فرزند فرامر ز به نشانى خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى شــورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شــوراى حل اختالف. در خصوص دعوى آقاى ســید جالل داودالحسینى به طرفیت 
آقاى کیامرث امانى چالشترى به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره 
05826513 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و 2/594/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررید چک 
موصوف 92/8/5 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 

الف: 282964 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/454
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970786 جلسه مزایده اى 
در روز دوشنبه مورخ 97/09/19 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به 
در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودروى سوارى پیکان مدل 1381 به رنگ سفید 
یگانه سوز (بنزینى) به شماره موتور 11128146430 و شماره شاسى 81450481 به شماره انتظامى 
341ه45  ایران 43 که توســط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید میتوانند 
به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور واقع در پارکینگ شهر چمگردان دیدن نموده و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را 
ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 288783 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /8/471

اخطار اجرائى
شماره 1115/96 تاریخ 97/07/25 مشخصات محکوم علیه: 1- مژگان على عسگریان فرزند ولى 
ا...  به نشانى کلیشاد – کوى امام صادق کوى ش رضا سعیدى پالك 26 – 2- رسول ایوبى فرزند 
قاسم مجهول المکان– مشــخصات محکوم له : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم ناصرى با 

مدیریت آقاى علیرضا زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پالك 3  محکوم به : بموجب 
رأى شماره 316  تاریخ 97/04/02 حوزه سوم قضایى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( 
راى شماره غیابى تاریخ 97/04/02 شــعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى فالورجان ) که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 85/548/693 ریال بابت قسمتى از وجه 1 فقره چک 
به شماره 662187 مورخ 94/10/16 به انضمام خســارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ 1/069/358 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ صدوپنجاه 
هزار ریال بابت هزینه تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر در 
حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 289429  قاضى شــوراى حل اختالف فالورجان 

شعبه پنجم / 8/472 
اخطار اجرائى

شماره 1116/96 تاریخ 97/07/25 مشخصات محکوم علیه: 1- زینب حسن پور فرزند نوروزعلى 
مجهول المکان 2- جواد یزدى فرزند مصطفى به نشــانى فالورجان ســودرجان خیابان مطهرى 
کوى بوستان 3- حجت اله کریمى فرزند محمدرضا به نشانى فالورجان کلیشاد خ مطهرى جنب 
بانک سپه  مشــخصات محکوم له : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم ناصرى با مدیریت آقاى 
علیرضا زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید بعد از تاالر فرشچیان محکوم به : بموجب 
رأى شماره 315  تاریخ 97/04/02 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( راى 
شماره غیابى تاریخ 97/04/02 شــعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى فالورجان ) که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم اســت پرداخت مبلغ 57/253/635 ریال وجه قســمتى از یک فقره چک به 
شماره 166213 مورخ 93/10/24  بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و تمبر به مبلغ هشتاد 
و شش هزار و پانصد و شصت تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت . ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 

صریحاً اعالم نماید.  م الف 289409  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه پنجم / 8/473 
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
97/08/24 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 188/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 97/09/25 روز یکشنبه ساعت 10صبح 
خواهان: محسن رئیسى نافچى فرزند عبدالرحمان خوانده: بابک مماند فرزند برزو به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ نهصد هزار تومان با خسارت تاخیر درتادیه و هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تســلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت 
نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواســت خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 290476/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل 

اختالف مهردشت/ 8/474
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه(دادگاه عمومى مهردشت). 
یک نوبت حداکثر تا تاریخ 1397/08/24 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن 
جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 189/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 97/09/25 
روز یک شنبه ساعت 9صبح خواهان: ایرج عبدلى عسگرانى فرزند اصغر خوانده: بانک مماند فرزند 
اصغر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان 
با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده 
تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسب دستور دادگاه تعیین و 
به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده 
ابالغ و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم 
رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد 

بود. 290462/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 8/475
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103730407847 شــماره بایگانى شــعبه: 970965 آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى به خانم زهرا کردونى دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى شاهین محمدى به خواسته مطالبه 
اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709983731500926 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف اباد ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/28ساعت 
10:00تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى در دادگاه فوق حاضر گردد 290448/م الف شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف اباد/ 8/476
 حصروراثت

حسین مصرى پور علویجه داراى شناسنامه شماره 90 به شــرح دادخواست به کالسه 346/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کربالئى قاسم 
مصرى بشناســنامه 1275 در تاریخ 1374/05/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على مصرى پور علویجه ش ش 48 ، 2. سکینه مصرى 
پور ش ش 4959 ، 3. فاطمه مصرى پور علویجه ش ش 27 ، 4. ام البنین مصرى پور ش ش 181 ، 
5. شهربانو مصرى پور علویجه ش ش 264  6.رقیه مصرى پور علویجه ش ش 43 7.زهرا مصرى 
پور ش ش 4225 8.حسین مصرى پور ش ش 90 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 290478/م الف رئیس شــعبه دوم حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف مهردشت/ 8/477
 حصروراثت 

آقاى حسینعلى ســلیمانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1 به شــرح دادخواست به کالسه 
1092/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
احمد سلیمانى نجف آبادى بشناسنامه 11416 در تاریخ 1367/06/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خدیجه سلیمانى نجف آبادى ش ش 
21856 ، 2. فاطمه سلیمانى نجف آبادى ش ش 8 ، 3. بتول سلیمانى نجف آبادى ش ش 422 ، 4. 
على سلیمانى نجف آبادى ش ش 1040 ، 5. حسنعلى سلیمانى نجف آبادى ش ش 543 6.حسینعلى 
ســلیمانى نجف آبادى  ش ش 1(فرزندان متوفى)، 7. کبرى رضاى ســلطان نجف آبادى ش ش 
15274 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

