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راه حلى براى تقویت استخوان هاشرایط خروج اتباع خارجى براى حضور در مراسم اربعینپخش سریال کیانوش عیارى به سال آینده کشیده شدکتاب را برمى دارى و پول را مى گذارى! 21 بار در مورد بازنشسته ها توضیح دادم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا قیمت سکه قدیم و جدید با هم فرق دارد؟

سازمان تأمین اجتماعى را آچار فرانسه مى دانند
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نمى دانم
 عدد 2800 بازنشسته 

براى کجاست؟

«جنجال» حمید هیراد با 3 شاعر

عامل خونگیرى
 مدرسه تاکستان 

انگیزه عاشقانه داشت

5

اتوکام
 بیست و چهارم

 21 آبان در اصفهان
 افتتاح مى شود
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2
با آلزایمرى ها چگونه رفتار کنیـــم؟

 مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان صبح روز شــنبه در نشســت خبرى بیست و 
چهارمین نمایشگاه بین المللى اتوکام اصفهان (کامپیوتر 
و اتوماسیون ادارى، مخابرات، استارتاپ) گفت: این 
نمایشــگاه در روزهاى 21 تا 25 آبان ماه امسال از 
ســاعت 15 تا 21 در اصفهان برگزار مى شود و این 
نمایشگاه که یکى از باسابقه ترین نمایشگاه هاى استان 
اصفهان و حتى کشــور به شــمار مى رود، اکنون جزو 

پرمخاطب ترین نمایشگاه هاى ساالنه شناخته مى شود.
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ثروت سهامداران فوالد مبارکه ثروت سهامداران فوالد مبارکه 22 برابر شد برابر شد
فعل و انفعاالت بازار بورس نشان مى دهدفعل و انفعاالت بازار بورس نشان مى دهد

3

انتقاد نماینده خمینى شهر از نحوه اداره بزرگ ترین سازمان خدمات رسان ایران توسط دولت

روایت حمید گودرزى از یک حمله مجازى 

 گلزار از دستم 
ناراحت شد

مقایسه سامان با ستاره هاى 
پى.اس.جــــــى

چرخابى: مسلمان، 
خودش هم خودش را قبول ندارد
سرمربى ســابق ســپاهان، ایرادات فنى نمازى از مســلمان را به دلیل 
نداشتن تفکرات حرفه اى دانســت و گفت: مسلمان یک بازیکن با سطح 
شعور فوتبالى باال و تکنیک خوب اســت اما متأسفانه نمى خواهد بپذیرد 

یک بازیکن حرفه اى است و باید حرفه اى رفتار کند.
5

سرمربى سابق سپاهان از بازیکن جنجالى ذوب آهن مى گوید

آگهى فراخوان عمومى

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

قابل توجه کلیه مشاورین واجد شــرایط در زمینه هاى مختلف مدیریتى؛ فنى 
مهندسى و خدمات عمومى کسب وکار:

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در راستاى اجرائى نمودن چارچوب 
راه اندازى کلینیک هاى کسب وکار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى نسبت 

به شناسائى مشاورین واجد شرایط اقدام نماید.
پاره اى از اهداف کلینیک:

- نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب وکار به مشاوران و متخصصین 
جهت حل مشکالت بنگاه هاى اقتصادى.

- عارضه یابى وآسیب شناسى مشکالت بنگاه ها و ارائه راه حل مناسب جهت رفع 
آنها.

- ارائه خدمات مشاوره اى تخصصى فنى و مدیریتى در جهت ارتقا و بهبود وضعیت 
بنگاه ها.

- شناسائى و معرفى کارشناسان و متخصصین برجسته به بنگاه هاى کشور.
فرایند راه اندازى کلینیک کسب وکار در استان:

- شناسائى، ارزیابى وصدور گواهى تائید صالحیت مشاوران عضو کلینیک توسط 
شرکت شهرکهاى صنعتى استان

-  انتخاب مدیر واعضاى هیئت مدیره کلینیک با برگزارى انتخابات
- اختصاص بخشى از ســاختمان مرکز خدمات فناورى وکســب وکار به عنوان 

کلینیک بصورت رایگان
- اجراى سیاست هاى حمایتى شــرکت از طریق انعقاد قرارداد با مشاوران عضو 

کلینیک.
عالقه مندان مى توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهى به شــرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري 
امیرکبیر ساختمان شــماره 2 معاونت صنایع کوچک مراجعه و یا از طریق تماس 
با مدیر شهرك فناورى اصفهان با شماره 09133252286 آمادگى خود را اعالم 

نمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دومنوبت اول

حسین ایزدى- سرپرست سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر 

چاپ دوم

سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى 

به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روز چهار شنبه 
مورخ 02 /97/08 به سازمان  مراجعه نمایند.

آدرس : فوالدشهر ، برزن ب ، جنب موسسه آموزش عالى دانشگاه  صنعتى فوالد 
تلفن : 03152631711 و 03152631722

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده 
شرکت

در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه

(ریال)

1
اجاره بها حدود 4500 مترمربع 
عرصه با کاربرى پارك بادى و 
شهربازى در محوطه پارك پرنیان

 مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 80
97/3/29      33/000/00055/000/000

2
اجاره بها حدود 500 مترمربع 

عرصه با کاربرى  کارتینگ موتور 
چهار چرخ ساحلى در محوطه 

پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 84 
97/4/17      10/800/00018/000/000

3
اجاره بها حدود 200 متر مربع 
عرصه با کاربرى یوروبانجى در 

محوطه
 پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 84
97/4/17      6/000/00010/000/000

4
اجاره بها حدود 200 متر مربع 
عرصه با کاربرى اسکیت در 

محوطه
 پارك پرنیان

مزایده 
نوبت دوم

بند 2 شماره 93
97/5/28      4/800/0008/000/000

5
اجاره بها حدود 300 متر مربع 
عرصه با کاربرى پارك بادى در 
محوطه بوستان خلیج فارس

 ( پارك ورودى شهر)

مزایده 
نوبت دوم

بند 2  شماره 96
97/6/04      6/600/00011/000/000

6

اجاره بها تعداد 35 عدد دستگاه 
پایه بنر عمودى

مزایده 
نوبت دوم

بند 1  شماره 93
97/5/28      113/400/000

157/500/000

اجاره بها  3عدد پایه بنر بیلبورد  
22/500/000افقى

9/000/000اجاره بها 2 عدد پایه چهار وجهى
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تناراحتشدناراحت شد ر

مهمترین عامل خطرساز در ابتال به بیمارى آلزایمر، سن است. حتى 
با وجود سایر عوامل خطرساز، بیمارى آلزایمر زود ظاهر نمى شود 
و معموًال در سنین باال عارض مى شود. با این حال، شواهد نشان 

مى دهد که فرایند بیمارى سال ها قبل از بروز عالیم شروع مى شود.

خودش
سرمربى ســابق
نداشتن تفکرات ح
شعور فوتبالى باال
یک بازیکن حرفه

س

5
21

 مدیر
اصفهان
چهارم
و اتو
نما
ســ
نمایشگ
اصفهان
پرمخاط

هس بننمسسممقایسه سامان با ستاره هاى مقایسه سامان با ستاره هاىىهرت
ـىسپى.اس ىسجـ ـىپى.ا ـىىسساس.ج سى.اس. ــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىپ پى.اس.
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قانون ممنوعیــت به کارگیرى بازنشســتگان با هدف 
جوان ســازى کادر مدیریتى کشــور در جلســه علنى 
شهریورماه در مجلس تصویب شــد و به تأیید شوراى 
نگهبان رســید. بعد از تکمیــل فراینــد قانونگذارى، 
گمانه زنى هاى زیادى درباره آمار مصادیق مشمول قانون 
منع به کارگیرى بازنشســتگان مطرح شد، سید احسان 
قاضى زاده هاشمى، نماینده مردم فریمان مجلس گفت: 
«در یکى از دســتگاه ها 2800 نفر مشمول این قانون 
مى شــوند.» همچنین محمدرضا باهنر به کنایه اعالم 
کرد: «بعضى از مــا اینقدر مانده ایم کــه باید حضرت 
عزرائیل به داد برسد و ما را از صندلى مسئولیت جدا کند.»

حاال رئیس سازمان ادارى و استخدامى درباره این صحبت 
محمدرضا باهنر به «خبرآنالین» گفته: «به نظرم بیان 
این نوع اظهار نظرها که طعنه و کنایه به بعضى هاست، 
زیبنده نیست.» جمشــید انصارى درباره صحبت یک 
نماینده مجلس که گفته 2800 بازنشســته فقط در یک 
دســتگاه وجود دارند، گفت: «من نمى دانم منظورشان 
کدام دستگاه اســت. مطلبى از رئیس دیوان محاسبات 
کشور دیدم که او اعالم کرده 170 نفر بازنشسته هستند و 
در یک مورد هم گفته تعداد بازنشسته ها 200 نفرند. حاال 
شاید مرجع اطالعات مجلس متفاوت است، در مجموع 

اگر اطالعاتشان را به ما بدهند بررسى مى کنیم.» 

رئیس اتحادیه طــال و جواهر نوشــت: اختالف قیمت 
ســکه طرح جدید و قدیم در بازار ناشــى از رفتارهاى 
هیجانى خریــداران و باال بودن تقاضا بــراى خرید آن 

است.
آیت محمدولى درباره اختالف قیمت حدود یک میلیون 
تومانى ســکه طرح جدید و قدیم در بازار گفت: اختالف 
قیمت ســکه طرح جدید و قدیم در بــازار به رفتارهاى 
هیجانى خریداران و باال بودن تقاضا براى خرید ســکه 
طرح جدید از ســوى مردم برمى گــردد و دلیل منطقى 

دیگرى ندارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: تنها عامل تقاضا 

مى تواند اختالف نرخ میان سکه طرح جدید و قدیم را در 
بازار رقم بزند، چرا که سکه طرح جدید از نظر وزن، عیار 
و رنگ هیچگونه تفاوتى با سکه طرح قدیم ندارد. تنها 
تفاوت این دو سکه، نقشى اســت که روى این دو سکه 
حک شده است  ولى اینطور در ذهن مصرف کنندگان و 
مردم شکل گرفته که سکه اى که تاریخ ضرب سال 86 

را دارد، خریدارى کنند و سکه طرح قدیم نخرند.
وى تصریــح کرد: تنهــا دلیل این اختــالف قیمت به 
هیجانات بازار برمى گردد و دلیل دیگرى نمى توان براى 
آن متصور بود و افزایش تقاضــا، قیمت و اختالف آن با 

سکه طرح قدیم را رقم زده است.

نمى دانم عدد 2800 بازنشسته 
براى کجاست؟

چرا قیمت سکه قدیم و جدید 
با هم فرق دارد؟

نقل قول از رهبر انقالب 
FATF در مورد

  فارس| سـخنگوى جامعـه روحانیت مبـارز از 
پاسخ رهبر انقالب به آیت ا... مکارم شـیرازى در جریان 
سئوالى در مورد الیحه مبارزه با تأمین مالى تروریسم خبر 
داد. حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحى مقدم 
اظهار کرد: حضرت آیـت ا... مکارم شـیرازى در دیدارى 
که در مشـهد با رهبر انقالب داشـتند نظر خودشان را در 
این موارد مطرح مى کنند و از حضرت آقا سئوال مى کنند 
که نظر خود شما چیسـت؟ مقام معظم رهبرى در جواب 
مى فرمایند «من اینها را دیدم. خودم به جمع بندى نرسیدم 

و چون به جمع بندى نرسیدم نظر خاصى ندارم». 

آیت ا... جنتى استعفا نکرده
درحالـى کـه برخـى سـایت هاى    نامه نیوز |
خبرى و بسیارى دیگر از کانال هاى تلگرامى پرمخاطب 
شایعه کناره گیرى آیت ا... احمد جنتى از دبیرى شوراى 
نگهبان را منتشر کرده بودند و نوشته بودند حجت االسالم 
والمسـلمین ابوترابى فرد که به تازگى جانشـین آیت ا... 
جنتى در پسـت امامت موقت جمعه تهران شـده است، 
این مسئولیت را بر عهده مى گیرد، عباسعلى کدخدایى، 
سخنگوى شوراى نگهبان این خبر را تکذیب کرد وگفت: 

هیچ تغییرى در شوراى نگهبان رخ نمى دهد.

CFT موافقان و مخالفان
یک عضو هیئت رئیسـه مجلس شوراى    ایلنا |
 CFT اسـالمى رأى تعـدادى از نمایندگان را بـه الیحه
منتشـر کرد. علیرضا رحیمى در حساب شخصى خود در 
توییتر نوشـت: از 12 عضو هیئت رئیسه مجلس، هشت 
عضو موافق و چهـار عضو مخالف الیحـه CFT بودند. 
از 17 روحانى مجلس، 12 نفر مخالـف و پنج نفر موافق 

الیحه CFT بودند.

بازداشت عکاسان شیرازى 
  ایرنا| دادسـتان عمومى و انقالب شیراز گفت: 
تعدادى از عکاسان شـیرازى به دلیل انتشار عکس هاى 
نامناسب در صفحه هاى اینستاگرام خود در بازداشت به 
سر مى برند. على صالحى افزود: صفحات اینستاگرام این 
افراد نیز به دلیل تشـویق مردم به فسـاد و فحشا مسدود 
شد.  رصد شبکه هاى اجتماعى نشـان مى دهد برخى از 
صفحات بسته شده، عکس هاى موسـوم به مدلینگ را 

منتشر کرده بودند.

اعتراض استادان به سیگار و 
بدحجابى

  فارس| 118 نفر از اسـاتید دانشـگاه تهران در 
نامه سرگشـاده اى به محمـود نیلى احمدآبـادى، رئیس 
این دانشگاه نسبت به شـیوع بدحجابى، مصرف سیگار 
و دخانیات و عدم رعایت احکام اسالمى در این دانشگاه  
اعتراض کردند و خواسـتار برخورد با هنجارشکنى هاى 

موجود شدند.

همچنان ممنوع
رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: هیچ    تسنیم|
دستگاه و نهاد دولتى یا مجموعه اى که از بودجه بیت المال 
اسـتفاده مى کند، اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد. سردار 
کمال هادیانفـر گفت: این ممنوعیت بـه خصوص براى 
دستگاه ها، سـازمان ها و نهادهایى که اسناد طبقه بندى 

شده دارند داراى اهمیت خاصى است.

بعد از 13 آبان
   خبر آنالین | صادق زیبـاکالم درباره وضعیت 
کشـور بعـد از 13 آبان که بـه ادعـاى آمریـکا دورجدید 
تحریم ها آغاز مى شـود گفت: بعد از 13 آبان اوضاع بهتر 
خواهد شـد براى اینکه االن هر چیزى هست نگرانى از 
همان 13 آبان است. همه منتظر هستند ببینند بعد از 13 
آبان چه اتفاقـى خواهد افتاد. مثًال دالر چند خواهد شـد، 
حاال وقتى 13 آبان برسد و نهایتاً اتفاق خاصى نیافتد که 
معتقدم اتفاق خاصى نخواهد افتاد ایـن اثر روانى از روى 

جامعه بر داشته خواهد شد.

خبرخوان
دختر شجریان

 کنسرت مى گذارد
گروه موســیقى «شــهرزاد» در    ایلنا |
گوتنبرگ آلمان و استکهلم ســوئد به اجراى 
برنامه مى پــردازد. این گــروه 30 نوامبر (نهم 
آذر) همــراه با مژگان شــجریان در گوتنبرگ 
به اجراى برنامه مى پردازد. مژگان شــجریان 
فرزند اســتاد آواز ایران، محمدرضا شجریان 
اســت. او فارغ التحصیل موســیقى ایرانى در 
مقطع لیسانس اســت و عالوه بر موسیقى در 
زمینه  نقاشى نیز فعالیت دارد. این خواننده براى 
نخستین بار است که با گروه «شهرزاد» روى 

صحنه مى رود.

محکومیت پزشک محتکر 
  میزان | اولین متهم دادگاه مفسدین و 
اخاللگران نظام اقتصادى در استان فارس به 
12 ســال حبس، جریمه نقدى و محرومیت از 
اشتغال به داروسازى محکوم شد. دکتر نصیر 
کاظمى کــه تنها متهم این پرونده اســت روز
 4 شهریور ماه 1397 و در پى کشف انبار دارو 
متعلق به وى در شهرســتان نورآباد ممســنى 
دستگیر شد و در روز 15 مهر ماه به اتهام اخالل 
در امر توزیع مایحتاج عمومى از طریق احتکار 
عمده شیر خشــک و دارو به ارزش 41 میلیارد 
و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه 

محکوم شد.

جلسه مسئوالن دولتى 
زیر جسد قوچ!

   خبر آنالین | روزنامــه «خراســان» 
با انتشار تصویرى از جلســه فرماندار، معاون 
اســتاندار و مدیــر کل منابع طبیعى اســتان 
مازنــدران و همچنین رئیــس انجمن صنفى 
مرتعداران که طى روزهاى اخیر در این استان 
برگزار شده است، نوشت: در تصویر، جسد یک 
«قوچ» به چشم مى خورد که به شکل سفره اى 
بر دیوار چسبانده شده و در پیش زمینه، عکس 
یادگارى مسئوالن مذکور خودنمایى مى کند. 
این تصویر انتقاد کاربران شبکه هاى اجتماعى 
را به دنبال داشــته اســت. کاربرى نوشــته: 
«احتماًال اون چیزى که به دیوار چســبوندن 
هم در راســتاى حفاظت از محیط زیســته!» 
کاربر دیگرى نوشته: «مسئوالن اول خودشون 
توصیه هــا رو عمل کنن، بعد از مــردم انتظار 

داشته باشند.»

زندگى کف خیابان
فرماندار سرپل ذهاب گفت: حدود    ایلنا |
30 درصد مستأجران خانه هاى تخریبى شهرى 
در کرمانشاه کف خیابان زندگى مى کنند، به این 
معنا که هنوز در اسکان موقت به سر مى برند و 

در چادر و کانکس هستند.

خشکسالى، 30 ساله است؟
«خشکسالى در ایران دوره هاى    بهار |
30 یا 20 ســاله دارد و بعد از گذر از این دوره، 
کشــور به ترســالى مى رســد.» این از جمله 
ادعاهایى اســت که چند وقت یکبار در فضاى 
مجازى و حتى برخى رسانه ها مطرح مى شود 
اما رئیس سازمان هواشناسى کشور آن را «غیر 
علمى» مى داند و مى گوید: متأ سفانه در کشور 
ما برخى به جــاى پذیرش شــرایط کم آبى و 
سازگارى با اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، 

این نظرات غیرعلمى را مطرح مى کنند.

