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فواید عجیب ِگل بازى براى کودکانذوبى ها خارجى جذب مى کنند؟آغاز به کار ستاد ویژه محرمآخر و عاقبت دعواى محمدرضا گلزار و حمید گودرزىاعتراض تند مدیرعامل خانه موسیقى به صداوسیما سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

رکورد شکنى قیمت پسته در اصفهان
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تعویض هاى طالیى
 لیگ برتر 

محسن تنابنده در مسیر اسکار 

دو سوم صنایع دستى 
کشور در اصفهان 
تولید مى شود اشراف رهبرى 5

بر بحث هاى 
تخصصى هسته اى

رئیس سازمان انرژى اتمى تشریح کرد

2

رهبرى بعد از جنــگ تحمیلى صــدام (یعنى از 
ســال 68 به بعد) و زمانى که فعالیت هاى صنعت 
هسته اى جدى شد به این مسائل ورود کردند و به 
طور تخصصى اطالعات الزم را کسب کرده اند. در 
مواقعى که توفیق حضور مى یافتیم ایشان گاهى 
سئوال هاى تخصصى مى پرســیدند. مثًال ایشان 
یک بار پرســیدند آقاى صالحــى رآکتورى را که 

مى خواهید بازسازى و مدرن سازى کنید...

7

وقتى عقربه ها به وقت فوتبال تنظیم مى شوندوقتى عقربه ها به وقت فوتبال تنظیم مى شوند
داستان یک ساعت ساز معلول که دوست دارد سپاهانى بمیردداستان یک ساعت ساز معلول که دوست دارد سپاهانى بمیرد

3

خشکبار: نرخ آجیل و خشکبار، 3 تا 4 برابر قیمت قبلى خود گران شده استعضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و 

گفتگوى اصغر فرهادى با رسانه اسپانیایى

عالقه ندارم مثل وودى آلن 
دور دنیا بگردم

سپاهانى ها هر سندى دارند رو کنند
ســپاهانى ها هر مدرکى که دارند مى توانند رو کنند و هیچ مشکلى بابت این موضوع 
نیست. اگر مدرك دارند؛ رو کنند حرف زدن الکى فایده ندارد من االن سه سال است 
که از سپاهان طلبکار هستم. طبق قانون فیفا فکر مى کنم اگر دو سال از زمان طلب 
بگذرد دیگر نمى توان شکایت کرد. من صبر کردم و در این مدت شکایت نکردم تا 

شاید خود باشگاه اقدام کند. آقاى جازان کسى بود که...
5

خلعتبرى:

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه رسمى شماره 66 مورخ 97/02/11 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شهردارى از طریق مناقصه عمومى 

براى مدت یکسال اقدام نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهردارى مراجعه و یا با 

تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر 

قابل استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 97/06/31

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 97/07/01 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و 

رسید دریافت نمایند .
ضمناً سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود مى باشد .

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

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
قسمت هاى مختلف شهردارى اعم از (خدمات شهرى، فضاى سبز و باغ 
تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر 
نظر دستگاه نظارت به مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 
ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند از 
تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به 
شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه آگهى به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.

شهردارى کهریزسنگ به موجب مصوبه شماره 5- 217 مورخ 
97/05/21 شوراى محترم اسالمى شهر قصد اجاره دادن تعداد 
دو واحد تجارى را به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال و قابل 
تمدید تا پنج سال و با شرایطى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى را 
دارد. متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت بازدید 
و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود 

را به دبیرخانه حراست ارائه نمایند. 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى فرهنگسراى دانش و خالقیت را 

از طریق مزایده واگذار نماید.

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز پنج شنبه مورخ 97/07/05 به امور قراردادهاى 
سازمان مراجعه و حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/07/07 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع 

در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

 آگهى مناقصه
 (مرحله سوم–  نوبت دوم)

آگهى مناقصه عمومى
مرحله دوم - نوبت اول

آگهى مزایده اجاره نوبت دوم

آگهى مزایده 

رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

سید حسی ن حجازى- شهردار کهریزسنگ

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورز شى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول 

چاپ اول

نرخ پایه اجاره بهاء مساحت تقریبىموقعیت واحدطبقهردیف
ماهانه

سپرده شرکت در 
مزایده

175/500/0006/600/000 مترمربعضلع شرقىهمکفیک
175/500/0006/600/000 مترمربعضلع شرقىهمکفدو

خشکبار: نرخ آجیلآجیل وووووووووووووو

سپاهانىه
ســپاهانى ها هر مدرکى
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جپاروف هم جپاروف هم 
استقالل را تهدید کرداستقالل را تهدید کرد
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بگردمدور دنیا بگردم دنیا مدور ر ب ی و
4

اگر شما هم از فواید و کاربردهاى پوست تخم مرغ مطلع نیستید، توصیه 
مى کنیم این مطلب را دنبال کنید.

پوست تخم مرغ سرشار از مواد معدنى مختلف همچون کلسیم است. 
حدود 90 درصد پوسته از کلسیم ساخته شده است. همچنین مقادیرى از 
روى (زینک)، آهن، سیلیس، مولیبدن و... در ساختار پوسته وجود دارند. 

در واقع پوست تخم مرغ منبع بسیار خوبى براى کلسیم، منیزیم، پتاسیم و 
فسفر است و تنها نکته منفى، وجود مقدار زیاد سدیم ...

سنگینى
 500 طرح نیمه کاره 
روى دوش اصفهان

داستان یک کالف پیچیده

پوست تخم مرغ را جدى بگیرید!
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روز سه شنبه 13 شهریور، وکیل مدافع محمدرضا شجریان 
از رد شدن شــکایت موکلش از صداوسیما خبر داد و اعالم 
کرد دادگاه گفته انتشار این آثار در رسانه ملى موجب شهرت 

شجریان شده است.
حمیدرضا نوربخــش، مدیرعامل خانه موســیقى اما این 
استدالل را عجیب تلقى کرده و گفت: «باید از صداوسیما 
پرسید مگر نمى گویید بابت هر ثانیه هر برنامه، به سازندگانش 
فالن مبلغ مى دهیم پس چطور مى شود این حق را به خودتان 
مى دهید که به آثار هنرمندان چوب حراج بزنید و استفاده از 
آنها را حق خود بدانید و افزون بر آن، گمان کنید که در حق 

این هنرمندان لطف هم کرده اید؟!»

خواننده آلبوم «در آتش آوازها» توضیح داد: «موسیقى اى که 
در آسانسور پخش مى شود، موسیقى اى که در رستوران ها 
پخش مى شود، موسیقى اى که در پارك ها پخش مى شود، 
موسیقى اى که در متروها پخش مى شــود و... تمام اینها 
مشمول قانون کپى رایت اســت و اگر همه بخواهند چنین 
تفسیرى کنند چه مى شود؟! اگر این گونه باشد در مورد فضاى 
مجازى هم مى توان همین استدالل را کرد و هر کس پرسید 
شــما چرا اثر مرا در فضاى مجازى گذاشته اى؟! پاسخ داد 
مى دانى چند تا الیک خورده است؟! مشهور شده اى دیگر! 
مى دانى چند بار دانلود شده است؟! دِم شما گرم! خیلى جالبید! 

دستتان هم درد نکند! باید تشکر هم بکنیم!»

دادستان تهران گفت: تنها در یک مورد در سلفچگان 
3500 خــودروى وارداتى که مربوط به یک شــرکت 

است توقیف شد.
جعفرى دولت آبادى افزود: این شــرکت از آن چندین 
برادر است و مجموع خودروهاى توقیفى این شرکت به 
5000 خودرو مى رسد که در قالب یک پرونده در حال 
پیگیرى است. وى با اشاره به دستگیرى دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو اظهار کرد: 15 روز پیش شخصى 
به نام میثم رضایى از مرزهاى غربى کشــور در حال 
خروج بود که با هوشــیارى وزارت اطالعات دستگیر 
شد و در اختیار مراجع قضائى قرار گرفت، این شخص 

شــاکى هاى خصوصى بســیارى دارد و خودروهاى 
بســیارى را تعهد کرده و اکنون پرونده وى در مرحله 
بازجویى است. جعفرى دولت آبادى ادامه داد: همچنین 
اخیراً دســتگیرى هایى هم انجام شده و پرونده هاى 
مهمى در حوزه مواد پتروشــیمى، ارز، واردات کاالى 
خارجى و سکه تشکیل شده است و متهمان بزرگى نیز 
دستگیر شدند. دادستان تهران افزود: در یک مورد نیز 
در حوزه ســکه بیش از 120 کیلوگرم طال در منزل دو 
نفر کشف شده است که نشــان مى دهد که پول ها به 
جاى سرمایه گذارى به سکه و ارز تبدیل مى شود و این 

زنگ خطرى براى کشور است.

اعتراض تند مدیرعامل 
خانه موسیقى به صداوسیما

توقیف بیش از 5000 خودرو 
در سلفچگان

تکذیب تیراندازى
 انتخـاب| روابـط عمومى سـپاه حفاظـت انصار 
المهـدى ادعـاى برخـى رسـانه ها و شـبکه هـاى 
اجتماعى مبنى بر تیراندازى در اطراف نهاد ریاسـت 
جمهـورى در شـامگاه 17 شـهریور را تکذیب کرد. 
یک مقـام آگاه در معاونـت روابط عمومى این سـپاه 
اظهار کرد: این صدا ناشى از افتتاحیه مغازه ساندویچ 

فروشى و آتش بازى آن بوده است. 
معاون سیاسى-امنیتى اسـتاندار تهران نیز گفت: به 
علت برگزارى مراسـم جشـن عروسى شـهروندان، 
صداى ترقه و فشفشـه شنیده شـده و تداعى صداى 

تیراندازى بوده است.

هیچکس بهتر از من نیست!
 ایلنا| سـازمان میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى 
و گردشـگرى درحالـى خـود را بـراى تبدیل شـدن 
بـه وزارتخانـه آمـاده مى کند که حسـین مرعشـى، 
رئیـس سـابق آن در خصـوص وزیـر پیشـنهادى 
بـراى وزارتخانه میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى گفـت: هیچکس بهتـر از من نیسـت و 
البته من هـم پیشـنهاد وزارت را نمى پذیـرم چراکه 
هر چهار سـال یکبـار این پسـت تغییـر خواهد کرد 
درحالى که باید کار دائمى باشـد. تاکنون هم به این 
فکر نکرده ام که چه کسـى مى تواند گزینه مناسـبى 

براى وزارت باشد.

بى حجابى غوغا مى کند
 خبرگزارى حـوزه| آیت ا... سـبحانى از مراجع 
تقلید با تأکید بر اینکه منابر تبلیغى به خصوص در ایام 
ماه محرم باید زمینه الزم براى رشد و تحول معنوى 
و فکرى مردم را فراهم کند، گفت: واقعًا جاى بسـى 
تأسف است که مى بینیم بدحجابى در کشور از جمله 
در شـهرهاى مذهبى  و دیگر نقاط غوغـا مى کند و 
در مواجهه با چنین وضعى منابر ما باید تقویت کننده 

عقاید و احکام و مباحث اخالقى باشد.

درخواست پناهندگى از بوسنى!
 بهار| تارنماى روزنامه بوسنیایى «سارایوو تایمز» 
خبر داده است تاکنون بیش از 1600 ایرانى از بوسنى 
و هرزگوین تقاضاى پناهندگى کرده اند. این آمار صد 
برابر مجموع درخواست هاى مشـابه در سال 2017 
است. «سارایوو تایمز» با اشـاره به توافق لغو روادید 
پارسـال میان ایران و صربستان نوشـت که ایرانیان 
به عنوان گردشگر وارد صربسـتان شده و به صورت 

مهاجر وارد بوسنى مى شوند. 

انحصار صداوسیما 
شکسته شود

 عصـر ایـران| پروانـه سلحشـورى، عضـو 
کمیسـیون فرهنگى مجلس گفت: شوراى نظارت 
بـر صداوسـیما بـر عملکـرد ایـن سـازمان نظارت 
مى کند اما به خود این شـورا نیز پاسـخگو نیستند، 
معلوم نیست این سـازمان تا کى قرار است اینگونه 
عمل کنـد و پاسـخگو نیز نباشـد. وى تأکیـد کرد: 
بخش خصوصى باید در حوزه صداوسیما فعال شود 
تا انحصار صداوسـیما شکسـته شـود، اگر انحصار 
صداوسـیما شکسـته شـود دیگر اینگونه در جامعه 

جوالن نمى دهد.

روح هاى قدرتمند 
 رویـداد24|  «وى آر مایتـى» یـک پایـگاه
اطالع رسـانى آمریکایى اسـت که توسط اعضاى 
خانواده سربازان آمریکایى و جامعه نظامى آمریکا 
هدایت مى شـود. این پایگاه  نوشـته: درون ارتش 
ایران، واحـدى به عنوان روح هـاى قدرتمند وجود 
دارد که نام مستعار یک عملیاتى است که در میانه 
دهه 1990 به تیپ 65 نوهد سـپرده شده بود. آنها 
قادر بـه محاصره و گرفتن سـاختمان ها در اطراف 

تهران از ارتش معمولى در عرض دو ساعتند.

خبرخوان
اصفهان روى پله سوم 

طالق
 مهر|   آمارهاى ثبت احوال نشان مى دهد در 
سال گذشته 176 هزار و 922 طالق به ثبت رسیده 
اســت که اســتان تهران با 36 هزار و 901 مورد، 
خراســان رضوى با 16 هزار و 190 مورد و استان 
اصفهان با 10 هزار و 802 مورد به ترتیب بیشترین 

طالقهاى ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.
 همچنین بر اساس آمارهاى ثبت احوال، 85 درصد 
زنان و 75 درصد مردانــى که طالق مى گیرند در 

سن کمتر از 40 سال قرار دارند.

پس انداز آب تمام شده
 پانا|  پرویز کردوانى، پــدر جغرافیاى ایران 
در پاسخ به این ســئوال که چه زمانى آب تمام 
مى شود، مى گوید: مشخص نیست آب کى تمام 
مى شود، وضع خیلى بد اســت، مثل خانواده اى 
هستیم که هرچه پس انداز داشته مصرف کرده 
و حاال با تعداد بچه هاى زیاد، دستش خالى است. 
این احتمال وجود دارد مانند کشورهایى بشویم که 
شیر آب خانه ها در آن قطع شده است و با تانکر به 
مردم، آب جیره بندى داده مى شود. اول اسمش 
نیاز آبى است، بعد مى شود نزاع آبى و بعد بحران.

پوشک هاى وارداتى
 جــام جــم آنالیــن|  مدیــرکل نظارت 
بر محصــوالت بهداشــتى ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره به 
حجم مصرف پوشک در کشــور گفت: در حال 
حاضر نیاز ساالنه کشور به پوشاك بچه در حدود 
ساالنه معادل سه میلیارد عدد و تولید آن در حدود 
75هزار ُتن ثبت شده است. اسماعیل مهدى پور 
درباره میزان وابستگى تولید پوشک به مواد اولیه 
خارجى تأکید کرد: طبــق آمارهاى موجود 70 
درصد مواد اولیه مورد نیاز در تولید پوشک بچه 
وارداتى است و نرخ ارز تأثیر مستقیمى در بهاى 

تمام شده تولید دارد. 

این 1900 دختر
 ایسنا|  مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعى سازمان بهزیستى کشور یادآور شد: 
سال گذشته به 1900 دختر در معرض آسیب 

خدمات ارائه دادیم. 
وى خاطرنشان کرد: برخى از دختران از طریق 
کالنترى یا آموزش وپرورش شناسایى شدند؛ 
همچنین برخى از شهروندان به دلیل احساس 
در  که  دخترانى  اجتماعى  پذیرى  مسئولیت 
معرض آسیب هستند را به ما معرفى مى کنند.

پیش بینى غلط
 تسنیم|  بر اســاس اطالعات منتشر شده 
در گزارش مرکز پژوهش هــاى مجلس در طرح
 پیش فروش سکه قرار بوده تا ابتداى سال 99 (در 
طرح پیش فروش دو ساله )بیش از هفت میلیون 
سکه توزیع شود تا حدود 11 هزار میلیارد تومان از 

بازار جمع آورى شود.
 گفتنى  است، تاکنون نزدیک به دو میلیون سکه 
توزیع شده است اما قیمت سکه حدود 2/5 میلیون 

تومان افزایش یافته است.

سرنوشت یک پرونده 
 باشــگاه خبرنــگاران جــوان|  رئیس 
دادگسترى اســتان تهران از تشــکیل دادگاه 
تجدیدنظر ناظم مدرسه معین در روز چهارشنبه 
(14 شهریور ماه) خبر داد. جلسه دادگاه پرونده 
این مدرسه در روز شنبه 16 تیر با حضور تعدادى 
از اولیاى دانش آمــوزان و دو تن از دانش آموزان 
برگزار شــد و نهایتًا حکم متهم این پرونده در 
مرحله بدوى، صادر و ناظم مدرســه به حبس و 

شالق محکوم شد.

«رویداد24» نوشت: خبر فساد اخالقى پنج نفر از اعضاى 
شوراى شهر بابل در روز هاى گذشته بازتاب گسترده اى 

داشته است.
خبر بازداشت این افراد در حالى منتشر شده که روز شنبه 
خبر رسید یکى از معاونان شهردارى بابل نیز بازداشت شده 
است. تعداد بیشترى از مدیران شهردارى و دیگر اعضاى 
بازداشت نشده شوراى شــهر بابل نیز مدام به نهاد هاى 
اطالعاتى احضار مى شوند. با توجه به صحبت هاى امام 
جمعه بابل، به نظر مى رسد قضیه دام با واسطه یک زن 
زیبا که یکى از مسئوالن شهرى او را اجیر کرده، صورت 
گرفته تا بتوانند روى رأى ســایر اعضاى شــوراى شهر 

اثرگذار باشند.
یکى از فعاالن سیاســى بابل ضمن تأییــد این مطلب 
مى گوید: فــردى که امروز به عنوان چهره پشــت پرده 
رسوایى جنسى مطرح شده است، از نزدیکان یکى دیگر از 
مسئوالن است که از طریق یک زن که گویا آتلیه عکاسى 
داشته است، اعضاى شــوراى شــهر را به آتلیه دعوت 

مى کرده و بعد از برقرارى رابطه جنسى، در آنجا از آنها فیلم 
تهیه مى کرده است. وى از این فیلم ها به عنوان ابزار فشار 
براى دریافت پول یا قرارداد هاى شهردارى استفاده کرده 
است و اگر آنچنانکه امام جمعه شهر گفته است، ابعاد این 
قضیه پیگیرى شود، تعداد بیشترى از افراد این بار به اتهام 

فساد اقتصادى بازداشت خواهند شد.
اما خبرگزارى «ایلنا» دیروز گزارش داد جمع دســتگیر 
شدگان به هفت نفر رسیده است. بر اساس گفته یک منبع 
خبرى که نخواست نامش فاش شود، سرپرست شهردارى 
سابق بابل و برادر یکى از اعضاى دستگیر شده شوراى 
شهر حاضر، دو نفرى هســتند که عصر روز شنبه توسط 
مقامات قضائى این شهر دســتگیر شدند. گفته مى شود 
اتهام دو نفر دستگیر شده  فســاد مالى و سوء استفاده از 

موقعیت شغلى شان است. 
همچنین، خبرها حاکى از دستگیرى یک عضو شوراى 
شهر «گتاب» در استان مازندران به جرم فساد اخالقى 

است.