289150/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/478
 اخطار اجرایى

به موجب راى شماره 517 تاریخ 97/05/20 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امین صادق اوغلى و آقاى شریفى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به خوندگان متضامنا به پرداخت مبلغ: 49/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3800000 بابت هزینه هاى دادرســى و مبلغ 500/000 ریال بابت نشرآگهى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها 97/03/15 لغایت اجراى کامل دادنامه و 
پرداخت نیم عشر حق االجراء. محکوم له: منصور على دوستى با وکالت مجید محمدى فرزند: حسین 
به نشــانى: امیراباد-خ طالقانى-کوى رحیمى-کد پســتى:8516915419؛ ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 289448/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/479
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 515/97 دادنامه 97/07/26-859 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف اباد خواهان: مهدى محمدى 
نشانى: نجف اباد-جوزدان-خ امام-کوى عدل-پالك 24  وکیل خواهان: مجید محمدى نشانى: 
جوزدان-خ امام- جنب بانک تجارت- پالك 43 خوانده: محمدرضا بابائى نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 745519- 95/12/26 جمعا به مبلغ 43/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى با وکالت اقاى مجید محمدى 
به طرفیت محمدرضا بابائى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 660/000 
ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک 95/12/26 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد. 289459/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد 

8/480/
 ابالغ رأى

دادنامه- تاریخ: 97/08/02 شماره پرونده 702/97 خواهان آقاى  سعید سورانى فرزند یداله نشانى 
امیراباد-ازادگان-فاز2- کوچه وحدت- پالك 1- کدپستى: 8513949564 با وکالت:آقاى مجید 
محمدى خوانده: خانم اعظم ظهرابى جمکرانى فرزند احمد به نشانى: مجهول المکان،  جلسه حوزه 
هفتم  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شــورا با بررسى محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى سعید سورانى به طرفیت 
خوانده: خانم اعظم ظهرابى جمکرانى به خواســته مطالبه 23/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شماره 8918/195116-12 مورخ 96/2/25 عهده بانک ملى ایران و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه  و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده رو نوشت چک  و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى 
شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده اســت لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 307و 309 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 370/000 ریال بابت  هزینه 

هاى دادرسى و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/2/25  لغایت اجراى حکم  در حق خواهان که در اجراى حکم محاسبه خواهد شد محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در محاکم حقوقى شهرســتان نجف 

آباد مى باشد. 289463/م الف، کاظمى - قاضى شوراى حل اختالف گلدشت-نجف اباد/8/481
 اخطار اجرایى

به موجب راى شــماره 392/97 تاریخ 97/05/20 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه شهرام باللى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ صدو سیزده هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/3/2 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى به نشانى: نجف 
اباد-جوزدان-خ امام خمینى- جنب بانک تجارت-طبقه فوقانى-کدپستى: 8585117935؛ ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 289487/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/482

 ابالغ رأى
راى شورا-خواهان:آقاى محسن داشــیان فرزند حسن نشــانى:نجف اباد-فارابى جنوبى-کوى 
احســان-فرعى 3-با وکالت مجید محمدى خوانده:آقاى رضا شاهپورى نشانى: مجهول المکان، 
بتاریخ 97/8/12 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه 721/97 تحت نظراست. شورا با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص 
دادخواست آقاى محســن داشیان فرزند حســن با وکالت آقاى مجید محمدى بطرفیت آقاى رضا 
شاهپورى بخواسته مطالبه مبلغ 20/095/500 ریال وجه یک فقره فاکتور شماره 001-00042-

131 بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل باتوجه به محتویات 
پرونده رونوشت فاکتور مورخ 95/1/1 و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه 
رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده اســت و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در 
الیحه تقدیمى مبنى بر اینکه فاکتور بابت خرید کاال توسط خوانده مى باشد، لذا شورا دعوى خواهان 
را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و نظریه مشورتى شورا 
خوانده را به پرداخت مبلغ 20/095/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ 1/800/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواســت 97/06/26 لغایت اجراى حکم درحق خواهان محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد 

مى باشد. 289493/م الف کاظمى - قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/8/483
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحســین على نقى پور دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده اکبر 
کیماسیان به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 838/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/10/04 ساعت 02:45 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 289561/م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /8/484
 ابالغ اخطاریه ماده 101 

شــماره پرونده: 139604002133000126/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600209 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802133000058 تاریخ صدور: 1397/08/21 بدین وســیله به آقاى رضا پور 
نمازیان فرزند رضا مقیم نجف آباد -خیابان منتظرى شمالى-کوچه شهید حاج اسماعیلى- پالك 
9- کدپســتى: 8514954848 بدهکار پرونده اجرائى کالســه 9600209 که برابر گواهى مامور 
مربوطه ابالغ واقعى اخطاریه در ادرس اعالمى بســتانکار به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى 
شود که در ادامه عملیات اجرایى و طبق گزارش ارزیابى مورخه 97/7/29 کارشناس رسمى تمامت 
ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 988/9 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
ملکى آقاى مهدى معطرى و خانم زهرا انتشارى که بموجب سند شماره 38122 مورخه 94/12/18 
تنظیمى در دفتر اسنادرسمى شماره 199 نجف اباد در رهن مدیریت شعبه بانک مهراقتصاد استان 
اصفهان قرار دارد به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى گردیده است. لذا طبق 
ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اســناد رسمى الزم االجراء چنانچه نســبت به ارزیابى انجام شده 
اعتراض دارید از تاریخ ابالغ این اخطاریه به مدت پنج روز فرصت دارید اعتراض خود را با پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال على الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى به طورکتبى اعالم نمائید تابرابر 
مقررات اقدام گردد درغیراینصورت ارزیابى قطعى اســت و به همان قیمت آگهى مزایده منتشــر 
خواهد شد. الزم به ذکر اســت به اعتراض خارج از مهلت مقرر و یا اعتراضى که فاقد پیوست فیش 
تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 289886/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى 

اسنادرسمى نجف آباد/ 8/485
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد فاضل نجف آبادى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
محسن قریشى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 981/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/10 ساعت 10صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 290444/م الف شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /8/486

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 514/97 دادنامه 97/07/26-858 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف اباد خواهان: مهدى محمدى 
نشانى: نجف اباد-جوزدان-خ امام-کوى عدل-پالك 24  وکیل خواهان: مجید محمدى نشانى: 
جوزدان-خ امام- جنــب بانک تجارت- پالك 43 خوانده: جعفر امیرى تازه آباد نشــانى: مجهول 
المکان، موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 255963- 95/12/20 و 711265- 96/1/15 
جمعا به مبلغ 73/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى 
با وکالت اقاى مجید محمدى به طرفیت جعفر امیرى تازه آباد به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگســترى نجف آباد مى باشد. 289485/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 