ذائقه ها شیرین شده 
  ایسنا| نماینده اداره کل نظارت بر مواد 
غذایى و آشامیدنى سازمان غذا و دارو، گرایش 
ذائقه ایرانى ها به سمت مواد غذایى شیرین را 
خطرناك دانست و گفت: این موضوع مى تواند 

زنگ خطرى براى افزایش چاقى باشد.

سید محمد جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر در مجلس 
شــوراى اســالمى در گفتگو با «افکارنیوز» با اشاره به 
مشکالت بیمه شدگان تأمین اجتماعى و سهم کارفرما 
در پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعى، گفت: 
کارفرما طبق قانون حق بیمه را پرداخت مى کند اما دولت 
همواره از پرداخت سهم بیمه طفره مى رود و جالب اینکه 
اگر کارفرما لیست بیمه نیروهاى خود را دیر ارسال کند، 
جریمه مى شود ولى دولت از بابت ندادن حق بیمه جریمه 

نمى شود.
وى با طرح این سئوال که چطور دولت حق بیمه تأمین 
اجتماعى را پرداخت نمى کند، جریمه نمى شود، افزود: به 
دلیل همین پرداخت نکردن حق بیمه، دولت همیشه به 

سازمان تأمین اجتماعى بدهکار است.
عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس تأکید کرد: 
با اینکه کارفرما بیشترین سهم را در پرداخت حق بیمه 
دارد اما متأســفانه هیچگونه تصمیم گیرى در سازمان 
تأمین اجتماعى ندارد و دولت با آنکه حق بیمه را پرداخت 

نمى کند همواره در این سازمان نفوذ دارد.
ابطحى با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعى باید مستقل 
باشــد تا دولتى ها در آن نفوذ نکننــد، گفت: دولت این 
سازمان را مثل آچار فرانسه مى داند و هر وقت خواست 
از بودجه آن به بخش هاى دیگر مى دهد و هر فردى را 
بخواهند در این سازمان و شرکت هاى وابسته آن نصب 

مى کنند.
وى با اشــاره به نتیجه نفوذ دولت در ســازمان تأمین 
اجتماعــى و شــرکت هاى وابســته آن گفــت: مثًال 
دولتى ها در شرکت شستا براى هر فردى که بخواهند، 
حکم مدیریت مى زنند و در برخى از موارد مى بینیم که 
حتى آقازاده هاى بى تجربه و جوان، مدیر یک مجموعه 

بزرگ مى شوند.

ابطحى با تأکید بر مستقل شدن سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: این ســازمان باید توسط کســانى که حق بیمه 
پرداخت مى کنند، اداره شــود در حالى که دولت آن را 
اداره مى کند و هر کارى مى خواهد با این سازمان انجام 

مى دهد.

وى گفت: در حال حاضر چون دولتى ها در سازمان تأمین 
اجتماعى نفوذ دارند این سازمان نه حامى کارفرماست نه 
حامى کارگر بلکه صرفًا دنبــال جریمه و افزایش درآمد 

براى جبران ناکارآمدى خودش است.
عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس گفت: در 

حوزه هــاى انتخابیه مراجعات متعــددى داریم که این 
ســازمان در موارد متعدد، به دلیل پرداخت با تأخیر حق 
بیمه، بیمه را قطع مى کند. مثًال همین اخیراً بیمه 12 هزار 
قالیباف از سوى ســازمان تأمین اجتماعى قطع شد که 

تعدادى از آنها در استان اصفهان هستند. 

انتقاد نماینده خمینى شهر از نحوه اداره بزرگ ترین سازمان خدمات رسان ایران توسط دولت

سازمان تأمین اجتماعى را آچار فرانسه مى دانند

بنا بر آخرین اعالم سرپرست سازمان اورژانس کشور، 
از نیمه شــهریور ماه تا 17 مهر، 768 نفر بر اثر مصرف 
مشــروب الکلى تقلبى حاوى متانول در اســتان هاى 
البرز، تهران، مرکزى، فــارس، کهگیلویه و بویراحمد، 
هرمزگان، خراسان شــمالى و قزوین دچار مسمومیت 
شــدند. از این تعداد، 170 نفر کلیه هاي خود را از دست 

دادند، 16 نفر نابینا شدند و 69 نفر جان باختند.
کم سن ترین فرد در میان مسمومان، دو پسر نوجوان 12 
ساله از استان هاي البرز و خراسان شمالی و مسن ترین 
فرد، مرد 65 ســاله از اســتان هرمزگان بوده است. از 
مجموع متوفیان هم 62 نفر مرد و هفت نفر زن بوده اند 
و کم سن ترین متوفی، یک زن 19 ساله از استان البرز 

و مسن ترین هم یک مرد 57 ســاله از استان هرمزگان 
است.

این تعداد قربانی بر اثر مصرف انشــعاب یک محموله 
در مســیر توزیع، طی یک دهه اخیر بی ســابقه بوده و 
علت باال بودن آمار قربانیان را هم باید در نحوه فعالیت 
تولید کنندگان جستجو کرد. آنچنانکه مأ موران انتظامی 
در اولین روز پس از اعالم علنی اولین تعداد قربانیان خبر 
دادند، این محموله مشروب الکلی حاوي متانول، توسط 
یک زن و شوهر ساکن اســتان هرمزگان تولید شده و 
محموله تولید شــده در آن حد حجیم بوده که در مسیر 
توزیع در هشت اســتان، این تعداد مسمومیت را ایجاد 

کرده است.

براى اولین بار در خاورمیانه یک کتابفروشى 24 ساعته 
بدون فروشنده در شهر دبى بر مبناى اعتماد به مشترى 
افتتاح شده که بازیدکنندگان از این کتابفروشى مى توانند 
هر کتابى که خواستند بردارند و پول آن را در صندوقى 
که بر روى آن «صندوق اعتماد» نوشته شده و در خارج 

از کتابفروشى نصب شده بیاندازند.
این کتابفروشــى که «قهرمان کتاب» نام دارد از ایده  
خالقانه یک تاجر اماراتى نشــأت گرفته که عالقه اش 
به کتاب و کتابخوانى به ایجاد پروژه هایى شبیه به این، 
که در نوع خود بى نظیر اســت منجر شده است. او گفته 
که به مشترى هاى خود اعتماد و اطمینان دارد و نیازى 
به استخدام فروشــنده براى کتابفروشى اش احساس 

نمى کند.
این کتابفروشــى بیش از 20 هزار کتاب را به زبان هاى 
مختلف اعم از انگلیســى، عربى، فرانســوى، روسى، 
اسپانیایى و چینى در بر مى گیرد. قیمت هاى کتاب ها با 
برچسب سبز یا زرد روى آنها چسبانده شده که بین 10 

تا 20 درهم است.
 به گفته  صاحب این کتابفروشــى بیــش از هزار کتاب 
هــر روز در ایــن کتابفروشــى به فروش مى رســد و 
با اســتقبال خوبى از ســوى گروه هاى مختلف سنى 
روبه رو بوده تا جایى که قرار اســت شعبه هاى دیگرى 
از کتاب فروشــى هاى بدون فروشــنده در سراسر دبى 

ایجاد شود.

بچه هاى 12 ساله در بین مسمومان الکلى اخیر

کتاب را برمى دارى و پول را مى گذارى!

«شاخص گذرنامه هنلى» براى سال 2018 حاکى از آن است که 
گذرنامه ژاپنى معتبرترین یا نیرومندترین گذرنامه در جهان است 
و دارندگان این گذرنامه با کمترین محدودیت و نیاز به اخذ روادید 
قادر به سفر به  بیشترین تعداد کشــورهاى جهان هستند. پس از 
ژاپن با 190 امتیاز، ســنگاپور با 189 امتیاز در رده دوم، فرانســه، 
آلمان و کره جنوبى با 188 امتیاز در رده ســوم و دانمارك، فنالند، 
ایتالیا، اسپانیا و سوئد با 187 امتیاز در رده چهارم جهانى قرار دارند. 
بریتانیا و ایاالت متحده با کســب 186 امتیــاز در رده پنجم جاى 

گرفته اند.

گذرنامه هاى جمهــورى دموکراتیک کنگو و ایــران با 43 امتیاز 
مشترکًا رده 98 از 106 رده را در اختیار دارند. رده ایران در مقایسه با 
سال گذشته دچار افت شده است. ایران در سال 2017 با سریالنکا و 
بنگالدش در رده 95 قرار داشت. پس از ایران کشورهاى سریالنکا، 
اتیوپى، کره شمالى، بنگالدش، لبنان، لیبى، نپال، سودان، اریتره، 
فلسطین، یمن، پاکستان، ســومالى، سوریه، عراق و پاکستان قرار 

گرفته اند. 
سومالى و سوریه با 32 امتیاز در رده 105 و افغانستان و عراق با 30 

امتیاز در رده 106 قرار گرفته اند.

اعتبار پاسپورت ایرانى کمتر شد

مشاور شــهردار اســبق تهران در واکنش به شایعات 
برخى کانال هاى تلگرامى درباره صدور حکم بازداشت 
براى محمدباقر قالیباف و خــروج او از ایران به مقصد 
هامبورگ در روز چهارشنبه گفت: کامًال روشن است که 
این نوع خبرها  کذب است و نیاز به راستى آزمایى ندارد. 

براى قالیباف حکم بازداشــت صادر شود اما او بلند مى 
شــود و به هامبورگ مى رود؟ چنین چیزى باورکردنى

 است؟ 
به گزارش «خبرآنالین»، حســین قربانــزاده با بیان 
اینکه ما شــنبه (دیروز) با آقاى قالیباف جلســه داریم، 
تأکید کرد: روشــن اســت که آقاى قالیباف کجاست، 
دارد چه کار مى کند و کارش چیســت. مشاور شهردار 
اســبق تهران اظهار کرد: پنج شــنبه شــب گذشــته 
همدان بود، یک شنبه شب(امشــب) در دانشگاه امام 
صادق سخنرانى دارد بنابراین روشــن است و چه باید

 بگویم.
برخى کانال هاى تلگرامى ضد انقــالب خبر از صدور 
حکم بازداشــت محمدباقر قالیباف بــه اتهام تخلفات 
میلیاردى و فساد  فراگیر در شهردارى دادند که این خبر 

تکذیب شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قزوین در پاسخ 
به این پرســش که آیا انگیزه فردى که به عنوان مأمور 
هالل احمر در مدرسه اى دخترانه در شهرستان تاکستان 
حاضر شده و با سرنگ مشــترك از دانش آموزان تست 
خون گرفته، مشخص شده اســت یا خیر؟ اظهار کرد: 
این فرد در اختیار مراجع قضائى و انتظامى است و به ما 
مطلبى اعالم نشده اما احتماًال انگیزه این فرد عاشقانه 

بوده است.

حسن آصفى در گفتگو با «تســنیم» با بیان اینکه فرد 
مزبور به بیمارى دیابت مبتال بوده و دستگاه تست قند 
خون نیز براى خود او بوده است، گفت: این فرد که 18 
الى 19 سال دارد، با همان دســتگاه تست قند خون به 

مدرسه رفته و یکسرى آزمایش قند خون گرفته است.
وى تأکید کرد: متأسفانه یک  مقدار مدیر و ناظم مدرسه 
اهمال کردند و دادستان هم دستور بازداشت مدیر و ناظم 

مدرسه مزبور را صادر کرده است.

قالیباف بازداشت نشده است

عامل خونگیرى مدرسه تاکستان 
انگیزه عاشقانه داشت
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افزایش 43 درصدى 
دستگیرى سارقان در تیران 

فرمانده انتظامى تیران و کرون از افزایش 43 درصدى 
دسـتگیرى سـارقان در شـش ماهه نخسـت امسال 
در مقایسـه با مدت زمان مشـابه سـال قبـل در این 
شهرستان خبر داد. على صادقى اظهار کرد: با افزایش 
تیم هاى عملیاتى و مشارکت مردم، باندهاى سرقت 
منازل و قطعات خـودرو در تیران و کرون شناسـایى 
و متالشى شـدند. وى گفت: در شـش ماهه نخست 
امسـال در مقایسـه مـدت زمـان مشـابه سـال قبل 
کشفیات سـرقت منازل و اماکن خصوصى، اتومبیل 
و سایر سرقت ها به ترتیب 100 درصد، 28 درصد و 57 

درصد افزایش یافته است.

تحلیف 52 وکیل 
پایه یک دادگسترى 

در آیینـى 52 وکیـل پایه یـک دادگسـترى به جمع 
وکالى استان اصفهان اضافه شدند.

رئیـس کانـون وکالى اسـتان گفـت: آمـوزش و 
به روزرسـانى سـواد وکال و آشـنایى آنها با قوانین و 
ارتقاى کیفى حرفه وکالت، یکى از اولویت هاى مهم 

کانون وکالى استان اصفهان است.
لیال رئیسى با بیان اینکه کانون وکالى استان اصفهان 
با اولویت ارتقاى کیفى فعالیـت وکال، بر فعالیت آنها 
نظارت دارد و عملکرد وکال را ارزیابى مى کند، افزود: 
چنانچه وکیلى دچار تخلف شده باشـد،پس از احراز، 

تخلف وى مورد رسیدگى قضائى قرار مى گیرد.

آغاز طرح آمارگیرى 
مسکن روستایى در اردستان

رئیـس بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمى شهرسـتان 
اردسـتان از آغـاز چهارمین طرح آمارگیرى مسـکن 

روستایى در اردستان خبر داد. 
احمدعلى یزدان پناه اظهار کرد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى به منظور برنامه ریزى امور مربوط به مسکن 
روسـتایى، نیازمنـد آمـار و اطالعـات دقیـق، جامع 
و بهنـگام در رابطـه بـا ویژگى هـاى خاص مسـکن 
روسـتایى و برخى ویژگى هاى اقتصادى و اجتماعى 
مرتبـط بـا سـکونت آبادى هـاى کشـور اسـت. وى 
افزود: در این طرح 16 روسـتاى شهرستان اردستان 
شامل فران، داوران،  همبر، هومسار، نیرآباد، کسوج، 
کچوسنگ، گونیان، جعفرآباد، شیرازان، خشک آباد، 
جنبه، امیران، نیسیان، موغار و تلک آباد دیده شده اند.

نمایش سفالینه هاى
«عباس اکبرى» در ایتالیا 

هفـت اثـر از سـفالینه هـاى فلزفـام کاشـان، دسـت 
ساخته هاى «عباس اکبرى» در نمایشگاه «پنج کشور، 

یک چشم انداز» در ایتالیا به نمایش گذاشته شد.
عباس اکبرى،  عضو هیئت علمى دانشـگاه کاشـان 
اظهار کرد:  سـفال هاى بـه نمایش در آمـده در این 
نمایشگاه در بردارنده لعاب هاى متنوع فلز فام، همراه 
با خطوطى است که من از هفت سـال پیش آنها را با 
به روز کردن گرافیک خطوط سـفال هاى سده هاى 

میانه اسالمى کاشان به کار گرفته ام.

آغاز حمل انبوه ریلى 
محصوالت ذوب آهن 

حمل انبـوه محصـوالت فوالدى شـرکت سـهامى 
ذوب آهـن اصفهـان  از طریـق شـبکه ریلى کشـور 

آغاز شد.
مدیر بخش راه آهن و ترابرى شـرکت سهامى ذوب 
آهن اصفهـان، حمل مـواد اولیـه از مبـادى به ذوب 
آهن را از طریق  روش هاى ریلى و جاده اى دانسـت 
و گفت: انتقال محصـوالت از این شـرکت به بنادر و 
داخل کشور، به جز در مقاطع زمانى محدود آن هم به 
صورت جزئى، بیشـتر از طریق وسایل نقلیه جاده اى 
با کامیون و تریلر بوده است. عباسعلى قیصرى افزود: 
با آغاز فعالیت سـکوى حمل ریلى، محصوالت از 14 
مهر  تاکنون بیـش از 3000 ُتن شـمش صادراتى به 
سمت بندرعباس بارگیرى شده و این روند ادامه دارد.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
خط مونتاژ نخستین و بزرگ ترین کارخانه موتور برقى در 
روزهاى آینده با حضور مدیران ملى و اســتانى در شهرضا 

افتتاح مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: خط تولید کارخانه «کویرموتور» 
با توجه به درخواست بازار، ظرفیت تولید 130 هزار دستگاه 
در ســال را دارد. وى افزود: این موتورها داراى گواهینامه 
استاندارد ملى و مهمتر از آن، با پالك ملى به شهروندان ارائه 
خواهد شــد. صلواتى گفت: از نقاط مثبت این محصوالت 
پاکرو مى توان به شارژ شــدن آن با استفاده از برق شهرى 
اشاره کرد که به ازاى هشت ساعت شارژ، مسافتى نزدیک 

به 50 کیلومتر را طــى مى کند. وى ادامــه داد: باتوجه به 
آلودگى موتورهاى بنزینى که تقریباً معادل شش خودروى 
سوارى است، با جایگزینى هر موتور برقى در واقع مى توان 
به میزان قابل توجهى از آلودگى هوا و صوت شهر را کاهش 
داد. صلواتى افزود: از دیگــر اقدامات معاونت حمل و نقل 
و ترافیک، ایجاد زیرســاخت ها و انجام طراحى و ساخت 
ایستگاه هاى شارژ براى نصب در مناطق مرکزى شهر، به 
منظور تسهیل در استفاده شهروندان از این وسایل پاکرو 
است، همچنین در برنامه هاى بلندمدت مدیریت شهرى، 
ایجاد طرح ممنوعیت تــردد موتورهاى بنزینى در منطقه 

مرکزى و تاریخى شهر است.

مدیر آزادسازى و امالك شهردارى اصفهان گفت: با وجود 
محدودیت هاى مالى شهردارى، آزادسازى امالك در مسیر 

پروژه هاى شهرى به خوبى انجام شده است.
مرتضى افروزى اظهارکرد: آزادســازى امالك در مسیر

 پروژه هاى عمرانى، بر اساس توافق شهردارى و مالکان و با 
اعمال اولویت میان گذرهاى اصلى و فرعى مناطق مختلف 
انجام مى شود و به طور مثال چنانچه از 200 متر زمین، 20 
متر آن در طرح آزادسازى مالک گرفته شود، شهردارى با 
دادن امتیاز ساخت به روى زمین، با مالک به توافق مى رسد.
وى افزود: چنانچه شــهردارى و مالک به توافق نرســند، 
کارشناس رسمى دادگسترى بر نحوه آزادسازى این امالك 

نظر مى دهد، بنابراین هر دو طرف فارغ از سود و زیان، مکلف 
به پذیرش نظر کارشناس دادگسترى هستند.