نقش آتلیه عکاسى در ماجراى رسوایى بابل 
پایگاه اطالع رســانى «598» که از جمله رســانه هاى 
نزدیک به اصولگرایان اســت در مطلبى نوشت: «کلیپى 
تبلیغاتى در فضاى اینستاگرام منتشر شده و در حال دست 
به دست شدن است که در آن ما با ...سالنى پر زرق و برق 
مواجه ایم که در و دیوارش از لوگوى تبلیغاتى شرکت هاى 
ایرانى که در حقیقت کار داللى را انجام مى دهند، پر شده 
و در عین حال تالش برجســته اى صورت گرفته تا این 
سالن، تا حد ممکن به یک سالن "فشن شو" در یک کشور 
اروپایى یا آمریکایى شبیه و نزدیک شود. در تصویر دکورى 
پر زرق و برق و نورپردازى شده را مى بینیم که با رنگ هاى 
کرم و طالیى و سایه روشن هاى خیره کننده در حال القاى 
جذابیتى مثالزدنى اســت؛ دکور مذکور داراى یک داالن 
ورود و خروج کاراکترهاى مدل و همچنین سکوى نمایش 
و پرزنت مد است و چند کودك معصوم با چهره هاى خندان 
از این داالن، داخل و خارج مى شوند، روى سکو راه مى روند 
و لباس هایى که بر تنشــان کرده اند را نمایش مى دهند. 
...بچه هاى حاضر در ایــن کلیپ که طبیعتاً کوچک ترین 
درکى از کنشــى که در حال ارتکاب آن هستند، ندارند، با 
خنده هاى ملیح، جلو و عقب مى روند، مى چرخند، خود را 
تکان مى دهند و با آموزش هایى که براى اجراى هر چه بهتر 
این نمایش به آنها داده شده، اغواگرى مى کنند و در حالى 
که یک دستشان را بر کمرشان تکیه داده اند، دست دیگر را 

باال آورده و براى دوربین و لذا مخاطبان (خریداران) بوسه 
مى فرستند و اینگونه لباس هایى را که بر تنشان کرده ا ند، 

در قالبى معصومانه و اغواکننده "پرزنت" مى کنند.  
آنطور که خود کلیپ تبلیغاتى و کپشــن هاى همراه با آن 
مى گوید لباس هایى که بر تن این کودکان شــده، از یک 
برند اسپانیایى بوده که پارچه هایش تولید ایتالیاست؛ این 
لباس ها بر مبناى تبلیغ مبلّغانشــان در ایران "از جنس 
خیال" ساخته شــده و برازنده "تن فرشته هاى زمینى" 
ما هستند! این بخشــى از مختصات "اولین فشن شوى 
مینى مدل ها در ایران و رونمایى از کالکشن تابستانه" یک 
شرکت تجارتى- داللى ایرانى است که به این شیوه برند 

"الآماپوال"ى اسپانیا را ترویج و تبلیغ مى کند.»

على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى در گفتگو با 
روزنامه «ایران» درباره موضوعات مختلف مرتبط با پرونده 
هسته اى کشورمان توضیحاتى داده است. بخشى از این 
توضیحات به اشراف مقام معظم رهبرى درباره اصطالحات 
تخصصى ایــن صنعت اختصاص دارد کــه این بخش از 

اظهارات صالحى را مى خوانید: 
رهبرى بعد از جنگ تحمیلى صدام (یعنى از ســال 68 به 
بعد) و زمانى که فعالیت هاى صنعت هسته اى جدى شد به 
این مسائل ورود کردند و به طور تخصصى اطالعات الزم 
را کســب کرده اند. در مواقعى که توفیق حضور مى یافتیم 
ایشان گاهى سئوال هاى تخصصى مى پرسیدند. مثًال ایشان 
یک بار پرسیدند آقاى صالحى رآکتورى را که مى خواهید 
بازسازى و مدرن سازى کنید میزان پولوتونیوم آن چگونه 
کمتر مى شود؟ این سئوالى نیست که یک فرد عادى بپرسد، 
بنده هم شرح الزم را دادم. ایشــان هم خودشان مطالعه 
مى کنند و همانطور که ذکر شد گاهى در جلسات به طور 
حضورى و نیز در قالب گزارش هــاى مکتوب جزئیات را 
تشریح مى کنیم. به عنوان مثال درباره بحث غنى سازى نامه 
نگارى هاى متعددى شد. یک بار هم که خدمتشان رسیدیم 
فرمودند آقاى صالحى «سو» را براى من تعریف کنید. بنده 
هم توضیح دادم که «سو» چه واحدى است و چه چیزى 
را اندازه گیرى مى کند که ایشان در سخنرانى شان اشاره به 

این واژه کردند و فرمودند براى رسیدن به 190 هزار «سو» 
آماده شوید. به خاطر دارم وقتى از جلسه آن سخنرانى بیرون 
آمدم از دفتر ایشان به ما زنگ زدند و گفتند حضرت آقا یک 

کلمه اى در سخنرانى به کار بردند و ما معناى آن را نمى دانیم 
چیست؟ گفتند «ســو» به ترکى یعنى «آب» ولى به این 
بحث ارتباطى پیدا نمى کند. در پاسخ گفتم: «نه این واژه، 

واحد جداسازى در صنعت غنى سازى هسته اى است». این 
توضیح را دادم چون مى خواستند صحبت هاى آقا را تنظیم 

کنند و به مطبوعات بدهند. 

رئیس سازمان انرژى اتمى تشریح کرد

اشراف رهبرى بر بحث هاى تخصصى هسته اى

«شوى فشن کودکان» به روایت سایت اصولگرا

به گزارش «دیده بان ایران»؛ سردار محمدرضا نقدى، 
معاون فرهنگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى اخیراً 
اعالم کرد «ایران ظرفیت تولید غذا براى 1/5 میلیارد 
نفر را دارد» و رئیس کمیسیون کشاورزى، آب و منابع 

طبیعى مجلس نیز دیدگاه او را تأیید کرد.
 اما عیســى کالنترى، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در پانزدهمین کنگره 
ملى علوم زراعت و اصالح نباتات، به رئیس کمیسیون 
کشــاورزى مجلس به علت تأیید نظر سردار نقدى 
انتقاد کــرد و نتیجه این رفتــار را منجر به «تعطیلى 

بخشى از کشاورزى» دانست.
معاون رئیــس جمهور گفــت: در حــوزه اصالح و 
روش هاى مهندسى ژنتیک کســانى که توهم نفوذ 
دارند تصمیم گیرى مى کنند و در قبال آن انجمن هاى 
علمى ســکوت مى کنند. مگر ما حق داریم در امور 
نظامى دخالت کنیم؟ ولى آنها به خود اجازه مى دهند 
تفکراتشان را بر ما تحمیل کنند و این ناشى از سکوت 

ماست.
این صحبت هــاى کالنتــرى موضــوع گزارش 
جهت دار بى بى سى شــد و این رسانه تالش کرد به 
نظرات کارشناسى رئیس ســازمان حفاظت محیط 

زیست رنگ و لعاب سیاسى دهد.

عیســى کالنترى به مانور خبرى بى بى سى درباره 
صحبت هاى خود واکنش نشان داد و به «خبرآنالین» 
گفت: بى بى سى غلط کرد. من بحث سیاسى نداشتم، 
دیدگاهم تخصصى و در حوزه سیاستگذارى بخش 

کشاورزى است.
معاون رئیس جمهــور تأکید کــرد: صحبتم در آنجا 
این بــود وقتى کنگره اصــالح نباتــات و زراعت با 
ده هزار عضو متخصص درباره نوع کاشت محصوالت 
و تغذیه افراد ساکت باشند کســى مثل آقاى نقدى 
از بى اطالعى اش مى گوید: بــه یک میلیارد نفر غذا 
مى دهیم. در واقع وقتى انجمن هاى علمى ســاکت 
مى شوند دیگرانى مثل آقاى نقدى اظهارنظر مى کنند.

بى بى سى غلط کرد، من سیاسى حرف نزدم

چند روزى اســت که به دنبال مرگ کودك ده ســاله 
شــیرازى، فضاى عمومى شهر شیراز آشــفته است و 
شــهروندان پلمب ســریالى فســت فود ها و بســتنى 
فروشى هاى شــهر را بى ارتباط به این مرگ مشکوك 
نمى دانند؛ رخدادى که بررســى ها نشان مى دهد چندان 
هم بیراه نیســت. به ویژه اینکه مســئوالن بیمارستان 
نمازى شیراز هرگونه اهمال در فرایند درمان این کودك 

را رد مى کنند.
به گزارش «تابناك»، اوایل هفته گذشــته بود که مرگ 
مشکوك کودك ده ساله اى در شــهر شیراز حاشیه ساز 
شد و در حالى که برخى کاربران فضاى مجازى، خدمات 
ضعیف کادر بیمارســتان را عامل فــوت این کودك ده 

ســاله عنوان کردند، اعالم اعضاى خانــواده وى مبنى 
بر مسمومیت کودك بخاطر مصرف فســت فود، ابعاد 

جدیدترى به مسئله داد.
آنگونه که در شبکه هاى مجازى نقل شده است، پدر این 
کودك ده ساله مدعى است فرزندش پس از مصرف فست 
فود دچار مسمومیت شدید مى شــود و پس از مراجعه به 
بیمارستان اقدامات درمانى کادر بیمارستان شهید نمازى 
شیراز مثمر نبوده و فرزندش جان خود را از دست مى دهد.
این ادعا را زمانى مى توان تقویت کرد که بدانیم در فصل 
تابستان تنها در شهر شیراز چیزى حدود 90 فست فود، 
بستنى فروشى و رستوران به دلیل تخلف و عدم رعایت 

نکات بهداشتى پلمب شدند.

ابهام در عامل مرگ کودك 10 ساله شیرازى

«نشنال جئوگرافیک» در صفحه اینستاگرامش عکسى 
از پل ا... وردیخان (سى وسه پل) منتشر کرد. این عکس 
از صفحه اینستاگرام «سایمون نورفولک» بازنشر شده 
است. نورفولک، عکاسى بین المللى متولد 1963 در شهر 
الگوس نیجریه است که از سال 2000 تاکنون به صورت 

حرفه اى عکاسى مى کند.
«نشنال جئوگرافیک» در شرح این تصویر نوشته است: 
«پل ا... وردیخان معروف به سى وسه پل یکى از 11 پل 
اصفهان در ایران است. سى و سه پل با مجموع طول 300 
متر طوالنى ترین پل زاینــده رود و یکى از معروف ترین 
نمونه هاى معــروف طراحى پل در عهد صفویه اســت. 
اصفهان زمانى، به  خصــوص در قرن هاى 16 و 17 و در 
دوره زمامدارى سلسله صفویه که به  عنوان پایتخت ایران 
تاریخى شناخته مى شــد یکى از بزرگ ترین شهرهاى 

جهان بود.»
سى و سه پل البته دیگر به این شکل نیست. زاینده رود 
خشک اســت و از این قهوه خانه معروف شهر هم دیگر 

اثرى نیست.  

غروب سى  و سه  پل در «نشنال  جئوگرافیک»
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اجراى طرح«قطار دانایى» 
در کاشان 

سرپرست اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى شهرستان 
کاشان گفت: در راستاى ترویج فرهنگ کتابخوانى، 
طرح «قطـار دانایـى» همـراه با ویـژه برنامـه هاى 

«یار مهربان» در این شهر اجرا مى شود.
حسـین معافى اظهار کرد: هدف از اجراى  این طرح، 
ایجاد انگیـزه براى مطالعه و نهادینـه کردن فرهنگ 
کتاب و کتابخوانى در سـطح جامعه، به ویژه در گروه 
سنى کودك و نوجوان است. وى افزود: برنامه «قطار 
دانایـى» بـا مشـارکت سـازمان فرهنگى-ورزشـى 
شهردارى کاشان در آستانه فرارسیدن سال تحصیلى 
جدید در قالب اجـراى برنامه هاى هنـرى، معرفى و 
اهداى کتاب در خیابان هاى کاشان به سمت مدارس 

این شهر حرکت مى کند.

رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد 
عضو هیئت امناى استان شد

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آبـاد با اخذ 
اکثریت آراء اعضاى شـوراى دانشـگاه آزاد اسالمى 
اسـتان اصفهـان، به عنوان عضـو هیئت امنـاى این 

استان انتخاب شد.

معدوم سازى
2 ُتن لیمو خشک فاسد

2000 کیلوگـرم لیمـو خشـک عمانـى فاسـد در 
شهرستان خمینى شهر کشف و معدوم شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر 
گفت: بازرسـان بهداشت محیط این شـبکه با اعالم 
گزارش مردمى مبنى بر وجود یک محموله لیموعمانى 
فاسد در یک انبار منطقه دستگرد قداده خمینى شهر، 

به محل مراجعه کردند.
احمد باقـرى، این محمولـه را به علـت کپک زدگى 
و آفت زدگى شـدید غیرقابـل مصرف اعـالم کرد و 
گفت:محمولـه لیموعمانى فاسـد با حضور بازرسـان 

بهداشت معدوم شد.

آغاز به کار اولین دوره 
تربیت مربى قرآنى کودك

معـاون فرهنگى جهـاد دانشـگاهى واحـد اصفهان 
گفت: دوره عالى «تربیت مربى قرآنى کودك» براى 
نخستین بار در سـطح اسـتان اصفهان، توسط جهاد 

دانشگاهی آغاز به کار کرد.
داریـوش اسـماعیلى افـزود: در ایـن دوره کـه ویژه 
خواهران اسـت، فراگیـران با روش تدریـس حفظ و 
روخوانـى قـرآن کریـم، روش کالس دارى، روش 
تدریس روخوانى و روانخوانى به روش سرود، بازى و 

نقاشى آشنا خواهند شد.

افزایش تخلفات صنفى 
در استان 

مدیـر بازرسـى و نظـارت اصنـاف اسـتان اصفهـان 
گفـت:دو هـزار و 52 فقـره پرونـده تخلفـات صنفى 
امسال در این منطقه تشـکیل شد که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است.
جواد محمدى فشارکى افزود: این تعداد پرونده مربوط 
به گرانفروشى، کم فروشى، تقلب و درج نکردن قیمت 

و رعایت نکردن اصول بهداشتى بوده است.

53هزار مترمکعب آبرسانى 
سیار به باغ هاى فریدونشهر

تاکنون به باغ هاى شهرسـتان فریدونشـهر 53هزار 
مترمکعب آبرسانى سیار انجام شده است.

فرماندار فریدونشـهر گفت: به باغ هاى شهرستان با 
سه هزار و 850 تانکر آبرسانى سیار شده است.

ناصر اسدى افزود: هم اکنون روستاهاى تهلگى، بَرد 
آسـیاب، مکه دین، مزرعه میر، رمه چر، بنه کمر، دره 
بادام، چغیورت، راچـه، دربند، مزرعه کیماس، مصیر، 

خلیل آباد و چاقا آبرسانى سیار مى شوند.

خبر

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: هم اکنون 199 
رشته صنایع دستى در این اســتان فعال است و دو سوم 

صنایع دستى کشور در این استان تولید مى شود.
جعفر جعفرصالحى بیان کرد: ســفال، سرامیک، کاشى 
دست ساز و مصنوعات فلزى به عنوان مهمترین تولیدات 
و صادرات صنایع دســتى اســتان اصفهان محسوب 

مى شود.
وى بدون اشــاره به میزان تولید استان اصفهان در این 
حوزه افزود: باید ارزش گذارى صنایع دســتى در کشور 
را متعادل نگه داریم تــا با این اقــدام، زمینه رقابت در 

بازار هدف فراهم شــده و اعتماد مشــتریان نیز جلب 
شود.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان اضافه کرد: کمیته هاى 
مشترکى به همین منظور با اتحادیه صنایع دستى تشکیل 
شده تا ارزش گذارى و کدگذارى قیمت ها در این مسیر 

تصمیم گیرى و نهایى شود.
وى عنوان کرد: صنایع دستى مى تواند جایگزینى بسیار 
ارزشمند براى صادرات نفت شود و از این رو باید نگاه هاى 
علمى، مطابق نیازهاى روز و سلیقه مشترى بر این حوزه 

حکمفرما باشد،.

معاون قضائى دادگســترى اصفهان گفت: 40 درصد از 
پرونده هاى وارده به دستگاه قضائى کشور در شوراهاى 

حل اختالف رسیدگى مى شود.
مهدى رســتگارى با بیان اینکه کار قضاوت به ویژه با 
داشتن حاشیه هاى متعدد بسیار سخت است، اظهار کرد: 
امیدواریم قضات پاکدامن و باتقواى ما بتوانند از هر گونه 

خطا در امان باشند.
معاون قضائى دادگســترى اصفهان و مسئول شوراى 
حل اختالف اســتان اصفهان با بیان اینکه هدف و نیت 
اصلى تأسیس شوراهاى حل اختالف، گسترش و ایجاد 
صلح و سازش بوده است و موافقت اصلى شوراهاى حل 

اختالف در میزان صلح و سازشى است که آن شورا به آن 
دست پیدا مى کنند، خاطرنشان کرد: متوسط میزان صلح 
و سازش در کشور در شــوراهاى حل اختالف درحدود 

31درصد است.
وى با بیان اینکه تالش هاى زیادى در استان اصفهان در 
مورد افزایش میزان صلح و سازش در حل پرونده ها  شده 
است، گفت:  در چهار سال پیش میزان صلح و سازش در 
استان اصفهان حدود 15 درصد بود که در حال حاضر به 
حدود 30 درصد رسیده که تا میانگین کشورى یک درصد 
فاصله داریم و امیدواریم در سال جارى به این میانگین 

کشورى دست پیدا کنیم.