شهرستان نجف آباد  /8/487
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000512 مورخ 97/06/31 آقاى محمدعلى اعتمادى 
فر به شماره شناســنامه 386 کدملى 1285418115 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 28/16 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

168- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف شهردارى به نامبرده واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000505 مورخ 97/06/31 آقاى عبدالحمید اعتمادى 
فر به شماره شناســنامه 128 کدملى 1285501136 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 28/16 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
168- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف شهردارى به نامبرده واگذار گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/24  م الف: 277515 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/198
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت / هیات هاى  موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.                                                                                                                           
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000507 مورخ 97/06/31 خانم بتول عشقى به 
شــماره شناســنامه 151 کدملى 1111178488 صادره از فالورجان فرزند مصطفى  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 124/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
25 فرعى از 2703- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است.                                            
ردیف 2- برابر رأى شــماره  139760302023000508 مــورخ 97/06/31 آقاى بهروز مرادى 
قهفرخى  به شــماره شناســنامه 1659 کد ملى 1284734129 صادره از اصفهان فرزند جعفرقلى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب ساختمان به مســاحت 124/73 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 25 فرعى از 2703 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهــان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 97/8/9 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 97/8/24 م الف: 277549 صفائى – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /8/221
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غلظت خون از نظر پزشکى تعریف خاصى 
دارد. بعضى از افراد با دیدن رنگ خون خود 
به اشتباه تصور مى کنند که خونشان غلیظ 
شده است، در صورتى که شــاید خونشان 

تیره باشد. 

چه عواملى باعث ایجاد غلظت 
خون مى شود؟

بخشى از علت ابتال به مشکل غلظت خون، 
زمینه هــاى ارثى و مادرزادى اســت (5 تا 
10 درصد موارد). ولى بیشــترین علت ابتال 
به غلظت خون، وجــود بیمارى هاى ریوى 
و قلبى اســت که باعث کاهش اکسیژن در 
بدن مى شــوند. زمانى که اکسیژن کافى به 
بدن نرسد، براى جبران این کمبود، گلبول 
قرمز بیشترى در بدن ساخته مى شود و این 
امر باعث افزایش غلظــت خون در رگ ها 
مى شود. با کمبود اکسیژن در بدن، هورمونى 
به نام «اریتروپویتین» از کلیه ترشح مى شود 
که این هورمــون، مغز اســتخوان را براى 
ساخت بیشتر گلبول قرمز تحریک مى کند 
تا بتواند کمبود اکسیژن رسانى به بافت هاى 

بدن را با افزایش گلبول قرمز جبران کند.

استرس و تنش هاى عصبى هم عامل بروز 
غلظت خون هستند. اســترس و فشارهاى 
روانى سبب افزایش ترشــح آدرنالین و در 
نتیجه بروز انقباضات عروقى مى شوند. بدین 
ترتیب پالسماى خون به خارج عروق نشت 
کرده و نســبت آن به گلبول قرمز کاهش 
مى یابد. تعریق و اســهال هاى شدید نیز از 
علل بروز غلظت خون موقتى هستند. یکى 
دیگــر از علل مهم غلظت خون، کشــیدن 
سیگار اســت. با مصرف ســیگار، اکسیژن 
رسانى به خون کم شده و غلظت خون ثانویه 

ایجاد مى شود.
در برخى افــراد به طور ارثــى، هموگلوبین 
خونشــان بــه راحتــى اکســیژن را بــه 
بافت ها تحویل نمى دهد که در واقع به آن 
«هموگلوبین غیرطبیعى» گفته مى شود که 
جزو علل نادر غلظت خون محسوب مى شود. 
بیمارى مغز اســتخوان، تومورهاى بدخیم 
کلیوى و کبدى در بزرگساالن، تومورهاى 
مخچه اى در کودکان، فیبروم هاى رحمى در 
زنان، کیست هاى متعدد کلیه، سنگ کلیه و 
انسداد مجارى ادرارى نیز مى توانند غلظت 

خون را سبب شوند.

عالیم غلظت خون چیست؟
1- لب هاى بنفش شده 

وقتى میزان هموگلوبین بدون اکسیژن بیش 
از حد باشد، مخاط  هاى بدن مثل لب به رنگ 
بنفش درمى آیند. انگشتان دست و پا و زیر 
ناخن ها بنفش شده، چشم  ها پرخون و پوست 
صورت نیز بر افروخته مى  شود. با دیدن این 
عالیم ظاهرى مى  توانید نســبت به غلیظ 
شدن خونتان شک کرده و براى تشخیص 

نهایى حتمًا به متخصص مراجعه کنید.
2- سرتان گیج مى  رود

 وقتى غلظت هموگلوبین خون زیاد مى  شود، 
سیالیت، روانى و حرکت خون کم مى شود 
و فرد دچار ســرگیجه و رخوت شده و خون 
دماغ مى  شود. اگر سرگیجه و رخوت بدون 
هیچ دلیل زمینه اى دیگرى سراغ شما بیاید 
و گاه و بى گاه بینى تان هم خون ریزى کند، 
باید نسبت به غلیظ شدن خونتان مشکوك 

شوید.
3- نفس نفس مى  زنید

کسانى که مشکل ریوى دارند، تنگى نفس 
پیدا مى  کننــد و نفس نفــس مى  زنند هم، 
ممکن است به  علت غلظت خون شان دچار 
تشدید این عالیم شده باشند. پس هر تنگى 
نفسى را به حســاب آلرژى یا آلودگى هوا 
نگذارید. گذشــته از این، افرادى که مشکل 
قلبى دارند و تپش قلب پیــدا مى  کنند هم، 

مى  توانند دچار این مشکل باشند.

درمان طبیعى غلظت خون
خوردن آلبالو، آبلیموى ترش، موز، زنجبیل، 
زیره و جعفرى از درمانگران این مشکل 
هستند.  پیاز خام سفید، آلو، آویشن، انار، 
تمبر هندى و خیار، خرما، خرقه، چوبه، 
چغندر، جین سینگ و ترشک (رومکس)، 

خون را تصفیه مى کند.