افروزى با بیان اینکه  بودجه شــهردارى محدود اســت و 
آزادسازى ها نسبت به بودجه ساالنه اولویت بندى مى شود، 
خاطرنشــان کرد: شــهردارى بودجه دولتى براى تأمین 
نقدینگى براى آزادسازى امالك را ندارد، بنابراین ممکن 
است بازه زمانى آزادسازى امالك در مسیر طرح ها به طول 
بیانجامد، البته شهردارى تالش مى کند پس از آزادسازى 
یک خیابــان، چنانچه تنها تملک چند ملــک باقى مانده 
باشد، بازه زمانى آزادســازى امالك باقیمانده را به حداقل 

ممکن برساند.

اولویت بندى آزادسازى امالك 
در مسیر پروژه هاى عمرانى 

راه اندازى کارخانه تولید 
موتورهاى برقى در شهرضا

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مهندســى ره آورد صنعت 
دانش شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 37639 
و شناسه ملى 10260552157 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1397/06/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رســول تیمورى به شماره 
ملى 1286979791 به ســمت بازرس اصلى و اقلیما 
ســلیمانى به شــماره ملى 1287133282 به سمت 
بازرس على البدل براى یک سال مالى انتخاب گردید. 
ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهى به سال 
1396مورد تصویب قرار گرفت .روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر اگهى هاى شرکت انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (267514)

اصفهان تا 2 روز آینده 
بارانى است

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: بارش هــاى پراکنده در اکثر نقاط اســتان 

اصفهان تا دو روز آینده پیش بینى مى شود.
نازنین زهرا سیدان با بیان اینکه بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر فعالیت ســامانه بارشى بر روى 
اکثر مناطق استان اصفهان اســت، اظهار کرد: بر 
این اساس، بارش در اکثر مناطق استان پیش بینى 
مى شود و میزان بارش ها در مناطق غرب و جنوب 

استان از شدت بیشترى برخوردار است.
وى افزود: از امروز تا دوشنبه افزایش ابر، وزش باد 
شدید و تقریبًا شــدید و بارش هاى پراکنده همراه 
با رعد و برق بــراى اکثر مناطق اســتان اصفهان 

پیش بینى مى شود.
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با بیان اینکه وزش باد در اکثر مناطق بین 60 تا 90 
کیلومتر بر ثانیه پیش بینى مى شــود، ادامه داد: این 
باد در مناطق غرب، شمال و جنوب شرق  از شدت 

بیشترى برخوردار است.

شرایط خروج اتباع خارجى 
براى حضور در مراسم اربعین

مدیر کل اموراتباع و مهاجرین خارجى استاندارى 
اصفهان جزئیات و شــرایط خروج اتباع خارجى و 

مهاجران را براى پیاده روى اربعین اعالم کرد.
مهدى سلیمانى اعالم کرد: ثبت نام اتباع خارجى 
مقیم اســتان اصفهان براى سفر به عتبات عالیات 
در ایام اربعین حسینى در 31 دفتر خدمات اقامت و 

اشتغال اتباع خارجى استان آغاز شد.
وى افزود: دو دفتر در شهرستان آران و بیدگل، 15 
دفتر در شهرستان اصفهان، دو دفتر در شهرستان 
برخوار، دو دفتر در شهرستان خمینى شهر، یک دفتر 
در شاهین شهر و میمه، سه دفتر در فالورجان، سه 
دفتر در کاشــان، یک دفتر در مبارکه و دو دفتر در 
نجف آباد کار ثبت نام از متقاضیان را بر عهده خواهند 
داشت. رئیس کارگروه اربعین اتباع خارجى استان 
اعالم کرد: کلیه اتباع خارجى متقاضى تشــرف به 
عتبات عالیــات در ایام اربعین حســینى باید براى 
ثبت نام تــا تاریخ 29مهر به یکــى از دفاتر مذکور 

مراجعه کنند.

سفرگردشگران 7 کشور 
خارجى به اصفهان 

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: گردشگران هفت 
کشور خارجى به اصفهان سفر مى کنند.

رضا ســادات حســینى اظهارکرد: به دنبال ورود 
قطارهاى متعدد گردشگرى به اصفهان در ماه هاى 
اخیر، در این هفته بیست و ششمین قطار گردشگرى 

به اصفهان مى رسد.
وى بیان کرد: این قطار گردشگرى حامل 32 مسافر 
از کشورهاى آمریکا، آلمان، استرالیا، روسیه،  ایتالیا،  

سنگاپور و مالزى است.
مدیر کل راه آهن اصفهان بــا بیان اینکه این قطار 
34 خدمه روسى دارد، اعالم کرد: بیست و ششمین 
قطار گردشگرى صبح روز دوشنبه(فردا) به اصفهان 

وارد مى شود. 
وى با بیان اینکه این قطار گردشگرى از شهرهاى 
مشــهد،  راین، کرمان،  یزد، اصفهان، سعادتشهر، 
شیراز،  اراك، شوش،  شوشــتر،  گرمسار، ورسک و 
تهران گذر مى کند، افزود: در تمام این شــهرها از 
مراکز تاریخى و گردشگرى بازدید به عمل مى آید 

و سپس وارد اصفهان مى شود.

رشد بازار بورس در سال جارى، بر پایه رشد دو گروه فلزات 
اساسى و پتروشیمى بوده است و سایر گروه ها نظیر گروه 
بانکى، سرمایه گذارى، پاالیشى و... در میانه راه، انرژى 
مثبتى را به شــاخص کل تزریق کرده و به نوبت با لیدر 

بعدى جابه جا شده اند.
با این حال، بار اصلى رشد شاخص در این مدت هفت ماهه 
بر دوش گروه فلزات اساسى و خصوصاً نمادهاى فوالدى 
از جمله فوالد مبارکه بوده اســت. رشد پیوسته و منطقى 
فوالد مبارکه در این مدت موجب شده تا بازار سرمایه یکى 

از درخشان ترین سال هاى خود را طى کند.
همبستگى باالى تحرکات شــاخص بورس با تغییرات 
قیمتى سهام فوالد مبارکه دالیل متعددى دارد که اولین 
دلیل آن، سرمایه اسمى هفت هزار و 500 میلیاردى این 
شرکت، به عنوان بزرگ ترین شرکت بورسى و افق روشن 

سودآورى آن در سال جارى بود.
بر همین اساس، اولین حرکت مثبت امسال در بازار سرمایه 
از نماد فوالد مبارکه شــروع شــد و رفته رفته با افزایش 
بازدهى این شرکت، سایر سهام بزرگ و کوچک بازار نیز 

به بازدهى هاى مطلوب رسیدند.
■■■

بر اساس آمارهاى موجود، قیمت سهام فوالد مبارکه در 
ابتداى ســال جارى در حدود 287 تومان بوده و در حال 
حاضر قیمت آن 609 تومان است؛ این یعنى فوالد مبارکه 
توانســته بازدهى 112 درصدى نصیب سهامداران خود 

کند و به احتساب ســود 25 تومانى تقسیم شده، ثروت 
ســهامداران فوالد مبارکه در هفت ماهه اخیر 2/3 برابر 

شده است.
دلیل این رشــد قابل توجه، بهبود شــاخص هاى تولید، 
فروش و سودآورى طى یکســال است. ظرفیت تولیدى 
فوالد مبارکه در این ســال، بارها رکورد زد و با تولید سه 
میلیون و 650 هزار ُتن انواع محصول و عرضه سه میلیون 
و 580 هزار ُتن از این میزان محصوالت به ارزش تقریبى 
ده هزار میلیــارد تومان، رکورد جدیــدى از خود برجاى 

گذاشت.
 از عوامل مهــم تأثیرگذار در رشــد 46 درصدى فروش 

شرکت نســبت به مدت مشابه ســال 96، افزایش 27 
درصدى مقدار فروش محصوالت گرم در سال 97 (عمدتًا 
مربوط به بهره بردارى و افزایش ظرفیت طرح توســعه 
فوالدسازى و نورد پیوسته ســبا از 750 هزار تن به یک 
میلیون و 600 هزار تن) و تختال هاى تولیدى ماشــین 

ریخته گرى شماره 5 است.
از دیگر سو، افزایش قیمت جهانى فوالد و افزایش تقاضا 
در داخل، منجر به رشد قیمت ها در بورس کاال شد که اثر 

مستقیمى بر فروش فوالد مبارکه داشته است.
■■■

امیرحسین نادرى، معاون مالى و اقتصادى شرکت فوالد 

مبارکه در همین رابطه اظهارکرد: افزایش قیمت سهام 
فوالد مبارکه ناشى از تقویت روند سودآورى این شرکت 
بوده و اقبال خریداران به گروه فلزى و فوالد مبارکه، به 

دلیل افزایش سودآورى این شرکت ها بوده است.
وى در ادامه افزود: شــاخص کل بورس از ابتداى امسال 
تاکنون، از رقم 96 هــزار و 425 واحد، به 180 هزار واحد 
رسیده که نشان دهنده رشد 87 درصدى آن است که در 
قیاس با رشد 130 درصدى فوالد، عددى پایین تر را نشان 
مى دهد و عمًال فوالد مبارکه 1/5برابر بازار بازدهى نصیب 

سهامداران خود کرده است.
ارزش بازار 40 هزار میلیارد تومانى فوالد

نادرى در خصوص ارزش بــازار 40 هزار میلیارد تومانى 
فوالد مبارکه نیــز اظهارکرد: ارزش بازار شــرکت هاى 
بورسى متأثر از نگاه سهامداران به مقوله هایى همچون 
ارزش جایگزینى شرکت، ارزش دارایى هاى شرکت و روند 
سودآورى است و در خصوص فوالد مبارکه باید در نظر 
گرفت که جایگزینى کارخانه اى در مقیاس فوالد مبارکه 

با توجه به افزایش قیمت دالر، بسیار مشکل است.
وى در ادامه افزود: مضاف بر این، ارزش سبد بورسى فوالد 
مبارکه در حال حاضر به بیــش از 14 هزار میلیارد تومان 
رسیده که نســبت به بهاى تمام شده آن از قرار پنج هزار 
میلیارد تومان، 180 درصد رشد کرده است و در حقیقت، 
ارزش دارایى هاى بورسى فوالد مبارکه به ازاى هر سهم 

این شرکت برابر با 186 تومان است.

ثروت سهامداران فوالد مبارکه 2 برابر شد

 مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان صبح روز شــنبه در نشســت خبرى بیست و 
چهارمین نمایشگاه بین المللى اتوکام اصفهان (کامپیوتر 
و اتوماســیون ادارى، مخابرات، اســتارتاپ) گفت: این 
نمایشگاه در روزهاى 21 تا 25 آبان ماه امسال از ساعت 
15 تا 21 در اصفهان برگزار مى شود و این نمایشگاه که 
یکى از باسابقه ترین نمایشــگاه هاى استان اصفهان و 
حتى کشور به شمار مى رود، اکنون جزو پرمخاطب ترین 

نمایشگاه هاى ساالنه شناخته مى شود.
على یارمحمدیان افزود: استمرار و نظم در برگزارى یکى 
از مهمترین شاخص هاى این نمایشگاه بوده است. این 
ویژگى حتى در نمایشــگاه الکامپ تهران نیز مشاهده 
نمى شود چرا که نمایشــگاه تهران در برخى دوره ها به 
دلیل تغییر مجرى برگزار کننده و یا تغییر سیاست ها، نظم 

و کیفیت خود را از دست داده است.
وى ادامه داد: به دلیل حضور شرکت هاى 
معتبر و توانمند حوزه IT در اصفهان و بازار 
بسیار خوبى که این استان در اختیار دارد، 
این نمایشگاه از جایگاه مناسبى در کشور 

برخوردار است. 
یارمحمدیان در پایان با بیان اینکه سیاست 
شرکت نمایشگاه ها در سال آینده واگذارى 
برگزارى نمایشگاه هاى استان به بخش 
خصوصى است، افزود: برنامه ریزى هاى 

الزم انجام شده و از اول سال 98 نمایشگاه ها توسط بخش 
خصوصى برگزار مى شود که امیدواریم این تغییر رویکرد 
باعث توسعه اقتصادى و توســعه صنعت نمایشگاهى 

استان باشد.
■■■

رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان نیز 
در این نشست خبرى با اشــاره به اینکه در دوران جنگ 
اقتصادى تنها راه مقابله تکیه بر توان ایرانى است، گفت: 
انتظار مى رود در سال جارى که سال «حمایت از کاالى 
ایرانى» نام گرفته است نمایشگاه اتوکام نیز بتواند بهبود 

مؤثرى در کسب و کارهاى این حوزه داشته باشد.
محمد اطرج  با اشــاره به اینکه امســال یک ســالن از 
نمایشــگاه اتوکام براى حضور اســتارتاپ ها، اعضا و 
همچنین دانشجویانى که در مراکز رشد ICT دانشگاه ها 
فعال هستند، اختصاص داده شده، اضافه کرد: برنامه هاى 
ویژه اى نیز براى حضور فریلنسرها در استان و خارج از 

استان در نظر گرفته شده است.
اطرج با بیان اینکه یکى از راه هاى کســب و کار افرادى 
هستند که به صورت انفرادى در دنیا بازاریابى و پروژه هاى 
نرم افزارى تهیه مى کنند،تصریح کرد: اصفهان نیز در این 
حوزه فعال شده و امیدواریم با فعالیت  هاى اتوکام تالش  
آنها نمایان تر شود. رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى 

استان اصفهان اعالم کرد: براى فعاالنى که عالقه مند 
حضور در این حرفه هستند یا قصد توسعه کسب و کار خود 
را دارند باشگاه مشــاوران در نظر گرفته شده، همچنین 
مشاورانى نیز به صورت رایگان دراین نمایشگاه فعالیت 

مى کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: صندوق هاى سرمایه گذارى 
نیز براى تیم هــاى داراى ایده آماده شــده و این تیم ها 

مى توانند ایده هاى خود را به سرمایه گذاران ارائه کنند.
اطرج با اشاره به اینکه در استان اصفهان 30هزار دانشجو 
در رشــته کامپیوتر تحصیل مى کنند افزود: برنامه هاى 
خوبى براى ارائه دستاوردهاى دانشگاه هاى فعال استان 

در حوزه کامپیوتر داریم.
رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى استان اصفهان در 
پایان با اشــاره به همزمانى برگزارى نمایشگاه اتوکام 
با هفته کارآفرینى، گفت: به دلیــل تقارن این دو رویداد 

مهم، کارآفرینان نمونه در بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللى اتوکام اصفهان به جامعه معرفى مى شوند.

■■■
مدیرکل فناورى اطالعات و شــبکه دولت استاندارى 
استان اصفهان نیز در این نشســت خبرى با بیان اینکه 
براى توسعه دولت الکترونیک در استان اقدامات الزم باید 
انجام شــود، گفت: این یک ضعف است که هنوز دولت 
الکترونیک در اســتان اصفهان و دیگر شهرهاى کشور 

محقق نشده است.
سید حسن علوى هدف از توســعه دولت الکترونیک را 
افزایش سطح بهره ورى در دســتگاه ها، بهینه سازى و 
بهبود سیستم بروکراسى ادارى دانست و افزود: اگر این 
مهم به طور کامل محقق شود در سرنوشت کشورمان 

بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل فناورى اطالعات و شــبکه دولت استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه اینترنت همــراه ایران همگام با 
استاندارد جهانى اســت، تصریح کرد: سرعت پایین در 
اینترنت هاى خانگى به دلیل استفاده از سیم هاى مسى 
اســت که براى بهبود این وضعیت نیاز به اســتفاده از 
فیبرنورى است، هرکدام از شهروندان از سرعت و کیفیت 
اینترنت خود رضایت ندارند از طریق ســامانه 195 ثبت 

کنند و با کد پیگیرى نتیجه را پیگیرى کنند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
استاندار اصفهان یک لیست ده نفره را به تهران معرفى کرده 
که به صورت قراردادى و خارج از ضوابط قانونى و بدون حتى 
یک روز کار ادارى، به سمت بخشدارى و معاون فرماندارى 

انتصاب کنند.
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابى اظهار کرد: ظاهراً قولى 

که رئیس جمهور به ســتاد جوانانش 
در ضیافت شــام پس از پیــروزى در 
انتخابات داده بود، در حال محقق شدن 
اســت در حالى که این اتفاق خالف 
قانون است. وى در توضیح بیشتر بیان 
کرد: معاون اول رئیس جمهور نیز تحت 
عنوان استخدام 2000جوان، خبرى 
را مطرح کرده بــود که این موضوع از 
اصفهان در حال کلید خوردن اســت؛ 
اســتاندار اصفهان در یک کار خالف 

قانون، لیستى ده نفره را به تهران معرفى کرده که به صورت 
قراردادى و خارج از ضوابط قانونى و بدون حتى یک روز کار 
ادارى، به سمت بخشدارى و معاون فرماندارى انتصاب کنند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى، تصریح 
کرد: براى انتصــاب این افراد حتــى از اداره اطالعات هم 
استعالم گرفته نشده و این خالف اصل سوم قانون اساسى 
است که اقدامات نباید منجر به تبعیض ناروا باشد، در حالى 

که این افراد حتماً در آزمون استخدامى باید شرکت کنند.

وى ادامه داد: ایــن افراد در حالى در وضعیــت انتصاب در 
این پست و سمت هاى سازمانى هســتند که برخى از آنها 
براى کاندیدا شدن در انتخابات شوراها و مجلس هم احراز 
صالحیت نشده اند و بر این اساس، به نظر مى رسد این اقدام 
یک حرکت سیاسى اســت چرا که همه افراد از یک جناح 

خاص هستند.
ابوترابى در تکمیل صحبت هاى خود 
عنوان کرد: شخصاً با اداره کل اطالعات 
استان اصفهان تماس گرفته و موضوع 
استعالم را پیگیرى کرده ام و مشخص 
شد که براى انتصاب افراد از اداره کل 
اطالعات استعالم نشده است. وى با 
بیان اینکه روند انتصــاب این افراد در 
حال انجام است، یادآورى کرد: برخى 
از این پست ها مسئول دارد؛ براى مثال 
بخشدار مرکزى تیران و کرون تنها دو 
هفته است که پست انتصاب گرفته است و مجدداً مى خواهند 
وى را عوض کنند، حتــى فرماندارها نیــز در جریان این 

انتصابات در زیر مجموعه شان نیستند.
وى گفت: مهرعلیزاده با این حرکــت خود، نگاه مثبتى که 
در اذهان و افکار درست کرده بود را خراب کرد و نام بدى از 
خود در اصفهان برجاى خواهد گذاشت؛ انتظار است بازرسى 
کل کشور، دیوان محاســبات و دادستان کل کشور، پرونده 

این تخلف را به لحاظ اجرانکردن قانون به سرانجام برساند.

اتوکام بیست و چهارم
 21 آبان در اصفهان افتتاح مى شود

ایراد به استخدام 10 نفر در مناصب مهم اصفهان

بخشدار جرقویه سفلى گفت: پســر چهارساله اى به دنبال 
ضرب و شتم توسط خاله اش در نیک آباد جرقویه جان باخت.