اصفهانى ها در 30درصد 
پرونده ها سازش مى کنند

دو سوم صنایع دستى کشور 
در اصفهان تولید مى شود

عضو هیئت رئیســه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
با اشــاره به افزایش 300 درصدى اقالم آجیل وارداتى، 
گفت: متأســفانه مغازه داران به دلیل اینکه باید جنس 
خود را دوباره با نرخ باالتــر خریدارى کنند، محصوالت 
موجود در مغازه هاى خود را با قیمت دالر روز به فروش 

مى رسانند.
حســین جوانى در خصوص دالیل افزایش نرخ آجیل 
اظهار کرد: با وجودى که توان تولید برخى از اقالم آجیل 
در کشور وجود دارد، اما به دلیل تغییر شرایط آب و هوا و 

سرماى هوا در فروردین و اردیبهشت امسال و همچنین 
افزایش نرخ دالر، در حال حاضر نرخ آجیل و خشکبار، سه 

تا چهار برابر قیمت قبلى خود گران شده است.
وى تأکید کــرد: قیمت برخى از اقــالم آجیل همچون 
نخودچى، کشمش و ... بین 20 تا 40 درصد گران شده، 
اما برخى دیگر حتى بین 300 تا 400 درصد نیز افزایش 

قیمت داشته اند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با 
بیان اینکه به طور معمول تولید پســته در کشور حدود 

210 هزار تن بود، افزود: امسال به دلیل سرمازدگى، تولید 
این محصول در اوایل اردیبهشت ماه به یک پنجم سال 

گذشته و 40 هزار ُتن کاهش یافته است.
وى با اشــاره به اینکه 95 درصد پسته تولیدى کشور به 
دلیل افزایش نرخ دالر صادر مى شــود، تصریح کرد: به 
دلیل گرانى ارز، تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزى 
بیشتر تمایل به صادرات دارند، به این دلیل نرخ هرکیلو 
پسته با چهار برابر افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، از 

48 هزار به 160 هزار تومان رسیده است.

جوانى با بیان اینکه سال گذشته نرخ هرکیلو پسته فندقى 
بین 28 تا 36 هزار تومان بود، گفت: متأسفانه امسال به 
دلیل شرایط موجود، قیمت همین پســته با چهار برابر 

افزایش به 110 هزار تومان رسیده است.
وى با تأکید بر اینکه 40 تا 50 درصد اقالم آجیل موجود 
در بازار همچون تخمه گل آفتاب، تخمه کدو، مغز گردو، 
فندق و... وارداتى است، اظهار کرد: قیمت تمام این اقالم 
با نرخ دالر آزاد تعیین مى شود و سوبسیدى براى واردات 

آنها از سوى دولت تعلق نمى گیرد.

اصفهان، سال هاى سال اســت که در کالف پیچیده 
پروژه هاى نیمه تمام به خود تابیده اســت. پروژه هایى 
که یا بخاطر کمبود بودجه یا عوامل مدیریتى سال هاى 
زیادى اســت بهره بردارى از آن به تأخیر افتاده و امروز 
هزینه مازاد آن از جیب مردم کم مى شــود که با دستور 
استاندار، با دو راهکار واگذارى به بخش خصوصى و رفع 
موانع مدیریتى اتمام بخش گســترده اى از پروژه ها تا 

پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته معــاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
اصفهان، هــم اکنون 518 پروژه نیمه تمام در ســطح 
اســتان اصفهان وجود دارد که 300 پروژه تنها با مبلغ 
500 میلیون تومان امکان بهره بردارى از آن وجود دارد 
و به رغم اینکه اجراى این تعداد طرح بودجه کمى الزم 
دارد، عدم تکمیل آنها جاى تأمــل دارد. هرچند در این 
شرایط دولت به فکر کمک گرفتن از بخش خصوصى 
افتاده است و قصد دارد کار نیمه تمام خود را به این حوزه 
واگذار کند تا از بند طرح هاى تخت جمشیدى اصفهان 

نجات پیدا کند.
به گزارش مهر، این پروژه ها در دوره اى فرصتى براى 
برخى مدیــران فراهم کرد تا در طــول دوره مدیریتى 
خود به بهانــه اجراى طرح،  درخواســت بودجه دهند و 
براى اینکه نشــان دهند پروژه اى در کار است، کلنگ 
اجراى آن را بدون هیچ زیر ساخت و مطالعه اى به زمین 
مى زدند و همین مسئله سبب شد که در استان اصفهان 
پروژه روى پروژه بیاید و لقب پایتخت پروژه هاى نیمه 

کاره را به خود بگیرد.
از میان 518 طرح ناتمام اصفهان، 218 پروژه وجود دارد 
که هزینه هاى هنگفتى مى خواهد تا به اتمام برسد، اما 
مسئله تنها تخصیص بودجه نیســت و به گفته رئیس 

مجمع نمایندگان استان اصفهان، دلیل نیمه کاره بودن 
پروژه هاى اصفهان، 60 درصــد مربوط به بودجه و 40 

درصد با حوزه هاى مدیریتى مرتبط است.
اصفهان بیش از 20 سال اســت که درگیر اتمام پروژه 

مترو، پروژه ســالن اجالس ســران، قطار سریع السیر 
اصفهان به تهران، راه اندازى تراموا در شــهر، سد سوم 
کوهرنگ، تونل بهشت آباد و تونل گالب، مصال، حلقه 
چهارم ترافیکى شهر، شهرك طال و شهرك سالمت، 

پروژه نمایشــگاه بــزرگ بین المللى اصفهــان، موزه 
دفاع مقدس و بندر خشــک اســت که اگــر هریک از 
این طرح ها در زمان تعیین شــده خود به بهره بردارى 
مى رسید، اصفهان گام هاى زیادى به توسعه و مدرنیته 

نزدیک تر مى شد.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اعالم اینکه 
به هر نماینده مبلغ پنج میلیــارد و 800 میلیون تومان 
اختصاص یافت که براى تکمیل پروژه هاى نیمه تمام 
در شهرستان خود هزینه کنند، افزود: از 19 نماینده مردم 
استان در مجلس شوراى اسالمى، 11 نماینده 100درصد 
پول اختصاص داده شده به آنها را براى اتمام سد تونل 
سوم کوهرنگ تخصیص دادند و یک نماینده 50 درصد 

از مبلغ دریافتى را براى این پروژه اختصاص داد.
سید ناصر موسوى الرگانى با بیان اینکه براى تکمیل و 
اتمام تونل سوم کوهرنگ به 400 میلیارد تومان بودجه 
نیاز اســت که امســال عالوه بر تخصیص 70 میلیارد 
تومان بودجه بــراى تکمیل این پــروژه و اختصاص 
بودجه از ســوى نمایندگان هم اکنون با مشکل بودجه 
مواجه نیستیم، اظهار کرد: مشــکل اجراى این پروژه، 
پیمانکار آن بود که با تغییر آن تالش کنیم پروژه تونل 
ســوم کوهرنگ ظرف 1/5 سال تا دو ســال به اتمام 

برسانیم.
وى با بیان اینکه پروژه بهشــت آباد کامًال تعطیل شده 
است و به دنبال این هستیم که بتوانیم آب را از دریا براى 
اصفهان انتقال دهیم، گفــت: موضوع آب کوپنى یک 

مسئله کذب است.
موســوى الرگانى بــا بیان اینکــه بقیــه نمایندگان 
هزینــه اختصــاص یافتــه بــه آنهــا را در مســیر 
تکمیــل پروژه هــاى خــود در شهرســتان ها صرف 
مى کنند، ادامه داد: دلیــل تأخیر در بهــره بردارى از 
پروژه هاى نیمه تمــام اصفهان ســوء مدیریت بوده

است.

سنگینى 500 طرح نیمه کاره روى دوش اصفهان

هواداران و بازیکنان فوتبال دیگر او را مى شناسند هرچند شاید شهروندى 
که در همســایگى اش زندگى  مى کند او را بیشــتر به واســطه شــغل 
ساعت سازى اش بشناسد. تمام زندگى اش رنگ طالیى به خود گرفته و 
آرزو دارد سپاهانى بمیرد اگرچه 52 سال هوادارى این تیم هم براى خودش 

یک عمر محسوب مى شود.
دوستى که خودش شیفته فوتبال و هم محلى اش است آنقدر از او مى گوید 
که انســان را بى تاب دیدنش مى کند. براى مالقات با على شیرازى باید 
کوچه پس کوچه هاى خیابان وحید را گز کرد. پرسان پرسان به در پارکینگ 
خانه اى مى رسیم که در و دیوار آن را زرد رنگ کرده اند؛ پارکینگى که بیشتر 
حکم نمایشگاه را دارد تا  مغازه یا کارگاه  هر چند  باالى آن نوشته شده باشد: 
«مغازه ساعت سازى و پارچه نویســى.» مردى ریزنقش و ویلچرنشین در 
این پارکینگ مشغول بررسى یک ساعت اســت. او همانطور که سرگرم 
کار کردن است سر بلند مى کند و با اشاره به صندلى زرد رنگ گوشه مغازه، 

بفرمایى مى زند.
به او توضیح مى دهم که خیابان به خیابان و کوچه به کوچه شهر را به دنبالش 
گشته ام تا داستان زندگى اش را بدانم و او که برق شوق و کنجکاوى دانستن 
را از همان ابتدا از چشمانم مى خواند، مى گوید: «هفت هشت ساله بودم کنار 
زمین هاى بازى مى نشســتم و بازى فوتبال بچه ها را  مى دیدم، آن زمان 
زمین چمنى وجود نداشــت و براى اینکه گرد و خاك زیاد بلند نشود از من 

مى خواستند تا قبل از شروع بازى، زمین را آب پاشى کنم.»
در نگاهش غمى وصف نشدنى موج مى زند و ادامه مى دهد: «بزرگ تر که 
شدم با وجود همه عشق و عالقه ام به فوتبال، چون وضعیت مالى خانواده 
ام چندان خوب نبود هر چقدر که درآمد به دســت مى آوردم، کمک بسیار 
خوبى براى پدرم به حساب مى آمد، اینطور شد که هیچ وقت به یک بازیکن 
حرفه اى فوتبال تبدیل نشدم بعد از آن هم در اثر یک تصادف ویلچرنشین 
شــدم، چند وقتى نمى دانســتم چه کارى مى توانم بکنم تا اینکه یکى از 
دوستان خطاط و تابلوســازم مرا با کار فعلى ام آشنا کرد و دیدم مى توانم از 

پس آن بربیایم.»
دورتا دور مغازه پر از لباس هاى بازیکنان بنام و مشهور باشگاه هاى مختلف 
کشور است؛ از محرم نویدکیا و هادى عقیلى گرفته تا حاج صفى و محمود 
کریمى که پس از مصدومیت، از میدان بازى خداحافظى کرده و حاال آخرین 

لباس او با امضایش در گوشه اى از این مغازه آویزان شده است.
شیرازى با اشــاره به همین یادگارى ها که با نگاه به هرکدامش مى توان 
گوشــه اى از تاریخ فوتبال ایران را در آن دید تأکید مى کند: «کسانى که 
به دیدن من مى آیند بارها گفته اند چرا این گنجینه ارزشــمند را به حراج 
نمى گذارى اما آنها نمى دانند تمام این لباس ها یادگارى اند و دیگر جزئى 

از وجود من شده اند!»
ناخودآگاه چشم ها مى دود ســمت پاهایى که بى حرکت بر روى صندلى 
چرخدار جاخوش کرده اند و در ذهن هزار پرســش بى تکرار چرخش مى 
زنند: «اگر این پاها توان رفتن داشــتند چه ها که نمى شد؟!» اما او انگار به 
جاى پا بال درآورده و به هرکجایى که خواسته پرواز کرده است این را قاب 
عکس هاى مغازه بهتــر از هرکجاى دیگر بى صدا فریــاد مى کنند! قاب 
عکس هایى از افراد نام آشناى فوتبال همچون على دایى، امیرقلعه نویى و... 
که با نظم خاصى در کنار هم قرار گرفتند و او درکنار آنها با ژست هاى مختلف 

به تمامى مشکالت زندگى لبخند مى زند. 
شیرازى ســاعتى را که به تازگى براى پسر امیر قلعه نویى ساخته در دست

مى گیرد و مى گوید: «12 سال است که کار ساعت سازى را شروع کرده ام
 و هر بازیکن جدیدى که به سپاهان بیاید، یک ساعت دیوارى به او هدیه 
مى دهم. هر ساعت به طور متوسط 50 هزارتومان هزینه دارد و دو روز طول 
مى کشد تا آماده شود اما دلخوشى من این اســت که با تیک تاك همین 
عقربه ها مى توانم بــا بازیکنان و هواداران فوتبال ارتبــاط بهترى برقرار 
کنم. برخالف آنچه عده اى به من مى گویند تو دیوانه اى که اینقدر وقت 
مى گذارى و هزینه مى کنى تا ساعتى آماده شود و آن را هدیه کنى اعتقاد دارم 
که این ساعت ها زبان مشترکى براى ارتباط با همه دنیاست و به همین دلیل 
است که ساعت هاى من به همراه برخى از بازیکنان خارجى به کشورهاى 

مختلف برده شده اند.»
حاال سن و سالى از او گذشته اما هنوز هم شور جوانى را در سر دارد، دستى به 
قاب عکس هاى خود مى کشد و یادآور مى شود: «در بین این عکس ها آقاى 
گل فوتبال جهان، على دایى را مى توانید ببینید که آن روزها هنوز پا به توپ 
بود و در صبا باترى بازى مى کرد.»  با اشاره به قاب عکسى دیگر ادامه مى 
دهد: «این یکى هم امیرخان قعله نویى است که این روزها سکان هدایت 

سپاهان دوست داشتنى ما را به عهده گرفته و به موفقیتش خیلى امیدوارم و 
معتقدم مى تواند این تیم را به جایگاهى بهتر از قبل برساند.»  

در بین تمامى این عکس ها حتى پس از ویلچرنشــین شدن هم ردپایى از 
فرزندش به چشم نمى خورد.

دوست نداشتید فرزندتان هم  فوتبالى بشود؟ 
«خودم بچه اى نــدارم اما بســیارى از هم محله اى هاى مــن بودند که 
عالقه اى به فوتبال نداشــتند اما با رفتار و گفتار من حاال به هواداران پر و 

پاقرص سپاهان تبدیل شده اند.»
انگار که دفترچه خاطراتى در ذهنش شروع به ورق زدن کرده باشد، ادامه 
مى دهد: «سال 57بود که ازدواج کردم اما خانمم به اصطالح یکه زا بود و 
در زمان حاملگى همان یک بچه هم از بین رفت. بعد از آن هم در اثر یک 
تصادف ویلچرنشین شدم؛ همسرم همیشه همراه من بود و حتى اوایل ازدواج 
در کنارم مى نشســت و فوتبال مى دید اگرچه همــان دقایق اول خوابش 

مى برد (مى خندد).  
آنقدر هوادارى فوتبال با زندگى اش عجین شده که حتى قبل از هر بازى مى 
تواند پیش بینى کند در بازى آینــده تیم مورد عالقه اش چه اتفاقى خواهد 
افتاد، این هوادار مو سفید کرده سپاهانى در حالى که به ساعتى اشاره مى کند 
که به سفارش سیدصالحى براى پژمان بازغى پرسپولیسى به مناسبت حضور 
در برنامه «کودك شو» ساخته است مى گوید: «یادم هست زمانى که سید 
مهدى سیدصالحى براى سپاهان بازى مى کرد، با من تماس مى گرفت و 
مى گفت خانمم نگران نتیجه بازى فرداست و من حتى تعداد گل زده و زمان 

گل را هم به او مى گفتم چون خواب بازى را از قبل دیده بودم.»

واقعاً پیش بینى مى کردید؟
«(با خنده) بله. این جریان آنقدر ادامه پیدا کرده بود که یک بار محرم نویدکیا، 
کاپیتان محبوب سپاهان و ابراهیم زاده هم به من زنگ زدند تا برایشان نتیجه 
را پیشگویى کنم که البته هر دو بار هم به حقیقت پیوست و باعث تعجب آنها 

شده بود اما من هیچ وقت به دنبال کسب درآمد از این راه نبوده و نیستم.»
راست مى گوید، عمق این عشق و عالقه او به فوتبال و سپاهان را وقتى شعر 
نقش بسته به در ورودى مغازه اش نقش بسته مى توانى ببینى که در مصراع 

آخرش آرزو کرده «سپاهانى بمیرد».