 خوردن هر نوع ماده غذایى سنگین، چرب و تند قبل از خواب منجر به بروز مشکالتى 
مانند اختالالت خواب در طول شب یا بى خوابى مى شود. اما تعدادى از موادغذایى 
از جمله سیب سرشار از آنتى اکسیدان هاى پلى فنول، ویتامین ها و مواد معدنى بوده 
که فاقد چربى است و عالوه بر رفع گرسنگى آخر شب، مى تواند به کیفیت خواب 

نیز کمک کند.
سیب منبع خوبى از ویتامین C، ویتامین B6 و پتاسیم است که مى تواند باعث بهبود 
خواب شبانه شود. ویتامین C در کاهش فشار خون باال و قند خون مؤثر است و تنفس 
را بهبود مى بخشد، به طورى که به آرامش و نفس کشیدن درست در زمان خواب 
کمک مى کند. پتاسیم نیز به عنوان یک الکترولیت (ماده شیمیایى) عمل مى کند و با 
هدایت سیگنال هاى الکتریکى در سرتاسر بدن، به حفظ ضربان منظم قلب و انجام 
انتقاالت عصبى کمک مى کند و باعث حفظ آرامش و بهبود خواب مى شود. همچنین 
ویتامین B6 با افزایش آزاد کردن انتقال دهنده سروتونین که تسکین دهنده خلق و 

خو به حساب مى آید، باعث کاهش استرس و بهبود خواب مى شود.
■■■

پلى فنول هاى موجود در سیب نیز  نوعى آنتى اکسیدان است که به طور عمده در 
پوست سیب وجود دارد. به طورى که آب سیب یا دیگر فرآورده هاى گوناگون این 
میوه که از سیب بدون پوست استفاده شده، پلى فنول هاى یکسانى با سیب کامل 
را ندارد. یکى از این پلى فنول هاى موجود در سیب «کوئرستین» بوده که به تنظیم 
تجزیه کربوهیــدرات ها و کاهش قند خون کمک مى کنــد. همچنین با پردازش 
آهسته موادغذایى، مانع از افزایش قند خون و انرژى مضاعف در آخر شب مى شود.  

■■■
تقریبًا 86 درصد از بخش خوراکى یک ســیب متوســط از آب تشکیل شده است. 
یک ســیب متوســط همچنین 15 درصد از فیبر مصرفى روزانه را شامل مى شود 
که حجمى مورد نیاز براى فراهم کردن حس ســیرى در زمان خواب اســت. فیبر 
نامحلول موجود در سیب، به حفظ آب آن در روده ها کمک مى کند و مانع از احساس 
نیاز به دفع ادرار در طول شب خواهد شــد. همچنین در فرایند گوارش و هضم نیز 
تأثیر مثبت دارد. از طرفى فیبر محلول در ســیب نیز توسط بدن تجزیه مى شود و 
با کاهش ســطح کلســترول، به گردش خون بهتر و افزایش کیفیت خواب کمک 

مى کند.

بحث ما مسئله کمبود اعتماد به نفس است. یعنى وقتى نگاه منفى در 
تمام امور روزانه  شما جارى است، همیشه منتظر شکست هستید و از 
نظر احساسى، فیزیکى یا روان شناسى ضعیف شده اید. در ادامه چند 

مورد از عالیم کمبود اعتماد به نفس مطرح شده  است.

در جمع راحت نیستند
افرادى که اعتماد به نفس کافى ندارند، در جمع راحت نیســتند. به 
ویژه وقتى دوست و آشنایى براى همراهى ندارند، صحبت کردن در 
جمع براى شان بسیار دشوار است. این افراد سعى مى کنند خود را به 

روش هاى مختلف سرگرم کنند تا از ارتباط با سایرین دورى کنند.

بیهوده موافقت مى کنند
افرادى که اعتماد به نفس کافى ندارند، در بحث ها سریعاً عقب نشینى 
مى کنند. آنها توان متقاعد کردن دیگران را در خود نمى بینند. حتى 
وقتى که واقعاً حق با دیگران نباشد، بیهوده با آنها موافقت مى کنند تا 

نیازى به ادامه  بحث پیش نیاید. 

انتقادپذیر نیستند
انتقاد پذیر باشید. اگر دوستتان در مورد مسئله اى از شما انتقاد کرده 
است، از او نرنجید. سعى  کنید به آن بیاندیشید و در صورت منطقى 
بودن، عیب خود را رفع  کنیــد. از عالیم کمبود اعتماد به نفس، این 

است که فرد مذکور از شنیدن نقد ســایرین آزرده مى شود و در خود 
مى شکند. این افراد با شنیدن نقد عصبانى مى شوند و ناراحتى شان 
روى بقیه  کارهایشان هم اثر مى گذارد. مثًال نقدى که همکارش به 
او وارد کرده  است، باعث بدخلقى او با دوستان و خانواده اش مى شود.

زود تسلیم مى شوند
افرادى که کمبود اعتماد به نفس دارند، قبل از رسیدن به اهداف و 
رؤیاهاى خود تسلیم مى شوند. آنقدر انرژى هاى منفى دارند که رمقى 

برایشان باقى نمى ماند. 

مدام مقایسه مى کنند
از دیگر عالیم کمبود اعتماد به نفس، مقایسه  خود با دیگران است، به 
ویژه مقایسه با افرادى که موفق تر هستند. افرادى که کمبود اعتماد به 
نفس دارند، به جاى اینکه روى مسیر خود تمرکز کنند، مدام نگاهشان 
به دیگران است. مقایسه  کردن با دیگران مسخره ترین کار ممکن

 است. 

اشتباهاتشان را توجیه مى کنند
هر کسى اشتباه مى کند اما کسى که کمبود اعتماد به نفس دارد، مدام 
دلیل تراشى مى کند و براى دیگران توضیح مى دهد. این افراد حتى 
اگر به موفقیت دست پیدا  کنند، باز هم خود را ملزم به توضیح دادن 

به دیگران مى بینند.

مسئولیت را از خود سلب مى کنند
این افراد دیگران را بانــى همه چیز مى دانند، چه خــوب و چه بد؛ 
البته بیشــتر بدى ها را نتیجه  اعمال دیگران مى داننــد. با این کار 
مســئولیت را از خود ســلب مى کنند و از بار پذیرش آن شانه خالى

 مى کنند.