حســن جعفرى هرندى در خصوص حادثه کودك آزارى در 
محمد آباد اظهار کرد: این کودك، پسرى چهار ساله بوده که 
پدر و مادرش در زندان هستند و مادرش، وى را به خاله اش 
که اهل یکى از استان هاى همجوار و ساکن محمد آباد بوده، 
سپرده اســت. وى افزود: خاله این کودك چهارساله، معتاد 
بوده و به دلیل شــیطنت این کودك، وى را به شدت کتک 
زده است. بخشدار جرقویه ســفلى اضافه کرد: بعد از اینکه 

حال این کودك روبه وخامت مى رود، وى را به بیمارســتان 
نیک آباد آورده و ادعا کرده است که این کودك بر اثر برخورد 

با خودروى در حال عبور به این وضعیت دچار شده است.
وى با بیان اینکه خاله این کودك به محض شــنیدن خبر 
مرگ کودك از بیمارستان متوارى شده است، تصریح کرد: با 
پیگیرى بهنگام نیروى انتظامى، این متهم شناسایى، دستگیر 

و تحویل مراجع قضائى شده است.
جعفرى هرندى افزود: در حال حاضر پرونده این کودك آزارى 

در دادگاه نیک آباد در حال بررسى است.

مرگ پسرى 4ساله در نیک آباد بر اثر کودك آزارى

شهردار کاشــان گفت: مالك عمل و قانون در شهردارى، 
طرح تفصیلى است اما متأسفانه طرح تفصیلى کاشان بعد از 
ده ها سال که قرارداد تهیه آن در سال84 بسته و در سال 96 

مصوب شده، هنوز ابالغ نشده،در حالى که عمر طرح تفصیلى 
فقط ده سال است. سعید ابریشمى راد گفت: طرحى که امروز 
مى خواهند ارائه کنند، اطالعات پایه آن از سال 84 است و 
آیا شهر ما نسبت به سال 84 تغیر نکرده یا جریان توسعه آن 
متوقف شده است؟ به گفته وى، تصویب قوانین شهردارى ها 
نیز یک پارادوکس دارد که در سال ها قبل تصویب شده است 
و متناسب با نیازهاى امروز شهر و ارائه خدمات به آن نیست.

شهردار کاشان، با تأکید بر اینکه قوانین قدیمى پاسخگو نبوده 
و کسى هم پاسخگو نیست گفت: قوانین متناسب با نیازهاى 
جامعه و پاسخگوى شرایط نیستند و کسى هم به فکر اصالح 

بنیادى آن نیست.

ابالغ نشدن طرح تفصیلى کاشان بعد از 13 سال 

محیا حمزه
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«ویل اســمیت»، بازیگر نام آشــناى هالیوود از پوســتر فیلــم جدید خود، 
«عالءالدین» رونمایى کرد. اسمیت روز چهارشــنبه 10 اکتبر با انتشار این 
پوستر در صفحه فیسبوك خود نوشت: «بذارید بیام بیرون!» او همچنین اضافه 
کرده است که بى صبرانه منتظرم تا مرا آبى رنگ ببینید. ویل اسمیت در این 

الیواکشن نقش «غول آبى رنگ» چراغ جادوى عالءالدین را بر عهده دارد.
عالوه بر اسمیت، بازیگران دیگرى چون «منا مسعود» در نقش «عالءالدین»، 
«نائومى اسکات» در نقش «جاسمین» و «مروان کنزرى» در نقش «جعفر» 
حضور دارند. دو شخصیت جدید با بازى «بیلى مگنوسن» و «نسیم پدراد» نیز 

نقش دوستان «جاسمین» را بازى مى کنند.
این فیلم که کارگردانى آن را «گاى ریچى» برعهده دارد، نسخه بازسازى شده 
انیمیشن «عالءالدین» (1992) است که «رابین ویلیامز» فقید صداپیشگى 
«غول چراغ جادو»ى آن را بر عهده داشــت. آن فیلم یکــى از موفق ترین

 ساخته هاى دیزنى بود و در آن سال بیش از نیم میلیارد دالر فروش کرد.
ویل اسمیت اولین بار سپتامبر سال گذشته عکسى از گروه بازیگران این فیلم 
را منتشر کرد ولى از آن زمان تا کنون اطالعات کمى به بیرون درز کرده است.

«عالءالدین» 24 ماه مى (3 خرداد) سال آینده اکران خواهد شد و قرار است 
کمى بعد از آن نسخه بازســازى شده یک انیمیشــن کالسیک  دیگر یعنى 

«شیرشاه» روى پرده ها بیاید.

«جانى دپ» بعد از حضور در ســرى اول «هیوالهاى شگفت انگیز»، اواخر 
امسال با «هیوالهاى شــگفت انگیز: جنایات گریندل والد» مجدداً به پرده 
نقره اى باز مى گردد. دپ اعالم کرد که او به ســرى ســوم ایــن فیلم که 

فیلمبردارى اش از سال 2019 آغاز مى شود، باز خواهد گشت.
جانى دپ اظهار کرد: احتماالت در این دنیا بسیار گسترده هستند و شما باید 
هر چیزى را امتحان کنید. بنابراین من به ســرى بعدى فیلم هم عالقه مند 

هستم و فکر کنم فیلمبردارى آن از اواسط سال آینده شروع مى شود.
دپ با احساس زیادى درباره نقش خود در «هیوالهاى شگفت انگیز» صحبت 
کرد و نویسنده و سازنده فیلم، «جى . کى. رولینگ»  را مورد تحسین قرار داد. 
او گفت: «خیلى خوب بود. یکى به جــى. کى. رولینگ گفته بود با من حرف 
بزند و من هم با چندتا از تولیدکننده ها و کارگردان و جى. کى. صحبت کردم 
و صحبت طوالنى درباره شخصیت "گریندل والد" داشتم. جى. کى. چیزى 
گفت که انتظارش را نداشتم چون اشراف او به موضوع و شخصیت ها عالى 

است. او گفت که دوست دارد من را در قالب این شخصیت ببیند.»
جانى دپ افزد: «او به شــدت به من اعتماد داشــت و من واقعًا تحت تأثیر 
قرار گرفتم. من ســریع این شــخصیت را قبول کــردم و ایده هاى خودم

 را داشــتم. من کارم را شــروع کردم و همه چیز به خوبى پیش رفت. این 
شخصیت به دنبال عالى بودن است اما کسانى در دنیاى سیاست هستند که 
همینطورى حس مى کنند. اون به عقایدش ایمان دارد و شــخصیت خنده 

دارى نیست.» 

داریوش ارجمند، بازیگر پیشکســوت سینما و تلویزیون که با 
حضور در یکى از برنامه هاى صدا و سیما از فیلم هاى کمدى 
روى پرده ســینما انتقاد کرد و با واکنش هاى منفى از سوى 
کاربران فضاى مجازى رو به رو شد، در ارتباط با این حواشى 
ایجاد شده در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: امیدوارم کسانى که 
دلشان براى هنر و فرهنگ این مملکت مى سوزد، مورد هجمه، 
تهاجم و تهمت و افترا قرار نگیرند. من دلم براى این کشور و 

فرهنگش مى سوزد.
وى در ادامه افزود: من براى دفاع از فرهنگ کشــورم حرف 
مى زنم، براى دفاع از افرادى که پول هاى هنگفت براى ارائه 
هنرشــان در این مملکت ندارند و به دلیل داشــتن سرمایه و 

ویالهاى متعدد مورد تکریم و احترام نیستند.
ارجمند همچنین در پاسخ به فحاشــان دنیاى مجازى افزود: 
کسانى که در دنیاى «مزاجى» به تهمت و فحاشى مى پردازند 
برایم اهمیتى ندارند؛ مى گویم «مزاجى» چون کاربران آن بدون 
تحقیق و پرداختن به اصل موضوع شروع به فحاشى مى کنند. 
قسمت هایى از حرف هاى من در برنامه هاى تلویزیونى را در 
فضاى مجازى منتشر کرده و سرو ته آن را زده اند و بدون دیدن 

کل ماجرا به قضاوت و تهمت مى پردازند.
این بازیگر پیشکسوت سینما همچنین اضافه کرد: هدف من 
عبودیت خداست و این فحاشــى ها و تهمت ها ذره اى برایم 
اهمیت ندارد و مانع ادامه مسیرم براى دفاع از فرهنگ کشورم 

نخواهد شد. نه بر اشترى سوارم نه چو خر به زیر بارم، 
نه خداوند رعیت، نه غالم شــهریارم،  من یک

 آزاده ام و همین و بس.

حمید گودرزى از پستى اینستاگرامى  گفت که برایش حاشیه زیادى به دنبال داشت.
گودرزى که سال هایى نه چندان دور، ستاره سینما و تلویزیون ایران بود، حاال بعد از چند سالى رکود، به نظر مى رسد بار دیگر به دوران اوج خود نزدیک شده 

است. او نقشى اصلى در فصل دوم سریال پرمخاطب «دلدادگان» داشت و خودش مى گوید چند فیلم ســینمایى هم آماده اکران دارد. اما چیزى که در 
هفته هاى اخیر بیش از همه حمید گودرزى را مورد توجه قرار داده است، اجراى فصل دوم مسابقه «پنج ستاره» بود.

در همین ارتباط، حمید گودرزى چندى پیش، پستى اینستاگرامى منتشر کرد که انگار کنایه اى به مسابقه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار بود. 
در آن پست جنجالى، حمید گودرزى نوشته بود: «اگر کپى هم مى کنید، درست کپى کنید »؛ پستى که خیلى زود با واکنش هواداران محمدرضا گلزار 

و حمله آنها به صفحه این مجرى همراه شد. 
او درباره آن اتفاق مى گوید: «بعد از اینکه این پست را گذاشتم، با یک حمله مجازى مواجه شــدم که البته آن هم دست رضا نبود و نیست. من 

خوشبینانه مى گویم آنها طرفدار هستند و این پست را دیدند و بهشان برخورد و شروع کردند به بدوبیراه گفتن.»
حمید گودرزى درباره تماسش با محمدرضا گلزار بعد از آن پست هم گفت: «ما با هم تماس داشتیم و بابت آن پست، ایشان از دست من دلخور 

بود و من برایش توضیح دادم که من از کپشن پست اطالعى نداشتم. دوســتى عکس و کپشن را به من داد، من گذاشتم و دو سه ساعت 
بعد فهمیدم که کپشن چه بوده و چه جنجالى به پا شده. به نظرم منظور دوستى که آن پست را به من داد، این بود که از ”پنج ستاره کپى“ 

نکنند، چون  ”پنج ستاره کپى“ با اشکان خطیبى خیلى قبل از اینها شروع شده بود. البته رضا فکر کرده بود ما گفته ایم برنامه ات کپى 
نمونه هاى خارجى است و او هم که قبل تر درباره این موضوع که مسابقه اش کپى است، توضیح داده بود، براى همین  هم از این پست 

ناراحت شده بود. در صورتى که همانطور که گفتم احتماًال هدف تهیه کننده ما این بوده که بگوید از برنامه ما کپى مى کنید.»
او در پاسخ به اینکه چطور کپشن را ندیده و منتشر کرده است، گفت: «متن را به من دادند و من هم کپى پیست کردم!»

«خرها آدم نمى شــوند» با بازى لیال اوتادى و یوسف تیمورى جلوى دوربین 
رفت.

فیلم سینمایى «خرها آدم نمى شوند» (نام موقت) به کارگردانى اکبر منصور 
فالح و تهیه کنندگى عباس اکبرى در لوکیشن هاى سرسبز شمال کشور کلید 

خورد.
لیال اوتادى، ارژنگ امیرفضلى، یوســف تیمورى، اصغــر حیدرى، فاطمه 
شکرى، هدى منصور فالح، سعید دولتى، چیا بابامیرى، فرشته محمدى، 
نیما نعمتى زاده و هنرمندان خردسال کیان على پناه،  هامون قربانى، آرمان 
پیراسته، تینا فتوحى و آیال فیروزى بازیگران این فیلم هستند. به زودى چند 

بازیگر چهره دیگر نیز به گروه افزوده خواهند شد.
فیلم یک فانتزى اجتماعى و کودکانه است و در خالصه داستان آن آمده 
است: «بعضى از آدم ها در دنیاى واقعى خطاهایى کرده و به همین دلیل 
تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمى به نام ادیب براى آموزش آنان 

به جنگل مى رود تا با طى کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پى برده، 
هویت اصلى خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه 

مى گذرد و اثرى از ادیب نمى شود تا اینکه.»
منصورفالح پیش از این کارگردانى فیلم ها و ســریال هایى چون «آژانس 
دوستى»، «پســرهاى ترشیده»، «پیشانى ســفید»، «براى آخرین بار»، 
«فقط بخاطر تو»، «بخاطر من»، «نشــانى الله ها» و «آقاى گرفتار» را 

به عهده داشته است.

 ترین قطعه موسیقایى خود را 
حمید هیراد، تازه

به عنوان «جنجال» منتشر کرد.

هر، تازه ترین قطعه موسیقایى 
به گزارش م

 هیراد، خواننده موســیقى پاپ 
حمید

با عنوان «جنجال» بــا مجوز دفتر 

موســیقى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى در فضاى مجازى منتشر 
شد.

ــن قطعــه که با اســتفاده 
در ای

 اشــعار وحشــى بافقــى و
از

 ترانــه هاى علــى صفرى و 

حســین جنت مکان توسط 
مؤ سســه «آوازى نــو» 
منتشر شــده است، حمید 
هیراد آهنگساز و خواننده، 
امیرمیالد نیکزاد تنظیم 
کننده، تایمــاز اطاعتى 
میکس و مســتر گروه 
اجرایــى را تشــکیل 

مى دهند.

روایت حمید گودرزى از یک حمله مجازى 

لى رکود، به نظر مى رسد بار دیگر به دوران اوج خود نزدیک شده 
ید چند فیلم ســینمایىهم آماده اکران دارد. اما چیزى که در

سابقه «پنج ستاره» بود.
ه اى به مسابقه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار بود. 

 پستى که خیلى زود با واکنش هواداران محمدرضا گلزار 

 شــدم که البته آن هم دست رضا نبود و نیست. من 
د به بدوبیراه گفتن.»

داشتیم و بابت آن پست، ایشان از دست من دلخور 
پشن را به من داد، من گذاشتم و دو سه ساعت 

 را به من داد، این بود که از ”پنج ستاره کپى“ 
ضا فکر کرده بود ما گفته ایم برنامه ات کپى 

یح داده بود، براىهمین  هم ازاینپست 
بگوید از برنامه ما کپى مى کنید.»

من هم کپى پیست کردم!»

بازگشت «ویل اسمیت»  گلزار از دستم ناراحت شد
با «عالء الدین» 

سومین چالش «جانى دپ»
 با «هیوالهاى شگفت انگیز»

قدرت ا... صلح میرزایى، کارگردان سریال 
150 قســمتى «حکایت هــاى کمال» 
در ارتبــاط با روند تولیــد این مجموعه 
گفت: از اوایل مردادماه با ساخت دکور در 
شهرك سینمایى غزالى تصویربردارى 
این مجموعه آغاز شد تاکنون دو ماه ضبط 
داشــتیم که بیش از 30 درصد این مجموعه 

تصویربردارى شده است.
وى دربــاره دکور این مجموعــه اظهار کرد: 
خانه ها، محله ها و گذرهاى دهه 40 در دکور 
این مجموعه دیده شده که 90 دکور در شهرك 

ســینمایى ساخته شده اســت به همین دلیل 
بیشترتصویربردارى این مجموعه در شهرك 
ســینمایى غزالى و  حدود 20 درصــد نیز در 

اطراف تهران خواهد بود.
گفتنــى اســت «حکایت هاى  کمــال» به

 تهیه کنندگى محسن شــایان فر  اقتباسى از 
رمانى به همین نام نوشــته محمد میرکیانى 
است که در آن قهرمان داستان نوجوانى به نام 
«کمال» اســت . این مجموعه تلویزیونى که 
روایتى از دهه 40 با ساختارى اپیزودیک است 

در سیما فیلم تولید مى شود.

محمــود پاك نیت، شــهره لرســتانى، نگار 
عابدى، فلور نظــرى، على مســلمى، کاظم 
هژیرآزاد، شهرام عبدلى، ســیروس میمنت، 
حمیــد ابراهیمى، اکبر ســنگى و شــهربانو 
موســوى، به همــراه هنرمندان خردســال 
محمدرضا شــیرخانلو، امیرحســین کافتارى 
و محمدحســین بلوکات جلــوى دوربین این 
مجموعــه رفتند. به تازگى نیــز آرش نوذرى، 
داریوش ســلیمى، ســعید پیردوست، عباس 
محبوب، ســولماز حصارى و حمید صفایى به 
جمع بازیگران «حکایت هاى  کمال»  پیوستند.

حضور دوباره محمود پاك نیت در تلویزیون
قدرت
150
در ارت
گفت

شهرك
این مج
داشــتیم
تصویربردار
وى دربــار
خانه ها، مح

این مجموعا

حض

فیلمبردارى مجموعه تلویزیونى «87 متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى 
در لوکیشــن اصلى خود در تهران ادامه دارد. همچنین تدوین این مجموعه تلویزیونى نیز همزمان با فیلمبردارى دنبال 
مى شود و تا کنون بخش قابل توجهى از آن تدوین شده اســت. گفتنى است آبان ماه ادامه فیلمبردارى این مجموعه در 
محله بازار انجام خواهد شد. داستان «87 متر» به اختالف و درگیرى دو خانواده خلیلى و پوردورانى بر سر مالکیت منزل، 
برمى گردد. «علیرضا پوردورانى» به همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه اى را از یک فروشنده به نام «فرج ناصرى» 
خریدارى مى کنند اما روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به نام «محسن خلیلى» فروخته شده است. 
 قصه «87 متر» از کشش فوق العاده اى برخوردار است که بیش از 30 لوکیشن در تهران دارد. على دهکردى، مهران رجبى، 
فریبا کامران، شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد بحرانى، سعید پیردوست، سونیا 
سنجرى، سلیمه رنگزن، ملیکا نصیرى، رضا مسعودى، غزل شجاعى، الهه خادمى، عرفان آصفى، على طالب لو، مهدى 

دانایى مقدم، سلمان خطى، نیما نورى زاده و عادله دائم پناه از بازیگران سریال «87 متر» هستند.
مجموعه تلویزیونى «87 متر» کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 40 قسمت 45 دقیقه اى در سیما 

فیلم در دست تولید است و برنامه ریزى شده سال 98 روانه آنتن شود.

مممرم، نخواهد شد. نه بر اشترى سوارم نه چو خر به زیر با
نه خداوند رعیت، نه غالم شــهریارم،  من یک

 آزاده امو همین و بس.