 داستان یک ساعت ساز معلول که دوست دارد سپاهانى بمیرد

وقتى عقربه ها به وقت فوتبال تنظیم مى شوند
محیا حمزه 

رکورد شکنى
 قیمت پسته 
در اصفهان
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پس از «ویتوریو دسیکا» و «فدریکو فلینى» که هر کدام 
چهار جایزه اســکار برده اند و «اینگمار برگمان» که سه 
مجسمه طالیى در گنجینه جوایز و افتخارهاى خود دارد، 
سه فیلمساز با دو اسکار قرار گرفته اند؛ «آکیرا کوروساواى» 
ژاپنى، «رنه کلمان» فرانسوى و اصغر فرهادى از ایران. 
دو اسکار فرهادى در فاصله پنج سال به دست آمد؛ اولى 
در 2012 با «جدایى نادر از سیمین» و دومى هم همین دو 
سال پیش با «فروشنده». او امسال مى توانست به اسکار 
سوم هم البته به نمایندگى از اسپانیا بیاندیشد که رقابت را 

با «همه مى دانند» به «قهرمانان» واگذار کرد.
برنده خرس هاى طالیى و نقره اى جشنواره برلین، چند 
سال پیش «گذشــته» را در فرانسه ســاخت اما «همه 
مى دانند» تجربه اول او در تولید فیلمى به زبانى جز فارسى 
با گروه بازیگران و عوامل خارجى است؛ آن هم با حضور 
ستاره هایى چون «خاویر باردم» و «پنه لوپه کروز». «همه 
مى دانند» مانند چند فیلم اخیر فرهادى در بخش مسابقه 
جشنواره کن رونمایى شد و با اینکه برخالف «گذشته» و 
«فروشنده» نصیبى از جوایز نبرد اما با افتخار در افتتاحیه 
یکى از معتبرترین رویدادهاى ســینمایى دنیا روى پرده 
رفت. این گفتگو بهار امســال در حاشیه جشنواره کن در 
فرانسه انجام شده و فیلمساز ایرانى در آن از تجربه هاى 
خود در ایران و دیگر نقاط دنیا به خبرنگار «الناســیون» 

گفته است.
سینماى شما همواره به موقعیت هاى 

اجتماعى سیاســى در ایران پیوند 
خورده است. چه شد که جستجوها و 
عالقه هایتان را در داستانى در اسپانیا 

یافتید؟
از اینکه فیلم هایم حالتى شبیه ویکى پدیاى شرایط ایران 
پیدا کرده بودند، کمى خسته شده بودم. ترجیح مى دهم 
فیلم هاى مرا با ارزش هاى هنرى ذاتى شان تحلیل کنند نه 
بخاطر چیزهایى که مى توانند درباره برخى موقعیت هاى 
خاص کشورم بگویند. یک فیلمساز یا هر هنرمند از اعماق 
وجودش خلق مى کنــد و هرگز از پیگیــرى عالقه ها و 
رؤیاهایش براى ســاختن دنیاى خود دست نمى کشد. 
از اینکه بگویند مســئله هاى فیلم هایم شبیه هم هستند 
ناراحت نمى شوم. احساس محدود شدن ندارم و تالش 
نمى کنم فرار کنم. نمى خواهم براى ثابت کردن خودم و 

اینکه مى توانم، به ژانرهاى مختلف سرك بکشم.
معموالً با مشــکل ممیزى هم مواجه 
نبوده اید که بگوییم رفتن به اسپانیا 
راهى براى گریز از محدودیت ها بوده 

است...
فیلم ساختن در ایران به معنى احترام گذاشتن به قوانین 
و پذیرفتن محدودیت هاى خاص است، به ویژه اگر قرار 
باشد با مسائل حساس اجتماعى سر و کار داشته باشى. با 
تغییر مکان و پروژه، آن محدودیت هاى پیشــین ناپدید 
مى شوند و تو همزمان با تطبیق دادن خودت با شیوه خاص 
یک مکان و تازه، با محدودیت هاى تازه مواجه مى شوى. 

اینجا مى کوشى میان جایى که آمده اى و سرزمین خودت 
ارتباط برقرار کنــى، چرا که وراى برخــى ویژگى هاى 
منحصر به فرد، چالش هایى وجود دارد که در همه جاى 

دنیا یکسان است.
چطور با بازیگرانتان سر صحنه ارتباط 

برقرار مى کردید؟
مثل این گفتگو با مترجم (مى خندد). من مى توانم با گروه 
فنى پروژه به زبان انگلیســى حرف بزنم اما با بازیگران 
هرگز. اینجا خطر سوءبرداشت وجود دارد، چون تعامل با 
بازیگران مستلزم دانستن انبوه ظرافت ها و تفاوت هاى ریز 
است. با حضور پنه لوپه و خاویر، تصمیم گرفتیم با مترجم 

کار کنیم و از همان ابتدا به این تصمیم احترام گذاشتیم.
و چرا این بار اسپانیا را انتخاب کردید؟
در حرفه من موضوع انتخاب مطرح نیســت. اتفاقى بود 
که افتاد. ایده این داستان 15 سال پیش به ذهنم رسید. 
در جنوب اسپانیا به چیزى برخوردم که آن لحظه به نظرم 
جالب آمد. آن درگیرى در ذهن من گسترش یافت تا اینکه 

ساختارش به شکل یک فیلمنامه درآمد.
در «همه مى دانند» رنگ، موسیقى و 
احساس بسیار پررنگ تر از فیلم هاى 

پیشین شماست.
بله. این چیزهایى که گفتید تصویر من از اسپانیا از دوران 
کودکى است. شاید بسیار تصویرى و رؤیایى به نظر برسند 
اما من دوست داشتم با آنها بازى کنم. فرهنگ هایى هستند 
مثل اسپانیایى و هندى که رایحه هایى ویژه براى ایرانى ها 
و من دارند. سینماى من اساسًا بسیار بسته و خفه است و 

این بار دوست داشتم بیرون بروم و بزنم به دل طبیعت.
اما اینجــا هم همــان درگیرى هاى 
روان شناسانه و مضامین اخالقى به 

چشم مى خورد.
بله. شخصیت هایى که وارد بحران هاى عمیق مى شوند و 
باید شورش کنند، تصمیم مى گیرند و با آسیب ها و رازهاى 
گذشته روبه رو مى شوند. درگیرى هاى من بازگردنده و اگر 
بخواهید تکرارى هستند اما همیشه از زاویه هاى متفاوت 
به آنها پرداخته ام. ضمن اینکه در اســپانیا و ایران مفهوم 

خانواده و یک نهاد کوچک در جامعه بسیار قوى است.
و یک پرســش تکرارى دیگر درباره 

طبقه اجتماعى است.
میل به قضاوت کردن دیگران از سوى جامعه یا مذهب به 
روشنى گذشته نیست اما غالباً ضمیر ناخودآگاه همچنان به 
کار قضاوت دیگران ادامه مى دهد. این مسئله نه به شدت 

گذشته اما همچنان وجود دارد.
مى خواهید به فیلم ساختن در خارج 
ادامه بدهید یا به ایران بازمى گردید؟

نمى خواهم وارد فرایند ساختن یک فیلم در ایران و یک 
فیلم در خارج شوم. از سوى دیگر، به گشتن دور دنیا مثل 
«وودى آلن»  هم عالقه ندارم. آنچــه مى دانم اینکه به 
احتمال زیاد فیلم بعدى ام در ایران مقابل دوربین مى رود. 
براى من بسیار مهم و بهتر بگویم حیاتى است که نه تنها 
در ایران فیلم بسازم، بلکه آنها را در ایران به نمایش بگذارم. 
از آنجا که پیشینه همه ما یکى است، واکنش تماشاگران 
بسیار به احساس من نزدیک است. تجربه کار کردن در 
فرهنگ ها و زبان هاى مختلف را دوست دارم اما جوهره و 

ذات من همیشه ایرانى مى ماند.

مرضیه محبــوب، عروســک گردان «عروســک پســرخاله» 
و عضو هیئــت انتخاب ســى و یکمین جشــنواره بیــن المللى
 فیلم هاى کــودکان و نوجوانان اصفهان با اشــاره به بهبود روند 
برگزارى جشــنواره امسال نســبت به گذشــته گفت: جشنواره 
بین المللــى فیلم هــاى کــودکان و نوجوانان در دوره ســى و 
یکم نســبت به دوره هاى گذشته بهتر برگزار شــد و خوشحالم 
که ایــن جشــنواره اینچنیــن رو به بهبــود حرکــت مى کند. 
هرچند که کاستى هایى هم وجود دارد اما آنچنان نیست که جشنواره 

را تحت تأثیر قرار دهد.
عروسک گردان عروسک «پســرخاله» ادامه داد: جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان اصفهان روزهاى بســیار خوبــى را پیش روى 
دارد چراکه اتفاقاتى در زمان برگزارى جشــنواره امســال در شهر 
اصفهان رخ داد به ویژه وجــود المان هایى که از جشــنواره فیلم 
کودك و نوجوان در هر جاى شــهر دیده مى شد بســیار اتفاقات 
خوبى بــود چرا  که اصفهــان کامًال رنــگ و بوى جشــنواره به 

خود گرفته بود. 

فیلم سینمایى «به وقت شــام» جدیدترین اثر ابراهیم حاتمى 
کیا، فردا سه شنبه 20 شهریور در شــبکه نمایش خانگى توزیع 

مى شود.
فیلــم ســینمایى «بــه وقــت شــام» بــه کارگردانــى 
ابراهیــم حاتمــى کیا و بــه تهیــه کنندگى محمــد خزاعى، 
نوروز امســال در ســینماها به فــروش حــدود 14 میلیاردى 

رسید.
این فیلم ســینمایى در روزهاى اخیر در کشــورهاى ســوریه 
و عراق به نمایــش درآمد و با اســتقبال مردم این دو کشــور 

روبه رو شد.
«به وقت شــام» محصــول فیلم و ســریال ســازمان هنرى 
رســانه اى اوج اســت. هادى حجازى فر و بابــک حمیدیان،  
بازیگران اصلى ایــن فیلم هســتند و به همــراه آنها، جمعى 
از بازیگــران مطرح ســورى و لبنانى نیز در فیلــم ایفاى نقش

 مى کنند.

فیلمبردارى کمدى-خانوادگى «کلوب همسران» به تهیه کنندگى و 
کارگردانى مهدى صباغ زاده که در سکوت خبرى آغاز شده بود ظرف 

روزهاى آتى در جزیره کیش به اتمام مى رسد.
 محمدرضا شــریفى نیا، میترا حجار، شــقایق فراهانى، محمدرضا 
هدایتى، على انصاریان، بیژن بنفشــه خواه، سمیرا حسن پور و رضا 
بنفشــه خواه با هنرمندى گوهر خیراندیش، بازیگــران اصلى این 
کمدى-خانوادگى هستند که در مقابل دوربین سیروس عبدلى ایفاى 
نقش کرده اند. «کلوب همسران» داستان سه مرد متمول و اصطالحًا 
«زن ذلیل»(!) را روایت مى کند که براى فرار از دست همسرانشان 
به همراه یک خواننده زیرزمینى پاپ به جزیره کیش متوارى شده و 
نقشه ربوده شدن خود را مى کشند؛ غافل از آنکه ماجراهایى پر پیچ و 

خم درانتظارشان است...
«کلوب همسران» بیســت و دومین فیلم کارنامه سینمایى مهدى 
صباغ زاده است و با سرمایه گذارى على سرتیپى، اسماعیل رضائى 
و حمیدرضا جبینى(گلرنگ رســانه) تولید مى شود. همچنین کاوه 
صباغ زاده  مشاور کارگردان و شهاب کاظمى مجرى طرح فیلم است.

تولیدکنندگان «کلوب همســران» به دنبال آن هستند که بهترین 
زمان را براى اکران آن انتخاب کنند. 

گفتگوى اصغر فرهادى با رسانه اسپانیایى

عالقه ندارم مثل وودى آلن دور دنیا بگردم

فرهنگفرهنگ 3313 ل پانزدهم

تعقیب و گریز میترا حجار 
رضایت عروسک گردان «پسرخاله»و شقایق فراهانى با دسته زن ذلیالن! 

«به وقت شام» از فردا از مسیر بهبود جشنواره کودك
 در شبکه نمایش خانگى

تلویزیون این روزها دو مسابقه مشــابه «5 ستاره» و 
«برنده باش» را روى آنتن دارد که هر دو از همان ابتدا به 
واسطه جوایز میلیونى که به برندگان مى دهند حاشیه ساز 
شدند، اما این روزها بحث هاى دیگرى هم اضافه شده 
است. از هفته گذشته، اختالف بین مسابقه «5 ستاره» 
شبکه 5 با اجراى حمید گودرزى و مسابقه «برنده باش» 
شــبکه 3 با اجراى محمدرضا گلزار باال گرفته است و 
عوامل این دو برنامه مقابل هــم صف آرایى کرده اند. 
هرچند انتقاد عوامل ســازنده این دو برنامه از هم، به 
این حاشیه ها بیشتر دامن زده و جلوه اى از مقابله گلزار و 

گودرزى (مجریان) را به نمایش گذاشته است.
 ابتدا، حمید گودرزى از رقیب شبکه 3 انتقاد کرده و گفته 
بود مســابقه تلویزیونى گلزار، کپى از ایده آنهاست که 
دومین فصل پخش را مى گذراند. البته پیش از این هم 
از «برنده باش» با عنوان کپى دمِ دستى از نمونه خارجى 
که فیلم ستایش شده «میلیونر زاغه نشین» براساس آن 
ساخته شده و اسکارها را درو کرده بود، نام برده شده بود.

او در صفحه شخصى خود در اینســتاگرام کنایه اى به 
برنامه رقیب زد و نوشــت: «ما مى خواهیم یک برنامه 
حرفه اى و استاندارد بسازیم همه انرژى و توان یک تیم 
60 نفر این است که شما یک ساعت از دیدن یک مسابقه 
جذاب لذت ببرید هر کسى مى خواد کپى کنه، بکنه، ولى 
حداقل درست کپى کنید.» همین حرف ها کافى بود تا 
خیل عظیم پیج هاى هوادار گلزار دست به کار شوند و 
سنگ بازیگر محبوبشان را به سینه بزنند. طرفداران به 
صفحه حمید گودرزى رفتند و ســیل کامنت ها ظاهراً 

آنقدر زیاد بود که این بازیگر کامنت ها را بست.
در همین حال گلزار در گفتگویى نسبت به انتقادهایى که 
به برنامه اش شده بود گفت: «اگر جایزه ندهیم مى گویند 
چرا جایزه نمى دهند؟ جایــزه مى دهیم مى گویند چرا 
جایزه مى دهند؟ سئوال آســان باشد یک جور، سخت 
باشــد یک جور دیگر انتقاد مى کنند. ما داریم راهمان 
را مى رویم داریم تالش مى کنیم. کمى به کار خودتان 
برسید! مى گویند برنامه کپى اســت، من خودم گفتم 
بیش از  140 کشــور جهان این مســابقه را دارند اجرا 
مى کنند من افتخار این را دارم نسخه ایرانى اش را تقدیم 

حضورتان کنم.»
امین اعتمادى مجد، مشاور رســانه اى مسابقه «برنده 
باش» در این باره به «شهروند» مى گوید که عوامل و 
سازندگان این برنامه قصد ادامه دادن به این بازى ها را 
ندارند. او البته توپ را در زمین رقیب مى اندازد: «از طرف 
برنامه ما کمترین میلى بــراى ادامه این حرف ها وجود 
ندارد. چون اساســًا آغازگر این بازى هم ما نبوده ایم.» 
ظاهراً از نگاه عوامل «برنــده باش» تمام این حرف ها 
بهانه اى بوده براى مطرح شــدن برنامه رقیب. مشاور 
رسانه اى «برنده باش» مى گوید: «حتى اگر هم عقالنى 
و منطقى به این قضیه نگاه کنید مى بینید که در چنین 
بحثى سودى به آنکسى که از نظر اشتهار و محبوبیت 
در رتبه باالترى قرار دارد نمى رسد و برنده ماجرا کسى 
خواهد بود که با ادامــه دادن به ایــن بحث یک چند 
صباحى نام خودش را در مطبوعات و رسانه ها در کنار 

گلزار مى بیند.»
مشاور رسانه اى «برنده باش» اتهام کپى کارى را با این 
حرف هایش رد مى کند: « اینکه برنامه اى، برنامه موفق 
بین المللى را به عنوان سرمشق قرار دهد امر بى سابقه اى 
نیست. این امر زمانى بد بود که برنامه ساز بدون اشاره به 
موضوع این کار را انجام دهد. اما محمدرضا گلزار ماه ها 
پیش از پخش "برنده باش" در برنامه احسان علیخانى 
علناً گفت که یک مسابقه را بر اساس یک برنامه جهانى 
جلوى دوربین خواهد برد و بنابراین دوســتانى که فکر 
مى کنند کشف بزرگى کرده اند که شباهت هاى برنده 
باش را با "میلیونر شــو" فهمیده اند زیــاد از این بابت 

خوشحال نباشند.»
ماجرا اما فقط به این حرف ها ختم نشــد و همزمان با 
همه این حرف و حدیث ها، در روزهاى گذشــته شایعه 
دیگرى هم ســر زبان ها افتاد؛ اینکــه میثم رحیمیان، 
یکى از شــرکت کنندگان مســابقه «پنج ســتاره» از 
آشنایان مصطفى امامى، کارگردان برنامه است و حتى 
عکس هاى دو نفره آنها در شبکه هاى مجازى منتشر 
شده بود. این شرکت کننده البته نتوانست برنده خوش 
شانس مسابقه «پنج ستاره» باشد و تا سه مرحله بیشتر 
باال نرفت. حاال عوامل «پنج ســتاره» اعتقاد دارند این 
مهمان حاشیه ساز هم در سامانه پیامکى شرکت کرده 
بوده است. آنها البته مى گویند براى این موضوع هم سند 
دارند و هم اینکه اگر قرار بر پارتى بازى بوده است، چرا 
شرکت کننده مورد نظر در مرحله اول حذف شده و به او 

کمکى نشده است.
در سوى مقابل، برنامه «برنده باش» با اجراى محمدرضا 
گلزار اســت که در اتفاقى عجیب، شرکت کننده هاى 
قســمت دومش، منوچهر هادى، کارگردان سرشناس 
کارهــاى اخیر گلزار و همســرش یکتا ناصــر بودند؛ 
کسى که در این مســابقه جایزه صد میلیون تومانى را 
برنده شد.  البته ابهام ها و شــایعاتى هم درباره یکى از 
شرکت کننده هاى برنامه اول که80 میلیون تومان برنده 
شد، وجود دارد، شرکت کننده اى که مى گویند به یکى از 
اسپانسرها مرتبط است و گلزار هم در طول مسابقه او را 
آقاى دکتر خطاب مى کند. حاال در این شــرایط، اینکه 
چطور منوچهر هادى به مسابقه راه پیدا کرده و باالترین 
جایزه را هم برده است، به قدرى حساسیت برانگیز بود 
که اعتراض بسیارى را درآورد؛ آن هم در برنامه اى که 
گلزار تمــام رکوردهاى دریافت دســتمزد را براى آن 

شکسته است.
اما با همه این جدال هــاى لفظى، مهمان بخش اصلى 
برنامه «من و شــما» حمید گودرزى بــود. او درباره 
اظهارنظرش پیرامون درســت کپى کردن برنامه هاى 
خارجى که اغلب آن را  متوجــه محمدرضا گلزار کرده 
بودند، بیان کرد: «من اصًال منظورم رضا نبود؛ بلکه این 
همه برنامه اى را مى گویم که فقط کپى کارى مى کنند 
و منظورم شخص خاصى نبود.» او همچنین در بخش 
جسارت - حقیقت براى رد هرگونه شائبه با درخواست 
مجرى براى محمدرضا گلزار یک پیــام محبت آمیز 
ارســال کرد و به او براى اجراى برنامه «برنده باش» 

خسته نباشید گفت.