بهانه تراشى مى کنند
از دیگر عالئم کمبود اعتماد به نفس، بهانه تراشــى و دلیل آوردن 
در برابر انتقاد سایرین اســت. فردى که اعتماد به نفس کافى دارد، 
به آرامى به نقد و نظر دیگران گوش مى کند و سر فرصت با بررسى 
و تحلیل آن نقد، تصمیم الزم را بــراى تغییر یا بى اعتنایى مى گیرد 
اما اگر در مقابل انتقاد دیگران ســریعاً شروع به دلیل و بهانه آوردن 
مى کنید، یعنى یکى از عالیم کمبود اعتماد به نفس در شما پیدا شده  
است. در واقع مى خواهید به دیگران ثابت کنید که ارزشمند هستید و 
هیچ وقت اشتباه نمى کنید. در حالى که همه افراد ممکن است اشتباه

 کنند.

به تأیید شدن نیاز دارند
نمى توان همه را راضى نگه  داشــت. اگر کارتان را به بهترین شکل 

ممکــن 
انجــام بدهیــد 

یا حتى درســت ترین 
و منطقى تریــن حــرف 

ممکن را بزنید، باز هم فردى 
پیدا مى شود که با شــما مخالف است. 

متأســفانه افرادى که کمبــود اعتماد به 
نفس دارند، اینطور به قضیه نگاه نمى کنند. 
آنها مدام در پى تأییــد و رضایت دیگران 

هستند.

از پیروزى هایشــان لــذت 
نمى برند

وقتى کمبود اعتماد به نفس داشــته  باشــید، از 
پیروزى هایتــان هــم لــذت نمى بریــد. افرادى 

که این ویژگــى  را دارند، نقش خــود را در تمام وقایع، 
چه مثبت و چــه منفى کمرنــگ مى بیننــد. بنابراین 
قادر نیستند از دســتاوردهاى خودشان لذت ببرند. همه  
موفقیت هاى خود را به پاى شانس مى گذارند و مطمئن 
هستند دفعه  دیگرى در کار نیست و شانس همین یک بار 

در خانه شان را زده  است.

یک متخصص طب ســنتى گفت: رب انار موجب افزایش سیستم 
ایمنى بدن مى شود و بدن را در مقابل انواع بیمارى ها به خصوص 

سرطان ها (سرطان سینه و پروستات) محافظت مى کند.
حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص رب انار اظهار کرد: رب 
انار براى افرادى که فشار خون باال دارند، بسیار مفید است و این 
افراد براى کنترل فشــار خون باید از رب انار ترش استفاده کنند. 
وى افزود: این رب به دلیل وجود «پلى فنول» و «اسید اوالیژیک» 
موجب کاهش کلسترول بد خون شده و از رسوب چربى در عروق 

جلوگیرى مى کند.
وى ادامه داد: رب انار به علت داشــتن ویتامین هــاى A ،B ،C موجب 
افزایش سوخت و ساز بدن شــده در نتیجه کاهش وزن و الغرى را 
به همراه دارد و به علت داشتن ویتامین B3 (نیاسین) براى 
عملکرد بهتر مغز مفید اســت و حافظه را تقویت و از 

آلزایمر جلوگیرى مى کند. 
این متخصص طب ســنتى خاطر نشان کرد: رب 

انار به علت داشــتن ویتامین هاى A ،E ، C خاصیت آنتى اکســیدانى دارد و 
موجب افزایش سیستم ایمنى بدن مى شود و بدن را در مقابل انواع بیمارى ها 

مخصوصاً سرطان ها (سرطان سینه و پروستات ) محافظت مى کند.
وى درباره ســایر خواص این رب تصریح کرد: رب انار موجب تصفیه خون، 
تقویت کبد، کاهــش و کنترل قند خــون، تقویت قلب و عــروق، تقویت و 
جوانسازى پوست و مو، رفع آفت دهان و جوش صورت، کاهش درد مفاصل، 

بهبود کبد چرب و خون سازى مى شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره موارد منع مصرف عنوان کرد: براى 
افرادى که زخم معده، یبوست مزمن، گلو درد، مشکالت ریوى مثل آسم شدید 

دارند، مصرف زیاد آن مضر است.
عظمایى درباره مضرات استفاده رب انار گفت: با وجود اینکه این میوه سرشار از 
ویتامین هاست اما به دلیل وجود آهن در آن دیر هضم است و افراد سرد مزاج 
نباید بیش از حد از رب انار استفاده کنند. وى ادامه داد: خوردن زیاد انار باعث 
سست شدن معده و ایجاد نفخ مى شــود. مصرف رب انار براى افراد مبتال به 

زخم معده و روده مضر است. 
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هیــد 
ســت ترین 

ریــن حــرف 
نید، باز هم فردى 

د که با شــما مخالف است. 
 افرادى که کمبــود اعتماد به 
 اینطور به قضیه نگاه نمى کنند. 
ر پى تأییــد و رضایت دیگران 

یروزى هایشــان لــذت 

د اعتماد به نفس داشــته  باشــید، از 
یتــان هــم لــذت نمى بریــد. افرادى

گــى  را دارند، نقش خــود را در تمام وقایع، 
و چــه منفى کمرنــگ مى بیننــد. بنابراین 
دســتاوردهاى خودشانلذت ببرند. همه   د از
ى خود را به پاى شانس مى گذارند و مطمئن 
ه  دیگرى در کار نیست و شانسهمین یک بار 

ن را زده  است.

عالئم کمبود اعتماد به نفس

 اگر فکر مى کنید دوش گرفتن با آب ســرد 
دیوانگى به نظر مى رســد، افراد بسیارى در 
جهان با شما هم عقیده هســتند اما نتایج 
تحقیقات نشان مى دهند که دوش آب سرد 
مى تواند بــه تقویت قدرت هــاى ذهنى و 

جسمى انسان کمک کند.