      پخش سریال کیانوش عیارى به سال آینده کشیده شد

«خرها آدم نمى شوند»
 در شمال  کلید خورد

منتشر کر ندیده و چطورکپشن را

نمى شــوند» با بازى لیال اوتادى و یوسف تیمورى جلوى دوربین 

یى «خرها آدم نمى شوند» (نام موقت) به کارگردانى اکبر منصور 
یه کنندگى عباس اکبرى در لوکیشن هاى سرسبز شمال کشور کلید 

ى، ارژنگ امیرفضلى، یوســف تیمورى، اصغــر حیدرى، فاطمه
 هدى منصور فالح، سعید دولتى، چیا بابامیرى، فرشته محمدى، 
تى زاده و هنرمندان خردسال کیان على پناه،  هامون قربانى، آرمان 
، تینا فتوحى و آیال فیروزى بازیگران این فیلم هستند. به زودى چند 

 چهره دیگر نیز به گروه افزوده خواهند شد.
ک فانتزى اجتماعى و کودکانه است و در خالصه داستان آن آمده 
 «بعضى از آدم ها در دنیاى واقعى خطاهایى کرده و به همین دلیل 
ل به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمى به نام ادیب براى آموزش آنان 

نگل مى رود تا با طى کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پى برده، 
ت اصلى خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود سه ماه 

 گذرد و اثرى از ادیب نمى شود تا اینکه.»
صورفالح پیش از این کارگردانى فیلم ها و ســریال هایى چون «آژانس 
وستى»، «پســرهاى ترشیده»، «پیشانى ســفید»، «براى آخرین بار»، 
فقط بخاطر تو»، «بخاطر من»، «نشــانى الله ها» و «آقاى گرفتار» را 

ه عهده داشته است.

ه ترین قطعهموسیقایى خود را
حمید هیراد، تاز

بهعنوان «جنجال» منتشرکرد.

تازه ترین قطعه موسیقایى هر،
ببه گزارش م

پاپ هیراد، خواننده موســیقى
حمید

با عنوان «جنجال» بــا مجوز دفتر

وزارت فرهنگو ارشاد موســیقى

مجازى منتشر در فضاى اسالمى
شد.

یــن قطعــه که با اســتفاده
در ا

وحشــى بافقــى و اشــعار
از

 ترانــه هاى علــى صفرى و

حســین جنت مکان توسط
مؤ سســه «آوازى نــو»
شــده است، حمید منتشر
هیراد آهنگساز و خواننده، 
امیرمیالد نیکزاد تنظیم
کننده، تایمــاز اطاعتى
مســتر گروه میکس و
تشــکیل اجرایــى را

مى دهند.

رها آدم نمى شوند»
ر شمال  کلید خورد

«جنجال»
 حمید هیــراد با
داریوش ارجمند: 3 شاعر

فحاشى در دنیاى «مزاجى» 
برایم اهمیت ندارد
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  قراردادى کامالً ناشیــانه!

ســرمربى ســابق ســپاهان، ایرادات فنى نمازى از 
مسلمان را به دلیل نداشتن تفکرات حرفه اى دانست و 
گفت: مسلمان یک بازیکن با سطح شعور فوتبالى باال 
و تکنیک خوب است اما متأسفانه نمى خواهد بپذیرد 
یک بازیکن حرفه اى اســت و باید حرفــه اى رفتار

 کند.
حســین چرخابى در گفتگو با «تســنیم»، حواشى و 
مشکالت به وجود آمده در خصوص محسن مسلمان 
و باشگاه ذوب آهن را ناشى از حرفه اى نبودن فوتبال 
ایران دانســت و اظهار کرد: یــک بازیکن جوان به 
دو شــکل مى تواند رفتار کند؛ نخست اینکه قدر این 
فرصت را دانســته و پیشرفتى ســریع داشته باشد و 
برخورد دیگر این است که اســیر حواشى شود. پیام 
صادقیان بیشــتر درگیر حالت دوم شــد و با اینکه از 
نظر کیفى بازیکن بســیار خــوب و باتکنیکى بود، 
متأسفانه حواشى او بسیار بیشتر شد. محسن مسلمان 
با سیاســت تر بود و بیشتر از حاشــیه، روى فوتبال 
تمرکز داشت ولى متأسفانه نمى دانم سال گذشته چه 
اتفاقى رخ داد که با وجود اعتقاد شــدیدى که برانکو 
به مســلمان داشــت، ناگهان از این بازیکن برید و 
تحت هیچ شرایطى و با وجود فشار باالى هواداران 

پرسپولیس، حاضر به استفاده از او نشد.
سرمربى سابق ســپاهان ادامه داد: نهایتًا بعد از اتمام 
فصل مشخص شد در پرسپولیس دیگر جایى براى 
مســلمان نیســت و ذوب آهن با توجه به آنکه این 
بازیکن از ســاخته و پرداخته هاى این باشگاه بود، به 
محســن مســلمان اطمینان کرد و وى را به خدمت 
گرفت اما فوتبال ما متأســفانه حرفه اى نیست. یک 
فوتبالیست حرفه اى در سطح دنیا، باید صبح اول وقت 
خودش را به باشگاه معرفى کند و قبل و بعد از تمرین، 
همه چیز از خورد و خوراکش تا زمان استراحت و... در 

اختیار باشگاه است.
چرخابى تصریح کرد: متأســفانه تنها نــام فوتبال 
ما حرفه اى اســت و بازیکنان فقط ســر تمرین پیدا 
مى شوند و معلوم نیست این بازیکن بقیه وقتش را به 
چه کارى مشغول بوده و آیا شب قبل خوب خوابیده 

است یا خیر.  محسن مســلمان یک بازیکن با شعور 
فوتبالى باالســت که فوتبال را خــوب مى فهمد و 
تکنیک خوبى دارد اما گویا متأسفانه خودش، خودش 
را قبول ندارد و حاضر نیست بپذیرد که یک بازیکن 
حرفه اى اســت و همه اعمالش باید حرفه اى باشد و 
تمام تفکرات و زندگى او باید فوتبالى باشــد تا نظر 
مربیان را جلب کند. افســوس مى خورم بازیکنى که 
مى توانست بازیکن بسیار خوبى باشد دو سال پیاپى با 
دو مربى با تفکرات متفاوت به مشکل برخورده است.

چرخابى در پاسخ به منتقدانى که جدا شدن مسلمان 
از پرسپولیس و پیوســتن وى به ذوب آهن را اشتباه 
دانســته و کم بودن هواداران سبزپوشان در قیاس 
با پرســپولیس را موجب بى انگیزگى وى مى دانند، 
گفت: مگر پرســپولیس فصل گذشــته تماشــاگر 

نداشــت؟ چرا مســلمان فصل گذشــته نیز در 
پرســپولیس خیلى بازى نکــرد و نیم فصل 

دوم نیمکت نشین شــد؟ به نظر من بین 
تیم هاى پرسپولیس و ذوب آهن تفاوت 
چندانى نیست. اگر ذوب آهن «کى روش 
استنلى» و تبریزى را حفظ مى کرد، االن 

اینجاى جدول نبود. این تیم به دلیل وضعیت بد مالى 
نتوانســت بازیکنان خوبش را حفظ کند و مجبور به 
فروش تبریزى شــد و تنها چوب کمبود بودجه اش 

را مى خورد.
وى با انتقاد از عملکرد باشگاه ها و نحوه قرارداد بستن 
آنها با بازیکنان براى کنترل حواشى ایجاد شده توسط 
آنان بیان کرد: در فوتبــال روز دنیا، قراردادها چیزى 
حدود 40 تا 50 صفحه اســت، نه یک یا دو صفحه. 
در فوتبال روز دنیا بازیکن زمانى که نیمکت نشــین 
مى شود این موضوع 100 درصد روى مبلغ دریافتى 
و حقوق و مزایــاى او تأثیر مى گذارد. آنها بخشــى 
از مبلغ قرارداد را دریافت مى کننــد و درصد باالیى 
از دریافتى شــان در انگلســتان به صورت هفتگى و 
در اروپا به صورت ماهیانه اســت. فیکس یا ذخیره 
بودن یــک بازیکن و نحوه تمریــن در نحوه و مبلغ 
دریافتى او تأثیر باالیــى دارد و همین عامل موجب 

مى شــود که بازیکنان تالش زیــادى براى فیکس 
شدن انجام دهند. در قرارداد بازیکنان جزئیات نحوه 
تمرین، خوراك، مســائل پزشــکى و... که زیر نظر 

باشگاه اســت، وجود دارد و بازیکن با توجه 
به بند بند آیین نامه اى که باشگاه دارد 

و امضا مى کند، به طور کامل و از 
هر نظر زیر نظر باشگاه قرار 

مى گیرد اما در فوتبال 
ما قرارداد بازیکن 

برگه یک یــا دو 
به است که  منحصــر 

قرارداد و درصدهاى مبلغ 
دریافتــى بازیکن بابت 
بردها شده است و بازیکن چه 
فیکس باشــد و چه ذخیره، بى توجه 
به نحوه تمرینش، حقــوق خود را دریافت
 مى کند و منجر به همین اوضاعى مى شــود 

که مى بینیم.
چرخابى در پایان به مسلمان انتخاب یک 
مشاور مناسب را توصیه کرد و گفت: بنده 
به عنوان یــک پیشکســوت فوتبال و 

کسى که از نظر سنى بزرگ تر است، 
یک نصیحت به محســن مسلمان 
مى کنم و امیــدوارم بداند که اگر 
حرفى مى زنم از روى دلســوزى 
اســت و نه از روى حــب و بغض. 

مســلمان تالش کند یک مشــاور 
بســیار خوب انتخاب کند، این مشاور 

مى تواند پــدرش، برادرش، یکــى از اقوامش و 
یا حتى یکى از بازیکنان بــزرگ تیم ذوب آهن مثل 

حدادى فر باشد که بازیکن بسیار خوش 
اخالقى اســت و همه وى را دوست 
دارند. مســلمان یک مشاور بگیرد 
و تمــام کارهایى که قصــد انجام 
آن را دارد با مشــاور خود در میان

 بگذارد. 

ـلمان یک بازیکن با شعور 
تبال را خــوب مى فهمد و 
متأسفانه خودش، خودش 
بپذیرد که یک بازیکن  ست
مالش باید حرفه اى باشد و 
 باید فوتبالى باشــد تا نظر 
ـوس مى خورم بازیکنى که 
خوبى باشد دو سال پیاپى با 
تبه مشکل برخورده است.

انى که جدا شدن مسلمان 
وى به ذوب آهن را اشتباه 
داران سبزپوشان در قیاس 
بى انگیزگى وى مى دانند، 
فصل گذشــته تماشــاگر 

ن فصل گذشــته نیز در 
 نکــرد و نیم فصل 

 به نظر من بین 
ب آهن تفاوت 
ن«کى روش

مى کرد، االن 
یم به دلیل وضعیت بد مالى 
ش را حفظ کند و مجبور به 
ها چوب کمبود بودجه اش 

گاه ها و نحوه قرارداد بستن 
ل حواشى ایجاد شده توسط 
ل روز دنیا، قراردادها چیزى

ــت، نه یک یا دو صفحه. 
 زمانى که نیمکت نشــین 
 درصد روى مبلغ دریافتى 
آنها بخشــى یر مى گذارد.

 مى کننــد و درصد باالیى 
ســتان به صورت هفتگى و 
ه اســت. فیکس یا ذخیره 
وه تمریــن در نحوه و مبلغ 
 دارد و همین عامل موجب 

مى شــود که بازیکنان تالش زیــادى براى فیکس 
شدن انجام دهند. در قرارداد بازیکنان جزئیات نحوه 
تمرین، خوراك، مســائل پزشــکى و... که زیر نظر 

باشگاه اســت، وجود دارد و بازیکن با توجه 
به بند بند آیین نامه اى که باشگاه دارد 

و امضا مى کند، به طور کامل و از 
هر نظر زیر نظر باشگاه قرار 

مى گیرد اما در فوتبال 
ما قرارداد بازیکن 

برگه یک یــا دو 
به است که  منحصــر 

قرارداد و درصدهاى مبلغ 
دریافتــى بازیکن بابت 
بردها شده است و بازیکن چه 
فیکس باشــد و چه ذخیره، بى توجه 
به نحوه تمرینش، حقــوق خود را دریافت
 مى کند و منجر به همین اوضاعى مى شــود 

که مى بینیم.
چرخابى در پایان به مسلمان انتخاب یک 
مشاور مناسب را توصیه کرد و گفت: بنده 
به عنوان یــک پیشکســوت فوتبال و 

کسى که از نظر سنى بزرگ تر است، 
یک نصیحت به محســن مسلمان
مى کنم و امیــدوارم بداند که اگر 
حرفى مى زنم از روى دلســوزى 
اســت و نه از روى حــب و بغض. 
مســلمان تالش کند یکمشــاور

بســیار خوب انتخاب کند، این مشاور
مى تواند پــدرش، برادرش، یکــى از اقوامش و 

ذوب آهن مثل بازیکنان بــزرگتیم یا حتى یکى از
حدادى فر باشد که بازیکن بسیار خوش 

اخالقى اســت و همه وى را دوست 
دارند. مســلمان یک مشاور بگیرد 
و تمــام کارهایى که قصــد انجام 
آن را دارد با مشــاور خود در میان

 بگذارد. 

سرمربى سابق سپاهان از بازیکن جنجالى ذوب آهن مى گوید

چرخابى: مسلمان، خودش هم خودش را 
قبول ندارد

مسلمان تالش کند 
یک مشاور بسیار 
خوب انتخاب کند، 

این مشاور مى تواند 
پدرش، برادرش، 

یکى از اقوامش و یا 
حتى یکى از بازیکنان 
بزرگ تیم ذوب آهن 
مثل حدادى فر باشد 

که بازیکن بسیار 
خوش اخالقى است و 

همه وى را 
دوست دارند

 مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از نمایشــگاه تجهیزات ورزشى گفت: موفقیت ها و 
پیروزى هایى را در سال 97 داشتیم و آخرین آن کاروان پاراآسیایى است که این روزها همه مردم شاهد هستند 
قهرمانى هاى تاریخى و رکورد جالب به دست آوردند. کاروان پاراآســیایى ما پس از اینکه گوانگجو با 80 مدال 
چهارم شدند و در اینچئون با 37 طال و مجموع 120 مدال باز هم چهارم شدند، امسال در جاکارتا با 51 طال 
و 137 مدال مجموع، یک نتیجه استثنایى، تاریخى و منحصربه فرد را کسب کردند و در رتبه 

سوم قرار گرفتند. 
وى افزود: در ادامه سال به امید خدا شاهد پیروزى پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا باشیم 
و بعد از سال ها بتوانیم جام قهرمانى باشگاه هاى آسیایى را کسب کنیم. در پایان این ماه 
مسابقات جهانى کشتى را داریم که امیدواریم کشتى گیران بدرخشند. در نهایت اینکه 
بتوانیم در جام ملت هاى آسیا دى ماه در امارات بعد از چند دهه قهرمان آسیا شویم و 

به روند پیروزى هایمان ادامه دهیم.
وزیر ورزش در پاسخ به ســئوال خبرنگارى که پرسید هیئت مدیره استقالل دو 
بازنشسته دارد، آیا قانون شامل حال این افراد هم مى شود؟ اظهار کرد: 21 بار 

در این باره توضیح داده ام!

این عناوین را اینقدر جدى نگیرید21 بار در مورد بازنشسته ها توضیح دادم!
 مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش
7پیروزى هایى را در سال 97 داشت
قهرمانى هاى تاریخى و رکورد ج
چهارم شدند و در اینچئون با
7و 137 مدال مج
سوم قرار گر
وىافزود:
و بعد از س
مسابقا
بتوان
به
و

21 بار در مو
 این روزها حســابى ذوق زده ایم، ابتدا على دایى، بعد على کریمى و این بار مهدى 

مهدوى کیا و چند روز بعد نوبت مى رسد به احمدرضا عابدزاده.
این روزها هواداران فوتبال ملى مان یک نظرســنجى در شبکه هاى اجتماعى را 
خیلى جدى گرفته اند. تقریبًا خیلى از اهالى فوتبالمان بر این باور هستند که میزان 
مشارکت آراء ایران باال باشد. اول از همه على دایى با این رأى ها باالتر از همتایانش 

قرار گرفت و شد بهترین مهاجم تاریخ جام ملت هاى آسیا.
هواداران على کریمى که اصًال رکورد شکســتند و حاال هم شــرایط کاپیتان کیا 
عالى اســت. بعد از او هم بى تردید احمدرضا عابدزاده از ســد «محمد الدعایه»

 مى گذرد. یعنى در هر چهار نظرســنجى نمایندگان ایرانى برترین مى شوند. این 
افتخار بزرگى اســت ولى از یاد نبریم که هیچیک از این بچه هاى ما قهرمان جام 

ملت ها نشدند و به فینالش هم نرسیدند. 
البته على کریمى و على دایى در ســال هــاى 2004 و 1996 در بین ســتارگان

 بازى ها بودند اما باز هم در قیاس با رقباى شــان این اختالف فاحش را نداشتند. 
از «سرور جپاروف» تا بازیکنان شــاخص ژاپنى، کره اى و حتى کشورهاى عربى 

بودند گزینه هایى که در ادوار جام ملت ها حتى بازى هاى درخشانى از خود به جاى 
گذاشتند.

این شکل نظرسنجى هاى مردمى اما براى جلب مشارکت است دیگر. براى ایجاد 
تب هوادارى و باید یادمان باشــد که خیلى بیش از یک حــس خوب آنها را جدى 

نگیریم.
مگر نه اینکه در همین دست نظرسنجى ها اخبار سراسریمان راه رأى دادن به حسین 
رضازاده را آموزش داد و هجوم ایرانى ها براى رأى دادن به او ســایت فدراسیون 
جهانى را خواباند یا براى چند ســال متوالى در نظرسنجى فیفا، «یاسرالقحطانى» 
عربستانى، «صالح حســن» مصرى و فرهاد مجیدى باالتر از «لیونل مسى» و 

«کریستیانو رونالدو» ایستادند؟
اگــر ایــن نــکات یادمــان باشــد شــاید دیگــر نیــازى نیســت این چنین 
هیجــان زده چنیــن عناوینى را جــدى بگیریم، برایــش پیام تبریــک بدهیم
و پیام هــاى تبریک یکدیگر را نپذیریــم و خالصه دعواهایى از این دســت به پا

کنیم!

درخشش ستاره دو ملیتى فوتبال ایران در الشامپیونه مورد توجه رسانه هاى سوئدى قرار دارد تا جایى که کارشناس 
برتر این کشور او را با ستاره هاى پى. اس.جى مقایسه کنند.