آخر و عاقبت دعواى محمدرضا گلزار و حمید گودرزى

خسته نباشید!
محیا حمزه

فیلمى با بازى محسن تنابنده این شــانس را دارد که نماینده افغانستان در 
اسکار 2019 شود. فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» در میان سه 
گزینه نهایى نماینده اسکار سینماى افغانستان قرار گرفت و برادران محمودى 
این فرصت را دارند تا براى سومین بار نماینده افغانستان در این جوایز مهم 
سینمایى باشند.براساس اعالم اتحادیه تهیه کنندگان سینماى افغانستان 
که مدیریت آن بر عهده «جوانشیر حیدرى» از سینماگران با سابقه  
سینماى افغانستان اســت، این اتحادیه که مسئولیت معرفى 
نماینده سینماى افغانستان براى حضور در شاخه بهترین فیلم 
خارجى جوایز اسکار 2019 را دارد در نهایت سه فیلم شامل 
««شکستن همزمان بیست استخوان» جدیدترین ساخته 
برادران محمودى را میان کاندیداهاى نهایى خود قرار داده 

است. 
در صورتى که فیلم جدید برادران محمودى از طرف سینماى 
افغانستان براى رقابت در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسى 
زبان آکادمى معرفى شود، این سومین بارى خواهد بود که 
برادران محمودى با آثار خود نماینده سینماى این کشور 
در جوایز اسکار مى شوند. فیلم «شکستن همزمان بیست 
استخوان» محصول مشترك ایران و افغانستان است که 
در سال 97 براى نمایش عمومى آماده شده است و روایتگر 
قصه زندگى «عظیم» (محسن تنابنده) مهاجر افغانستانى 
مقیم ایران است.  این فیلم به کارگردانى جمشید محمودى که 
پیش از این ساخت فیلم «چند متر مکعب عشق» را در کارنامه 

دارد، به  زودى در سینماى ایران اکران عمومى خواهد شد. 

محسن تنابنده در مسیر اسکار 
فیلمى با بازى محسن تنابنده این شــان
9اسکار 2019 شود. فیلم «شکستن همز

گزینه نهایى نماینده اسکار سینماى افغانس
این فرصت را دارند تا براى سومین بار نم
سینمایى باشند.براساس اعالم اتحادی
که مدیریت آن بر عهده «جوانش
سینماى افغانستان اســت
نماینده سینماى افغانستان
9خارجىجوایز اسکار 019
««شکستن همزمان بیس
برادران محمودى را میان

است. 
درصورتى که فیلم جدید
افغانستان براى رقابت
زبان آکادمى معرفى ش
برادران محمودى با آث
در جوایز اسکار مى شو
استخوان» محصول مش
7در سال 97 براى نمایش
قصه زندگى «عظیم» (م
مقیم ایران است.  این فیلم
پیش از این ساخت فیلم «
دارد، به زودى در سینماى

محسن تنابنده در
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محمدرضا خلعتبــرى، بازیکن تیم فوتبــال پدیده در 
گفتگویى در مــورد مطالباتش از باشــگاه ســپاهان 

توضیحاتى را ارائه کرده است. اظهارات او را بخوانید:
  سپاهانى ها هر مدرکى که دارند مى توانند رو کنند و 
هیچ مشکلى بابت این موضوع نیست. اگر مدرك دارند؛ 
رو کنند حرف زدن الکى فایده ندارد من االن سه سال 
است که از سپاهان طلبکار هستم. طبق قانون فیفا فکر 
مى کنم اگر دو سال از زمان طلب بگذرد دیگر نمى توان 
شــکایت کرد. من صبر کردم و در این مدت شکایت 
نکردم تا شــاید خود باشــگاه اقدام کند. آقاى جازان 
کسى بود که مشکل مالى با باشگاه داشت ولى در لیگ 
چهاردهم یکى از بازیکنانى که قراردادش را کم کرد من 
بودم و با درخواست آقاى خلیلیان 200 میلیون از طلبم 

را نگرفتم. طى این مدت چندیــن مرتبه با آقاى تابش 
و فتاحى صحبت کردم ولى امروز فردا کردند. من 230 
میلیون طلب دارم به آنها گفتم بیاییم توافق کنیم. آقاى 
جازان هر کارى دوست دارید انجام دهید و هر سندى 
دارید رو کنید. اگر تخلفى هم شده مطمئن باشید باشگاه 
سپاهان تخلف کرده من در الوصل بودم که دنبال من 
بودید؛ من پنج سال در ذوب آهن و سه سال در سپاهان 
بودم و با تمام وجودم براى این دو تیم بازى کردم. اینها 
نمى توانند با این حرف ها من را جلوى هواداران بگذارند. 
من نمى خواستم شکایت کنم من به آقاى فتاحى هم 
گفتم که یک مبلغ کمتر به من بدهید تا شکایتم را پس 
بگیرم، گفتم 80 میلیون را نمى خواهم و من شکایتم را 
پس مى گیرم. با آقاى تابش قرار بود صحبت کند و به 

من اطالع بدهند. حاال آقاى جــازان آمده و اظهار نظر 
مى کند. به هر حال ایشان مسئول حقوقى باشگاه است 
و طبیعى است تالش مى کند به نفع باشگاه عمل کند. 

  مى توانستم اول فصل شکایت کنم و پولم را بگیرم 
ولى خیلى سپاهان را دوست دارم. از فوتبال بازى کردن 
در این تیم لذت بردم.  سه سال بازى کردم یک قهرمانى 
لیگ و دو جام حذفى با تیم دارم. من عاشق تیم سپاهان 
بودم. چون همــه چیز براى من فراهم بــود. باز هم از 
هواداران معذرت مى خواهم؛ نمى خواســتم این کار را 
بکنم چون خیلى تمــاس گرفتم حاال هم کمیته تعیین 

وضعیت رسیدگى مى کند و حکم مى دهد.
  در پایان لیگ چهاردهم تغییراتى ایجاد شــد و آقاى 
ویســى اعالم کرد که من و خیلى بازیکنان دیگر مثل 

عقیلى را نمى خواهد. فصل قبل هم استقالل خوزستان 
را قهرمان کــرده بود و بازیکنان خودش را داشــت؛ با 
توجه به تغییراتى که صورت داد تیــم براى جا افتادن 
نیاز به زمان داشت، چون توقع باالست. بازیکنانى هم 
که آمدند زمان مى برد تا جا بیافتند؛ متأسفانه این اتفاق 
نیافتاد و تیم ضرر کرد. آقــاى کرانچار آمد ولى باز هم 
نشد؛ در مجموع باشگاه ســپاهان طى این مدت اذیت 
شــد. هواداران این تیم تیمشان را دوســت دارند و از 
تیمشان هم قهرمانى مى خواهند؛ حق هم دارند چون 
سپاهان تیم پرافتخارى اســت. در پایان هم براى تیم 
خودم آرزوى موفقیت مى کنم و امیدوارم با حل شدن 
مشــکالت بتوانیم با تمام تمرکز براى موفقیت تیم به 

زمین برویم.

هافبک ازبکستانى سابق استقالل این باشگاه را تهدید 
به شکایت کرد.

استقالل و پرسپولیس معموًال با تمام بازیکنان خارجى 
خود طى یک دهه اخیر به مشکل مالى برخورده اند و کار 
در بسیارى از موارد به فیفا (یا حداقل تهدید به شکایت 
از این دو باشگاه به فیفا) کشیده شده است. حاال به نظر 
مى رسد پس از چند روز آرامش، این بار نوبت به «سرور 

جپاروف» رسیده تا تن اســتقاللى ها را بلرزاند. 
هافبک ازبکستانى فصل قبل آبى پوشان که تا 
همین چند ماه قبل با پیراهن استقالل ژست 

مى گرفت و مدعى عالقــه فراوان به این 
تیم و هوادارانش بوده، حاال دم از شکایت 

مى زند. ســرور 130 هزار دالر از استقالل 
طلب دارد و از اواسط هفته گذشته صراحتًا 

به باشگاه تأکید کرده اگر در 
اولین فرصت پولش 

را ندهند به فیفا 

شــکایت خواهد کرد؛ اتفاقى که اگر رخ بدهد باشگاه 
اســتقالل عالوه بر اصل پول، بایــد غرامت آن را هم 
بپردازد. البته در روز هاى گذشــته امیرحسین فتحى و 
چند نفر از مدیران باشگاه اســتقالل به طور جدى با او 
حرف زده و تأکید کرده اند کار را به فیفا نکشاند و اجازه 
بدهد مسئله در فضایى دوستانه حل شود. استقاللى ها به 
سرور وعده داده اند پولش را خیلى زود و البته به صورت 
اقساط پرداخت خواهند کرد. فقط باید چند 
روزى به آنها فرصــت بدهد تا بتوانند 
طلبش را جور کنند. طلبى که با توجه 
به قیمت این روز هاى دالر، بالغ بر 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
مى شود! پولى بسیار قابل مالحظه 
و رقمى ســنگین کــه پرداخت آن 
به باشگاه فشار زیادى 

وارد مى کند.

ســرمربى تیم فوتبال پرسپولیس و ســپاهان موضع 
متفاوتى در مورد انتشار قراردادها دارند.

طى  سال هاى گذشته قرارداد بازیکنان و مربیان شاغل 
در لیگ برتر توسط سازمان لیگ روى سایت رسمى این 
سازمان قرار مى گرفت ولى در لیگ هجدهم هنوز این 

اتفاق رخ نداده است.
در این بین علیرغم اینکــه «برانکو ایوانکوویچ» و امیر 
قلعه نویى را طى ســال هاى اخیر به عنــوان مربیانى 
مى شناسیم که حداقل در تقابل با «کارلوس کى روش» 
موضع مشترکى داشته اند، روى بحث انتشار قراردادها 

مواضع مختلفى دارند.
برانکو در مورد انتشــار قراردادها بــا کنایه گفته: «چه 
سازمانى مى خواهد قرارداد ها را منتشر کند؟ قرارداد ها 
بین دو طرف است و هیچ شــخصى حق ندارد، بدون 
اجازه طرفین، قرارداد ها را منتشر کند. آیا سازمان لیگ 
قرارداد هاى خودش را منتشــر مى کند که چه دریافتى 
دارند؟ مخالف انتشــار قرارداد ها از سوى سازمان لیگ 

فوتبال ایران هســتم و این موضوع شــخصى است و 
ابتدا میزان قرارداد خودشان را منتشر کنند بعد بگویند 

بازیکنان و مربیان چه قراردادى منعقد کرده اند.»
در ســوى دیگر امیرقلعه نویى که تیمش طى ماه هاى 
اخیر به صرف هزینه هاى زیاد برچســب خورده است، 
با توجه به افزایش قیمت دالر و دستمزد پایین ترى که 
نسبت به مربیان خارجى شــاغل در لیگ برتر دریافت 
مى کند، خواستار انتشــار قراردادها و شفاف سازى در 
این مورد است تا تیمش از زیر بار هجمه برخى انتقادات 
هم خارج شود. فریبرز محمودزاده، مسئول کمیته نقل و 
انتقاالتى سازمان لیگ در این رابطه   مى گوید: «ما باید 
براى انتشــار قراردادها مجوزهاى الزم را داشته باشیم 
و نمى توانیــم بدون مجوز ایــن کار را انجام دهیم. در 

سال هاى گذشته این مجوز وجود داشت.» 
با این حساب به نظر نمى رسد که علیرغم اصرار برخى 
چهره ها ســازمان لیگ قصدى براى انتشار قراردادها 

داشته باشد.

تیم فوتبال ذوب آهن قصد دارد یک مهاجم خارجى را جذب کند.
مسعود حســن زاده از تیم فوتبال ذوب آهن جدا شد و دلیل آن هم این 
بود که طبق نظر پزشکان این تیم او نمى توانست تا پایان فصل براى 

ذوبى ها به میدان برود. او به مدیران باشــگاه قول داده بود از نظر پزشــکى و 
مصدومیت خود را به مســابقات برساند اما  نتوانســت براى ذوب آهن به دلیل 

مصدومیت به میدان برود.
از موقعى که حسن زاده از ذوب آهن جدا شده، گمانه زنى ها در مورد جایگزین او در این 

تیم به وجود آمده و از چند گزینه ایرانى هم نامبرده شده است. برخالف گمانه زنى ها 
باشگاه ذوب آهن در حال مذاکره با چند گزینه خارجى است و ممکن است یکى از 

این بازیکنان را به خدمت بگیرد.
البته مذاکرات با مدیر برنامه هاى این بازیکنــان نیجریه اى و برزیلى هنوز در 
مراحل اولیه به سر مى برد و قرار اســت این بازیکنان به اصفهان بیایند و تست 

فنى بدهند. در صورت توافق و تأیید کادرفنى یکى از این بازیکنان به جمع ذوبى ها 
اضافه مى شود و در صورت عدم توافق هم آنها تا نیم فصل براى جذب بازیکن جدید 

صبر مى کنند.

خلعتبرى:

سپاهانى ها هر سندى دارند رو کنند
جپاروف هم استقالل را تهدید کرد

بحث انتشار قراردادها در سایت سازمان لیگ

قلعه نویى: منتشر کنید، برانکو: نکنید!

ذوبى ها 
خارجى جذب مى کنند؟

مجید جاللى در شب تولدش مصاحبه اى انجام داده بود 
با «ورزش سه» و در آن از عادل فردوسى پور گفته بود. از 
اینکه دلخور است و نمى تواند براى اتهاماتى که به او زده، 
ببخشدش. اما این اتهامات چه بوده اند؟ سال قبل در برنامه 
90 ویژه برنامه اى پخش شد درباره قهرمانى پاس در لیگ برتر. اینکه 

سرمربى تیم با ماورا ارتباط داشته است.
خیلى از فوتبالیست هاى قدیمى در آن برنامه اتهاماتى مطرح کردند. 
همان برنامه و شخم زدن شایعات اوایل دهه 80 پیکان مجید جاللى 
را که داشت به سمت صدرنشینى مى رفت، وارد حاشیه کرد. از آن زمان 
جاللى با فردوسى پور رابطه اش شکرآب شد و حتى بوسه عادل بعد از 
پایان بازى استقالل و پیکان روى گونه مجید جاللى در برنامه زنده هم 
سبب نشــده تا جاللى آن اتفاقات را فراموش کند و باز هم در مصاحبه 

جدیدش دلخورى اش را بیان کرده است.

ببخش آقا معلم!

در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران، تا کنون 11 گل 
توســط بازیکنانى به ثمر رســیده که به عنوان جانشین وارد میدان 
شده اند. در 46 بازى برگزار شده در فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر 
90 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرده که از این تعداد، 11 گل توسط 

بازیکنان تعویضى به ثمر رسیده است. 
از نظر آمار گلزنى، تعویض هاى هفت مربى ثمربخش بوده و بازیکنان 
جایگزین توانسته اند گلزنى کنند. استقالل خوزستان، پدیده مشهد، 
صنعت نفت آبادان، پیکان، نســاجى مازندران، پرسپولیس و ماشین 
سازى تبریز تیم هایى هستند که بازیکنان تعویضى آنها در شش هفته 
ابتدایى، پس از ورود به میدان در نقش گلزن ظاهر شــده و در واقع 

تعویض طالیى مربیان لقب گرفته اند.
بیش از نیمى از تیم هاى لیگ برترى تا اینجا تعویض طالیى نداشته 
و هیچیک از بازیکنان ورودى به میدان نتوانســته اند براى تیمشان 
گلزنى کنند. استقالل تهران، سایپا، فوالد خوزستان، پارس جنوبى 
جم، سپیدرود رشت، تراکتورسازى، نفت مسجدسلیمان، ذوب آهن و 
سپاهان اصفهان تیم هاى بدون تعویض طالیى در لیگ برتر هجدهم 
هستند. چهار تیم پرسپولیس (گادوین منشــا)، استقالل خوزستان 
(وحید خشتان)، ماشــین ســازى (عرفان افراز) و نساجى مازندران 
(محمد نظرى) یک تعویض طالیى داشــتند که هــر چهار بازیکن 

تعویضى اولین گل خود را در لیگ برتر به ثمر رساندند.
تیم هاى پیکان و صنعت نفت آبادان هم دو تعویض طالیى در فصل 
جارى داشته اند؛ عیسى آل کثیر و ماهان رحمانى بازیکنان جانشین و 
گلزن تیم پیکان بودند و میالد جهانى و جعفر سلمانى هم دو بازیکن 
صنعت نفت آبادان بودند که پــس از ورود به میدان موفق به گلزنى 

براى تیمشان شدند.

تعویض هاى طالیى
 لیگ برتر 

مدافع تیم ملى فوتبال ایران گفت که ماجراى بازى کردن او در جام 
جهانى 2018 به دلیل اینکه منتظرى هنگام تعویض به سرویس 

بهداشتى رفته شوخى بوده است.
مجید حســینى قبل از آغاز آخرین تمرین تیم ملى ایران پیش از 
سفر به تاشــکند، گفت: اردوى خوبى را سپرى کرده ایم. سه شنبه 
با ازبکســتان بازى داریم و امیدوارم خوب کار کنیم و آماده جام 
ملت هاى آسیا شویم. ازبکستان در چند سال اخیر یکى از تیم هاى 
خوب آسیا بوده است. ازبکســتان قبًال تیم خوبى بود و االن هم با 

تغییراتى که داشته بهتر شده  است.
مدافع ایرانى تیم ترابوزن اســپور ترکیه عنوان کرد: جام جهانى 
براى همــه به پایان رســیده و مــا در این مســابقات خوب کار 
کردیم. باید با قدرت ادامــه دهیم تا در جام ملت هاى آســیا نیز 

خوب کار کنیم.
حســینى درباره حضور «هکتور کوپــر» روى نیمکت تیم ملى 
ازبکستان، گفت: با اضافه شدن این مربى تیمشان متفاوت شده 
است اما نباید خیلى آنها را بزرگ کنیم. ما بازى خودمان را مى کنیم 
و امیدوارم این بازى به روند آماده سازیمان کمک کند. وى راجع 
به رقابت بازیکنان جوان براى جاى گرفتــن در خط دفاعى تیم 
ملى عنوان کرد: همه بازیکنانى که در اردو هستند، همگى آماده و 
خوبند. مرتضى (پورعلى گنجى) و صادق (محرمى) شرایط خوبى 
دارند. ما جوان ها باید بیشتر تالش کنیم تا دست سرمربى تیم را 

براى انتخاب بازیکن باز بگذاریم.
مدافع تیم ملى درباره اینکه کى روش حرف او درباره بازى کردن 
در جام جهانى 2018 به دلیل رفتن پژمان منتظرى به ســرویس 

بهداشتى را تکذیب کرده گفت: این فقط یک شوخى بود!