روزهاى کمتر بیمارى
طــى فصــول ســرد احتمــال ابتــال به 
ســرماخوردگى و آنفلوآنزا افزایش مى یابد. 
هنگامى که موضوع مبارزه با بیمارى مطرح 
مى شــود، دو رویکرد اصلى مــد نظر قرار 
مى گیرند: پرهیز از تمامى میکروب ها تا حد 
امکان و تقویت سیستم ایمنى براى مواقعى 
که به عنوان مثال مجبور هستید با همکار 
بیمار خود ســاعاتى را در طول روز سپرى 
کنید و هنگامى که موضوع تقویت خطوط 
دفاعى بــدن در برابر میکــروب ها مطرح 
مى شود علم، ســالح جدیدى را در اختیار 
دارد که دوش آب سرد است. نتایج مطالعات 
دانشمندان نشان مى دهد که دوش گرفتن 
با آب سرد مى تواند به کاهش 30 درصدى 
تعداد روزهاى بیمارى کمک کند. در ادامه 
به برخى از فواید دوش گرفتن با آب ســرد 

مى پردازیم.

چربى بدن کمتر
بنابر پژوهش هاى منتشر شــده، پایدارى 
هواى سرد روش ســوخت و ساز چربى در 
بدن را تغییــر مى دهد و در همین راســتا 
چربى زرد ناســالم به چربى قهوه اى تبدیل 
مى شود و کاهش وزن و کاهش چربى را در 
پى دارد. افزون بر ایــن، فرد در آب و هواى 
سرد کالرى هاى بیشــترى مى سوزاند، زیرا 
بدن براى حفظ دمــاى طبیعى خود انرژى 

بیشترى مصرف مى کند. 

انرژى بیشتر
چندى پیش چالشى به نام «سطل آب یخ» 
محبوب شــده بود و اگر از تمامى شــرکت 
کننــدگان در آن پرســش کنیــد، گواهى 
مى دهند که ریختن آب سرد روى سر به واقع 
انسان را بیدار مى کند. این به دلیل آن است 
که هر گونه شــوك به سیستم بدن، ترشح 
«اندورفین»، ماده شیمیایى مسئول احساس 

خوب در مغز را موجب مى شود. یکى از آثار 
اولیه اندورفین، هجوم فورى انرژى اســت 
و دوستداران دوش آب ســرد به این نکته 
اشاره دارند که پس از دوش گرفتن، انرژى 
ایجاد شــده در بدن آنها براى مدت زمان 
بیشــترى دوام مى آورد و بار دیگر بدن گرم 
مى شود. همچنین دوش آب سرد مى تواند به 
کاهش خستگى طوالنى مدت که با سندروم 
خســتگى مزمن توصیف مى شود، کمک

 کند.

تحمل درد باالتر
یکى دیگر از فواید ترشح اندورفین به واسطه 
دوش آب سرد، احســاس درد کمتر است. 
بنابر نتایج تحقیقات، نــه تنها افراد کاهش 
درد جسمى پس از دوش آب سرد را تجربه 
مى کنند، بلکه به افزایش تحمل خود براى 

دردى که احساس مى کنند، اشاره دارند.

کمک به کاهــش اضطراب و 
افسردگى

دوش آب سرد صبحگاهى براى بیشتر افراد، 
دلیل کافى براى افسرده شدن است اما براى 
افرادى که به واقع از افسردگى رنج مى برند، 
انجام این کار مى تواند اثرى مخالف داشته 
باشــد. نتایج مطالعات و پژوهش ها نشان 
مى دهد که آب ســرد مقدار بســیار زیادى 
پیام هاى الکتریکى را از پایانه هاى عصبى 
محیطى به مغز ارســال مى کنــد که این 
شــرایط مى تواند به شــکل گیرى یک اثر 
ضد افسردگى منجر شود. همچنین دوش 
آب ســرد به بهبود کلى خلق و خو، کاهش 

استرس و اضطراب کمک مى کند.

افزایش هوشیارى
دوش آب ســرد مى تواند تمام فواید روانى 
نوشــیدن یک فنجان قهوه صبحگاهى را 
بدون شکل گیرى خشــم، اضطراب و افت 
انرژى، زمانى که اثر کافئین از بین مى رود 
را به همراه داشــته باشــد. دوش آب سرد 
سیستم هاى اضطرارى بدن را فعال مى کند 
و فرد را در حالت آمــاده باش قرار مى دهد. 
دوستداران دوش آب سرد بیان مى کنند که 
پس از انجام این کار، تمرکز و دقت بیشترى 

روى کار خود دارند.

دوش سرد صبحگاهى بگیرید 

یک متخصصط
ایمنى بدن مى
سرطان ها (سر
حیدر عظمایى
براى افراد انار
براىبراى کنت اافراراد
وى افزود: اینر
موجب کاهش ک
جلوگیرى مى کند.
وى ادامه داد: رب انار
افزایش سوختو
به همراه
عم

فواید و مضرات مصرف رب انار

فواید شگفت انگیز مصرف سیب
 قبل از خواب

 خوردن هر نوع ماده غذایى سنگین، چرب و تند قبل از خواب منجر به بروز مشکالتى 

این نشانه ها مى گویند خونتان غلیظ شده است

نفسى را به حســاب آلرژى یا آلودگى هوا 
نگذارید. گذشــته از این، افرادى که مشکل 
قلبى دارند و تپش قلب پیــدا مى  کنند هم، 

مى  توانند دچار این مشکل باشند.

درمان طبیعىغلظت خون
خوردن آلبالو، آبلیموى ترش، موز، زنجبیل، 
زیره و جعفرى از درمانگران این مشکل 
سفید، آلو، آویشن، انار، خام هستند.  پیاز

خیار، خرما، خرقه، چوبه،  تمبر هندى و
چغندر، جین سینگ و ترشک (رومکس)، 

خون را تصفیه مى کند.
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خــداى ســبحان، شــما را بیهــوده نیافریــد و به حــال خود 
وانگذاشت، میان شــما تا بهشــت یا دوزخ، فاصله اندکى جز 
رسیدن مرگ نیست. زندگى کوتاهى که گذشتن لحظه ها 
از آن مى کاهد و مرگ آن را نابود مى کند، سزاوار است که 

موال على (ع)کوتاه مدت باشد.