با وجود اینکه چند ماه از خروج سامان قدوس از فوتبال سوئد و کوچ به الشــامپیونه به عنوان اولین ایرانى تاریخ
رقابت ها مى گذرد اما اخبار و حواشى درخشش ستاره سابق اوسترسوند همچنان مورد توجه رسانه هاى این کشور 
قرار دارد. شبکه ملى سوئد در ویژه برنامه ورزشى خود با حضور «اوال اریکسن»، کارشناس سرشناس فوتبال این 
کشور به بررسى شرایط ستاره هاى فوتبال این کشور پرداخت که ســامان قدوس هم یکى از این بازیکنان بود. 
اریکسن با تمجید از درخشش سامان در آمیان فرانسه به عنوان اولین ایرانى تاریخ این رقابت ها ستاره دو ملیتى 
فوتبال ایران را با ستاره هاى گرانقیمت پى. اس. جى مقایسه کرد. کارشناس سوئدى گفت: «آنچه سامان همواره 
در دستور کار خود قرار داده این است که همیشه دوست دارد در سطحى باال بازى کند و با بهترین ها مقایسه شود. 
شاید او در سطح "نیمار" یا "کیلیان امباپه" نباشد اما با درخششى که قدوس با پیراهن آمیان داشته حاال همه او را با 
این بازیکنان قیاس مى کنند. مسلماً هیچکس انتظار ندارد که سامان قدوس، مهاجمى در سطح امباپه باشد اما به 
وضوح مى توان دید او یکى از بهترین هاى آمیان و این فصل الشامپیونه بوده و نوید روزهاى درخشان ترى را نیز 

مى دهد، روزهایى که مى تواند او را ستاره تیم ملى ایران در جام ملت هاى آسیا کند.» 

مقایسه سامان با ستاره هاى پى.اس.جى
در فوتبال ایران دیگر هیچ چیز عجیب نیست حتى امضاى قراردادى دالرى 

فسخ قرارداد با او از سازمان لیگ استعالم برخورد کند و حتى گفته مى شد براى این بازیکــن بى انضباط و کم اثر فوالد هــم تصمیــم گرفته با دیگرى را ایجاد کرد. باشــگاه آمد که این موضوع هم دلخورى به جاى درمان در اهواز به تهران بعد از مصدومیت هم این بازیکن فوالدى ها فکر مى کردند پیش رود.باعث شد تا همه چیز بر خالف آنچه هجدهم و به دنبال آن یک مصدومیت سابق باشد اما شروع ناموفق او در لیگ رفتند که امیدوار بودند سروش همان ستاره فوالدى ها در حالى زیر بــار این قرارداد دالرى بسته و قرار شده تا نیم فصل 150 هزار دالر بگیرد!بد نبود چرا که حاال مشخص شده که این بازیکن قراردادش را به دالر کرد. حضور در فوالد از روى انتخاب یا اجبار براى سروش به هیچ عنوان بین پیشنهادهایى که داشت فوالد خوزستان باشگاه سابقش را انتخاب نقل وانتقاالت ناچار شد نیم فصل نخست را با تیم دیگرى سپرى کند. او از بازگشت و به پرسپولیس پیوست اما به دلیل محرومیت پرسپولیس از پنجره  ســروش رفیعى پس از تجربه یک فصل ناموفق در قطر دوباره به ایران با یک بازیکن ایرانى!

ارز و قرارداد دالرى ســروش نباید چنــدان او را جریمه هرچقدر هم باشــد با توجه به قیمت باالى مى خواهند با یک جریمه سنگین مالى سروش را نقره داغ کنند. البته مبلغ کرده اند که حاال خبر مى رسد فســخ قرارداد منتفى شــده و فوالدى ها 
رفتن قیمت ارز قرارداد سروش براى نیم فصل به بیش شاید مسئولین فوالد فکرش را نمى کردند که با باال قرارداد دالرى ببندند خودش جاى ســئوال است. فصل نمایش ضعیف رفیعى در قطر با این بازیکن اینکه فوالدى ها چطور حاضر شــدند بعد از یک متضرر کند!

میدان رفته و این دقایق بدون گل و رفیعى تا به اینجاى فصل فقط 412 دقیقه به فوالدى ها در حالى باید این مبلغ را بپردازند که از دو  میلیارد برسد.
پاس گل سپرى شده است.

0ده تا نیم فصل 150 هزار دالر بگیرد! حاال مشخص شده که این بازیکن قراردادش را به دالر فوالد از روى انتخاب یا اجبار براى سروش به هیچ عنوان یى که داشت فوالد خوزستان باشگاه سابقش را انتخاب چار شد نیم فصل نخست را با تیم دیگرى سپرى کند. او از سپولیس پیوست اما به دلیل محرومیت پرسپولیس از پنجره ى پس از تجربه یک فصل ناموفق در قطر دوباره به ایران نى!
حالى زیر بــار این قرارداد دالرى 

وار بودند سروش همان ستاره 
ما شروع ناموفق او در لیگ 
دنبال آن یک مصدومیت 
همه چیز بر خالف آنچه 
فکر مى کردند پیش رود.
ومیت هم این بازیکن 
مان در اهواز به تهران 
موضوع هم دلخورى 
ایجاد کرد. باشــگاه 
ـم تصمیــم گرفته با 

ــن بى انضباط و کم اثر 
رداد با او از سازمان لیگ استعالم ند و حتى گفته مى شد براى 

ب وج ب ارز و قرارداد دالرى ســروش نباید چنــدان او را جریمه هرچقدر هم باشــد
رفتن قیمت ارز قرارداد سروش براى نیم فصل به بیش شاید مسئولین فوالد فکرش را نمى کردند که با باال قرارداد دالرى ببندند خودش جاى ســئوال است. فصل نمایش ضعیف رفیعى در قطر با این بازیکن اینکه فوالدى ها چطور حاضر شــدند بعد از یک متضرر کند!

2رفیعى تا به اینجاى فصل فقط 412 دقیقه به فوالدى ها در حالى باید این مبلغ را بپردازند که از دو  میلیارد برسد.
میدان رفته و این دقایق بدون گل و

پاس گل سپرى شده است.

تیم فوتبال پیکان در دیدارى تدارکاتى مقابل سپاهان که در نقش جهان برگزار شد، با تساوى 
بدون گل زمین مسابقه را ترك کرد.

 تیم فوتبال سپاهان  در دیدارى دوستانه که با حضور هواداران برگزار مى شد، به مصاف پیکان 
رفت و در پایان علیرغم تالش دو تیم این مسابقه گلى در برنداشت.

در این مسابقه براى ســپاهان نیازمند، جعفرى، رحیمى، پورقاز، رجبى، پاپى، بحیرایى، رسول 
نویدکیا، رحمانى، على محمدى و زکى زاده از ابتدا وارد میدان شدند.

در دقیقه 25 عزت پورقاز به دلیل جلوگیرى از ایجاد موقعیت مسلم براى مهاجم پیکان از زمین 
مسابقه اخراج شد ولى با شروع نیمه دوم و با موافقت دو تیم بار دیگر پورقاز به زمین بازگشت تا 

سپاهان با 11 نفر به کار خود ادامه دهد.
ترکیب سپاهان در نیمه دوم دگرگون شد و بازیکنان اصلى این تیم در زمین حضور پیدا کردند ولى 

باز هم شاگردان امیرقلعه نویى نتوانستند دروازه حریف خود را باز کنند.
سپاهان روز جمعه هفته آینده در ورزشگاه نقش جهان میزبان نساجى مى شود و دیدار با پیکان 
توانست تجربیات خوبى براى تقابل با تیم هاى تدافعى در اختیار شاگردان امیرقلعه نویى قرار دهد.

کپى پیست لیگ در دیدارى رفاقتى
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ابالغ رأى
آمار 393- 97/5/20 به تاریخ 97/5/13 در وقت فوق العاده جلســه شعبه 5 شوراى حل اختالف 
مبارکه به تصدى امضاکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 853/96 تحت نظر است. با بررسى 
محتویات پرونده، ختم دادرسى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى حســین عمویى سینى فرزند خســرو با وکالت آقاى حسین محمدیان به 
طرفیت آقاى منوچهر لطیف منز ه فرزند امین آقا به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره و 
تاریخ 3783360 مورخ 93/9/25 مبلغ 195/000/000 ریال به همراه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل، با توجه به تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه، نظر به وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به 
اینکه خوانده على رغم ابالغ در جلسه شورا حضور نداشته و الیحه اى ارسال ننموده است، دعواى 
خواهان را به نظر وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 
502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه 
مربوط، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/582/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم مطابق شاخص تورم که محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احکام شورا بوده و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. م الف: 264588 فاتحى- قاضى شعبه 5 شوراى حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /7/502
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201041 شماره پرونده: 9609980365301456 شماره بایگانى 
شعبه: 970553 شاکى: مهنازالسادات منصورى نژاد فرزند سید حسین به نشانى: خ ابن سینا- بن 
بست گلها- کوچه شــماره 7- کدپســتى 8196615681 متهمین: 1- وحید جبارى فرخى فرزند 
على اکبر به نشانى: تبریز- خیابان ثقه االسالم شمالى- کوى بهروز یه- کوى محمدحسین بافته 
چى- پالك 5/2، 2- حجت ساالرى به نشانى اتهام: کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. 
راى دادگاه: درخصوص اتهام اقایان 1- وحید جبارى فرخى فرزند على اکبر 2- حجت ساالرى هر 
دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 71/000/000 ریال موضوع شکایت شاکى خانم مهناز 
السادات منصورى نژاد نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان و شکایت شــاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شــاکى، پاسخ استعالم هاى 
انجام شده از بانک مربوطه و مخابرات و متوارى بودن متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم 
ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان 
به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان 
هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت 
به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیرى صــادر و اعالم مى دارد. این 
راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 263202 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (116 جزایى سابق) /7/522
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201032 شماره پرونده: 9609980359500980 شماره بایگانى 
شعبه: 970556 شاکى: رسول نصیرى ده سرخى فرزند محمد به نشانى: اصفهان- جاده اصفهان 
شیراز ك راه حق خ اربابى ك 9 متهم: محمد رنجبرى فرزند بهلول به نشانى اتهام: کالهبردارى به 
مبلغ 1200000 ریال دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى محمد 
رنجبرى فرزند بهلول که در حال حاضر مجهول المکان مى باشد دائر بر کالهبردارى رایانه اى به 
مبلغ 1/200/000 ریال موضوع شکایت شاکى اقاى رســول نصیرى ده سرخى فرزند محمد نظر 
به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى 
خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، پاسخ اســتعالم هاى انجام شده از بانک مربوطه 
گزارش پلیس فتا و متوارى بودن متهم و عدم حضــورش جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و 
احضار از طریق نشر اگهى و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى 
ایشان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه اى (ماده 741 قانون 
مجازات اسالمى جرائم رایانه اى الحاقى مصوب 1388) حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 
مذکور در حق شاکى و تحمل دو ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد . اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- 
حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263168 
بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 

جزایى سابق) /7/523
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201033 شماره پرونده: 9609980359500240 شماره بایگانى 
شعبه: 970614 شاکى: مانا شــمس الدین فرزند کیومرث به نشانى: قایم شهر- 16 مترى- کوچه 
فاطمیه- بن بست 6 متهمین: 1- على هاشمى فرزند محمدعلى 2- عیدمحمد ابراهیم آبادى فرزند 
غالمحسن همگى به نشانى اتهام: مشارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى 
دادگاه: درخصوص اتهام اقایان 1- عید محمد ابراهیم ابادى فرزند غالم حســن 2- على هاشمى 
فرزند محمدعلى هر دو دائر بر مشــارکت در کالهبردارى به مبلــغ 39/824/901 ریال موضوع 
شکایت شاکى خانم مانا شمس الدین فرزند کیومرث نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شــکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى 
شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از بانک مربوطه و مخابرات و متوارى بودن متهمین و عدم 
حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر 
دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى حکم 
به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شــاکى و هر یک پرداخت همین 
مبلغ در حق صندوق دولــت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیرى 
صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263172 بیگى- رئیس  شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /7/524
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354201028 شماره پرونده: 9509980359501555 شماره بایگانى 
شعبه: 970170 شاکى: مجتبى نصر آزادانى فرزند على به نشــانى اصفهان- اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شیخ صدوق شمالى خ نیکبخت ك ابطحى پ 131 متهمین: 1- پوریا شریعتى فرزند عبداله 
به نشــانى 2- هیوا چوپانى فرزند نصراله به نشانى استان کردســتان- شهرستان سنندج- شهر 
سنندج- بلوار توحید- دگایران اتهام: مشــارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مینماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام اقایان 1- هیوا چوپانى فرزند نصرا... 2- پوریا شریعتى فرزند 
عبدا... هر دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 10/000/000 ریال موضوع شکایت شاکى 
اقاى مجتبى نصر ازادانى فرزند على (عرفان نصر) نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شــکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى 
شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از بانک مربوطه و مخابرات و متوارى بودن متهمین و عدم 
حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر 
دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى حکم 
به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شــاکى و هر یک پرداخت همین 
مبلغ در حق صندوق دولــت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیرى 
صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهى در این 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 263174 بیگى- رئیس  شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /7/525
اخطاریه

پرونده: 602/97 نام: فرداد میربانى فرزند ســید احمد کار: کارمند فوالد نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: آقاى فرداد میربانى به شما اخطار مى شود که ظرف مدت 10 روز پس از رویت این اخطار 
در این دفترخانه حاضر و نسبت به طالق زوجه خود خانم مائده حلوانى بغ النى نژاد براساس حکم 
شماره 9709973723101079- 97/5/13 از شعبه اول دادگاه مبارکه اقدام نمایید. بدیهى است در 
صورت عدم حضور طالق به نمایندگى از طرف دادگاه انجام خواهد شد. آدرس: مبارکه خیابان بسیج 
نرسیده به بانک ملى مرکزى نبش کوچه شهید محمدعلى ایرانپور طبقه اول. م الف: 264733 شعبه 

ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /7/526
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723105148 شماره پرونده: 9709983723100458 شماره بایگانى 
شعبه: 970628 خواهان: بدرى موسویان خولنجانى فرزند سید قدرت اله بنشانى زیباشهر بلوار امام 
خ فردوسى بن بست شهید ابوطالبى پالك 52 خوانده: لطیف الغرباوى فرزند فاضل خواسته: طالق 
نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى بطرفیت خوانده فوق بخواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده 
و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله 
به خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 1397/09/03 در ساعت 8/30 جهت رسیدگى به پرونده شما  
که به کالسه 970628 تعیین وقت شده و نیز استماع شهادت شهود حاضر شوید. م الف: 265171 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه /7/543
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 971166- اجراى احکام حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
971166 موضوع علیه عبداله آقایى قهدریجانى فرزند حسن وله عزت اسماعیل زاده قهدریجانى 
درتاریخ  1397/08/20  به منظور فروش یک باب منزل مسکونى یک طبقه و یک زیرزمین انبارى 
با اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوك ســیمانى احداث – داراى 7 سال قدمت که داراى 253/35 
متر مربع عرصه و حدود 200 متر اعیان کف ســالن و اتاقها و پارکینگ سرامیک – نماى پشنانى 
ساختمان و دیوارها و حیاط آجرنما و سرامیک سیستم گرمایشى منزل بخارى و سیستم سرمایشى 
آن کولر آبى – داراى آب و برق و گاز شــهرى ملکى آقاى عبداله آقایــى واقع در قهدریجان – خ 
مدرس – انتهاى کوى 18 نبش بن بست 6 مترى  که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور 
مفروز مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز 
قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند 
و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 259688 

اجراى احکام حقوقى فالورجان/7/346
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رســیدگى- شــماره ابالغنامه : 9710103654403738  -  شــماره 
پرونده : 9709983654400427 – شــماره بایگانى شعبه : 970433 – تاریخ تنظیم 97/07/16 
–  آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى هانى داودى فرزند محمد (خوانده 
ردیف دوم)- خواهان آقاى یحیى کیانى اشترجانى فرزند کریم با وکالت خانم ساناز بیرژندى فرزند 
عباس دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان 1- کمال جابرى فرزند احمد رضا 2- هانى داودى 
فرزند محمد و امید رستمیان فرزند حمید به خواسته تســلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مالى غیر 
منقول (اعراض ثالث اصلى نسبت به دادنامه 9609973654400763 مورخ 96/09/05 در کالسه 
پرونده 9609983654400409 و شماره بایگانى 960429 ح 4 به خواسته تسلیم مبیع موضوع یک 
واحد آپارتمان واقع در فالورجان – اشترجان – پروژه  شــقایق بلوك سى یک – ورودى 1 طبقه 
اول – واحد شرقى و رد دعوى خوانده ردیف اول و بدوا توقیف عملیات اجرائیه صادر شده نسبت به 
راى مذکور به شماره 9610423654400074 مورخ 96/11/07 به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه9709983654400427  شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى دادگسترى فالورجان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/27 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ردیف دوم   و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد . م/ الف/ 265314 دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/7/528   

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 440/97 دادنامه 795-1397/07/17 تاریخ 
رسیدگى: 1397/07/09 مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد خواهان: حمید رضاوندى نشــانى: نجف آباد- فیروزآباد-خ شیخ بهایى- پالك70- کدپستى 
8518943151 خوانده: 1) حمزه تقوى فرد 2) حســنعلى رضاوندى نشانى: 1) مجهول المکان 2) 
امیرآباد- شهرك بهاران- الله 160- کدپســتى 89761-85138 موضوع: مطالبه وجه چک به 
میزان 156/500/000 به انضمام کلیه خســارات قانونى با قرار تامین خواســته گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 دعواى خواهان حمید رضاوندى فرزند بهرامعلى به طرفیت خواندگان 1) حمزه 
تقوى فرد فرزند محمدتقى 2) حســنعلى رضاوندى فرزند على مبنى بر مطالبه وجه چک به میزان 
156/500/000هزار ریال به انضمام کلیه خســارات قانونى، نظر به محتویات پرونده کپى مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت چک خواندگان بابت بدهى خود به خواهان اقدام به صدور 1 فقره چک 
به شماره 26210620 که در سررسید به علت کسر موجودى ، گواهى عدم پرداخت صادر گردیده 
خوانده ردیف اول صادر کننده چک و خوانده ردیــف دوم ظهرنویس، ضمانت پرداخت وجه چک 
موصوف را نموده، خوانده ردیف اول على رغم نشر آگهى در جلسه حضور ندارد و الیحه اى ارسال 
ننموده است و خوانده ردیف دوم در جلسه حاضر و دلیل محکمه پسندى ارائه ننموده لذا با توجه به 
اصل سند در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه وى داشته لذا شورا حکم بر محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه وشش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه هاى دادرسى به میزان 4/906/250 ریال و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ چک 
به مورخ 1397/04/28 الى وصول محکوم به درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
نسبت بخوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد و نسبت بخوانده ردیف 
دوم حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف 
آباد مى باشد. 265615/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم /7/529