دستشویى 
همچنان تکذیب مى شود!

 باشگاه استقالل در بند قرارداد یکى 
از بازیکنان خود آورده اگر او از ناحیه 
کمر مصدوم شود قراردادش به طور 

خودکار فسخ خواهد شد.
 على کریمى، بازیکــن تیم فوتبال 
اســتقالل در صورت مصدومیت از 

ناحیه کمر، قراردادش به طور خودکار فسخ مى شود.
در صورتى که این بازیکن آسیب دیدگى شدیدى از ناحیه کمر پیدا کند 
باشگاه استقالل طبق این بند از قرارداد مى تواند یک طرفه قرارداد 

کریمى را فسخ کند.

همه جا غیر از کمر!

پس از عملکرد ضعیف در شش هفته نخست لیگ کرواسى، مدیران 
باشگاه هایدوك اسپلیت تصمیم گرفته اند تغییراتى در رأس کادر فنى 
داشته باشند. «کوپیچ»، سرمربى قبلى در شش هفته نخست تنها 4 
امتیاز با این تیم کسب کرد و باعث شد تیم قدرتمند هایدوك در بین 

سه تیم قعرنشین جدول باشد.
 مهمترین گزینــه مدیران این باشــگاه براى نیمکتشــان «ایگور 
استیماچ»، سرمربى سابق سپاهان اصفهان است. این مربى 51 ساله 
در دوران بازیگرى ســه دوره مختلف براى هایدوك بازى کرد و در 

همین تیم از فوتبال خداحافظى کرد.
او همچنین سال 2005 سرمربى این تیم بود اما نتوانست عملکرد فوق 
العاده اى داشته باشد. استیماچ فصل گذشته در تیم الشحانیه قطر بود.

 ایگور به هایدوك اسپلیت 
مى رود؟

دیدار دوستانه تیم ملى امارات با الئوس، باعث تمسخر 
اهالى فوتبال این کشور شده است.

تنها چهار ماه دیگر تا آغــاز رقابت هاى جام ملت هاى 
آسیا 2019 باقى مانده است. در دوره پیش رو تیم هاى 
زیادى مدعى قهرمانى خواهند بود. از جمله قدرت هاى 

سنتى همچون ایران، ژاپن، عربستان، کره و استرالیا. اما 
یک تیم خوب و مدعى دیگر در این تورنمنت، میزبان 

یعنى امارات خواهد بود.
اما اماراتى ها که به میزبانى رقابت ها دل خوش کرده اند 
و رؤیاى قهرمانى آسیا را نزدیک تر از هر زمانى در سر 
دارند، در حال حاضر از وضعیت تیمشان رضایت چندانى 
ندارند. تیم ملى این کشور قرار است سه شنبه شب (فردا) 

در دیدارى تدارکاتى به مصاف الئوس برود. این اتفاق 
تمســخر اماراتى ها و هواداران تیم ملى این کشور را 

باعث شده است.
پیج هاى فوتبالى امارات به تمسخر نوشته اند: «الئوس 
اسمى فارسى یا التین نیست، بلکه اسم تیمى است که 
قرار اســت با امارات بازى کند؛ تیمى که در رتبه 178 

رنکینگ فیفا قرار دارد.» 

تمسخر به سبک اماراتى ها!

مى رسد پس از چند روز آرامش، این بار نوبت به «سرور 
جپاروف» رسیده تا تن اســتقاللى ها را بلرزاند. 

هافبک ازبکستانى فصل قبل آبى پوشان که تا 
همین چند ماه قبل با پیراهن استقالل ژست 

مى گرفت و مدعى عالقــه فراوان به این 
هوادارانش بوده، حاال دم از شکایت تیم و
130 هزار دالر از استقالل مى زند. ســرور

طلب دارد و از اواسط هفته گذشته صراحتًا 
به باشگاه تأکید کرده اگر در 

اولین فرصت پولش 
را ندهند به فیفا 

سرور وعده داده اند پولش را خیلى زود و البته به صورت 
اقساط پرداخت خواهند کرد. فقط باید چند 
روزى به آنها فرصــت بدهد تا بتوانند 
طلبش را جور کنند. طلبى که با توجه 
به قیمت این روز هاى دالر، بالغ بر 
800 میلیون تومان یک میلیارد و

مى شود! پولى بسیار قابل مالحظه 
و رقمى ســنگین کــه پرداخت آن 
به باشگاه فشار زیادى 

وارد مى کند.

ى را جذب کند.
د و دلیل آن هم این 
 تا پایان فصل براى 

ل داده بود از نظر پزشــکى و 
ســت براى ذوب آهن به دلیل 

زنى ها در مورد جایگزین او در این 
ه شده است. برخالف گمانه زنى ها 

جى است و ممکن است یکى از 

 نیجریه اى و برزیلى هنوز در 
نان به اصفهان بیایند و تست 

ى از این بازیکنان به جمع ذوبى ها 
یم فصل براى جذب بازیکن جدید 

 کنند؟

داشته باشد. لیگ

مجید جاللى
با «ورزش س
اینکه دلخور اس
ببخشدش. اما این
90 ویژه برنامه اى پخشش
سرمربى تیم با ماورا ارتباطد
خیلى از فوتبالیست هاى قد
همان برنامه و شخم زدن ش
را که داشت به سمت صدرنش
جاللى با فردوسى پور رابطه
پایان بازى استقالل و پیکان
سبب نشــده تا جاللى آن اتف
جدیدش دلخورى اش را بیان

ببخ
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139721702210013050- 97/5/29 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از 
تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139760302210000704 مــورخ 1397/05/27 هیات اول آقاى 
اسماعیل یادگارى ورنامخواستى به شناسنامه شماره 283 کدملى 1290935556 صادره 
از اصفهان فرزند ناصرقلى بر ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 168 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 539 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان (مالکیت متقاضى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/3 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/6/19 م الف: 231701 سید  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /5/822
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970474 ج/3 له خانم زهرا بختیارى با وکالت آقاى حسین شهپرى و علیه 
آقاى امیر شبانى مبنى بر فروش پالك ثبتى شماره 32021 فرعى از 2187 اصلى بخش 
6 اصفهان در تاریخ 97/7/17 ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین، خ شهید نیکبخت، جهت فروش شش دانگ ملکى با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف 
مالکانه خالى از سکنه (طرفین) مى باشد، توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید 
و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: محل متنازع فیه به نشانى: بهارستان، خیابان آزادى، 
خیابان سعادت 2، پالك 232، طبقه همکف، کدپستى: 8145144819 بازدید به عمل 
آورده و پس از استماع اظهارات طرفین پرونده و بررسى اسناد و مدارك ابرازى و تطبیق 
ملک با محل و تحقیق و تفحص پیرامون ارزش ملک با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در پرونده، نظریه کارشناسى خود را به ش رح ذیل اعالم مى دارم. ارزیابى ملک مذکور: با 
توجه به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک، نوع کاربرى 
(آپارتمان مسکونى) مساحت ملک و در نظر گرفتن نوع مصالح به کار رفته در بنا، قدمت 
بنا، شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت ششدانگ عرصه و 
اعیان ملک مذکور، جمعًا به مبلغ 1/850/000/000 ریال یک میلیارد و هشتصد و پنجاه 
میلیون ریال معادل یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان تمام ارزیابى و اعالم مى گردد. 
مطابق استعالم انجام شده مالکیت هر یک از طرفین ســه دانگ مشاع مى باشد و سه 
دانگ مالکیت خوانده در رهن بانک مسکن بوده که میزان بدهى مبلغ 130796428 ریال 
اعالم شده است (وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس 
از کسر هزینه عملیات اجرایى نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 

230554 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/202
فقدان سند مالکیت

شــماره: 13972170202308197- 97/6/14 اسکندر یزدخواستى شهرضایى فرزند 
حسین باستناد یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 958/8 واقع در بخش 4 که در صفحه 80 و 
83 دفتر 5 امالك ذیل ثبت 1407/464 و 1407/463 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رسمى شماره 53722- 61/11/3 دفترخانه 19 به او انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم  صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 239465 صفایى- رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/429
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023008450- 97/6/14 بهادر سلطانى سولگانى فرزند هیبت اله 
باستناد یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت از ششدانگ پالك شماره 2568/34 واقع در بخش یک که در صفحه 

479 دفتر 162 امالك ذیل ثبت 29510 بنام خودشــان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند رسمى شــماره 142523- 90/11/27 دفترخانه 12 اصفهان به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده به بموجب سند 142525- 90/11/27 دفتر 
12 نزد بانک تجارت رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم  صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 242318 صفایى- رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/430
مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
970131 اجرایى جلسه مزایده اى علیه شرکت توسعه سبز اندیش صفه( کارخانه اجرا 
ارا)؛ و له خانمها اکرم صادقى ، زهره صادقى ، ملوك شــهبازى ، مریم شــفیعى ، طیبه 
آقابابایى ، زینب حسینى ، ثریا حسینى ، شــهربانو باقرى و آقایان على قندهارى ، على 
مهباد ، سجاد عبدالهى ، اسماعیل ابراهیمى برگزار نماید، مشخصات اموال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى به شــرح ذیل مى باشد:یکدستگاه لودر بدون موتور از کمپانى   
shandang changling کشور چین به نامzl30f -1 سال ساخت 01/2008 
میالدى با ظرفیت باکت لودرm 1/7 و وزن دســتگاه 10500 کیلوگرم شماره سریال 
شاسى 08010300020 و سایز الستیک ها 25*17/5 و حدود 40 درصد سالم قدرت 
موتور 92 کیلو وات همچنین یک عدد باطرى روى دستگاه موجود بود که احتماال فاسد 
شده است و همچنین کاپوت دســتگاه بازبوده و روى زمین کنار دستگاه موجود بود. و 
دستگاه بدون  رنگ خوردگى میباشد. که ارزش ریالى ان با شرایط موجود (بدون موتور) 
و قیمت ان در بازار بمبلغ 950/000/000 ریال (نودو پنج تومان)  برآورد گردیده است و 
جلسه مزایده در تاریخ 1397/07/15 ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده 
از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه 
داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 235530/م الف مدیر اجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/6/346
مزایده

 شماره مزایده:0139704302129000013 متن آگهى مزایده- آگهى مزایده مال غیر 
منقول پرونده اجرایى کالسه 9600196- به موجب پرونده اجرایى کالسه 9600196 
شش دانگ پالك ثبتى شماره 388 فرعى از 366 اصلى واقع در چرمهین لنجان بخش 
ده ثبت اصفهان به مساحت 940/45 متر مربع که به نام خانم حمیده امیرى چرمهینى 
فرزند خداداد  در صفحه 50 دفتر 2 امالك چرمهین ثبت و سند مالکیت صادر شده است. 
محمدود به حدود: شماًال در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است اول به طول 29/5 
متر دیواریست به دیوار خانه محمد امیرى شماره 404 فرعى، دوم و سوم به طول هاى 
2/70 متر و 12/30 متر دیواریست به خانهخ حیدر پورشماره 405 فرعى – شرقًا به طول 
29/40 متر دیواریست به دیوار خانه جوشــن پالك 406 فرعى-جنوبًا در سه قسمت 
که قسمت دوم غربى اســت، ائل به طول 3/10 متر درب و دیواریست به کوچه، دوم به 
طول 7/70  متر به دیوار خانه قلى قاسمى پالك 407 فرعى، سوم به طول 32/10 متر 
دیواریست به خانه قلى قاسمى شماره مرقوم فرعى-غرباً به طول 24/40 متر دیواریست 
به خانه خدایار امینى فرد شماره پالك 408 فرعى که حقوقى ارتفاقى ندارد. طبق سند  
رهنى شــماره 7576 مورخه 1393/10/04 دفترخانه اسناد رسمى شماره 251 لنجان( 
چرمهین) استان اصفهان در قبال مبلغ 1,521,000,000 ریال در رهن بانک کشاورزى 
چرمهین قرار گرفته و طبق نظر و گزارش کارشناس رسمى "به مبلغ 1,795,000,000 
ریال ارزیابى شده و پالك فوق به صورت یک باب خانه داراى کف محوطه خاکى است 
و قسمتى از اعیانى آن با آجر نما و کاشى نماکارى شده است. داراى انشعابات آب و برق 
و گاز و فاضالب سپتیک کى باشد. ضمناً بنا بر استعالم وارده از شهردارى چرمهین ملک 
داراى عقب نشینى به میزان 29/75 متر مربع مى باشد که فعال در مسیر طرح عمرانى 
قرار ندارد. همچنین اعیانى ملک تعمیر اساسى و بازسازى شده است. "ضمنًا بنا بر اعالم 
مرتهن پالك فوق فاقد بیمه بوده و طبق گزارش مامور اجرا در تصرف راهن مى باشد. 
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 1397/07/10 در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان لنجان واقع در خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 
1,795,000,000 (یک میلیارد و هفتصدو نود و پنج میلیون) ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایدهاعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجتن به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى  معتبرالزامى است. ضمناً برندهمزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
روز مزایده طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نماید. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 97/06/19 م الف: 234896  محمدرضا ابراهیمى مسؤل 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/ 6/382
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید حمید قریشى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده سید حمید قریشى پور 
به طرفیت خوانده جواد روشنائیان به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 611/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/07/29 ســاعت 3عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 242625/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/421
 حصروراثت 

عبداالمیر لطفى کهریزسنگى داراى شناسنامه شــماره 17322 به شرح دادخواست به 
کالسه 720/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینب لطفى کهریزسنگى بشناسنامه 138 در تاریخ 1397/01/23 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس 
قاسمى فالورجانى ش ش 989 (همسر متوفى) ، 2. عبداالمیر لطفى کهریزسنگى ش 
ش 17322 (پدر متوفى) ، 3. صغرى قربانى کهریزسنگى ش ش 50 (مادر 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. 

242346م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/422
 حصروراثت 

حسینعلى سلیمانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 
725/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کبرى رضا ســلطانى نجف آبادى بشناسنامه 15274 در تاریخ 1397/05/27 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1. بتول سلیمانى نجف آبادى ش ش 422 ، 2. فاطمه سلیمانى ش ش 8 ، 3. خدیجه 
سلیمانى نجف آبادى ش ش 21856 ، 4. حسینعلى سلیمانى نجف آبادى ش ش 1 ، 5. 
على سلیمانى نجف آّبادى ش ش 1040، 6.حسنعلى سلیمانى نجف آبادى ش ش 543 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 242322/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/423
 اخطار اجرایى

شماره 187/95 به موجب راى شــماره 652 تاریخ 1395/08/03 حوزه 4 شوراى حل 
اختالف شهرستان نهضت آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.مهدى کریمیان و 
2.رضا صبورى به نشانى 1.مجهول المکان و 2.تهران بلوارفردوسى خیابان شهید قبادى 
کوچه الله غربى پالك 15و18  محکوم است به خوانده ردیف 2 آقاى رضا صبورى تنظیم 
سند خودرو به شماره انتظامى249 ج 23 ایران 44 و پرداخت هزینه هاى دادرسى مشترکا 
به مبلغ 225/000 ریال محکوم مى باشند  محکوم له: محمد مومنى به نشانى: یزدانشهر 
خیابان 4 غربى پالك 93 ، ماده 34قانون اجراى احــکام: 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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. 239105/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/424
 حصر وراثت

خانم بیگم جان رئیسى چهرازى بشناسنامه شــماره  343  به شرح دادخواست کالسه 
97/1103  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان بندعلى صادقى  بشناسنامه شــماره 545  در تاریخ 11/ 1397/03  درگذشته 
و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :1-مصطفى صادقى شماره شناسنامه 1310 
نسبت فرزند 2-لطفعلى صادقى شــماره شناسنامه 2 نســبت فرزند3- على صادقى 
شماره شناسنامه 491 نسبت فرزند 4- مسلم صادقى شــماره شناسنامه 6486 نسبت 

فرزند 5- فروزان صادقى شماره شناســنامه 4098 نســبت فرزند 6- طوبى صادقى 
شماره شناســنامه 5343 نسبت فرزند 7- پروانه صادقى شــماره شناسنامه 15 نسبت 
فرزند 8- ابراهیم صادقى شماره شناسنامه 7670 نســبت فرزند 9- بیگم جان رئیسى 
چهرازى شماره شناسنامه 343 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد در غیــر اینصورت گواهى 
حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 693 دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان/425 /6
حصر وراثت

خانم فرشــته اکبرى کلیشادى بشناسنامه شــماره  18  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1096  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته 
که شادروان طلعت اکبرى کلیشادى  بشناسنامه شــماره 71  در تاریخ 16/ 1397/05  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- حجت اکبرى کلیشادى شماره 
شناسنامه 2586 نسبت فرزند 2- جواد اکبرى کلیشــادى شماره شناسنامه 64 نسبت 
فرزند 3- میالد اکبرى کلیشادى شماره شناسنامه 1100115625 نسبت فرزند 4- رسول 
اکبرى کلیشادى شماره شناسنامه 152 نسبت فرزند 5 -فرشته اکبرى کلیشادى شماره 
شناسنامه 18 نسبت فرزند 6 -زهرا اکبرى کلیشادى شماره شناسنامه 19 نسبت فرزند 7 
-بهاره اکبرى کلیشادى شماره شناسنامه 1500 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف  695 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/6/426 
اخطار اجرائى

شماره 773/96  ش2 مشخصات محکوم علیه : موسى محمدى قیانى مجهول المکان 
مشــخصات محکوم له : محمود محمدى فرزند عین ا... شغل آزاد نشانى فالورجان – 
زازران – شرکت گاز ك شکوفه پ8  محکوم به : بموجب رأى شماره 1329/96  تاریخ 
97/01/15 حوزه فالورجان شــوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان که قطعیت 
یافته است راى غیابى محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 21/135/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و بیست و یک هزار تومان بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/07/19 ) تا زمان اجراى حکم و 
پرداخت مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف 694  قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه دوم 

 6/427 /
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شــوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا 
تاریخ 97/06/19 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 354/96 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 97/07/19 
ساعت 9 صبح خواهان: رسول حسین هاشــمى فرزند رضا خوانده: امیرعلى جان زاده 
فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان- منصور حسین هاشــمى فرزند رضا نشانى: 
دهق-خ مطهرى، خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک بالمحل 
با خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى 
تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضوربهم رســاند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 243985/م الف، 

دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 6/431
 حصروراثت 

مرتضى راعى دهقى داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 502/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
محمدعلى راعى دهقى بشناسنامه 3297 در تاریخ 1380/08/27 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مرتضى راعى 
دهقى ش ش 35 متولــد 1334/12/11، 2. مصطفى راعى دهقــى ش ش 10 متولد 
1337/01/07، 3. فردوس راعى ش ش 102 متولد 1341/07/26 (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 242328/م الف رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 6/432

معاون فرهنگى - تبلیغى مدیریــت حوزه علمیه خواهران 
اصفهان از فعالیت بیش از 1600 ُمبلّغ فعال مدارس علمیه 

خواهران اصفهان در ماه محرم  خبر داد.
بهشتى گفت: ماه محرم بستر مناسبى براى حضور مبلغان 
خواهر در مجالس عزادارى دوستداران اباعبدا... الحسین(ع) 
به منظور نشر معارف اسالمى بر گرفته از قرآن کریم و سیره 
اهل بیت(ع) است. وى افزود: مبلغان خواهر در ایام محرم با 
حضور در مجالس عزادارى امام حسین(ع) به مباحثى چون 
بیان اعتقادات، بیان احکام، تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع)، 

سبک زندگى اسالمى، تبیین شعار سال و... مى پردازند.
معاون فرهنگى - تبلیغى مدیریــت حوزه علمیه خواهران 

اصفهان افزود: تعداد 394 مبلغ خواهر با حضور در  مهدهاى 
کودك هیئات مذهبى برنامه هاى ویژه براى کودکان برگزار 
مى کنند.  وى افزود: بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته، 
بیش از  9800جلسه تبلیغى از ســوى مبلغان خواهر براى 
انتقال مفاهیم دینى به عموم بانوان در ماه محرم در سطح 

استان برگزار مى شود.
معاون فرهنگى - تبلیغى مدیریــت حوزه علمیه خواهران 
اصفهان با اشــاره به اعزام مبلغ خواهر بــه مراکز مختلف 
اظهار کرد: بیشترین اعزام به جلسات خانگى، بقاع متبرکه 
و مساجد است که به بیش از 5800 جلسه در سطح استان 

مى رسد.

مسئول طرح جامع پساب شــرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفت: از کل فاضالب تولیدى در استان اصفهان 
که 266 میلیون متر مکعب برآورد مى شــود، 92 میلیون 

مترمکعب آن شبکه جمع آورى ندارد. 
اســماعیل ادیب مجد اظهار کرد: طى یکســال گذشته 
مطالعاتــى با عنوان طرح جامع پســاب اســتان اصفهان 
صورت گرفت و بر این اســاس مشخص شــد میزان آب 
شرب شهرهاى استان 391 میلیون مترمکعب و 37 میلیون 
مترمکعب میزان آب شــرب در روستاهاى استان اصفهان 
است. وى افزود: حجم کل آب شرب در سال 95 در استان 
اصفهان، 428 میلیون متر مکعب بود و میزان حجم فاضالب 

ناشى از آن 266 میلیون متر مکعب برآورد مى شود. ادیب 
مجد گفت: تا سال 1425 برآورد شده که میزان آب شرب از 
428 به 572 میلیون متر مکعب برسد که متعاقباً میزان حجم 
فاضالب از 266 به 373 میلیون متر مکعب خواهد رســید.  
وى با بیان اینکه 57 شهر استان داراى طرح هاى مطالعاتى 
فاضالب است، ادامه داد: 29 شهر داراى شبکه جمع آورى 
فاضالب و 21 شهر داراى تصفیه خانه در حال بهره بردارى 
فاضالب است. ادیب مجد با بیان اینکه جمعیت زیر پوشش 
فاضالب شهرى استان حدود 2/9 میلیون نفر است، افزود: 
این به معنى آن اســت که 60 درصد جمعیت استان تحت 

پوشش شبکه جمع آورى فاضالب است.

فعالیت 1600 ُمبّلغ حوزه 
علمیه خواهران در ماه محرم 

92 میلیون متر مکعب از فاضالب 
اصفهان جمع آورى نمى شود

کاهش 15درصدى 
ذخیره سد زاینده رود

ذخیـره سـد زاینـده رود بـه کمتـر از 192میلیون 
مترمکعب رسـید. مدیر سـد و نیـروگاه زاینده رود 
با اشـاره به کاهش 15درصدى میـزان ذخیره آب 
پشـت سـد زاینده رود در مقایسـه با مدت مشـابه 
پارسـال گفت: ایـن میزان در مقایسـه با متوسـط 
بلند مدت 75درصد کاهـش دارد. محمود چیتیان 
متوسط دبى ورودى آب به سد را در بلندمدت 43/5 
مترمکعب در ثانیه برشمرد و افزود: این ورودى در 
حال حاضر6/5مترمکعب در ثانیه است که کاهش 
85درصدى نسـبت به متوسـط بلند مدت را نشان 
مى دهـد. وى بـا تأکید بـر صرفه جویى مـردم در 
مصرف آب آشـامیدنى گفت: پیش بینى مى شـود 

بارش هاى فصل آبى آینده اواخر آبان آغاز شود. 

زمان عبور قطار در ایستگاه هاى 
مترو به 10 دقیقه مى رسد

مدیرعامـل شـرکت متـرو منطقـه اصفهـان گفت: 
سـرفاصله حرکت خط یک مترو از ایستگاه قدس در 
خیابان عاشق آباد تا ایستگاه صفه به ده دقیقه کاهش 
پیدا مى کنـد. علیرضا فاتحـى افزود: در حـال حاضر 
سـرفاصله حرکت مترو 15 دقیقه و در سـاعات پیک 
مسافر 12 دقیقه اسـت، اما با برنامه ریزى هاى انجام 
شـده، این زمان از ابتداى مهرماه به ده دقیقه کاهش 

پیدا مى کند.

خبر

مســعود پیرجمالى، مدیر پروژه هاى شــرکت تارابگین 
گفت: این شــرکت اولین تولیدکننده عایق هاى معدنى 
پشم سنگ است که در ســال 56 توسط شرکت اتریشى

 VOEST-ALPIN در کنار ذوب آهن با چهار خط تولید  
پشم سنگ احداث شد و مورد بهره بردارى قرارگرفت و از 
آن زمان تاکنون به دلیل باال بودن کیفیت محصوالت خود، 
جزو تولید کنندگان مطرح عایق هاى معدنى در ســطح 

کشور شناخته مى شود.
وى افزود: با توجه به نیاز بــازار و در ادامه بهره بردارى از 
کوره کک سوز شرکت،  ســاخت یک خط تولید مشابه در 
اردیبهشت ماه سال جارى در دســتور کار این واحد قرار 
گرفت و با توجه بــه عدم وجود نقشــه و اطالعات مورد 
نیاز، این واحد با بهره گیرى از تجارب بخش هاى داخلى 
کارخانه و با استفاده از روش مهندسى معکوس، ساخت خط 

پنجم کوره برقى را  از اوایل خرداد ماه آغاز کرد.
پیرجمالى خاطر نشان کرد: پس از انجام این روند آزمایشى 
موفقیت آمیز و بعد از انجام مراحل تکمیلى خط پنجم، تولید 
پشم سنگ با کیفیت بسیار عالى در شهریور ماه سال جارى 
محقق شد و این خط براى تولید مداوم تحویل بهره بردار 
شد.  وى ادامه داد: ساخت، نصب و راه اندازى موفقیت آمیز 
خط پنجم تولید شــرکت به روش کوره الکتریکى پس از 

گذشت بیش از 40 سال بومى سازى شد. 

پس از 40 سال محقق شد؛

ساخت و راه اندازى خط تولید 
پشم معدنى در ذوب آهن

ســتاد ویژه محرم در اصفهان براى تسهیل برگزارى 
برنامه هاى مذهبى آغاز به کار کرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: در آســتانه ماه محرم، شهردارى اصفهان براى 
تسهیل در برگزارى برنامه هاى مذهبى، ستاد ویژه اى با 

عنوان «ستاد ویژه محرم» را تشکیل داد. 
ایمان حجتى با بیان اینکه این ستاد در مناطق 15 گانه 
شهردارى اصفهان نیزتشکیل شده است، افزود: یکى از 
اقدامات ویژه این ستاد براى ارائه خدمات هر چه بهتر به 

هیئت هاى عزادارى حضرت اباعبدا... الحسین(ع)، به 
جاى اینکه مسئوالن هیئت ها براى دریافت مجوزها به 
مناطق شهردارى مراجعه کنند، نمایندگان شهردارى در 
سازمان تبلیغات اسالمى در ستاد ویژه محرم شهردارى 
اصفهان با عنوان «شــهر حســینى» حضور دارند و 
دفترچه اى با عنوان ستاد ویژه شهردارى اصفهان را در 
اختیار متقاضیان قرار مى دهند. وى افزود: در این دفترچه 
تمام فرایندها و شــیوه نامه ها،  از جمله شیوه نامه هاى 

ایمنى و برپایى ایستگاه هاى مختلف تبیین شده است.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان وسعت باغ هاى بارور بادام آبى این استان را 
8000 هکتار عنوان کرد و گفت: عالوه براین، 2300 

هکتار باغ هم به کشت بادام دیم اختصاص دارد.
 احمدرضا رئیس زاده، عملکرد این محصول باغى را در 
هرهکتار حدود یک ُتن اعالم و پیش بینى کرد تا پایان 
شهریور 8000 تن بادام دیم وآبى از باغ هاى بارور این 

استان برداشت شود.

وى عمده ارقام بادام تولیدى این استان را مامایى، پوست 
کاغذى، سنگى و شاهرودى عنوان کرد و افزود: عمده 
باغ هاى بادام این اســتان در شهرستان هاى تیران و 
کرون، چادگان، لنجان، نجف آباد، فریدونشهر، کاشان 

وخوانسار است.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان گفت:به سبب خشکسالى، این محصول باغى 

15درصد کمتر از پارسال برداشت مى شود.

یکى از کسبه شــهر مبارکه، جمعه شب هنگام ترك 
محل کار خود، توسط افراد ناشناس کشته شد. 

دو فرد مسلح، وى را که حدوداً 45 سال داشت، به ضرب 
گلوله از پاى درآوردند. محل کســب مقتول در مقابل 
بانک ملى مرکزى مبارکه قــرار دارد.  قاتالن پس از 

تیراندازى، از محل وقوع ُجرم گریختند. انگیزه ارتکاب 
این جنایت، نامعلوم و در حال بررسى است.

یک مقام آگاه در فرماندارى مبارکه که مایل به اعالم 
نامش نبود، به طور ضمنى این قتل را تأیید، اما از ارائه 

جزئیات بیشتر در این باره خوددارى کرد. 

آغاز به کار ستاد ویژه محرم

کاهش 15درصدى تولید بادام در استان 

یک نفر در مبارکه به ضرب گلوله به قتل رسید



سالمتسالمت 07073313 سال پانزدهمدوشنبه  19 شهریور ماه   1397

در ســال هاى اخیر، در برخى از مــدارس ابتدایى تعدادى از 
کشورها، بودجه اى را براى انجام کارهاى دستى و هنرى مثل 
گِل بازى  اختصاص داده اند، چراکه محققان معتقدند این نوع 
از سرگرمى ها و تفریحات تأثیر مستقیم بر روى رشد کودکان 

دارند.
خاك و ِگل بازى، نوعى تجربه بازى طبیعى براى کودکان است. 
ِگل نرم است؛ کودك آن را فشار مى دهد، مى کوبد، مى اندازد و 
به آن هر شکلى که دلش مى خواهد مى دهد. در ادامه این مطلب 
شــما را با تأثیراتى که ِگل بازى روى کودکان مى گذارد آشنا 

مى کنیم.

رشد حواس و تقویت مهارت هاى حرکتى کودکان
کودکان از ِگل بازى لذت زیادى مى برند. آنها از طریق حواس 
خود، بافت ِگل را حس مى کنند و از نرمــى آن لذت مى برند. 
برخى از آنها مى گویند ِگل نرم است، خیس است، سرد است 

و یا سنگین است.
آنها ِگل را مى کوبنــد، تاب مى دهنــد، مى پیچند و در 

دست خود به هر شکلى در مى آورند و از این طریق، 
مهارت هاى حرکتى اصلى خود را تقویت 

مى کنند. کــودکان به طور بصرى 
به ســطح، رنگ و بوى ِگل 
توجه مى کننــد، حتى وقتى 
که خیسى ِگل بیشتر است، 
به صداهاى ریز و خفیف 
آن توجه مى کنند و از این 

طریق حواسشان را تقویت مى کنند.

افزایش عزت نفس در کودکان
ِگل ماهیتى خاص دارد؛ منحصر به فرد است و به محض آنکه به 
دست کودکى داده مى شود، شروع به شکل دادن به آن مى کند.

آنها با انگشــتان کوچک خود وارد عمل مى شوند و احساس 
لیت  مى کنند که چیزى درست مســئو

حس کنند. از  طریق،  این 
اعتماد به نفس 
آنهــا تقویت 

مى شود. تالش مى کنند پروژه اى را به پایان برسانند و در این 
میان تخیل و تصورات ذهنى شان نیز رشد مى کند.

آنها مى آموزند که اشتباهات خود را تصحیح کنند و از این طریق 
یاد مى گیرند که از اشــتباهات خود نترسند. اشتباه کردن نیز 
باعث رشد و پیشرفت آدمى مى شود، اما دریافت این موضوع 

براى کودکان کمى دشوار است.
ِگل بازى باعث مى شــود کودك روى پروژه اى که در حال کار 
کردن است، کنترل بیشترى داشته باشــد و از این طریق، به 
خود ابرازى و عزت نفس مى رسد و یاد مى گیرد که اشتباهات 
نمى توانند مانع از موفقیت و رسیدن به هدف شوند، مثالً در یک 
زمان مشخص کودك سعى مى کند چیزى درست کند، مثل یک 
مجسمه یا یک ُگل. بعد یک بخشــى از آن خراب مى شود، اما 
کودك دست نمى کشد و سعى مى کند آن بخش را درست کند. 
با ِگل مى توان بخش هایى که خراب شده را ترمیم کرد و همین 

کار به کودك احساس لذت بیشترى مى دهد.

توانایى بیشتر براى حل مشکالت
ِگل بازى و سفالگرى از تمام هنرهاى دیگر متفاوت است. آنها 
مثالً یک ماشین با ِگل درست مى کنند و بعد آن را روى میز و یا لبه 
پنجره مى گذارند و از زوایاى مختلف به آن نگاه مى کنند بنابراین 

نخستین درس هندسه را یاد مى گیرند (هندسه فضایى).
کودك یاد مى گیرد که نگاه حقیقى و واقع بینانه به دنیا داشــته 
باشد. یاد مى گیرد که مهارت و دانش الزم براى برنامه ریزى 
حل مشکالت را به دست بیاورد. مثًال چقدر باید درخت را بلند 
درست کنیم تا نیافتد؟ در کجاى مربع (خانه) باید قرار بگیرد؟ 

آیا ُدم سگ صاف باشد یا حالت موج دار داشته باشد؟

نظم
به هنگام ِگل بازى، باید قواعد و مقرراتى را رعایت کرد. کودکان 
معموالً موقع انجام این کار به این قواعد اهمیت مى دهند. در 

حین بازى آنها یک چیز مهم دیگر را نیز یاد مى گیرند: نظم.

تأثیر آرام بخشى
بیشتر والدین شکایت مى کنند که فرزندشان نمى تواند براى 
مدت زمانى روى یک کار و هدف بماند و زود خســته مى شود، 
اما در ِگل بازى یک معجــزه رخ مى دهد. احتمــاالً از طریق 
واکنش هاى حسى نسبت به ِگل، توانایى کودك براى ماندن در 
یک حالت و ساختن چیزى که در فکرش است، بیشتر مى شود.

بچه هاى خشن تر ممکن است ِگل را سوراخ سوراخ کنند یا آن 
را بکوبند و به این وسیله انتقام مى گیرند، سرکوب هاى شان را 
روى ِگل خالى مى کنند و از لحاظ روانى، آرامش بیشترى پیدا 

مى کنند.
 

رشد خالقیت
هنگامى که به کودکان آزادى عمل داده مى شــود، شکوفاتر 
مى شــوند و بعد با کمک قوه تخیلشان شــروع به ساختن 

چیزهایى مى کنند.
آنها دست به آفرینش مى زنند و از انعطاف پذیرى ِگل نهایت 
استفاده را مى برند.چیزى را که درست مى کنند مى توانند خراب 

کنند و دوباره از نو درست کنند.

فواید عجیب ِگل بازى براى کودکان

«پانکراس» یا «لوزالمعده» نقش اساســى در 
فرایند هضم ایفا مى کند و در پشت معده در حفره 

شکمى واقع شده است.
لوزالمعده در تنظیم قندخون نقش مهمى دارد. از 
این رو حفظ سالمت آن براى عملکرد مؤثر سایر 

اعضاى بدن ضرورى است.
ممکن است لوزالمعده به دلیل مشکالتى نظیر 
ســنگ صفرا یا دیابت به خوبى عمل نکند. از 
این رو باید به تغذیه درست براى حفظ سالمت 
لوزالمعده توجه شــود. در ادامه بــه برخى مواد 
خوراکى مهم براى حفظ سالمت این عضو مهم 

بدن اشاره مى شود.