شصت و هشتمین گردهمایى انجمن فرهنگى 
روابط عمومى هاى اســتان اصفهــان این بار 
با حضور گســترده اعضا و تنى چند از مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى، در دو بخش بازدید از 
امکانات ورزشى باشــگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهن و خــط تولید کارخانــه ذوب آهن 

اصفهان صورت گرفت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان پس از بازدید 
اعضاى انجمن فرهنگــى روابط عمومى هاى 
اســتان اصفهان، در جمع آنــان در تاالر آهن 
حاضر شد و با خیرمقدم گفت: پیروزى انقالب 
اسالمى که ثمره خون شــهیدان است وظیفه 
روابط عمومى ها را در بخــش فرهنگى براى 
حفظ انقالب در سازمان هاى مختلف سنگین تر 

کرده است.
منصور یزدى زاده با اظهار خوشحالى از میزبانى 
اعضاى انجمن فرهنگــى روابط عمومى هاى 
استان اصفهان افزود: هجمه دشمن امروز در 
قالب هاى مختلف تحریم هاى جدید، نظامى، 
اقتصادى و فرهنگى موجب مى شود تا روابط 
عمومى عالوه بــر فعالیت هــاى متمرکز در 
سازمان خود، اهداف باالترى را مدنظر داشته 
باشد تا کارهایى که به نام شیعه ثبت مى شود 
مورد سوءاســتفاده دشــمن قرار نگیرد و در 

حقیقت دشمن شاد نشویم.
وى اظهار امیدوارى کرد ایــن گردهمایى در 

پیشبرد اهداف، مؤثر و مفید باشد.
***

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى هم که مهمان ویژه این گردهمایى 
بود به نقش روابط عمومى در دســتگاه هاى 
مختلف اشاره کرد و گفت: اگر روابط عمومى 
بیانگر تالش و کوشش مجموعه خود است که 
وظیفه مهمى هم هست و باید ُمبلّغ خوبى براى 

سازمان متبوعه باشــد اما به نظر مى رسد باید 
همچون اتوبان دوطرفه عمل کند و تعامالت 

دو سویه با مردم برقرار کند. 
حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: روابط عمومى 
در یک بنگاه یا ســازمان بایــد بتواند مردم و 
مســئوالن را به هــم وصل کند و مســائل، 
پیشــنهادات، انتقادات و... مردم را بشــنود و 
به مســئوالن انتقال دهد و در حقیقت روابط 
عمومى بایــد بیانگر نظرات مــردم به عنوان 
مصرف کنندگان مجموعه اجرایى ســازمان 

باشد. 
وى با بیــان اینکه بر اســاس تصویب برنامه 
پنجم توســعه، طرح ها باید پیوست فرهنگى 
داشته باشــند، گفت: پیوســت فرهنگى باید 
مکمل طرح ها و پــروژه  باشــد و در اینگونه 
همایش ها اگر به فرهنگسازى هم توجه شود 
صرفه جویى بــه ارمغان خواهد داشــت و کار 

فرهنگى نیز نتایج مطلوب خواهد داشت.
فوالدگر در بخش دیگرى از سخنانش به روند 
طى شده در صنعت فوالد کشــور پرداخت و 
افزود: کشورمان از ذخایر معدنى بسیار خوبى 
برخوردار بوده که 60 میلیارد ُتن برآورد شده، 

که نصف آن استخراج شده است. 
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى 

اسالمى با بیان اینکه ما باید به دنبال معادن، 
گردشگرى و... که در کشور مزیت است برویم، 
گفت: از طریق اقتصــاد مقاومتى مى خواهیم 

مسئله اقتصاد نفت محور را حل کنیم.
فوالدگر ادامه داد: ما نتوانســتیم از اکتشــاف 
و اســتخراج مواد معدنى در کشــور به خوبى 

استفاده کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: 1700 هــزار میلیارد 
تومان در کشــور نقدینگى ســرگردان داریم 
که خوب جذب نمى شــود و این ضعف ماست 
که نتوانستیم 20 درصد آن را در تولیداتى که 
مزیت دارند جذب کنیــم. بنابراین اگر صنایع 
معدنى و معــادن وارد بورس شــود نقدینگى 
که بالى جان اقتصاد کشــور اســت برطرف 

خواهد شد.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى، از برنامه جامع فوالد کشور خبر داد و 
گفت: بر اساس برنامه جامع فوالد، میزان تولید 
فوالد کشور در چشم انداز 1404، باید به تولید 

55 میلیون تن فوالد در سال برسیم.
فوالدگر بــا اظهار تأســف از عــدم فعالیت 
پروژه هاى عمرانى و ســاخت و ساز، در کشور 
و استان اذعان کرد: امروز متأسفانه پروژه هاى 
عمرانى، ساختمان و مسکن و... به لطف برخى 

سیاســت هاى غلط، نیمه تعطیل و نیمه فعال 
است و این امر موجب شده است تا فوالد کشور 
که باید در صنعت ساختمان و پروژه ها به کار 
گرفته شود دچار رکود شــده و در نتیجه امروز 
تولید فوالد در کشــور، بیشتر از مصرف فوالد 
در کشور اســت. بنابراین با اولویت تأمین نیاز 
داخلى، مازاد تولید مى تواند به دیگر کشــورها 

صادر شود.
وى اظهار امیــدوارى کرد با عبــور از گردنه 
تحریم ها شاهد فعال شدن پروژه ها و ساخت 
و افزایش مصرف فوالد در کشــور باشیم تا به 
برنامه جامع تولید فوالد در افق 1404، دست 

یابیم.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى همچنین گفت: امید است با تبعیت 
از رهبرى و با انسجام ملى، هماهنگى سه قوه 
و تالش همه مسئوالن و برطرف شدن موانع 
تولید و بهبود محیط کسب و کار، کشور بتواند 

به اهداف توسعه خود دست یابد.
***

همچنیــن در جریان بازدیــد اعضاى انجمن 
فرهنگى روابــط عمومى اســتان اصفهان از 
امکانــات ورزشــى و زمین چمــن «مربى 
پیشکسوت بهرام عاطف»، مدیر روابط عمومى 

و امور بین الملل باشــگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهــن اصفهان به تشــریح فعالیت هاى 
انجام شده پرداخت و گفت: باشگاه فرهنگى- 
ورزشى ذوب آهن اصفهان در سال 47 همزمان 
با احداث کارخانه ذوب آهن، فعالیت ورزشــى 
را با تشــکیل تیم والیبال آغاز کرد و به مرور 
با فعالیت در رشــته هاى مختلف ورزشى، به 