 حصروراثت 
سید اکبر تقوى دهاقانى داراى شناسنامه شــماره 1625 به شرح دادخواست به کالسه 929/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هاشم تقوى 
بشناسنامه 223 در تاریخ 1397/06/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. سید اصغر تقوى دهاقانى ش ش 214 ، 2. زهرا سادات تقوى ش ش 
941 ، 3. سید رحیم تقوى ش ش 1303 ، 4. اشرف السادات تقوى ش ش 1375 ، 5. سید اکبر تقوى 
دهاقانى ش ش  1625، 6. عزت تقوى دهاقانى ش ش 632 ، 7.عفت تقوى دهاقانى ش ش 1356 
، 8.سید رضا تقوى ش ش 289  (فرزندان متوفى)، 9. فرنگیس تقیان ش ش 42 ، (همسر 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. 266871/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/530
 حصروراثت 

حسین چراغى داراى شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالســه 923/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیاتقلى چراغى بشناسنامه 7 
در تاریخ 1397/06/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. سمیه چراغى ش ش 1223 ، 2. حسن چراغى ش ش 693 ، 3. مرتضى چراغى ش ش 
92 ، 4. حسین چراغى ش ش 3 ، 5. محسن چراغى ش ش 1241 ، 6.معصومه چراغى ش ش 426 
(فرزندان متوفى)، 7. سکینه چراغى ش ش 1192 ، (همسر 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. 265550/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/532

 حصروراثت 
عفت شفیعى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 960 به شرح دادخواست به کالسه 913/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه فاضل نجف 
آبادى بشناسنامه 981 در تاریخ 1396/09/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اشرف شفیعى نجف آبادى ش ش 503 ، 2. بهار شفیعى ش 
ش 1866 ، 3. عفت شفیعى نجف آبادى ش ش 960 ، 4. زهرا شفیعى ش ش 3529 ، 5. محمدرضا 
شــفیعى نجف آبادى ش ش 543 (فرزندان متوفى)، 6. محسن شفیعى نجف آبادى ش ش 536 ، 
(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. 265547/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد  /7/533
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710103731105298 شماره پرونده: 9609983731100177 شماره بایگانى 
شعبه: 960998 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم- به آقا/خانم نگار مساباجول 
موگوئى فرزند محمدرضا شاکى شهال اصالنى شــکایتى بطرفیت خوانده نگار مساباجول به اتهام 
مزاحمت تلفنى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609983731100177 
شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر نجف آباد (102 جزایى ســابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/09/17ساعت 8:30 تعیین 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 کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خــود، در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه 
حاضر گردد - استان اصفهان- شهرســتان نجف آباد- کمربندى جنوبى- دادگسترى نجف آباد 
-265501/م الف شکیبامهر– مدیر دفتر شــعبه 2 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 جزایى 

سابق) /7/534
 اخطار اجرایى

شــماره 98/97 به موجب راى شــماره 426 تاریخ 1397/05/01 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهدى سرفرازنسب به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت خسارت ناشى از معیوب بودن بیع و 
پرداخت هزینه هاى به میزان 1/000/000 ریال و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست مورخ 
1397/02/17 الى اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال 
بعنوان نیم عشر دولتى مى باشــد.محکوم له: عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد- خ امام- کوى 
شــهامت ماده 34قانون 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 استیفاء محکوم به از آن میســر 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. 265471/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/535
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9709973730400064 شماره پرونده: 9609983730401007 شماره بایگانى 
شعبه: 961027 خواهان: آقاى عباس سلیمیان نجف آبادى فرزند جعفرقلى با وکالت آقاى محمد 
لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله  به نشانى اصفهان – نجف آباد- نجف آباد خ امام خمینى- بعد از 
چهارراه شهردارى- نبش کوچه شهامت- ط فوقانى و خانم سمیه شفیعى فرزند عزیزاله به نشانى 
خ شیخ بهایى مقابل دارالقرآن ســاختمان 110 کدپستى 8134798314 دفتر وکالت آقاى منصور 
مدح خوان ، خوانده:آقاى غالمرضا انصارى فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان، خواسته ها:       
1) مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2)مطالبه وجه بابــت ....-راى دادگاه، در باب دعوى آقاى عباس 
سلیمیان با وکالت آقاى لطفى و خانم شــفیعى بطرفیت آقاى غالمرضا انصارى به خواسته مطالبه 
مبلغ 240/000/000 ریال مستند به شش فقره چک به شماره:    503008  و 503009  و 503013 
و  503024 و  887485 و  887486 عهده بانک سپه و ایران زمین و خسارات دادرسى و تاخیرتادیه 
با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک که توسط بانک مربوطه 
نیز گواهى شده و وجود اصل چک  ید خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى با وصف ابالغ 
قانونى و دلیل بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نکرده است لذا دعوى را مدلل تشخیص و مستندا 
به مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 
519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته 
و خسارات دادرسى وفق تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک هاى 
موصوف برمبنا نرخ اعالمى بانک مرکزى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 265460/م 

الف سید امید قاضى عسگر - رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد /7/536
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973757300650 شماره پرونده: 9209983757301174 شماره بایگانى 
شعبه: 921299 پرونده کالسه 9209983757301174 شــعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت 
تصمیم نهایى شماره 9509973757300650 شاکى: سهراب محمد هاشمى فرزند اسداهللا به نشانى 
دهق خ شریعتى طالفروشى مؤمنى متهم: کورش حقانى به نشانى کنگاور شهرك بهشتى جنب بیمه 
توسعه اتهام: صدور چک بالمحل تصمیم: دادگاه پس از اجراى تشریفات قانونى سرانجام در وقت 
مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
اتهام کوروش حقانى مجهول المکان دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره ى 111504 
از حســاب جارى 0109455257005 عهده بانک ملى ایران به مبلغ پانزده میلیون ریال به تاریخ 
سررسید پانزدهم مهرماه سال نود و دو موضوع شکایت سهراب محمدهاشمى فرزند اسداهللا مقیم 
دهق، با توجه به وجود الشه چک در ید شاکى و گواهى عدم پرداخت شعبه دهق بانک محال علیه و 
با عنایت به اینکه تاریخ مندرج در چک تاریخ صدور محسوب مى شود ، بزهکارى وى محرز و مسلم 
است دادگاه مســتندا به ماده ى7 قانون صدور چک (بند ب) و ماده ى 24 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 ، متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیرى به عنوان مجازات اصلى و منع 
از داشتن دسته چک به مدت دو سال به عنوان مجازات تکمیلى محکوم مى نماید این راى غیابى 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 263443 /م الف سید مهدى 

نصیرى - دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت/7/537
 حصروراثت 

داریوش منصورى بیرگانى داراى شناسنامه شماره 678 به شرح دادخواست به کالسه 932/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدیقلى منصورى 
بیدکانى بشناسنامه 662 در تاریخ 1397/04/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. داریوش منصورى بیرگانى ش ش 678 ، 2. آذر منصورى 
بیرگانى ش ش 699 ، 3. مژگان منصورى بیرگانى ش ش 599 ، 4. انوش منصورى بیرگانى ش ش 
681 ، 5. مژده منصورى بیرگانى ش ش 1158 ، 6. الهام منصورى بیرگانى ش ش 4067 ، 7.فاطمه 
منصورى بیرگانى ش ش 3562  (فرزندان متوفى)، 8. نساء منصورى بیدکانى ش ش 254 ، (همسر 
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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 267123/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/538
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على جمعه فرزند آرپناهى دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1) ســمیه مرتضایى نژاد 2) 
صدیقه شــجرى مطالبه وجه ســفته به مبلغ 215/000/000 ریال ؛ تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف 
آباد واقع در نجف آباد ارجاع  و به کالســه 970753 ح 2 ثبت گردیده که تاریخ رسیدگى به تاریخ  
1397/09/05 ساعت 12 مى باشد که بدلیل مجهول المکان بودن 1) سمیه مرتضایى نژاد 2) صدیقه 
شجرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 267106/م الف-

مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى نجف آباد /7/539
 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 ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 139760302023000491 مورخ 97/06/31 خانم زهرا نعیمى به شماره 
شناسنامه 654 کدملى 1287680143 صادره از اصفهان فرزند عبدالرحیم بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 442/77 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2910- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت  مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/07/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/22 م الف: 255666 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/182
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 ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 139760302023000510 مورخ 97/06/31 آقاى سید محمدکاظم 
طباطبائى به شــماره شناســنامه 215 کدملى 0385100604 صادره از قم فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75/68 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 2293- 
اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/07 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 22 /1397/07 م الف: 

255771 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/184
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 ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 139760302023000503 مورخ 97/06/31 خانم فضه رضائى ادریانى 
به شماره شناسنامه 1271853302 کدملى 1271853302 صادره از اصفهان فرزند جعفر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10/96 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 2097- 
اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف عباس صفوى زاده واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/07/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /1397/07 م 

الف: 256193 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/203
بندالف آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى
 وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرآراءصادره هیات هاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى بخش 16ثبت اصفهان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است 
.لذامشخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15روزآگهى مى شوددرصورتى که شخص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان  اعتراضى داشته 
باشندمى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه  اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند .آراءصادره ازهیات :
1-راى شــماره 0575مورخ 96/12/14مالکیت آقاى روح اله تقیان جزى به شناســنامه شماره 
140کدملى 5110627002صادره ازاصفهان فرزند حسن به صورت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه ،ششدانگ به مســاحت 205/03 مترمربع پالك شماره 484فرعى از440 اصلى واقع 

دراصفهان بخش 16خریدارى ازمالک رسمى مشاعى اولیه مفروزگردیده است 
2 - راى شماره 0092 مورخ 97/4/31مالکیت آقاى غالمرضاشانظرى گرگابى به شناسنامه شماره 
1291کدملى 5110237468صادره اصفهان فرزندحسین به صورت ششدانگ یکباب انبارمصالح 
ساختمانى به مساحت 1801/60مترمربع پالك شماره 1833فرعى از409اصلى واقع دراصفهان 
بخش 16حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تاییدکه درازاءخریدارى مشاعى به صورت 

مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى قاسم شاه نظرى محرزگردیده است .
3-راى شماره 0035مورخه 97/2/24مالکیت آقاى عباسعلى جعفریان جزى به شناسنامه شماره 
7785کدملى 5110087431 صادره اصفهان فرزند محمد رحیم به صورت ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 27/36مترمربع پالك شماره 675فرعى از437اصلى واقع دراصفهان بخش 16خریدارى 

ازمالک رسمى مشاعى اولیه مفروزگردیده است .
4-راى شــماره 0578مورخ 96/12/16مالکیت موقوفه خیریه نجفى به شناسنامه شماره کدملى 
14000946534به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 93مترمربع پالك شماره 4114فرعى 
از406اصلى واقع دراصفهان بخش 16خریدارى ازمالک رسمى مشاعى اولیه مفروزگردیده است 
.بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 
صادرخواهدشد تاریخ انتشارنوبت اول :97/7/7 تاریخ انتشارنوبت دوم :97/7/22  م الف: 257351  

ناصرصیادى صومعه – رییس ثبت اسنادوامالك شاهین شهر/7/227 
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 ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر 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 139760302023000493 مورخ 97/06/31 خیریه على بن ابى طالب 
(ع) به آدرس اصفهان سه راه صغیر اصفهانى، خیابان کمال کوچه شهید توتونى، بن بست ذوالفقار 
على (ع) نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 277/60 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 3389- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت  مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/07/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/22 م 

الف: 256333 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/229
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شماره 139660302035000237 – 30 / 5 / 1396 هیات دوم و راى اصالحى به شماره 
1396600302035000380 – 3  / 8 / 1396 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم مریم اسکندرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 99 صادره از خوانسار در 
یک باب خانه نیمه ساز به مســاحت 180 متر مربع پالك 116 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 
16 خریدارى از مالک رسمى آقاى اکبر اســکندرى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشــارنوبت اول : 22 / 7 / 97 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم : 6/ 8 / 97  م الف - 267648 ناصر صیادى رییس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر 7/546 
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ورزش، کلیدى طالیى براى داشتن زندگى با کیفیت 
بهتر است. فعالیت بدنى منظم، نه تنها منجر به کاهش 
وزن مى شــود، بلکه میزان خطر ابتال به بسیارى از 

بیمارى هاى مزمن را نیز کاهش مى دهد.
انجام یک فعالیت بدنى که از آن لذت ببرید و بتوانید 
آن را قسمتى از برنامه معمول روزانه زندگى خود قرار 
دهید، کلیدى براى یک زندگى سالم و طوالنى است. 
جالب اســت که بدانید ورزش در کنترل بیمارى ها و 
نیز درمان آنها هم مى تواند تأثیرگذار باشــد. امروزه 
تحقیقات نشان داده اند که تحرك بدنى هرچند کم 
و در هر سنى مى تواند مفید باشد. توصیه عمومى آن 
است که هر فرد باید روزانه در مجموع بین نیم تا یک 

ساعت فعالیت بدنى داشته باشد.
فعالیت بدنى یــک جزو ضــرورى از برنامه کاهش 
وزن است که این فعالیت بدنى با حفظ توده با ارزش 

ماهیچه اى، کاهش چربى را به حداکثر مى رساند.
از طرفى بیش از 8 درصد جامعه ما از بیمارى دیابت 
رنج مى برند که روند رو به رشد آن به دلیل شهرنشینى 
و عوامل دیگر به شــکل نگران کننده اى خودنمایى 
مى کند و اتفاقًا اکثریت مبتالیــان به این بیمارى، تا 
مدت ها از ابتالى خود به این بیمارى مطلع نیستند. 
انجام فعالیت بدنى عالوه بر آنکه مى تواند سیر کاهش 
وزن را تســریع کند و از آن طریــق در تنظیم میزان 
قند خون مؤثر باشــد، حتى به طور مستقل و بدون 
کاهش وزن نیز به پیشــگیرى و یــا کنترل بیمارى 
دیابت کمک خواهد کرد. بنابر اعــالم پایگاه جامع 
آموزشى و فرهنگسازى وزارت بهداشت، کاهش وزن 
مى تواند حساسیت به انسولین را افزایش دهد،  سطوح 
کلسترول و قند خون را بهبود بخشد و فشار خون را 
کاهش دهد. تمام این نتایج در سالمت بیماران دیابتى 
حائز اهمیت است. باید توجه کرد که روزانه یک ساعت 
پیاده روى، ریسک ابتال به دیابت نوع 2 را 34 درصد 

کاهش مى دهد. 

خواب در حفظ سالمت افراد بسیار مؤثر است، به شرطى 
که از نظر کیفیت و کمیت نیز تعادل داشته باشد.

بسیارى از افراد در طول روز مى خوابند که خود عامل 
بروز بسیارى از بیمارى هاست. این افراد باید به تدریج 
عادت خوابیدن در طول روز را ترك کنند تا بدن لطمه 
نبیند؛ چرا که تغییر عادت ناگهانى، خود مشکل دیگرى 

است. 
در این باره یک متخصص طب سنتى، خواب دم صبح 
را «خواب حســرت» نامید و تنها خواب مناسب در روز 

را خواب قیلوله نامید. خواب قیلوله در روزهاى گرم، به 
شرط اینکه افراد قبل از طلوع آفتاب بیدار شده باشند، به 

مدت 30 دقیقه قبل از اذان ظهر مناسب است.
بهادر مهدوى مضرات خواب روز را بدین شرح برشمرد:

-خواب روز پوست را خراب و تیره مى کند. 
-خواب روز موجب ورم دســت و پا، بى حالى، سردرد، 

افسردگى و تحریک پذیرى مى شود. 
-خواب دم غروب آفتاب موجب افســردگى، سکته و 

حمالت تشنجى مى شود. 

-بیشترین سکته هاى مغزى در خواب اتفاق مى افتد و 
بیشتر این سکته ها نزدیک غروب آفتاب اتفاق مى افتد. 
-خواب روز بیمــارى هایى ناشــى از غلبه رطوبت در 
بدن مانند درد مفاصل را افزایــش مى دهد. همچنین 
افراد دچار ترشحات پشــت حلق، خواب روز برایشان 

بیمارى زاست. 
-خواب روز موجب سســتى بدن، کسالت، کند ذهنى، 
کاهش اشــتها، بوى بد دهان، بروز برخى از تب ها و 

تباهى رنگ چهره مى شود.

مهمترین عامل خطرساز در ابتال به بیمارى آلزایمر، سن است. 
حتى با وجود سایر عوامل خطرساز، بیمارى آلزایمر زود ظاهر 
نمى شود و معموًال در سنین باال عارض مى شود. با این حال، 
شواهد نشــان مى دهد که فرایند بیمارى سال ها قبل از بروز 

عالیم شروع مى شود.
براى شناســایى و تشــخیص بیمارى آلزایمر، یک بررسى 
کلینیکى و پزشکى توسط پزشــکان متخصص الزم است. 
این بیمارى بیشتر در افراد باالى 65 سال بروز مى کند. نژاد 
و موقعیت اجتماعى افراد تأثیرى در بــروز آن ندارد. بیمارى 
آلزایمر عالج ندارد و یک بیمارى پیش رونده و تخریب کننده 

مغز است که در طول زمان پیشرفت مى کند.
فرد مبتال به آلزایمر براى اینکــه قابلیت درك وقایعى که در 
اطرافش اتفاق مى افتد را از دست مى دهد، خیلى غمگین است 
و احساس تنهایى مى کند. براى همین الزم است اطرافیان 
وى خونسردى خود را حفظ کنند، به او محبت کنند و با عشق 
با او برخورد کنند؛ چرا که فرد مبتال هنوز توانایى درك و ابراز 
عشق و محبت را دارد. در این رابطه بغل کردن و بوسیدن دو 

روش مؤثر هستند.
تصور نکنید فرد مبتال به آلزایمر چیــزى را درك نمى کند؛ 

چراکه او درك مى کند ولى گاهى فقط نمى داند چگونه پاسخ 
دهد. فرد مبتال احساس سرگشتگى و گیجى مى کند و براى 
همین اســت که نباید همه چیز را به یکباره به او گفت یا از 
او خواســت. باید با آرامش، در حالى که به چشــمان او نگاه 

مى کنید، با او صحبت کنید.
اگر فرد مبتال در انجام کار دچار اشتباه شد، به یاد داشته باشید 
وانمود کنید شما متوجه اشتباه او نشده اید. بگویید همه چیز 
مرتب است. به این ترتیب او شرمنده نخواهد شد. همچنین 
بهتر است هیچ دارویى در دسترس فرد مبتال نباشد؛ چرا که 

ممکن است داروى اضافه مصرف کند.
همچنین منزل و محل زندگى این افراد باید مناسب براى فرد 
سالمند باشد. درست مانند خانه اى که براى یک کودك نوپا 
چیده مى شود. آشپزخانه، حمام و در ورودى باید همیشه تحت 
نظر باشد تا از وقوع حادثه پیشگیرى شود. فرد مبتال به آلزایمر 
توانایى تنظیم مخارج و کنترل حســاب پول خــود را ندارد. 
بنابراین براى خرید و یا پرداخت قبوض الزم است کسى به او 
کمک کند اما توجه کنید بسیار مهم است که همه این کارها 
را با همراهى خود فرد انجام دهید و نه اینکه به جاى او انجام 

کارهایش را بر عهده بگیرید.