سیر 
سیر حاوى مواد مغذى سودمندى نظیر سولفور، 
«اُلیگوســاکارید»ها، «فالونوئید»ها و سلنیوم 
اســت که همگى براى بافــت لوزالمعده خوب 
هستند. از این رو مصرف این ماده غذایى توصیه 

مى شود.

گیالس
  این میوه خوشمزه براى حفظ سالمت لوزالمعده 
ضرورى است. گیالس سرشار از آنتى اکسیدان 
و POH است که مى توانند به مقابله با سرطان 

لوزالمعده کمک کنند.

سبزیجات چلیپایى 
کلم بروکلى سرشار از فالونوئیدهاى «آپى ژنین» 
و «لوتئولین» است که مى تواند مانع از تشکیل 
سلول سرطان لوزالمعده شود. براى حفظ سالمت 
لوزالمعده، مصرف گل کلم و کلم پیچ هم بسیار 

توصیه مى شود.

سیب زمینى 
این مــاده خوراکــى موجب تقویــت عملکرد 
لوزالمعده شده و احتمال ابتال به سرطان لوزالمعده 
را کاهش مى دهد. بــه طورطبیعى حاوى آنتى 

اکسیدان است که براى لوزالمعده مفید است.

پیاز
سرشــار از فالونوئیدهایى اســت که ترکیبات 
ضدسرطانى هســتند. ســولفور موجود در پیاز 

مى تواند به حفظ سالمت لوزالمعده کمک کند.

پونه کوهى 
حاوى ترکیب ضد هیپرگلیســمى (ضدافزایش 
قندخون) است که در مقابله با سلول هاى سرطان 

لوزالمعده مؤثر است.

زردچوبه 
التهــاب در لوزالمعده از طریــق زردچوبه قابل 
کاهش است. مى تواند به تحریک تولید انسولین 

و کاهش قندخون کمک کند. 

خوراکى هاى مفید 
براى حفظ سالمت 

لوزالمعده

اگر شما هم از فواید و کاربردهاى پوست تخم مرغ مطلع 
نیستید، توصیه مى کنیم این مطلب را دنبال کنید.

پوست تخم مرغ سرشار از مواد معدنى مختلف همچون 
کلسیم است. حدود 90 درصد پوسته از کلسیم ساخته شده 
است. همچنین مقادیرى از روى (زینک)، آهن، سیلیس، 
مولیبدن و... در ساختار پوسته وجود دارند. در واقع پوست 
تخم مرغ منبع بسیار خوبى براى کلسیم، منیزیم، پتاسیم 
و فسفر اســت و تنها نکته منفى، وجود مقدار زیاد سدیم 

در آن است. 

پوست تخم مرغ براى زیبایى
مى توانید پوســت تخم مرغ را خرد کرده به قطعات ریز 

تقسیم کنید و به همراه یک ســفیده تخم مرغ مخلوط 
کنید و از آن به عنوان یک ماسک الیه بردار و جوان کننده 

پوست استفاده کنید.
پوســت تخم مرغ به دلیل دارا بودن مواد مغذى از جمله 
کلسیم مى تواند باعث ترمیم سلول هاى پوستى، درمان 

آکنه و کمک به کالژن سازى صورت شود.
اگر پوست کنار ناخن هاى دست شما دچار خراش و آسیب 
شده یا دچار التهاب و تورم است، مى توانید از پوست تخم 
مرغ براى برطرف کردن این مشکل استفاده کنید. براى 
این کار، قسمتى از پوست تخم مرغ را با سفیده تخم مرغ 
مخلوط و موضع آسیب دیده را به آن آغشته کنید. با انجام 
این کار، پس از دو تا سه روز پوســت اطراف ناخن نرم و 

لطیف شده، الیه هاى شاخى التهابى اطراف آن به آسانى 
با ابزار مانیکور جدا مى شود.

رفع اسپاسم عضالنى 
از مخلوط پوســت تخم مرغ و سرکه ســیب همچنین 
مى توانید به عنوان یک پمــاد ضدالتهابى براى درمان 

اسپاسم عضالت خود استفاده کنید.
براى این کار مقدار دو یا سه عدد پوست تخم مرغ کامل را 
خرد کرده به همراه مقدارى سرکه سیب در یک شیشه قرار 
دهید، منتظر بمانید تا تخم مرغ به طور کامل در ســرکه 
حل شود، سپس از این پماد خانگى بر روى موضع آسیب 

دیده استفاده کنید. 

پوست تخم مرغ را جدى بگیرید!

همه ما بتادین را به عنوان بهترین ضدعفونى کننده براى زخم ها مى شناســیم، اما باید بدانید که 
استفاده از بتادین براى ضد عفونى زخم بسیار خطرناك است.

بتادین با نام علمى «پوویدون آیوداین» یکى از مواد ضدعفونى کننده قوى مى باشــد که به طور 
گسترده اى براى ضدعفونى و پانســمان زخم ها به کار مى رود.  بسیارى از افراد هنگام زخم شدن 
قسمتى از بدن خودشان یا اطرافیانشان به سرعت زخم را براى ضد عفونى کردن با بتادین شستشو 
مى دهند که اشتباه بزرگى اســت. از بتادین باید تنها براى ضد عفونى کردن اطراف زخم استفاده 
کرد نه داخل زخم. در ادامه این مطلب شــما را با اثر اســتفاده از بتادین براى ضدعفونى زخم آشنا 

مى کنیم.
بتادیــن جــزو مــوادى طبقه بنــدى مى شــود که بــه آنهــا «آنتى ســپتیک» مــى گویند. 
کســانى که یکى از همراهانشــان زخمى شــده و گذرشــان به بیمارســتان ها افتاده باشد، اگر 
دقت کننــد مى بیننــد که شستشــوى زخم ها نــه با بتادیــن، بلکه با ســرم شستشــو انجام 

مى شود.
بیشتر مردم فکر مى کنند که بتادین میکروب هاى احتمالى داخل زخم را از بین مى برد. تا اینجاى 
کار تصورشان درست اســت، اما چیزى که دقت نمى کنند آن اســت که بتادین همین بال را سر 
ســلول هاى طبیعى خــود ما هــم مــى آورد و بــا از بین بردن ســلول هــاى ســالم ناحیه 
زخــم، بهبود زخــم را بــه تأخیر مى انــدازد و شــرایط را براى رشــد میکــروب ها آمــاده تر 

مى کند.
ضد عفونــى کننده ها که در منازل اغلب بتادین اســت، بــه هیچ عنوان نبایــد داخل حفره زخم 
ریخته شــود؛ بلکه باید آن را اطراف حفره زخم اســتفاده کرد؛ زیرا بتادین حاوى ید اســت که به 
شدت براى سلول هاى زایا و ترمیم  کننده کشنده اســت. پس چنانچه در حفره زخم ریخته شو د، 
قطعًا باعث تأخیر در ترمیم زخم مى شــود و متعاقب آن جوشگاه و اسکار بیشــترى از زخم به جا 

مى ماند. 
بهترین شستشــو  دهنده زخم، ســرم شستشو یا «نرمال ســالین» است. اگر ســرم در دسترس 
نبود، مى توان زخم را با آب تمیز شســت. سپس آن را پانســمان و به نزدیک ترین مرکز پزشکى 

مراجعه کرد.

به هیچ وجه 
روى زخم، بتادین نریزید

اســتفاده از ســبزیجات در تقویــت عملکــرد کلیه ها
 بســیار کمــک کننــده اســت؛ از جمله ســبزیجات 
تقویت کننــده کلیه مى توان به ســیر، پیاز و... اشــاره 

کرد. 
کلیه ها دو اندام مهم و حیاتى بدن هســتند که توجه به 
عملکرد صحیح آنها مى تواند به دفع سموم از بدن بسیار 
کمک کند. در ادامه به سبزیجاتى که به تقویت کلیه کمک 

مى کنند، اشاره شده است.

پیاز
اگر بــه دنبال ماده اى هســتید که بــدون بدمزه کردن 
غذا بتواند به پاکســازى بدن کمک کند، مــى توانید از 
پیاز اســتفاده کنید. پیاز سرشــار از فالونوئیدهایى مانند 
«کورستین» اســت که به بدن کمک مى کند سموم و 
مواد شیمیایى وارد شده به بدن و همچنین آنهایى را که به 
طور طبیعى در بدن یافت مى شــوند از بین ببرد، از جمله 

چربى.
پیاز به پاکســازى رگ ها و بهبود گــردش خون کمک 
مى کند، به عالوه پیاز داراى خواص ضد التهابى اســت. 
خوشبختانه پیاز را مى توان در بیشتر غذاها مورد استفاده 
قرار داد. پیاز پتاســیم کمى دارد و به سوخت و ساز بدن 

کمک مى کند.

مارچوبه
تنها عارضه اى کــه مارچوبه ممکن 

است داشته باشــد، بوى شدیدى 
است که بعد از خوردن آن در ادرار 
خود احســاس مى کنید. وجود 
«آسپاراژین» در مارچوبه منجر 
به بروز بوى شدید ادرار مى شود 
که باعث پاکسازى کلیه ها نیز 

مى شــود. براى اینکه از قدرت و 
ســالمت کلیه هاى خود مطمئن 

شوید، بهتر است مارچوبه را به رژیم 
غذایى خود اضافه کنید.

با مصرف مارچوبه، ویتامین هــا و مواد معدنى
 زیادى وارد بدن مى شود. به عالوه مارچوبه فاقد چربى و 
سرشار از پروتئین گیاهى است. مارچوبه منبعى قدرتمند از 
آنتى اکسیدان، سرشار از ویتامین C و فیبر است. به عالوه 

این سبزى بسیار خوش طعم است.

جعفرى 
به عنوان بهترین تمیز کننده کلیه شــناخته شده است. 
جعفرى منجر به افزایش حجم ادرار، دفع بیشتر سدیم و 

افزایش بازجذب پتاسیم مى شود.

قاصدك 
حاوى مقادیر قابل خاصیــت ادرار آور دارد. قاصــدك 

توجهى منیزیم، پتاسیم و دیگر امالح معدنى و ویتامین ها 
براى تقویت عملکرد کلیه و کاهش خطر ابتال به تشکیل 

سنگ است.

خیار 
مطالعات نشــان داده که مصرف خیار بــه طور منظم، 
منجر بــه نظارت بــر اســیداوریک بــدن و در نتیجه 
جلوگیرى از تشــکیل ســنگ کلیــه و ســنگ مثانه 

مى شود.

تأثیر چند نوع سبزى بر تقویت کلیه
ه ممکن 

یدى 
درار 
ود 
جر 
ود 
یز

ت و 
طمئن 

به رژیم 

معدن مواد و ا ه
قاصدك 

قاصــدك  حاوى مقادیر قابل خاصیــت ادرار آور دارد.

ی وی زىبر

واگذارى یکباب مغازه از موقوفه مسجد امام هادى (ع) واقع در شاهین شهر شهرك پردیس مسکن مهر خیابان اردیبهشت 
فرعى 16 جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 97/06/31 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 244651اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شا هین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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سپاس خدایى را که هر نهانى را مى داند و هر موجودى بر وجود او 
راه نماینده است و چشم بینا دیدنش نتواند و کسى که او را نبیند منکر 
وجودش نشود و کسى که به وجود او اعتراف کرده به کنه ذات او 
نرســد. از همه برتر اســت و هیچکس، برتر از او نیســت . به همه 
نزدیک است و هیچ چیز نزدیک تر از او نیست . بلندى و برترى اش 

موال على (ع)او را از آفریدگانش دور نساخته است. 

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، یک قطعه زمین از تفکیکى مصداقى به شماره قطعه (11) واقع در بادرود 
خیابان حسینیه- کوى فرعى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست

مى گردد از تاریخ نشــر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 
حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد  دهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریزو ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت اول

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 35 
منضم به نامه شماره 180 مورخ 1397/06/13 شوراى اسالمى محترم 
شهر نیک آباد بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى سى ان جى نیک آباد 
را از طریق مزایده عمومى به شــرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/06/19 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 
97/07/04 به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت مدارك و شرکت 

در مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده 
شماره 1030/ص/97 مورخ 1397/06/18 مرحله اول

سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

نوبت اول 

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 
27 مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس 
رسمى دادگسترى، نســبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و 
مسکونى شهرك غدیر و جنب میدان بسیج و تجارى روبروى کانون 
والیت از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر 
تا تاریخ 97/07/11 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به 

دریافت مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند. 

آگهى مزایده 
شماره 97/1031/ص مورخ 97/06/18 (مرحله دوم)

سید مرتضى حسینى- شهردار نیک آباد

نوبت اول 

گرچه به گفته کارشناســان، میــزان مصرف آب در 
بخش خانگى نســبت به بخش هاي کشــاورزي و 
صنعت بسیار کم است، اما همین مقدار نیز با هدررفت 
و اســراف زیادي همراه اســت که فرهنگسازي و 
آموزش مردم براي مصــرف بهینه می تواند نقش به 

سزایی در صرفه جویی در این بخش داشته باشد. 
در همین زمینه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان اصفهان از تشــکیل گروه هاي 
مروجین مصــرف بهینــه آب در روســتاهاي این 
استان خبر داد و با اشــاره به برنامه هاي این شرکت 
درخصوص آموزش روش هاي صرفه جویی آب به 
همه اقشار گفت: تشــکیل و راه اندازي گروه هاي 
مروجین مصرف بهینه آب که در گروه هاي دونفره 
فعال شده اند، یکی از اقدامات این شرکت در راستاي 

فرهنگسازي صرفه جویی در مصرف آب می باشد.
محمدحســین قرائتى افزود: گروه هــاي مروجین 
مصرف بهینــه آب به همه ادارات، بانــک ها، بازار، 
فروشــگاه ها و ســایر مراکز اجتماعات مردمی در 
روستاها مراجعه و شــرایط بحرانی کم آبی را به آنها 

اطالع رسانی می کنند. 
وى آموزش به مشــترکان پرمصــرف را، از دیگر 
اقدامات انجام شــده در این طرح برشــمرد و اظهار 
داشت: مروجین با مراجعه به درب منازل مشترکان 

پرمصرف که بیش از الگوي مصرف تعیین شده، آب 
مصرف کرده اند و با ارشــاد و راهنمایی و ارائه اقالم 
آموزشــی، شــیوه هاي کاهش مصرف را آموزش 

می دهند.
وى اطالع رسانى جرایم تخلف انشعاب غیرمجاز و 
دریافت گزارش هاي مردمی در این خصوص را، از 
دیگر اقدامات مهم این گروه ها عنوان کرد و افزود: 
معموال هر انشعاب غیرمجاز تا چند برابر انشعاب مجاز 

مصرف دارد و بنابراین این روش نه تنها غیرقانونی 
بوده و مشکل شرعی دارد، بلکه در روند آبرسانی به 

دیگران نیز اخالل ایجاد می کند. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان بیان داشــت: با کمک این گــروه ها، انواع 
برنامه هــا و فعالیت هاي فرهنگــی مانند برگزاري 
مسابقات و تقدیر از مشــترکین کم مصرف و خوش 

حساب اجرا می شود.

مدیر آبفاى شاهین شهر برضرورت ساکنان این شهرستان 
به  سازگارى با کم آبى تأکید کرد و گفت: در نیمه اول سال 
جارى با توجه به محدودیت شدید منابع آبى، تخصیص 
آب شرب  شهرستان شاهین شــهر با درنظر گرفتن به 
اینکه  انتهاى خط منابع پیالف قــراردارد، در حدود 50 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
محمد خلیلى با اشاره به افت شدید منابع آب زیرزمینى 
در این منطقه اعالم کرد: بستر شهرستان شاهین شهر 

به گونه اى است که  ازمنابع غنى  آبى زیر زمینى برخوردار 
نیست، بنابراین مردم باید خود را با  چنین اقلیمى سازگار 

کنند.
وى به چگونگى تأمین آب شرب در فصل تابستان اشاره 
کرد و بیان داشت: کمبود منابع آبى در فصل تابستان باعث 
شد در تامین پایدار آب شرب مردم با چالش متعددى روبرو 
شویم، اما با وجود این توانستیم با اجراى اقدامات فرهنگى، 
فنى و مهندسى و بهره بردارى، آب شرب مورد نیاز مردم 

را تامین کنیم.
مدیرآبفاى شاهین شهر با بیان اینکه با اصالح خطوط و 
تعویض کنتور هاى فرسوده، موفق به کاهش میزان هدر 
رفت آب شدیم، تصریح کرد:در سال گذشته میزان هدر 
رفت آب در شاهین شهر18 درصد بود که با اصالح خطوط 
فرسوده و تعویض کنتورهاى خراب موفق شدیم این رقم 

را به 15 درصد کاهش دهیم.
خلیلى با اشاره به تامین آب شرب جمعیت بیش از 180 
هزار نفرى شاهین شهر عنوان کرد:به منظور تامین پایدار 
و توزیع عادالنه آب شرب مشترکین در این شهرستان، 
اقدام به زون بندى شبکه و نیزنصب شیرهاى فشار شکن 
در خطوط انتقال نمودیم تــا آب بصورت عادالنه میان 

مشترکین توزیع شود.
وى به حفر  حلقه چاه در فصل تابستان در شاهین شهر 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر درحدود 
شش حلقه چاه در شهرهاى گز،گرگاب، میمه و  وزوان 
حفر شده که با دبى بیش از 120 لیتر در ثانیه، بخشى از نیاز 

آبى منطقه را در مواقع کمبود آب تامین مى کند.
خلیلى مصرف سرانه مردم شــاهین شهر را رقم باالیى 
برشــمرد و تصریح کرد: هم اکنون مصرف سرانه مردم 
شاهین شــهر درحدود 190 لیتر در شــبانه روز است،
 در حالى که این رقم در ســال گذشته درحدود 210 لیتر 

بوده است.

مروجین مصرف بهینه آب در روستاهاي استان 
آموزش و هشدار می دهند

میزان هدر رفت آب در شاهین شهر
15 درصد است  