باشگاه تبدیل شد.
محمدمهدى رمضانــى، کار در روابط عمومى 
باشگاه ها را بســیار پراسترس دانست و افزود: 
اصل آن اســت که امروز ورزش نوعى اقتصاد 
براى برندسازى سازمان هاست و در موفقیت 

شرکت ها و سازمان ها نیز مى تواند مؤثر باشد.
وى ادامه داد: باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب 
آهن اصفهان امــروز با حمایــت مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن داراى بیــش از 32 تیم با 
فعالیت 800 ورزشکار در رشته هاى قهرمانى، 
همگانى، حرفه اى و... است که در بخش هاى 
ملى، آسیایى و بین المللى همواره رتبه کسب 

کرده اند.
رمضانى با بیان اینکه این باشگاه چندین سال 
به عنوان باشگاه اخالق مدار در کشور معرفى 
شده اســت، اظهار کرد: باشــگاه فرهنگى- 
ورزشــى ذوب آهن اصفهان بــا دارا بودن ده 

مجموعه و شــش زمین چمن اســتاندارد در 
کشور نمونه اســت و این نشــان از توجه به 
زیرســاخت هاى ورزشــى دارد. این در حالى 
است که باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن 
به بســیارى از ارگان ها هم خدمات ورزشــى 

ارائه مى دهد.
مدیر روابط عمومى و امور بین الملل باشــگاه 
فرهنگى- ورزشــى ذوب آهــن اصفهان به 
فعالیت هــاى بخــش فرهنگى این باشــگاه 
هم اشــاره کرد و گفت: در راستاى مسئولیت 
اجتماعى، باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن 
اصفهان کمپین هاى استفاده از کاالى ایرانى، 
صرفه جویى در مصرف آب و... را در حال آماده 
شــدن دارد و اولین باشــگاه ورزشى به شمار 
مى رود که امکانات ورزشى خود را به خصوص 
در فوالدشــهر، در اختیار مدارس قرار داده و 

بازدید از باشگاه ورزشى را ترویج داده است.
رمضانى خاطرنشــان کرد: طى ســال هاى 
گذشــته، باشــگاه فرهنگى- ورزشى ذوب 
آهن اصفهان هر ســال هفت تا هشت میلیارد 
تومان از محل تأسیسات ورزشى، بازیکنان و... 
درآمدزایى داشته است و با پیشینه بیش از 50 
سال، از بزرگ ترین باشگاه هاى ورزشى کشور 
است. البته ما با احداث مجموعه هاى ورزشى 

هم، 2/5 میلیارد تومان صرفه جویى داشتیم.
وى از یک اقدام قابل تحســین در باشــگاه 
فرهنگى- ورزشى ذوب آهن اصفهان خبر داد 
و گفت: ما در باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب 
آهن اصفهان، اماکنى که احداث مى کنیم را به 
نام پیشکسوتان ورزشــى ذوب آهن همچون 
بهرام عاطف و حسینعلى توصیفیان که در قید 
حیات هستند نامگذارى کرده و از آنان اینگونه 

تجلیل مى کنیم.
مدیر روابط عمومى و امور بین الملل باشــگاه 
فرهنگى- ورزشى ذوب آهن اصفهان نماد این 
باشگاه را نماد عروسکى گانگو اعالم کرد که 

حیوانى آبى است.
رمضانى مى گوید: باشگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهن که داراى تیم ها و رشته هاى مختلف 
فعال ورزشــى در ســطح ملى، بین المللى و... 
است یک باشگاه واقعى است و فقط یک تیم 
ورزشى داشتن، نمى تواند باشگاه به حساب آید.

***
ســید محســن عالمه،  عضو هیئــت علمى 
دانشــگاه اصفهان هــم در ایــن گردهمایى 
بــه تشــریح دیدگاه هــاى ســنتى و نوین 
به روابط عمومــى در دســتگاه هاى اجرایى 

پرداخت.
دبیر انجمن فرهنگى روابط عمومى اســتان 
اصفهان نیز بــا قدردانى از میزبانــى مدیر و 
همکاران روابــط عمومــى ذوب آهن گفت: 
امسال بیست و سومین سالگرد تأسیس انجمن 
فرهنگى روابط عمومى هاى اســتان اصفهان 
اســت که این تشــکل به خوبى حفظ شده و 

افتخاراتى هم کسب کرده است.
ســعیدزاده با بیان اینکه در این مدت در مسیر 
تعالى روابط عمومى ها گام برداشته شد افزود: 
تالش کردیم تا اســتقالل این تشکل را حفظ 

کنیم و بهاى آن را نیز پرداختیم.

در باشگاه فرهنگى- ورزشــى ذوب آهن اصفهان، اماکنى که 
احداث مى شود به نام پیشکسوتان ورزشى ذوب آهن همچون 
بهرام عاطف و حســینعلى توصیفیان که در قید حیات هستند 

نامگذارى شده تا از آنان اینگونه تجلیل شود

برگزارى گردهمایى انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان اصفهان همزمان با بازدید از امکانات ورزشى باشگاه و خط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان 

 مدیرعامل ذوب آهن: وظیفه روابط عمومى ها براى حفظ انقالب سنگین  است

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول و همکف و زیرزمین از مجموعه تجارى 
پاساژ واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.

اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شــماره 4 طبقه همکف مبلغ 3/000/000 ریال، واحد شماره 2 طبقه زیرزمین مبلغ 
1/000/000 ریال، واحد شماره 21 طبقه زیرزمین مبلغ 900/000 ریال مى باشد. سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال به شماره حساب 
0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک ی ا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.) سایر 
اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده اســت. در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات 

به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى یک شنبه 97/09/11 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششم، صد و دهمین جلسه رسمى مورخ 97/07/24 شوراى اسالمى شهر محل 
تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردهاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال 

بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد:100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد مى باشد. 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 97/09/06
تاریخ گشایش اسناد:ساعت15:00روزچهارشنبه مورخ 97/09/07 درمحل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116
www.shahreza.ir   سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

آگهى مزایده
(مرحله اول –  نوبت دوم)

رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

ساسان اکبرزاده