از طرفى نیز بیمارى آلزایمر تمام افراد خانواده را تحت تأثیر 
قرار مى دهد؛ بنابراین مهم است که به دنبال کسب اطالعات 
و تجربه و حتى کمک گرفتن از ســازمان هایى نظیر انجمن 
آلزایمر باشــید که از افراد و خانواده هایى که شرایط مشابه 

دارند، تشکیل شده است.
شکى نیست که ژنتیک نقشــى در ابتال به بیمارى دارد ولى 
فقط درصد کمى از موارد مربوط به ژن هاى خاصى هســتند 
که موجب بیمارى موروثى مى شوند. در صورتى که یکى از 
اعضاى خانواده مبتال به بیمارى آلزایمر است، احتمال بسیار 

کمى براى ابتالى اعضاى دیگر نیز وجود دارد.
 فرد مبتال به بیمارى آلزایمر با ارتقا بخشیدن کیفیت زندگى 
خود مى تواند پیشــرفت بیمارى خود را کاهش دهد. فعالیت 
بدنى مالیم و مستمر، به سالمت قلب و عروق کمک مى کند 
و به طور محسوس خطر ابتال به سکته قلبى، سکته مغزى، 
دیابت و بیمارى آلزایمر را کاهش مى دهد. همچنین مى توان 
از میوه ها و ســبزیجات که رنگ تیره دارنــد و داراى آنتى 
اکسیدان هستند، مانند انگور ســیاه، اسفناج، سبزى خوردن

 و روغن امگا 3 که در ماهى و روغن کانوال یافت مى شــود، 
استفاده کنند.

با آلزایمرى ها چگونه رفتار کنیم؟

گردن مرغ هم مانند بال، یکى از قسمت هاى 
لذیذ مرغ است که طرفداران بسیارى دارد. اما 
دلیل این محبوبیت، چربى هاى انباشــته شده 
در این قسمت هاست که بسیار براى بدن مضر 
هستند و سبب افزایش کلسترول و چربى خون 

مى شوند.
امروزه مشخص شــده، برخالف تصور گذشته 
بافت چربــى در بدن، یک بافت مرده نیســت 
و بسیار فعال اســت و در ردیف غدد درون ریز 
شمرده مى شود و مى گویند انواع آنزیم ها از این 
بافت هاى چربى ترشح مى شود، طورى که تمام 
سیستم کنترل  گرسنگى و اشتها را تحت تأثیر 

خود قرار مى دهد.
در مورد مرغ توصیه مى شــود، پوســت مرغ 
مصرف نشود براى اینکه بیشتر اسیدهاى چرب 

اشباع شــده یا چربى هایى که مى تواند باعث 
افزایش وزن و افزایش کلسترول شود، در این 
پوست وجود دارد. این چربى ها گاهى در داخل 
شکم و کناره هاى ران مرغ هم دیده مى شوند 

که باید حتماً جدا شوند.
 مصرف گردن مرغ به دلیــل آنکه محل عبور 
نسوج عصبى و بسیارى از غدد لنفاوى است و از 
طرفى شستشوى مجراى داخلى آن غیرممکن 

است، توصیه نمى شود.
در خوردن بال و گــردن مرغ احتیــاط کنید، 
بسیارى از مواد شــیمیایى و مواد سمى که در 
دنیاى خارج از بدن شــما وجود دارد، در بال و 
گردن مرغ انباشته مى شــوند و شما با خوردن 
این قســمت لذیذ مرغ، خود را دچار بسیارى از 

بیمارى ها مى کنید.

یک فوق تخصــص گوارش، مصــرف آب، 
مایعات، ســبزیجات و میوه هاى داراى فیبر و 
ورزش را مهمترین عامل پیشگیرى از یبوست و 

درمان آن عنوان کرد.
حافــظ فاخــرى در رابطه بــا عوامــل ابتال

 به یبوست گفت: یبوســت یکى از شایع ترین 
بیمارى هاى گوارشى است که با مراقبت هاى 

ابتدایى مى توان از آن پیشگیرى کرد. 
وى مصــرف ناکافــى مایعــات را مهمترین 
دلیل بروز یبوســت عنوان و بیان کرد: مصرف 
آب و مایعات، اصلى ترین نقش در یبوســت را 

دارند.
وى توضیــح داد: نوشــیدن آب نیــز باید به 
صورت یک ســاعت قبل یا بعد از غذا باشد و 
به صورت یکجــا، مقدار زیــادى آب مصرف 

نشود. این متخصص گوارش، استفاده از میوه و 
ســبزیجات را عامل دیگرى در پیشــگیرى 
از یبوســت خوانــد و عنــوان کــرد: مصرف

 این دســته از خوراکــى ها، به دلیل داشــتن 
فیبر فــراوان موجــب نرمى و عدم یبوســت

خواهد شد.
 فاخــرى توضیــح داد: در نتیجــه در کنــار 
مصرف پروتئین ها، اســتفاده از ســبزیجات 
و میوه هــاى فصل، به دلیل داشــتن فیبر باال 

ضرورى است.
وى ورزش نکردن و تحرك نداشتن را، عامل 
دیگر ابتال به یبوست خواند و تصریح کرد: بى 
تحرکى و نشســتن هاى طوالنى مدت، با کند 
کردن سرعت حرکات معده، علت عمده ابتال 

ب ه یبوست است.

آیا مى دانید چرا 
نباید گردن مرغ را خورد؟

آسان ترین روش پیشگیرى 
از یبوست

مهمترین علل ابتال به آرتروز زانو  به این دالیل نباید هنگام غروب آفتاب خوابید
على پناهى، متخصص طب توانبخشى با بیان اینکه بیشترین آرتروز در مفصل زانو 

رخ مى دهد، گفت: بعد از مفصل زانو، آرتروز در مفصل لگن یا «هیپ» و بعد از آن، 

مفصل مچ پا و مفصل شانه اتفاق مى افتد. وى ادامه داد: علت اینکه آرتروز مفصل 

زانو شایع تر است، این است که زانو مفصل خاصى است و در مفصل زانو دو استخوان 

ساق و ران روى هم قرار مى گیرند که این دو اســتخوان، سطح صافى دارند و راه 
رفتن را کنترل مى کنند.

وى با بیان اینکه مفصل زانو مفصلى اســت که نیاز به حمایت عضالت و بافت هاى 

نگهدارنده اطــراف دارد، ادامه داد: اگر هر کــدام از این موارد آســیب ببیند، مثًال 

رباط ها، مینیسک، عضالت و همچنین استخوان کشکک، باعث آرتروز زانو مى شود.

این متخصص طب توانبخشى با تأکید بر اینکه آرتروز اولیه از 45 تا 50 سالگى به 

ى مى دهد، بیان کرد: بیشتر در خانم ها دیده مى شود و در آن عمًال تخریب 
باال رو

بافت استخوانى رخ مى دهد. 

وى افزود:آرتروز ثانویه یا به علت آسیب ها و ضرباتى است که به زانو وارد مى شود؛ 

مثًال پارگى مینیسک در فوتبالیست ها، زانو را مستعد آرتروز مى کند و یا اختالالت 

مادرزادى مثل انحراف در زانو مانند پاى پرانتزى و قرار گرفتن استخوان کشکک 

در جاى نامناســب و همچنین ابتال به آرتریت روماتوئید (روماتیسم) و 

درگیرى سیستم ایمنى که غضروف داخل مفصل را تخریب مى 
کند، بافت استخوانى را مستعد آرتروز مى کند.

وى در پاســخ به این پرســش که از چه زمانى فرد متوجه 
بیمارى آرتروز مى شــود، گفت: در ابتدا عالیم به صورت 
دردهاى گذراست که در شــرایط خاص، خودش را نشان 
مى دهد. یعنى با فعالیت فرد، دردها شــروع مى شود و با 
استراحت بهبود مى یابد ولى وقتى آرتروز پیشرفت مى کند، 

درد با استراحت کمتر مى شود ولى به صفر نمى رسد.
پناهى شایع ترین محل دردها را بیشتر در داخل زانو 
یا زیر کشکک دانســت و افزود: چون داخل 
زانو منطقه اى اســت که وزن را منتقل 
مى کند به ساق پا و این مسئله، فشار 

به سمت داخلى زانو وارد مى کند. 
وى در خصــوص راه هــاى 
پیشگیرى از آرتروز ادامه داد: 
خوددارى از قــرار گرفتن در 
وضعیت اشتباه و غلط و پرهیز از 
حرکات تکــرارى مثًال پرهیز از 

دو زانو و چهارزانو نشستن. 

راه حلى براى تقویت استخوان ها
در حالى که سن پیرى با کاهش طبیعى تراکم استخوان همراه است اما عوامل پیشگیرانه زیادى وجود دارد که مى توانید آنها را انجام دهید.  در اینجا با مواردى از آنچه شما 

مى توانید براى افزایش سالمت استخوان هایتان انجام دهید، آشنا مى شوید.

به اندازه کافى بخوابید
کم خوابى مى تواند تأثیرات مخربى بر بخش هاى مختلفى از بدن از جمله اســتخوان ها 
بگذارد. بزرگساالن عمومًا باید هفت تا 9 ساعت در شب بخوابند. مطالعات نشان داده که 

شکستن استخوان ها در کسانى که تنها کمتر از پنج ساعت و نیم مى خوابند، 
بیشتر است.

انجام ورزش هاى 
استقامتى

بیشتر افراد ورزش هاى هوازى را انجام مى دهند. 
مطالعات نشــان داده که ورزش هاى استقامتى به 

اندازه کافى اولویت بندى نمى شود.
فعالیت هایى نظیر قدم زدن مى تواند ســالمت 

قلب شما را بهبود بخشد اما نمى تواند به تنهایى 
موجب تقویت استخوان ها و ماهیچه هاى شما 
شود. ورزش هایى از جمله تنیس، طناب زدن، 
پیاده روى، بــاال رفتن از پله و تمریــن با وزنه 

مى توانند به افزایش سالمت استخوان و ماهیچه 
شما کمک کند.

مصرف کلسیم و ویتامین D را ا افزایش دهید
کلسیم نقش اصلى در افزایش استحکام استخوان ها ایفا مى کند که با مصرف آن، سرعت پوکى استخوان 
کاهش مى یابد. عالوه بر این، شما به دریافت میزان کافى از ویتامین  D نیاز دارید. این ماده مغذى مسئول 
انتقال کلسیم است. میزان جذب کلسیم در یک فرد بزرگسال روزانه 1000 میلى گرم است. این در حالى 
است که افرادى که بیش از 50 سال سن دارند باید 1200 میلى گرم مصرف کنند. ویتامین D عالوه بر اینکه 

در نور خورشید وجود دارد، در شیر، غالت غنى شده صبحانه و تخم مرغ نیز یافت مى شود.

ترك سیگار
کشیدن ســیگار مى تواند 
سرعت کاهش اســتخوان را، به 
ویژه در نوجوانان و زنان بعد از یائسگى افزایش 

دهد.

حفظ یک وزن سالم
مطالعات نشان داده که سالمت استخوان ها به هنگام کمبود وزن یا اضافه وزن 

دستخوش تغییراتى مى شود.
مســتعد کمبود تراکم معدنى اســتخوان افراد کم وزن بــه ویژه زنان، 

در  حقیقت حتى از دســت دادن وزن در هســتند. 
سنین میانسالى، با تأثیر شدید بر تراکم 

استخوان مرتبط است.

 کمتر از پنج ساعت و نیم مى خوابند، 

ى دهند. 
تقامتى به

ــالمت 
نهایى 
ىشما 
ب زدن، 
با وزنه 

 ماهیچه 

افراد کم وزن بــه ویژ
در هســتند.

نکشکک  و ن ر
در جاى نامناســب و همچنین ابتال به آرتریت روماتوئید (روماتیسم) و 

درگیرى سیستم ایمنى که غضروف داخل مفصل را تخریب مى 
کند، بافت استخوانى را مستعد آرتروز مى کند.

وى در پاســخ به این پرســش که از چه زمانى فرد متوجه 
بیمارى آرتروز مى شــود، گفت: در ابتدا عالیم به صورت 
دردهاى گذراست که در شــرایط خاص، خودش را نشان 
مى دهد. یعنى با فعالیت فرد، دردها شــروع مى شود و با 
استراحت بهبود مى یابد ولى وقتى آرتروز پیشرفت مى کند، 

درد با استراحت کمتر مى شود ولى به صفر نمى رسد.
پناهى شایع ترین محل دردها را بیشتر در داخل زانو 
یا زیر کشکک دانســت و افزود: چون داخل 
زانو منطقه اى اســت که وزن را منتقل 
مى کند به ساق پا و این مسئله، فشار 

به سمت داخلى زانو وارد مى کند. 
وى در خصــوص راه هــاى 
پیشگیرى از آرتروز ادامه داد: 
خوددارى از قــرار گرفتن در 
وضعیت اشتباه و غلط و پرهیز از 
حرکات تکــرارى مثًال پرهیز از 

دو زانو و چهارزانو نشستن. 
سیگار

کشیدن ســیگار مى تواند 
سرعت کاهش اســتخوان را، به 
جوانان و زنان بعد از یائسگى افزایش 

حفظ یک وزن سالم
ه سالمت استخوان ها به هنگام کمبود وزن یا اضافه وزن 

ى شود.
زنان، مســتعد کمبود تراکم معدنى اســتخوان ژه

حتى از دســت دادن وزن در 
یانسالى، با تأثیر شدید بر تراکم 

وان مرتبط است.

ترك س
گا د کش

مســتعد کمبژه زنان، 
حقیقت ح
سنین می
استخو

چگونه با ورزش
 دیابت را کنترل کنیم؟
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بندگانى که با دســت قدرتمند خدا آفریده شــدند و بى اراده خویش 
پدید آمدند، پرورش یافتند، سپس در گهواره گور آرمیده متالشى 
مى شوند و روزى به تنهایى سر از قبر برمى آورند و براى گرفتن 
پاداش به دقت حسابرسى مى شــوند، دراین چند روزه دنیا مهلت داده 
شــدند تا در راه صحیح قــدم بردارند، راه نجات نشــان داده شــده تا 

موال على (ع)رضایت خدا را بجویند.

فراخوان دعوت به مشارکت

محمدرضا فالح- سرپرست شهردارى بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 772/ش ب مورخ 97/06/11 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه احداث 
و بهره بردارى از زمین چمن مصنوعى واقع در خیابان دریاچه زیتون پشت ساختمان 
آتش نشانى را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا 

نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى مى باشد، 
جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/07/15 تا تاریخ 97/07/29 به 
آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 2500 مترمربع واقع در دریاچه زیتون، پشت 
ساختمان آتش نشانى
2- آورده سرمایه گذار

- احداث زمین چمن مصنوعى
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 60/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

فراخوان دعوت به مشارکت

محمدرضا فالح- سرپرست شهردارى بهارستان

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 855/ش ب مورخ 97/06/26 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان و مصوبه هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 
پروژه احداث مجموعه غذایى «Food Box» واقع در دریاچه زیتون را از طریق 

مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که مؤید توانایى مالى و فنى 
مى باشد، جهت دریافت اســناد و مدارك فراخوان از تاریخ 97/07/15 تا تاریخ 
97/07/29 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشــت، خیابان آزادى، شهردارى 

بهارستان، دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان: 
1- آورده شهردارى

- اختصاص قطعه زمین به مساحت حدوداً 120 مترمربع واقع در دریاچه زیتون
2- آورده سرمایه گذار

Food Box احداث و تجهیز مجموعه غذایى -
- تهیه طرح توجیهى جامع و کامل

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت براساس روش B.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى ســرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارســتان در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد.
* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد.

* مدت زمان اجراى پروژه جهت بهره بردارى 2 ماه مى باشد.
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* میزان سپرده شرکت در فراخوان 160/000/000 ریال مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است. 

آگهى تجدید مناقصه

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت اول
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه 

زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/05 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان

محل پروژه: محله گارماسه فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 4/000/000/000 ریالمدت پروژه: یک ماه

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل:
1- عملیات تخریب.

2- خاکبردارى با دست و ماشین.
3- تهیه و نصب لوله بتنى. 

4- تهیه و اجراى باالست کوهى.
5- تهیه و اجراى بتن.

6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.

آگهى مناقصه

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت دوم

شهردارى تیران در نظر دارد با اســتناد به مصوبه شماره 97/100/3336 مورخ 
97/07/01 شوراى اسالمى شــهر تیران اجراى پروژه زیرسازى، جدول گذارى، 
پیاده روسازى و اصالح هندسى معابر سطح شــهر تیران را از طریق مناقصه به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 
صالحیت دعوت به عمل مى آید به منظور کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد از 
تاریخ انتشار این آگهى به شهردارى تیران مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت 

تحویل اسناد پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/07/28 مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

حسین ایزدى- سرپرست سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر 

چاپ دوم

سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر داردعملیات زیر را  
از طریق مناقصه عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به اشخاص حقیقى یا حقوقى /  پیمانکاران  واجد الشرایط واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مناقصه  تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روزچهار شنبه مورخ 02 /97/08 به 
سازمان مراجعه نمایند.

آدرس : فوالدشهر، برزن ب، جنب موسسه آموزش عالى دانشگاه  صنعتى فوالد 
تلفن :03152631711 و 03152631722

شماره  مصوبهنوع آگهىموضوع مناقصهردیف
   شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
مبلغ کل (ریال)مناقصه  (ریال)

خرید و نصب پایه چراغ هاى روشنائى 1
در سطح پارك ها و فضاى سبز شهر

مناقصه 
نوبت اول

5/97/1174
97/07/01200/000/0004/000/000/000

آگهى مزایده (نوبت اول)

مهدى کثیرى- سرپرست شهردارى دولت آباد

چاپ دوم

شــهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد واگذارى امتیاز احــداث پارك بادى به صورت
 اجاره بها ماهیانه واقع در پارك الله (جهاد) به مدت یکسال را از طریق مزایده عمومى به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/07/28

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/07/29
www.dolatabad.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

 تلفن: 45822010- 031
www.iets.moprg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات


