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اگر دیابت ندارید 
با خیال راحت 

هندوانه بخورید 

رشد 200 درصدى آمار غرق شدگى در اصفهان
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سازمان هایى که متحول نشوند 
محکوم به شکست هستند

فشن شو جنجـــالى
 در اصفهان

سردفتر ثبت کننده
 عقد آریایى

 احضار شــــد
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زنگ خطر براى 
اقتصاد اصفهان

میوه هاى آبدار تابستانه با قند فراوانى که دارند، بعد از یک 
روز گرم و خسته کننده مى توانند شما را سرحال کنند. اما اگر 

به فکر تناسب اندامتان و نگران عقربه هاى ترازو
باشید، ممکن است هوس خوردن چند دانه زردآلو یا 

گاز زدن یک قاچ هندوانه را نادیده بگیرید و جایى را براى ...

در نشست شوراى عالى توســعه پایدارکاهش 
شدید ســهم اســتان اصفهان در تولید ارزش 
افزوده بخش صنعت و معدن کشــور زنگ 
خطرى براى اقتصاد اســتان و گویاى 
تغییر نامناسب ســاختار اقتصاد استان 

اصفهان ذکر شد.
در این جلسه که به منظور تدوین سند جامع شهر 
منطقه اصفهان و مســئولیت اتاق بازرگانى به 
عنوان دبیرى کمیســیون اقتصاد و گردشگرى، 
شوراى عالى توســعه برگزار شد، میثم نصیرى، 
تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان با بیان اینکه 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران...
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نقش جهاننقش جهان
 فـــردا  فـــردا 

میدان بازى مى شودمیدان بازى مى شود
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در 4 ماه امسال 42 نفر در استان غرق شدند

 «شب نشینى»
 قرار است با چه چیزهایى 

شوخى کند

سپاهان هنوز کارش تمام نشده است
مسعود تابش از ادامه تالشش براى جذب امید ابراهیمى مى گوید.

 امید نورافکن آخرین خرید طالیى پوشــان براى حضــورى پرقدرت در 
لیگ نوزدهم بوده؛ با ایــن حال امیرقلعه نویى همچنــان به دنبال تقویت 
تیمش اســت و امکان دارد در همین روزها از میان امیــد ابراهیمى و کاوه 
رضایى یکى به عنوان آخرین خرید ســپاهان در لیست بزرگساالن معرفى 

شود.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست شوراى عالى توسعه پایدار مطرح شد

افزایش ظرفیت پذیرش
 پزشک و دندانپزشک 

در دانشــگاه
 کیفیت آموزش را 
کــــاهش مى دهد

ماده مخدر جدیدى با مضرات بیشتر در راه است
سردار سعید منتظرالمهدى، سخنگوى سابق نیروى انتظامى هشدار داد
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واکنش 2 خبرگزارى اصولگرا به انتشار یک ویدیو 
در فضاى مجازى

در مورد مدعیان 

 مى کنند

مقطع کارشناسى:
کارشناسى حرفه اى حسابدارى مالى

کارشناسى حرفه اى حقوق- ارشاد در امور مدنى
کارشناسى حرفه اى گرافیک- تصویرسازى

مقطع کاردانى
کاردانى حرفه اى مدیریت کسب و کار (جدید)

کاردانى حرفه اى موسیقى- نوازندگى ساز ایرانى (جدید)
کاردانى فنى باغبانى- تولیدات گلخانه اى (جدید)

کاردانى فنى امور زراعى- گیاهان دارویى و معطر (جدید)
کاردانى حرفه اى حسابدارى مالى

کاردانى حرفه اى حقوق- شوراى حل اختالف
کاردانى حرفه اى بازرگانى- مشاوره حقوقى اصناف

کاردانى حرفه اى دوخت و تکنولوژى لباس
کاردانى حرفه اى عکاسى

مرکز آموزش 

زرین شهر
علمى کاربردى

در رشته هاى زیر در مقطع کاردانى و کارشناسى دانشجو مى پذیرد

ثبت نام بدون در نظر گرفتن رشته قبلى
پرداخت شهریه به صورت اقساطى
عدم نیاز به مدرك پیش دانشگاهى

شروع ثبت نام: از 27 مرداد ماه
از طریق سایت سازمان سنجش

www.sanjesh.org
و یا مراجعه به مرکز 

زرین شهر- خیابان فردوسى- خیابان والفجر
(031) -52221851 -2

#علمى_شو_کاربردى_شو

@zuast
http://zar.uast.ac.ir
@ zuast82
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وزیر امور خارجه گفت: ما بــه آنچه (در برجام) پذیرفته 
بودیم عمل کردیم اما به نظر مى رسد که طرف مقابل 
مى خواهد مسائلى را به ما دیکته کند که در متن برجام به 
آن مسائل اشاره و به صراحت بیان شده است و هیچ چیز 

ناگفته اى در توافق وجود ندارد.
محمد جواد ظریف در مؤسســه بین المللى تحقیقات 
صلح اســتکهلم افزود: به نظر مى رسد در سال 2016 
در آمریکا انقالب شده اســت؛ چرا که خود را متعهد به 
رعایت حقوق بین الملل نمى دانند و کسى چون «جان 
بولتون» از حقوق بشر به عنوان ابزارى براى فشار علیه 
دیگران استفاده مى کند. وى گفت:  از زمانى که آمریکا 

از برجام خارج شد هنوز اروپایى ها به تعهداتشان عمل 
نکرده اند در حالى که ایران همچنان بر تعهداتش باقى

 است.  
وزیر امور خارجه  ادامه داد: ایران رفتار پیش بینى شده اى 
دارد؛ مقابل این رفتار پیش بینى  شده، باید رفتار پیش بینى 
شده نیز دریافت شــود اما دولت «دونالد ترامپ» چنین 
رویکردى نــدارد. ظریف اظهار کرد: حدود 30 ســال 
قبل،  قطعنامه 598 را داشتیم. درباره مسائل منطقه اى، 
نشستى در شــوراى امنیت برگزار و قطعنامه اى در این 
باره صادر شد و براساس توافق صورت گرفته، ایران به 

تمامى تعهدات خود عمل کرده است.

عضو هیئت رئیســه مجلس با تأکید بــر معرفى وزیر 
آموزش و پرورش تا پیش از پایان مهلت قانونى تصریح 
کرد: مهلت دولت براى معرفى وزیر آموزش وپرورش 19 

شهریور ماه به پایان مى رسد.
على اصغر یوســف نژاد با انتقاد از تأخیر دولت در معرفى 
وزیر آموزش و پــرورش، عنوان کــرد: برنامه  ریزى ها 
براى ساماندهى نیروى انســانى در این وزارتخانه باید 
در شــهریورماه صورت گیرد. وى تأکید کرد: مهلت سه 
ماهه قانونى براى معرفى وزیر و پایان سرپرستى وزارت 
آموزش و پرورش نیز در تاریخ 19 شــهریورماه به پایان 
مى رسد و تا پیش از پایان این مهلت قانونى، دولت باید 

وزیر پیشنهادى خود را جهت اخذ رأى اعتماد به مجلس 
معرفى کند.

یوسف نژاد  یادآور شد: نکته مهم این است که مجلس دو 
هفته ابتدایى شــهریور ماه جلسه علنى دارد و پس از آن 
نمایندگان براى سرکشى به حوزه انتخابیه جلسه علنى 
ندارند؛ از سوى دیگر نمایندگان باید طى ده روز برنامه ها 
و پیشینه وزیر پیشنهادى دولت را بررسى کنند و پس از 
این فرصت زمانى رأى گیرى براى رأى اعتماد صورت 
گیرد لذا اگر دولت هفته آینده وزیر پیشــنهادى خود را 
معرفى نکند، دچار مشکل خواهد شد. وى تصریح کرد: 

تأخیر در معرفى وزیر هیچ نفعى براى دولت ندارد.

هیچ ناگفته اى در برجام 
وجود ندارد

وزیر پیشنهادى را 
تا هفته آینده معرفى کنید

واکنش به دستگیرى 
معترضان به سگ کشى

چند روز پیش بود که انتشار    تابناك |
ویدیویى از کشــتار ســگ ها با آمپول اسید 
توسط پیمانکاران شــهردارى تهران، موجب 
برانگیخته شدن احساسات عمومى شد. پس 
از انتشــار این ویدیو حناچى، شهردار تهران 
اعالم کرد که این ویدیو متعلق به ســال 96 
اســت و پیمانکار این اتفاق خلع شده است؛ 
این درحالى بود که دو عضو شــوراى شــهر 
در توییتر خود این اتفــاق را تأیید کردند. روز 
بعد از انتشــار این ویدیو مردم و دوستداران 
حیوانات در مقابل شهردارى تجمع کردند که 
عده اى از آنها توســط پلیس بازداشت شدند. 
شهربانو امانى، عضو شــوراى شهر تهران در 
واکنش به این اتفاق با تأکیــد بر اینکه طبق 
اصل 27 قانون اساســى مردم معترض حق 
اعتراض دارند، در توی یتى نوشت: از کنار این
بى قانونى نمى گذریم و آن را پیگیرى خواهیم 

کرد.

واردات 2/5 میلیون دالر 
قیچى

 میزان| آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى سال 97 نشان مى دهد که در این مدت 
بیش از 642 تن قیچى خیاطى از کشور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس 
واردات این حجم قیچى به کشور دو میلیون 
و 544 هــزار و 526 دالر ارز از کشــور خارج 
شــد که ارزش ریالى آن بالغ بر ده میلیارد و 
510 میلیــون و 988 هــزار و 326 تومان در 
آمار گمرك به ثبت رسیده اســت. قیچى از 
12 کشور جهان از جمله چین، ترکیه، امارات 
متحده عربى، آلمان و ایتالیا وارد ایران شــده 

است.

نظر شهردار تهران درباره 
دوچرخه سوارى زنان 

شــهردار تهــران گفت:   خبر آنالین |
وضعیت ســالمت در تهران خوب نیســت 
آمارها حاکى از این است در تهران مشکالتى 
همچون چاقى، فشار خون، دیابت و افزایش 
ذرات معلق آلوده در هوا رو به افزایش اســت 
بنابراین نــگاه ما به حمل  و نقــل با دوچرخه 
به علت حفظ سالمت اســت و نگاه جنسیتى 
در ایــن باره مطرح نیســت. پیــروز حناچى 
بیان کرد: براى حل مشــکل اســتفاده زنان 
از دوچرخــه طرح هایى همچــون دوچرخه 
سوارى خانوادگى، اســکوتر برقى و افزایش 
ســرویس دهى به پارك هــاى مخصــوص 
بانوان طراحى شــده اســت کــه امیدواریم 

حساسیت هاى مربوطه را کاهش دهد.

الیحه حذف 4 صفر 
به مجلس رفت

رئیس جمهور الیحه «حذف    تابناك |
چهار صفر از پول ملى و تغییر واحد پول ملى» 
را براى طى تشــریفات قانونــى به مجلس 
شوراى اســالمى ارســال کرد. براساس این 
الیحه واحد پول ایران به تومان تغییر مى یابد 
و هر تومان برابر 10000 ریال جارى و معادل 

یکصد ریال پارسه است.

مهاجرت پزشکان
رئیــس کنگــره بیــن    عصر ایران|
المللى تــازه هاى قلب و عروق بــا بیان این 
مطلب که باید توزیع امکانــات و تجهیزات 
پزشــکى با توجه به نیاز پزشــکان صورت 
بگیرد، گفت: متأســفانه در حال حاضر شاهد

مهاجرت پزشکان به خارج از کشور هستیم، 
به طورى که در ســال 350 پزشک عمومى

و 300 پزشــک متخصــص، مهاجــرت 
مى کنند.

وضع مساجد مطلوب نیست
آیت ا... نــورى همدانــى در پیامى   فارس|
خطاب به اجالس سراســرى روز جهانى مســجد  
نوشت: امروزه وضعیت مساجد چگونه است؟! آمارها 
وضعیت مطلوبى را نشان نمى دهد، کما اینکه اظهار 
کرده اند از 75 هزار مسجد کشور شاید نیمى از آنها 
فاقد امام جماعت باشــند... اینطور نباشد که مساجد 
نیم ساعت فقط موقع نماز باز باشد و بعد همه را بیرون 
کنند، بلکه درب مساجد حتى المقدور باید 24 ساعته 
باز باشد، چراکه خانه خداست و البته این مهم با یک 
خادم عملى نیست و یکى از طرح هاى قابل اجرا در 
این زمینه به کارگیرى خادم افتخارى و شیفتى براى 

مساجد است.

خب چرا؟!
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى، نماینده   برنا |
مردم رشــت و عضو کمیســیون برنامه و بودجه در 
مجلس، در خصوص یکى از دیدارهاى نمایندگان با 
آیت ا... آملى الریجانى گفت: در یک دیدارى که ما 
نمایندگان با وى داشتیم، چنان عصبانى شدند که حد 
ندارد. در آن جلسه با پزشکیان برخورد شدید اللحنى 
کردند و عصبى شــدند. خب چرا عصبى مى شوى؟ 

توضیح بده.

احتمال سفر رئیس جمهور
به ژاپن و فرانسه

ســخنگوى وزارت خارجــه گفت: اگر   پانا |
توافقات به خوبى پیش بــرود احتمال دیدار روحانى 
با «امانوئل مکرون» و «آبه شــینزو» افزایش پیدا 
مى کند. ســیدعباس موســوى تصریح کــرد: این 
پیشنهاد ها مطرح اســت که آقاى روحانى سفرى به 
ژاپن داشته باشد و یا در حاشیه مجمع عمومى دیدارى 
داشته باشند، ولى هنوز هیچ چیز برنامه ریزى نشده و 
قطعى نیست. سخنگوى وزارت خارجه در خصوص 
مشخص بودن زمان ســفر مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه به تهران هم توضیح داد: بحث سفر او مطرح 
نیســت، اگر ابتکارات خوب پیش برود و به توافقات 
خوبى دست پیدا کنند احتمال سفر هر یک از آنها به 

کشور یکدیگر وجود دارد.

با ظریف درگیر نشدم 
کاظم جاللى،    باشگاه خبرنگاران جوان |
رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى 
درباره اخبارى که در رســانه ها مبنى بر درگیرى او 
با وزیر امور خارجه منتشــر شده بود، گفت: فردى در 
رسانه ها این گونه منتشــر کرده بود که بنده با آقاى 
ظریف درگیر شدم و به بیمارستان رفته ام، درحالى که 
یادم نمى آید که آخرین بار چه زمانى به وزارت امور 
خارجه رفته ام و فکر مى کنم در سال جدید اصًال آقاى 

ظریف را ندیده ام. 

مداح هتاك بازداشت شد
مداح هتاك پیش از ظهر سه شنبه پس   روز نو|
از احضار به دادسراى تهران و تفهیم اتهام بازداشت 
شــد. احد قدمى، مداحى که در شب تولد امام حسن 
مجتبى(ع) مطالب موهنى را مطرح کرده بود، پس از 
احضار به دادسرا و تفهیم اتهام با قرار تأمین مناسب 
راهى بازداشتگاه شد و هم اکنون نیز در بازداشت به 
ســر مى برد. در آغاز یک مراسم مذهبى که در شب 
تولد امام حسن مجتبى (ع) در یکى از مساجد تهران 
پخش شد، احد قدمى، مداح مشهور به بزرگان اهل 

سنت توهین کرد. 

تکذیب افزایش 
ذخایر نفت «آزادگان» 

  ایسنا| مدیر عامل شرکت مهندسى و توسعه 
نفت درباره اخبار شنیده شــده درباره افزایش ذخیره 
درجاى میدان نفتــى آزادگان، اظهار کرد: با توجه به 
این که عملیات اکتشــافى جدیدى صورت نگرفته، 
ذخیره اثبات شده این میدان حدود 30 میلیارد بشکه 

است.

خبرخوان

«کیهان» دیروز نوشت: روز گذشته (سه شنبه) اسامى 
داوران سى و دومین جشنواره بین المللى کودکان و 
نوجوانان اعالم شــد. اما نکته عجیب، قرار گرفتن 
نام لیلى رشــیدى در بین داوران این جشنواره بود. 
عالوه بر اینکه جاى سئو ال است که چرا بازیگرى که 
سال هاست حضورى در سینماى کودك و نوجوان 
نداشــته و کارنامه اش خالى از آثار و نقش هاى قابل 
توجهى اســت، نامش درمیان داوران این جشنواره 
دیده مى شود، وى مدتى قبل تصویر بى حجاب خود 
را در فضاى مجازى منتشر کرده بود. لیلى رشیدى 
این اقدام غیرشرعى و غیرقانونى را با هدف حمایت 
از پوشش نامناسب ستاره اسکندرى و نگار جواهریان 
انجام داده بود. اینکه در فاصلــه اندکى پس از این 
اقدام، از لیلى رشــیدى براى داورى در جشنواره اى 
که هدفش فرهنگسازى براى نســل آینده کشور 
است دعوت شده، پرسشى است که مسئوالن بنیاد 

سینمایى فارابى باید به آن پاسخ بدهند.

معاون فرهنگى و تبلیغ حوزه علمیه گفت: گاهى پولى که به 
یک مداح مى دهند معادل ده ها مبلغ و منبرى است و تا جایى 
که بنده پیگیرى کرده و مطلع هستم دریافت پول هنگفت از 

سوى مبلغان مشهور صحت ندارد.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نبوى ادامه داد: اینکه 
بگوییم طالب همه باید فقیر باشند حرف بیراهى است ولى 
امروز اینطور است و غالب طالب زیر خط فقر هستند؛ چند نفر 
که مسئولیتى در حوزه و حقوقى دارند را نگاه نکنید؛ وقتى به 

کف حوزه برویم مى بینیم در بدیهیات زندگى خود مانده اند.
وى اظهارکرد: فردى به بنده مى گفت آقاى پناهیان وقتى منبر 
مى رود پول زیادى مى گیرد و بنده همانجا به ایشان زنگ زدم 
و پرسیدم که شما و دفترتان براى منبر مبلغ تعیین مى کنید؟ 

ایشان گفت نه بنده و نه دفترمان چنین کارى نمى کنیم.
نبوى با بیان اینکه بنده دو نفر را در میان یک لشــکر ُمبلّغ 
مى شناسم که آن هم به صورت نیم بند چنین کارى مى کنند 
تصریح کرد: گاهى پولى که به یک مــداح مى دهند معادل 
ده ها ُمبلغ و منبرى است و نباید این مسئله را بزرگنمایى کرد؛ 
معمول این است که ُمبلغین به تبلیغ مى روند و پول ناچیزى 
هم مى گیرند. وى با بیان اینکه ما بیش از 20 تا 30 ُمبلغ ملى 
نداریم، افزود: گاهى براى این افراد حرف هایى زده مى شود که 
تا جایى که بنده مى شناسم این افراد هم این ویژگى را ندارند و 
ممکن است دو یا سه نفر در جمع آنان چنین کارى انجام دهند 
که در مجالس خصوصى مطرح مى شــود و به ایشان تذکر 
مى دهیم؛ در مجموع در این جلسات به این مسئله نرسیدیم 
که بگوییم این موضوع امرى فراگیر است؛ واقعاً  چنین نیست.

رئیس مجلس شــوراى اســالمى در گفتگو با شــبکه 
آمریکایى NBC سئواالتى از خبرنگار این رسانه پرسید 

که بى پاسخ ماند.
على الریجانى در شــروع مصاحبه که روز 28 مردادماه 
 NBC انجام شد خطاب به «لســتر هولت»، خبرنگار

آمریکا مى پرسد: امروز چه روزى اســت؟ در 28 مرداد 
32 چه اتفاقــى افتاد؟ مى دانید؟ هولت از پاســخ طفره 
مى رود و سئوالى دیگر مى پرسد، اما الریجانى مى گوید: 
اول پاسخ مرا بدهید. 28 مرداد چه روزى بود؟ (خبرنگار 
آمریکایى از پاســخ در مى ماند). رئیس مجلس شوراى 
اسالمى مى گوید: در ایران کودتا شــد. چه کسى آن را 
طراحى کرد؟ هولت جواب مى دهد: مــن نمى توانم به 

آن پاسخ دهم.
الریجانى اضافه مى کند: وزیر اسبق خارجه شما به این 
ســئوال پاســخ داد و از ایران عذرخواهى کرد. به آقاى 
هوك که اخیراً  گفته بود آمریکایى ها در این ماجرا نقشى 

نداشته اند، یادآورى کنید.

على اکبر قاضى زاده، مدرس روزنامه نگارى در روزنامه 
«همشهرى» نوشت: دو هفته پیش از رادیو شنیدم که 
«تا بهار دلنشین آمده سوى چمن...» گفتم البد این ترانه 
ماندگار را خواننده اى دیگر بــاز مى خواند تا یادمان هاى 
نازنین ما را دستکارى کند. اشتباه کردم؛ آگهى تبلیغاتى 
از آبلیموى یک برند معروف را مى شــنیدم... این آهنگ 
بیش از 60 سال پیش در برنامه گل  هاى رنگارنگ شماره 
224 پخش شد. آهنگ را مرحوم روح ا... خالقى ساخت 
و خود ارکستر گل ها را رهبرى کرد، روانشاد بیژن ترقى 
شعرش را سرود و زنده یاد غالمحســین بنان آن را اجرا 
کرد. بى  تردید «بهار دلنشین» یکى از پنج شاهکار ماندگار 

موسیقى ایرانى در برنامه گل هاست...
آگهى را که شــنیدم خیال کردم البد صدا وســیما، که 
صاحب آثار پیشینیان رادیوست، دستى برمى آورد و جلوى 
ادامه پخش این آگهى را مى گیرد. خبرى نشد. تلفنى با 
روابط عمومى سازمان و ســپس با مسئولى در شرکت 
آگهى دهنده تماس گرفتم. این دومى نرم نرمک حق را 
به من داد و دلم را گرم کرد که به بزرگ ترانش حرف من 
را مى رســاند. چند روزى آگهى از رادیو پخش نشد. من 
شادمان شدم که نق زدنم به جایى رسیده است. سپس در 
یک یک بخش ها و با جدیت بیشتر آگهى را پخش کردند. 
بعد هم دیدم شبکه هاى تلویزیونى ما هم یک بند روایت 

صوتى- تصویرى آگهى را پخش مى کنند...
بد است که از این به بعد مردم با شنیدن این آهنگ، یاد 
آ بلیمو بیافتند! یعنى شما به جاى آنکه نگهبان داشته هاى 
باارزش و تاریخى سازمان باشــید، با انگیزه هاى مالى، 

اجازه مى دهید با آثار فاخر هنرى چنین بازى هایى کنند.
 به شرکت آبلیمو ســاز هم پیشــنهاد مى کنم حاال که 
صدا وسیما گرفتارى هاى دیگرى دارد و براى این کارهاى 
جزیى وقتى برایش نمى ماند، بد نیست از آثار دیگر هم 
براى تبلیغ اســتفاده کند؛  «اى ایران»، «مرغ سحر» یا 
«کاروان». «رنگ هاى طبیعت»  روانشاد تاج اصفهانى 

هم هست. چطور است؟

سردار سعید منتظرالمهدى، ســخنگوى سابق نیروى 
انتظامى کــه داراى دکتراى طــب و همچنین دکتراى 
تخصصى روانشناسى سالمت و علوم اعصاب از دانشگاه 
علوم پزشکى ایران و عضو هیئت علمى و مدرس دانشگاه 
است اخیراً به عنوان سخنگو و معاون پیشگیرى، فرهنگى 
و درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاســت جمهورى 
منصوب شده است. او در گفتگو با «فارس»، واقعیت هاى 
امروز رواج مواد مخدر جامعه را تشریح کرده که بخشى از 

اظهارات او را مى خوانید:

 زنانه شدن آسیب هاى اجتماعى و اعتیاد در بین زنان در 
تمامى جوامع است و این پدیده دارد خودنمایى مى کند؛ 
البته نمى خواهیم بگوییم که آمــار زنان معتاد در داخل 
کشــور افزایش یافته اســت ولى باید در این خصوص 

فکرى شود. 
 امروز در بین دانشجویان سیگار به وفور دیده مى شود؛ 
قبح سیگار کشیدن دارد براى جوانان به خصوص دختران 
شکســته و از حالت آنومى به یک موضوع عادى تبدیل 

مى شود که این موضوع خطرناك است.
 سن مصرف سیگار و قلیان 17 سال، تریاك 23 سال، 
شیشه 27 سال، هروئین 25 سال و حشیش نیز 22 سال 
در کشور است. بیشترین میزان مصرف مواد مخدر و رتبه 
اول در کشــور با 57 درصد مربوط به ماده مخدر تریاك 
است و بعد از آن حشیش با 12 درصد، شیشه با  8 درصد و 

پس از آن هروئین با 7 درصد است.
 در گذشــته بیش از 70 درصد مصرف مواد مخدر در 
خصوص تریاك بوده اســت ولى در حال حاضر مصرف 

تریاك در کشور رو به کاهش است.
 بدترین نوع مواد مخدر شیشه و آمفتامین ها هستند که 

از آن مواد مخدر و توهم زاى گوناگونى تولید و استخراج 
مى شود.

 در گذشته شیشه بعد از تریاك رتبه دوم مواد مخدر را 
داشت که در حال حاضر شیشــه در رده سوم با 8 درصد 

مصرف مواد مخدر قرار گرفته است.

 این روزها خبرها از این حکایت دارد که افغانســتان 
در حال تولید یک ماده مخدر جدید از شیشــه است که 
قیمت آن بســیار پایین اســت. این مــاده جدید همان 
شیشه است که ناخالصى آن بیشتر است و قیمت آن نیز
پایین تر است و هنوز معلوم نیســت از چه گیاهى تولید 

مى شود و شــاید از گیاه افدرین باشد. وقتى که این نوع 
مواد مخدر تولید انبوه مى شود و قیمت آن نیز پایین است 
بنابراین مشــکالت دیگرى نیز به وجود مى آورد و این 
نوع شیشه چون ناخالصى زیادى دارد بنابراین مضرات 

بیشترى نیز خواهد داشت. 

بنابر آمار سازمان پزشــکى قانونى کشور، در چهار ماهه 
امسال از کل تلفات غرق  شدگى، 110 نفر زن و 498 نفر 
مرد بودند که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل تعداد 
زنان فوت شده بر اثر غرق شــدگى در کشور بیش از دو 

برابر شده است.
در این مدت استان هاى فارس با 60، خوزستان با 59 و 
مازندران با 48 فوتى بیشترین آمار غرق شدگى را در کشور 
داشتند اما عالوه بر این سه استان، آمار تلفات غرق شدگى 
در استان هاى اصفهان با 42، گیالن با 41 و لرستان با 38 

فوتى نیر قابل توجه بوده است.
نکته دیگر اینکه هر چند تقریباً در 15 سال اخیر بیشترین 
آمار غرق شدگى همواره مربوط به سه استان خوزستان، 
مازندران و گیالن بوده اما در ســال جارى استان هاى 
دیگرى نیز با آمار باالى غرق شدگى مواجه بوده و رشد 
قابل توجهى در این زمینه داشته اند که البته بارش هاى 
ابتداى سال، وقوع سیل و پر حجم شدن آب رودخانه ها 

در افزایش این آمار بى تأثیر نبوده است.
در چهار ماهه نخست سال جارى استان فارس رشد 87/5 

درصدى، اصفهان رشد 200 درصدى و لرستان رشد 153 
درصدى در آمار تلفات غرق شدگى داشتند.

آمار تلفات رودخانه ها در این مــدت 42/6 درصد از کل 
تلفات غرق شدگى است.  بعد از رودخانه ها، استخرهاى 
کشاورزى با 69 فوتى، کانال هاى  آب با 53، دریا با 46 
(44 نفر خارج طرح، دو نفر محدوده مجاز)، دریاچه هاى 
مصنوعى و سدها با 33، استخرهاى شنا با 31، حوض و 
حوضچه ها با 27، چاه ها با 15 و دریاچه هاى طبیعى با 12 
فوتى بیشترین تلفات غرق شدگى را داشتند، 63 نفر نیز در 

سایر مکان هاى آبى جان خود را از دست دادند.
در تیر ماه امسال نیز آمار تلفات غرق شدگى رشد 67/4 
درصدى داشت، در بازه مذکور 241 نفر بر اثر غرق شدگى 
جان خود را از دست دادند در حالى که این آمار در مدت 

مشابه سال قبل 144 نفر گزارش شده بود.
مطابق آمارهاى موجود در هر چهار ماه ابتدایى ســال 
جارى شــاهد رشد تلفات غرق شــدگى نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بودیم که بیشــترین آن در فروردین با 

117 درصد  ثبت شده است.

پس از سردار قاسم سلیمانى، این بار حجت االسالم 
قرائتى مسئله ازدواج  على رضوانى، خبرنگار معروف 
بخش خبرى 20:30 را مطرح کــرد و در این رابطه 
با خانواده او صحبت کرد. ویدیوى منتشــر شده در 
فضاى مجازى نشان مى دهد حجت االسالم قرائتى 
که مهمان برنامه «بدون تعارف» بود، پیش از ضبط 
این برنامه، به صورت تلفنى با خانواده این خبرنگار 
صحبت و اصرار مى کند که براى او به خواستگارى 

بروند.
پیش تر در حاشــیه برگزارى نماز عید ســعید فطر 
امســال رضوانى، خبرنگار معروف 20:30 با سئوال 
غیرمنتظره سردار قاسم ســلیمانى مواجه شد، که از 
او پرسیده بود: «چرا داماد نمى شى؟» صحبت هاى 
ســردار ســلیمانى با این خبرنــگار در قالب ویدیو 
به ســرعت در شــبکه هاى اجتماعى پخش شد و 

واکنش هاى بسیارى را به دنبال داشت.

ماده مخدر جدیدى با مضرات بیشتر در راه است

همچنان از خبرنگار معروف رشد 200 درصدى آمار غرق شدگى در اصفهان
مى خواهند ازدواج کند! 

مداحان از منبرى ها
 بیشتر پول مى گیرنـــد

وقتى ترانه نوستالژیک، آبلیمویى مى شود!

سئوال چالشى الریجانى از خبرنگار آمریکایى  «کیهان» از لیلى رشیدى 
عصبانى شد
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دیروز در خمینى شهر 
عزاى عمومى بود 

فرماندار شهرسـتان خمینى شـهر به مناسـبت فوت 
ناگهانى امـام جمعه این شـهر دیروز چهارشـنبه 30 
مرداد را عـزاى عمومى اعـالم کرد و  بـه این ترتیب 
کلیه مراسمات جشن در سطح این شهرستان لغو شد. 
حجت االسالم عباس رحیمى صبح روز سه شنبه بر 
اثر عارضه قلبى و تنفسى در بیمارسـتان الزهرا(س) 
اصفهـان در 72 سـالگى دارفانـى را وداع گفت. وى 
از حـدود 20 روز قبل بسـترى و مورد عمـل جراحى 
قرار گرفته بود. امامت جمعه خمینى شهر و مبارکه و 
نمایندگى مردم در مجلس شـوراى اسالمى و تألیف 

بیش از 30 کتاب از جمله سوابق وى بود.

نوبت به خانه 
«نظام االسالم» رسید

دومین برنامه «اصفهان گـرد» با موضوع «چگونه با 
قصه ها و روایت هاى یک شـهر سفر کنیم؟»، امروز 
31 مرداد از ساعت 20 تا 22 در خانه «نظام االسالم» 
برگزار مى شود. برنامه «اصفهان گرد» که توسط اداره 
گردشگرى وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشـى شـهردارى اصفهان برنامه ریزى شده، قرار 
اسـت مردم را بـا قصه هـا و روایت هـاى تاریخى به 
سفرى یک روزه ببرد. علیرضا مساح، رئیس این اداره 
با بیان اینکه «اصفهان گرد» هر ماه برگزار مى شود، 
بیان کرد: «اصفهان گرد» در کارسوق اول که تیر ماه 
برگزار شـد «حمام على قلى آقا» و در کارسـوق دوم 

روایتگر خانه تاریخى «نظام االسالم» است.

مراحل پیگیرى 
وضعیت کارت سوخت

روابـط عمومـى اداره کل پسـت اسـتان اصفهـان 
در اطالعیـه اى اعـالم کـرد متقاضیان بـراى پیگیرى 
کارت سـوخت خود مى توانند با ارسـال کد VIN خودرو 
بـه سـامانه پیامکـى 1101202040، مراجعه بـه دفاتر 
 www.epolice.ir  پلیس +10 یـا مراجعـه بـه سـایت
نسـبت به دریافت شناسـه پسـتى اقدام کننـد و پس از 
newtracking.post.ir دریافت شناسه پستى به سایت

مراجعه و نسـبت به رهگیرى کارت سـوخت خود اقدام 
و پس از مشـخص شـدن محل نگهـدارى آن بـه واحد 
پستى مربوطه مراجعه کنند. این اداره کل اعالم کرده که 
واحد هاى پسـتى پیگیرى کارت سـوخت تا ساعت 18 
و روزهـاى تعطیل تا سـاعت 13 پاسـخگوى مراجعین 

هستند.

تولید 70 درصد از ماهیان 
زینتى استان در کاشان

70 درصد ماهیان زینتى اسـتان اصفهان در کاشـان 
تولید مى شـود. مدیر جهاد کشـاورزى کاشان گفت: 
حدود 3000 نفر به صورت مسـتقیم در حوزه تکثیر و 
تولید ماهیان زینتى فعال هستند که این واحدها پس 
از راه اندازى شـهرك ماهیان زینتى کاشان به قطب 
تولید و صادرات ماهیان زینتى تبدیل مى شوند. مجید 
کافـى زاده با بیان اینکـه 549 واحد پـرورش وتکثیر 
ماهیان زینتى در این شهرسـتان فعال اسـت، افزود: 
سال گذشـته بیش از یک میلیون قطعه انواع ماهیان 

زینتى به کشور هاى اروپایى صادر شد.

اختصاص اعتبار براى
 تأمین آب عشایر استان

بیـش از 70 میلیـارد ریـال اعتبـار بـراى تأمیـن 
مجتمع هاى آبرسانى عشایر استان اصفهان اختصاص 
یافت. مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: این 
اعتبار، به منظور تأمین آب مورد نیاز انسـان و دام در 
مناطق عشایرى استان شامل سـمیرم، فریدونشهر، 
شهرضا، دهاقان، جرقویه و چادگان اختصاص یافته 
است. مختار اسفندیارى افزود: به سازى چشمه هاى 
آبشخور، انتقال لوله هاى آب به مناطق عشایرنشین 
و احداث منابع ذخیره آب از جمله طرح هاى آبرسانى 
به عشایر استان است. وى ابراز امیدوا رى کرد: اجراى 

این طرح ها تا پایان امسال به پایان برسد. 

خبر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
مرکز جامع توان بخشى جانبازان در مرحله 70 درصد است 
و امیدواریم تا دهه فجر به بهره بردارى برسد تا جانبازانى 
که در مرکز توان بخشى شهید مطهرى هستند از این مرکز 

جدید با امکانات بهتر استفاده کنند.
داریوش وکیلى در گفتگو با «فارس» با اشــاره به آخرین 
وضعیت سالن گلستان شهدا یادآور شد: بعد از چندین سال 
کلنگ این کار زده شد، به جد پیگیر هستیم و مى خواهیم 
مایه آبرو و عزت مردم اصفهان باشد اما به دلیل محدودیت 

اعتبارى شاید پروژه به کندى پیش برود.
وکیلــى اظهار کــرد: برگزارى 600 مراســم در ســال، 

حضــور 3000 دانش آموز به صورت هفتگى، 30 شــب 
دعاى ابوحمزه در شــب هاى ماه مبارك رمضان از جمله 
برنامه هایى اســت که این مکان را به یک پاتوق معنوى 
تبدیل کرده است. وى با بیان این که نمى توانم فعًال زمانى 
را براى پایان پروژه اعالم کنم، تشــریح کرد: سالن پایین 
گلستان شهدا سقفش زده شده و سالن باال سازه فلزى نصب 
شده است. وى در خصوص پارکینگ گلستان شهدا عنوان 
کرد: دوستان شهردارى براى آزادسازى مغازه هاى اطراف 
خیابان ســجاد و احداث پارکینگ اعالم آمادگى کردند؛ 
گرچه براى گلستان شهدا در مناسبت هاى ویژه هرچقدر 

هم پارکینگ ساخته شود جوابگو نخواهد بود.

مراسم عمامه گذارى 250 طلبه اصفهانى همزمان با عید 
سعید غدیر برگزار شد.

آیت ا... حسین مظاهرى، رئیس حوزه علمیه اصفهان و 
از مراجع تقلید در این آیین  بر رعایت ادب و احترام نسبت 
به عمامه تأکید کرد و گفت:  طــرح ادیب عمامه گذارى 
طالب از ابتکارات آیت ا... طباطبایــى نژاد بوده و بعد از 
15 ســال در تمامى حوزه هاى علمیه کشور این رسم 

اجرا مى شود.
وى خطاب به طالب حاضر در ایــن آیین افزود: عمامه 
گذارى تقوا مى خواهد، اگر کســى که عمامه مى گذارد 
گناه انجام دهــد، گناهش 70 برابر خواهــد بود و  البته 

اگر ثوابى هم انجــام دهد آن هم 70 برابر محســوب
 است.

در این آیین معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان 
نیز گفت: امسال حدود 280 نفر طالب واجد شرایط براى 
شرکت در دوره آموزشى ادیب ثبت نام کردند که براساس 
آخرین آمار 250 نفر از این افراد موفق به گذراندن دوره 

شده اند و اکنون افتخار معمم شدن را پیدا کرده اند.
حجت االسالم سید حسین مؤمنى ادامه داد: این لباس 
لباس صنف و کارى نیســت، بلکه طالب این لباس را 
مى پوشــند که بگویند همــواره آماده ســربازى امام 

زمان(عج) و اجراى احکام اسالمى هستند.

لباس روحانیت بر قامت 
250 طلبه اصفهانى

سالن گلستان شهدا
درگیر بى پولى است

در نشست شوراى عالى توسعه پایدارکاهش شدید سهم 
اســتان اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و 
معدن کشور زنگ خطرى براى اقتصاد استان و گویاى 

تغییر نامناسب ساختار اقتصاد استان اصفهان ذکر شد.
در این جلسه که به منظور تدوین سند جامع شهر منطقه 
اصفهان و مســئولیت اتاق بازرگانى بــه عنوان دبیرى 
کمیسیون اقتصاد و گردشگرى، شــوراى عالى توسعه 
برگزار شد، میثم نصیرى، تســهیلگر برنامه جامع شهر 
اصفهان با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
در سال 1394، بیش از 7/5 درصد از ارزش افزوده بخش 
صنعت و معدن کشــور مربوط به استان اصفهان بوده و 
این در حالى است که این میزان در سال هاى اخیر بسیار 
کاهش یافته اســت، گفت: این امر زنگ خطرى براى 
اقتصاد استان و مبین تغییر ساختارى بر اقتصاد استان و 

زیان بخش هاى مولد است.  
نصیرى با تأکید بر اینکه برنامه جامع شهر اصفهان گونه 
جدیدى از تهیه برنامه شهرى است، گفت: در سازوکار 
جدید تهیه و تصویب برنامه جامع شــهر، نهادى به نام 

شــوراى راهبرى برنامه وجود دارد که تصمیم گیرى را 
به سطح محلى نزدیک تر کرده و به عبارتى جنبه مردمى 

تصمیمات را پررنگ تر مى کند. 
وى افزود: در شوراى راهبرى، نمایندگان بخش عمومى، 
بخش خصوصى و جامعه مدنى با حوزه هاى موضوعى 
متنوع و گستره فعالیت شــهرى و استانى حضور داشته 
و فضایى بودن برنامه و توجه آن بــه محیط پیرامون را 
تســهیل مى کنند. وى افزود: صنعت و معدن در استان 
اصفهان از جایگاه ویژه اى برخوردار است اما باید دید این 
صنایع تا چه میزان به نفع شهر اصفهان هستند. نصیرى، 
گفت: فعالیت هاى بازرگانى 27/3 درصد از ارزش افزوده 
تولید شده در شهرستان اصفهان را به خود اختصاص داده 
و این در حالى است که این نسبت در استان اصفهان 16/1 
درصد و در کل کشور 14 درصد بوده است. وى افزود: این 
آمارها گویاى اهمیت فعالیــت هاى بازرگانى در اقتصاد 

شهرستان اصفهان است. 
مسئول مطالعات برنامه جامع شــهر اصفهان در حوزه 
اقتصاد در ادامه تصریح کرد: شهرستان اصفهان 4/58 

درصد از ارزش افزوده بخش بازرگانى کشور را در اختیار 
دارد در حالى که 2/36 درصد از ارزش افزوده کل کشور را 
تولید مى کند. وى نوسان سهم استان اصفهان از ارزش 
افزوده بخش بازرگانى کشور در سال هاى اخیر، کاهش 
نرخ رشد ســاالنه ارزش افزوده بخش بازرگانى استان، 
کمبود شدید زیرساخت هاى بازرگانى از جمله سیلو، انبار 
و به ویژه سردخانه، ضعف شدید خدمات جانبى بازرگانى 
در کل کشور از جمله شــهر و شهرستان اصفهان، عدم 
ثبات در قوانین و مقررات مربــوط به حوزه بازرگانى و... 
را از جمله مشکالت بخش بازرگانى در اصفهان عنوان 
کرد. همچنین کاهش سهم استان از ارزش افزوده بخش 
صنعت و معدن کشور، کاهش درجه اهمیت این بخش ها 
در اقتصاد استان، سطح پایین فناورى در صنایع شهرستان 
اصفهان، کیفیت تقریبًا پایین نیروى انســانى در صنایع 
شهرستان، عدم ارتباط اقتصادى صنایع سنگین استان 
با اقتصاد شهرستان، بحران آب در شهرك هاى صنعتى 
و... را از جمله معضالت اساســى بخش صنعت و معدن 

استان اصفهان دانست.

در نشست شوراى عالى توسعه پایدار مطرح شد

زنگ خطر براى اقتصاد اصفهان

نصف جهــان  گردهمایى فناوران فعال شــهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان با حضور اصحاب رســانه در تاالر 

اجتماعات این شهرك برگزار شد.
در ایــن گردهمایى یک دکتراى روانشناســى در زمینه 
مهندســى خالقیت گفت: مأموریت ما بــه عنوان یک 
کارآفرین این اســت که بدانیم مى خواهیم به چه چیزى 

برسیم و هدف چیست؟
حسین علیان با تشــریح حروف غدیر گفت: غایتمندى، 
درستى، یادگیرى و رابطه مندى، چهار حرف اول غدیر، 
چهار عنصرى هستند که مى توانند در انجام کار، موفقیت 

به ارمغان داشته باشند.
نویسنده کتاب «آنچه یک مدیر هزاره سوم باید بداند» 
مى گوید: هر سازمان براى تحول نیاز به یادگیرى مداوم و 
مستمر دارد و سازمان هایى که متحول نشوند محکوم به 
شکست خواهند بود. این در حالى است که سازمان هایى 
که هر روز نو نشــوند به ســازمان پیر معروف مى شوند. 
بنابراین باید در این جهان که با شــتاب فناورى ها پیش 
مى رود با ســرعت به پیش رفت، بهتریــن محصول با 
بهترین کیفیت را ارائه داد و زبان مشترك داشت و قوى 

عمل کرد.
علیان با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه کسب و کارهاى 
دانش بنیان گفت: باید در رابطه ها به خصوص در حوزه 
رسانه قوى عمل کرد چرا که در برخى اوقات جزیره اى 
عمل مى کنیــم و از فضاى مجازى به خوبى اســتفاده 

نمى کنیم.
این دکتراى روانشناسى با تأکید بر خودباورى در توسعه 
کسب و کارهاى دانش بنیان مى گوید: باید در انجام کارها 
عزت نفس داشت و با رویکرد پیوسته باید رشد کرد و این 

نیازمند خودباورى است.

وى ادامه داد: در کارآفرینى در کسب و کار باید ابتدا عاشق 
بود و با عشــق کارها را انجام داد. بنابراین سعى کنید نه 
مهم بلکه مفید باشــید که در جامعه مفید بودن بســیار 

ارزشمندتر از مهم بودن است. 
علیان با تأکید بر نو شدن اندیشــه ها گفت: اهداف را با 
شادى و با نشاط پیش ببریم تا قلباً خوشحال باشیم و براى 
بهره ورى باید کارایى و اثربخشــى داشت و در این راستا 

هم افزایى و هم اندیشى بسیار مهم است.
در ادامه این گردهمایى، پنل هم اندیشى اهالى رسانه و 

فعاالن دانش بنیان برپا شد.
در این پنل نمایندگان خبرگزارى «تسنیم»، خبرگزارى 
اخبار رسمى، صدا و سیماى اصفهان و یک عضو شوراى 
جوانان و کارآفرینان حوزه رسانه به بیان نقطه نظرات خود 
در زمینه ارتباط کارآفرینان شــرکت هاى دانش بنیان با 

رسانه ها براى بهبود فعالیت هایشان پرداختند.
مسعود ســعیدى، نماینده خبرگزارى «تسنیم»، با بیان 
اینکه نخبگان امروز آینده ســازان فردا هســتند، گفت: 
شــرکت هاى دانش بنیان مى توانند اطالعات خود را بر 
بستر خبرگزارى ها بارگذارى کنند و رسانه ها نیز مى توانند 
نسبت به معرفى این شرکت ها اقدام کنند. بنابراین الزم 

است شــرکت هاى نوپا و دانش بنیان با رسانه ها در این 
راستا ارتباط داشته باشند تا اتفاقات در این شرکت ها، در 

رسانه ها انعکاس یابد.
عضو شوراى جوانان و کارآفرینان حوزه رسانه نیز گفت: 
امروز جنس و محتوا در رسانه ها با گذشته ها تفاوت دارد و 

رسانه ها از انحصارطلبى گذشته درآمده اند.
نرگس غالمى با بیان اینکه امروز تلفن همراه، خود یک 
رسانه مســتقل اســت، افزود: به علت وجود شبکه هاى 
مجازى، کســب و کارها مى توانند قدرتمند در این فضا 

عمل کنند.
غالمى بــا تأکید بر اینکه شــرکت هاى دانــش بنیان 
باید از بســتر رســانه ها به خوبى اســتفاده کنند، گفت: 
همچنان رســانه هاى مکتوب مى تواننــد روى برندها 
اثرگذار باشند و براى شــرکت هاى نوپا و دانش بنیان با 
انعکاس فعالیت هایشان اعتبار و در مخاطب اعتماد ایجاد 

کنند.
نماینده اخبار رســمى در اصفهان هم گفت: امروز دیگر 
تبلیغات نتیجه بخش نبوده و اســتفاده از رسانه و محتوا 

مؤثر است.
علیرضا شریف منش افزود: بزرگ ترین آثار دفن تبلیغاتى 
دنیا، ظهور روابط عمومى و سقوط تبلیغات است، بنابراین 
براى شناسایى کسب و کار، به جاى تبلیغات باید از رسانه 
اســتفاده کرد و شــرکت هاى دانش بنیان مى توانند از 

رسانه ها در حوزه تولید محتوا استفاده کنند .
ابراهیمى از صدا و ســیماى مرکز اصفهــان هم گفت: 
تبلیغات باید غیرمســتقیم ارائه شــود تا بتــوان از آن 
بهره مندى کرد و در این زمینه باید بازار هدف را شناخت 
و ما نیز در صدا و سیما مى توانیم شرکت هاى دانش بنیان 

را به خوبى معرفى کنیم.

سازمان هایى که متحول نشوند محکوم به شکست هستند

دومین کنگره دندانپزشــکى نقــش جهان در هتل 
عباسى اصفهان با حضور مسئوالن وزارت بهداشت، 
انجمن دندانپزشکان ایران، دندانپزشکان و... تا فردا 

ادامه دارد.
رئیس دومین کنگــره دندانپزشــکى نقش جهان 
اصفهان در گفتگوى اختصاصى به «نصف جهان» 
گفت: در این کنگره بین المللــى مهمانانى از ایران، 
ایتالیا، ســوئد و... مســئوالن وزارت بهداشت، دبیر 
شــوراى عالى ســازمان نظام پزشــکى و معاونت 
پزشکى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان شرکت

 کردند.
دکتر کورش رحیمى با بیان اینکــه دومین کنگره 
دندانپزشــکى نقش جهان از کنگره هاى بزرگ در 
کشــور به شــمار مى رود، افزود: نام نقش جهان با 
کنگره گره خورده و در حقیقت این کنگره متعلق به 
اصفهان است ودر سطح بین المللى از اعتبار خاصى 

برخوردار مى باشد.
رئیس دومین کنگــره دندانپزشــکى نقش جهان 
گفت: 50 سخنران علمى در شش پنل در 20 کارگاه 
عملى در طى ســه روز برپایى ایــن کنگره، آخرین 

دستاوردهاى دندانپزشکى جهان را ارائه مى دهند.
دکتر رحیمى ادامه داد: ارتقاى ســطح دانش علمى 
و عملى دندانپزشــکان براى ارائه خدمات بهتر و به 
روزتر و آشنایى دندانپزشــکان با علم روز، آموزش 
دندانپزشکان و... از اهداف برگزارى دومین کنگره 

دندانپزشکى نقش جهان است.
وى نایــاب بــودن و یــا کمبــود مــواد مصرفى 
دندانپزشــکان با توجه به تحریم هــا، هزینه هاى 
سنگین دندانپزشــکى در مطب، عدم تخصیص ارز 
مناســب براى برخى از اقالم پزشکى، سوءاستفاده 
واردکننــدگان تجهیزات که از ارز دولتى اســتفاده 
مى کنند ولى فروش بــا قیمت آزاد دارنــد و... را از 
مشکالت اساسى دندانپزشــکان دانست و گفت: با 
توجه به تحریم ها و از ســوى دیگر مدیریت ناقص 

وزارت بهداشــت براى کنتــرل ورود تجهیزات و 
اینکه هزینه هاى مطب دندانپزشکان نسبت به 1/5 
سال گذشته به چهار برابر افزایش یافته الزم است 
از سوى مسئوالن مرتبط این بازار کنترل شود و ارز 
مورد نیاز در اختیار واردکنندگان معتبر دندانپزشکى 
قرار داده شــده و توزیع عادالنه ســر و سامان داده

 شود.
رحیمى افزایش ظرفیت دانشــگاه ها براى پذیرش 
رشته پزشکى در دانشــگاه ها به دو برابر را موجب 
تبعات نامطلوب در جامعه مى داند و مى گوید: امروز 
به لحاظ آمارى از نظر تأمین پزشــک در کشور در 
مقایســه با جهان عقب نیســتیم و به اندازه کافى 
پزشک و دندانپزشک داریم و نباید دانشگاه ها افزایش 
ظرفیت پذیرش ایجاد کنند چرا که زیرساخت هاى 
آن امروز مهیا نیســت و افزایــش ظرفیت مى تواند 
کیفیــت آموزش هــا را کاهش دهــد و در حقیقت 
پزشکان بى کیفیت تربیت خواهند شد و جامعه ضرر 
مى بیند و اعتبار پزشــکان حاذق خدشه دار خواهد

 شد.
دبیر اجرایى دومین کنگره دندانپزشکى نقش جهان 
اصفهان نیز به «نصف جهان» گفت: این کنگره یک 
کنگره علمى است که هر دو ســال یک بار زیر نظر 
انجمن دندانپزشکان ایران شــعبه اصفهان برگزار 
شــده و در حقیقت کنگره دندانپزشکى نقش جهان 

برند اختصاصى اصفهان به شمار مى رود.
دکتر هــادى ســلیمى گفت: بــا توجه بــه اینکه 
دندانپزشــکان براى تمدید پروانه پزشکى خود در 
مطب، باید سالیانه دوره هاى بازآموزى را بگذرانند، در 
این کنگره شرکت کرده و از سوى دیگر با جدیدترین 
دستاوردهاى دندانپزشکى ایران و جهان که از سوى 
اساتید برجسته کشور ارائه مى شود، آشنا خواهند شد.

وى افزایش دانش پزشــکى و مــرور آن در بخش 
دندانپزشکى، کســب امتیاز بازآموزى و آشنایى با 
تأمین تجهیزات پزشــکى در نمایشگاه جنبى، را از 

رها وردهاى این کنگره سه روزه برشمرد.

افزایش ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک 
در دانشگاه، کیفیت آموزش را کاهش مى دهد

در حدود 150 واحد دانشگاه آزاد اسالمى در سراسر 
کشور مساجدى با معمارى ایرانى اسالمى و در ابعاد 
و طراحى هاى زیبا و متنوع احداث کرده اســت که 
بزرگ ترین  آنها در واحدهاى قزوین، سارى، سمنان، 
اصفهان، شاهرود، تبریز، اهر و چند شهر دیگر قرار 
دارند، همچنان که دیگر واحدهاى دانشگاهى داراى 
مجتمع هاى فرهنگــى- هنــرى و نمازخانه هاى 

مجهز هستند.
در این بین برخى از مساجد دانشگاه آزاد اسالمى از 
ویژگى هاى خاص و برجسته اى برخوردارند و ابعاد 
مسجد، طراحى ها و مدل ســاخت را دربر مى گیرد 
که به عنوان نمونه پروژه عظیم مســجدالنبى(ص) 
و مجموعه فرهنگى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
خمینى شــهر داراى بــزرگ ترین گنبد مســاجد 
ساخته شــده در واحدهاى دانشــگاه آزاد اسالمى

 است.
مســجدالنبى(ص) و مجموعه فرهنگى در منطقه 
مرکزى جغرافیایى دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
مستقر اســت، به گونه اى که روزهایى که هوا پاك 
است و آلودگى ندارد از درون شهر گنبد این مسجد، 

مکان قابل رؤیت و بین مساجد دانشگاه هاى استان 
اصفهان از ویژگى هــاى منحصربه فردى برخوردار 
بوده که آن را ســرآمد مســاجد دانشــگاهى کرده 

است. 
آنگونه که فرشــید راهنمایى از مهندســان ســازه 
مســجدالنبى(ص) و مجموعه فرهنگى در منطقه 
مرکزى جغرافیایى دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 
مى گوید، گنبد این مســجد داراى پایه بتنى و سازه 
فلزى اســت و پیچیدگى هاى خاصى دارد؛ چراکه 
هنگام نصب به دلیل قطر زیاد، گنبد روى پایه هایى 
که مستطیل شکل بودند، خوب سوار نمى شد و براى 
این منظور براکت هاى بتنى نصب و با این کار پایه ها 

به رینگ بتنى گنبد رسید. 
راهنمایــى در گفتگو با «آنا» ســبک ایــن گنبد را 
سبک گنبدهاى خوابیده مانند مسجد شیخ لطف ا... 
اصفهان دانسته و قطر آن را 23 متر عنوان و اظهار 
مى کند که ارتفاع گنبد از ابتداى قطر تا نوك آن 4/70  
و ارتفاع از کف مســجد تا رأس گنبد 12 متر است 
و در ســاخت آن از تیرورق هاى فلزى استفاده شده 

است.

بزرگ ترین گنبد متعلق به کدام مسجد 
در دانشگاه آزاد است؟

ساسان اکبرزاده
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بازگشت به دنیاى «ماتریکس» با اعالم این خبر که «النا 
واچوفسکى» چهارمین فیلم این مجموعه را مى نویسد و 
کارگردانى مى کند، جدى شده به خصوص که قرار است 
«کیانو ریوز» و «کــرى آن ماس» با نقش هاى «نیو» و 

«ترینیتى» بازگردند.

«بــرادران وارنر» همــراه با کمپانى «ویلج رودشــو»، 
«ماتریکس 4» را تهیه مى کنند و پخش جهانى آن را هم 
بر عهده مى گیرند. رئیس گروه فیلمسازى برادران وارنر 
این خبر را اعالم کرده و گفته النا واچوفسکى فصل جدید 

جهان «ماتریکس» را کارگردانى مى کند.
واچوفســکى فیلمنامه را همراه «الکســاندر همون» و 
«دیوید میچل» نوشته و خودش یکى از تهیه کنندگان 
فیلم هم خواهد بود. این در حالى ا ست که برادران وارنر در 
دو سال اخیر مترصد بازگرداندن جهان «ماتریکس» بود 
اما مشکالت مربوط به مالکیت این مجموعه روند ورود 

به مرحله پیش تولید را آهسته کرده بود.
بــا موفقیت «جــان ویک 3» در تابســتان امســال و 
فیلمنامه اى که واچوفســکى ارائه کرده، وارنرها و ریوز 
متقاعد شده اند که چهارمین فیلم «ماتریکس» را بسازند. 
پیش بینى شده که فیلمبردارى این فیلم در سال 2020 

آغاز مى شود.
امسال بیستمین سالگرد اکران اولین فیلم «ماتریکس» 
با نمایش این فیلم در چند سالن سینما در روز 30  آگوست 

جشن گرفته خواهد شد.

امیر وفایى، نویسنده متن برنامه «شب نشینى» که قرار است در شکل و شمایلى 
مشابه برنامه تلویزیونى «دورهمى» با اجرا و کارگردانى مهران مدیرى به صورت 
اینترنتى عرضه شود درباره مختصات این برنامه گفت: هنوز ابتداى راه تولید این 
برنامه است و تنها یک قسمت از آن ضبط شده و نمى توان شرح دقیقى از جزئیات 

پالتوهاى برنامه داد.
وى درباره اینکه عرضه اینترنتى برنامه و نبودش در محدودیت هاى تلویزیون 
چقدر به آزادتر شدن فضاى پالتوها منجر خواهد شد، عنوان کرد: من زمانى هم 
که در تلویزیون و برنامه «دورهمى» مشغول به کار بودم، آنچه به ذهنم مى رسید، 
مى نوشتم و خودسانسورى نمى کردم. البته براى خودم یک چارچوب قائل هستم و 
اینگونه نیست که بگویم اکنون خوشحالم که فضا آزادتر است، چون آن زمان هم 
کارى به اینکه برنامه براى مدیوم تلویزیون است، نداشتم و خیلى وقت ها خیلى 

چیزها نوشتیم و اتفاقاً از تلویزیون هم پخش شد.
نویسنده «دورهمى» اظهار کرد: یک ویژگى «دورهمى» همین بود که گاهى 
حرف هایى از آن بیان مى شد که هر کسى مطرح نمى کرد. ما بنایى را با مدیرى 
گذاشتیم که خود را سانسور نکنیم به خصوص که در فصل آخر این برنامه سانسور 
کمترى داشت. البته پیش از آن هم خیلى جزیى بود. ما حتى با خود تلویزیون هم 
خیلى شوخى کردیم که خودشان هم استقبال کرده و گفتند اگر برخى نکات را 

خودمان در تلویزیون بگوییم بهتر از بیرون از سازمان است.
وى درباره سانسور در برنامه هاى طنز و سایر برنامه هاى تلویزیونى عنوان کرد: 
آنچه اسمش سانسور شده است بیشتر سالیق شخصى برخى افراد است که این 
سالیق را اعمال مى کنند. درنهایت یک مدیر اصلى باید در این موارد دستور بدهد 

ولى چون دسترسى به مدیران اصلى کم است و این همه برنامه را نمى توان با نفر 
اصلى هماهنگ کرد یکسرى این میان دست به سانسور مى زنند.

وفایى درباره اینکه چه نکاتى را براى برنامه اینترنتى «شب نشینى» در نظر دارد 
در پالتوها بنویسد، اظهار کرد: من بیشتر از 200 قسمت پالتو براى «دورهمى» 
نوشــتم و گاهى فکر مى کنم براى هر فصل جدید چه مانده است که بگوییم و 
شوخى تکرارى نداشته باشــیم اما چیزى که برایم مهم است و مهران مدیرى 

روى آن تأکید دارد این است که روى جریانى که همه جا اتفاق مى افتد، نیافتیم.
وى اضافه کرد: ما در ســرى دوم «دورهمى» شــوخى هاى سیاسى اجتماعى 
داشتیم که نو بود و صراحت لهجه داشت ولى االن دیگر جدید نیست چون در 
همه برنامه ها حتى برنامه آشپزى هم این تیکه ها را مطرح کرده اند، خود ما دیگر 
نمى خواهیم به سمت این شــوخى ها برویم و سعى کردیم نکاتى را که هزار بار 
گفته شده است دیگر نگوییم. این نویسنده یادآور شد: سعى ما در «شب نشینى» 
این اســت که موضوعات کوچک را پیدا کنیم و به آنها بپردازیم و همه اینگونه 

متوجه موضوعى شوند.
وى با اشاره به برخى از شــوخى ها در «دورهمى» عنوان کرد: شوخى با برخى 
مسائل کشورى مثل زلزله تلخ است کمااینکه خود ما هم شوخى اى داشتیم و 
گرفتار شدیم. از طرف دیگر سراغ شوخى هاى سیاسى و یا شوخى هاى اجتماعى 
که همه با آنها شوخى دارند، نمى رویم و تأکید مهران مدیرى این است که سراغ 
نکات جدیدتر برویم. به نظرم «دورهمى» مسیرى را باز کرد که شوخى هایى در 
تلویزیون با موضوعات سیاسى اجتماعى انجام مى شود تندتر شده است. حتى 
شوخى هایى که با دولت کردیم باعث شد نگاه مخاطبان فضاى مجازى هم در 

شوخى ها تندتر شد.
وفایى در ادامه درباره شوخى با مسئوالن سیاسى گفت: حاال سعى داریم فضاهاى 
نو پیدا کنیم با خودمان یا مردم شوخى کنیم و اگر قرار باشد با مسئوالن شوخى 
کنیم باید ســراغ نکته هایى برویم به درد بخور باشد و اگر طنازى آن کم و یا به 

دردنخور باشد بهتر است اصًال سراغش نرویم.
نویسنده «شب نشــینى» و «دورهمى» در ادامه تأکید کرد که قرار نیست در 
شــوخى ها حرف هاى دهن پرکن و شــعارى بیان کنند و گفت: خیلى ها فکر 

مى کنند اگر حرف هایى بزرگ تر از دهان خود بزنند بیننده شگفت زده 
مى شود و مى گوید عجب مجرى اى است که چنین حرف هایى 

مى زند، در حالى که این غلط است و ما هم اصًال به دنبال 
بیان چنین حرف هایى نیستیم.

وفایى در پایان تأکید کــرد: البته یک نگاه بدبینانه 
وجود دارد که هر کارى انجام دهید فکر مى کنند 
یک اتفاقى پشت پرده وجود دارد، مثًال زمانى که ما 
فتیله شوخى ها را پایین مى کشیدیم بازخوردهایى 
داشتیم که فکر مى کردند به ما گفته شده است که 
با کسى یا چیزى شوخى نکنیم و یا اگر شوخى ها 
تندتر مى شــد عده اى مى گفتند «اینها به جایى 
وصل هستند و بهشان اجازه داده اند که شوخى 
کنند» به هر حال نگاه بدبینانه اى وجود دارد که 

همه دنبال پشت پرده ها مى گردند.

گگ

سئوالنسیاسى گفت: حاال سعى داریم فضاهاى 
وخىکنیم و اگر قرار باشد با مسئوالن شوخى 
م به درد بخور باشد و اگر طنازى آن کم و یا به 

غش نرویم.
همى» در ادامه تأکید کرد که قرار نیست در 
 و شــعارى بیان کنند و گفت: خیلى ها فکر 

دهان خود بزنند بیننده شگفت زده
ست که چنین حرف هایى 

ما هم اصًال به دنبال 

 نگاه بدبینانه 
مى کنند  کر
مانى که ما 
وردهایى
 ست که 
وخى ها 
ه جایى
شوخى
ارد که

مالحظات مهران مدیرى در مجموعه جدیدش از زبان نویسنده متن این مجموعه

 «شب نشینى» قرار است با چه چیزهایى شوخى کند

«ماتریکس 4»
 با بازى «کیانو ریوز» ساخته مى شود

2 حراجى «ســاتبیز» و «کریســتیز» لندن قصد دارند 
شــهریور ماه ســال جارى در زمینه حــراج آنالین آثار 

«بنکسى» هنرمند خیابانى انگلیس، دوئل کنند.
حراجى دو هفته اى ساتبیز از 6 سپتامبر (15 شهریور) آغاز 
مى شود و برخى از قابل شناسایى ترین نقاشى هاى این 
هنرمند از جمله «دخترى با بادکنک» با مبلغ تخمینى 60 
هزار تا 80 هزار پوند و «به جهنم خوش آمدید» با قیمت 
تخمینى 18 هزار تا 22 هزار پوند در جریان آن به حراج 

گذاشته مى شود.
هنوز برنامه قطعى این فروش نهایى نشــده است، اما به 
گفته «کرستین دیویدسون» کارشــناس دپارتمان آثار 
نقاشى حراجى ساتبیز، از آنجا که برخى آثار در نسخه هاى 
حداکثرى 600 تایى تولید شده است، امکان خرید براى 

همه  وجود دارد.
فروش آنالین آثار بنکسى در حراجى کریستیز نیز از روز 
چهارشنبه 11 سپتامبر (20 شهریور) آغاز مى شود. در این 
حراجى، برخى آثار بنکسى همچون نسخه هاى امضاشده 
اثر «سالحت را انتخاب کن» با قیمت تقریبى 30 هزار 
تا 50 هزار پوند، «ایست و بازرسى» با قیمت تقریبى 20 

هزار تا 30 هزار پوند و «ســربازان سى ان دى» با قیمت 
تقریبى 15 هزار تا 25 هزار پوند حراج مى شود.

این دو حراجى، فــروش آثار بنکســى را فرصتى براى 
هواداران وى مى دانند تا یکى از این آثار را مالک شوند.

بنکســى نام مســتعار هنرمند گرافیتى، فعال و منتقد 
سیاسى، کارگردان و نقاش انگلیســى است. آثار هنرى 
وى با محتواى سیاسى و اجتماعى در خیابان ها، دیوارها و 
پل هاى شهرهاى مختلف دنیا به تصویر درآمده است. وى 
هنرمندى است که اغلب به محنت مهاجران و آوارگان در 
آثارش مى پردازد و در سال 2015 پرتره «استیو جابز»، 
رئیس شرکت اپل را بر دیوار یک اردوگاه پناهجویان در 
شهر کاله فرانسه به تصویر کشید. آثار این هنرمند در سال 
1993 به تدریج روى دیوارها و قطارها نقش بســت و تا 
سال 2001 هنر وى در همه بریتانیا نمایان شد تا جایى که 

بى درنگ قابل شناسایى بود.
ردى از آثار بنکســى عالوه بر انگلیس در ژاپن نیز برجا 
مانده است. وى در ســال 2014 جایزه شخصیت سال 
آکادمى بین المللى علوم و هنرهاى دیجیتال موسوم به 

«وبى» را از آن خود کرد.

رقابت هیجان انگیز 2 حراجى
 بر سر آثار «بنکسى»

سریال «گیله وا» که قرار بود مدت ها قبل از شبکه 3 پخش شود، از شبکه افق روى آنتن خواهد رفت. این خبر در حالى منتشر شد که پیش از 
این دوبار این سریال در کنداکتور شبکه 3 قرار گرفته و از آن حذف شده بود.

در ابتدا قرار بود این سریال از شنبه 18خرداد روى آنتن برود اما این اتفاق نیافتاد و به جاى آن سریال «گاندو» روى آنتن رفت. بعد از آن هم با 
وجودى که گفته شده بود با پایان «گاندو»، «گیله وا» روى آنتن خواهد رفت باز هم این سریال از کنداکتور خط خورد و به جاى آن «آچمز» 

پخش شد. 
و با پایان سریال «آچمز» به نظر مى رسد سازمان «اوج» به کلى از پخش «گیله وا» از شبکه 3 ناامید شده و قرار است آن را روى آنتن شبکه 

افق ببرد. 
به نظر مى رسد عدم پخش این سریال از شبکه 3 سیما، حضور ستاره اسکندرى به عنوان نقش اول آن است. بازیگرى که با حاشیه اى در فضاى 

مجازى روبه رو شد و همان حاشیه حاال به نظر مى رسد ممنوع التصویرى او را آن هم تنها در شبکه 3 رقم زده است.

ستاره اسکندرى و «گیله وا» از شبکه 3 خارج شدند

بهمن فرمان آرا بعد از چند سال دورى از سینما با فیلم «حکایت دریا» و بازى على نصیریان و فاطمه معتمدآریا به سینما بازمى گردد.
«حکایت دریا» فیلمى به کارگردانى، تهیه کنندگى و نویسندگى بهمن فرمان آرا است که بعد از چند سال از ساخت به روزهاى اکران نزدیک 
شد. بهمن فرمان آرا فیلم «حکایت دریا» را سال 95 جلوى دوربین برد و از حضور چهره هاى مشهور دنیاى هنر در این اثر بهره مند شد و براى 

اولین بار در سى و ششمین جشنواره جهانى فیلم فجر به نمایش درآمد.
پروانه نمایش فیلم «حکایت دریا» صادر شده بود اما خبرى از زمان دقیق اکران این فیلم نبود تا اینکه اعالم شد که جدیدترین ساخته بهمن 
فرمان آرا بعد از تعطیالت دهه اول محرم اکران خود را در سینماها آغاز مى کند. «حکایت دریا» روایتگر داستان آدم هایى است که بعد از مدتى 
دورى کنار هم قرار مى گیرند و براى جبران گذشته هایى که از هم دور بودند تالش مى کنند. على نصیریان، فاطمه معتمدآریا، لیال حاتمى، 
بهمن فرمان آرا، على مصفا، رؤیا نونهالى، صابر ابر، مریم بوبانى، پانته آ پناهى ها، کامیار فرجاد و... بازیگران فیلم «حکایت دریا» را تشکیل 
مى دهند. بهمن فرمان آرا در فیلم «حکایت دریا» به عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر حضور دارد و براى ایفاى نقش در این 

فیلم نامزد دریافت جایزه آسیاپاسیفیک 2018 شد.

بهمن فرمان آرا با «حکایت دریا» به سینماها مى آید

کریم  محمدامینى با اشاره به موضوع جدیدترین ساخته اش که قرار است بهرام رادان تهیه کنندگى اش را برعهده داشته باشد، گفت: کمتر فیلمى در سینماى ایران به این موضوع پرداخته است.
کریم  محمدامینى درباره جدیدترین ساخته اش که قرار است بهرام رادان تهیه کنندگى اش را برعهده داشته باشد، گفت: موضوع فیلم «گربه سیاه» درباره معضالت جوانان و امید دادن به این نسل است. او گفت: ما قصد داریم فیلمى درباره 

نوسانات و باال و پایین رفتن زندگى جوانان مقابل دوربین ببریم.
امینى با بیان اینکه به زودى فیلم «گربه سیاه» وارد پیش تولید مى شود، گفت: هنوز با هیچ بازیگرى براى حضور در این فیلم صحبت نکرده ایم.

 فیلمنامه  «گربه سیاه» به تهیه کنندگى بهرام رادان، کارگردانى کریم محمد امینى و نویسندگى على اصغرى به تازگى از سوى شوراى پروانه ساخت اداره نظارت و ارزشیابى سازمان سینمایى مجوز ساخت دریافت کرده است. 

«گربه سیاه» بهرام رادان درباره چیست؟

على نصیریان با اشــاره به ســینماى قبل از انقالب گفت: در آن زمان که من 
مى خواستم وارد سینما بشوم اوضاع فیلمسازى در ایران خوب نبود و به قول معروف 

فیلمفارسى، فیلم مورد عالقه اکثریت سینماروها بود.
این پیشکسوت بازیگرى در ســینما و تلویزیون کشورمان درباره فیلم سینمایى 
«گاو» توضیح داد: با فیلم سینمایى «گاو» وارد سینما شدیم. فیلمى که پر از معنا 
و محتوا بود و دوست داشتیم داستانى را که معنا و فکر در آن است کار کنیم، حاال 

مقابل چه چیزى؟ مقابل هیوالیى مثل فیلمفارسى.
وى افزود: من عاشق قصه فیلم سینمایى «گاو» بودم و باور کنید براى بازى در 
این فیلم هیچ دستمزدى نگرفتم و با عشق تمام آن را بازى کردم. بعد از «گاو» به 
پیشنهاد آقاى مهرجویى، سناریوى «آقاى هالو» را نوشتم که فیلم دوم من بود. 
«آقاى هالو» تنها تجربه من در زمینه فیلمنامه نویسى بود و با توجه به عالقه ام به 

کار اجرا، دیگر فیلمنامه نویسى را ادامه ندادم.
نصیریان با بیان اینکه خیلى ها بابت تغییر سلیقه از فیلمفارسى به فیلم هاى معناگرا 
سختى کشیدند، گفت: سر فیلم سینمایى «گاو» آنقدر مخاطب کم بود که دوستان 
خودمان براى این فیلم سینمایى بلیت پاره مى کردند تا مردم جذب این فیلم شوند.

بازیگر نقش «بزرگ آقا» در سریال «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: در واقع اوایل 
فعالیت هاى هنرى ام، من و دوستانم بسیار تنها بودیم و بابت همین قضیه سختى 
کشیدیم. اما بعدها حضور افرادى مثل مهرجویى، کیمیایى و... باعث شد مسیر 

سینما تغییر کند و سلیقه سینماروها هم به همین علت تغییر کرد. االن سینماى ما 
فرهنگ و اندیشه دارد و اگر در دنیا مطرح مى شود، به همین دلیل است.

وى درباره ترجیحش بر فعالیت در سینما یا تلویزیون اظهار کرد: من کارهاى زیادى 
در تلویزیون داشتم و بعضى از مجموعه ها از جمله «سربداران»، «هزار دستان» و 
«همسایه ها»، جزو آثار موفق زمان خودشان بوده اند اما هیچ وقت تمایل خاصى 
ندارم براى اینکه حتماً در تلویزیون باشم یا در سینما. بستگى دارد که چه چیزى 
پیش آید و آن چیزى را که تا حدودى احســاس کنم، بد نباشــد قبول مى کنم. 

هنرپیشه باید حضور داشته باشد و نمى شود زمان طوالنى نباشد و دیده نشود.
نصیریان با بیان اینکه من بازیگرم و دوست دارم که شخصیت هاى متفاوت را بازى 
کنم، از حضورش در سریال «برادر جان» گفت: «برادر جان» مضمونى اخالقى و 
انسانى داشت. همین امر مرا براى بازى در این سریال ترغیب کرد. من این نقش را 
بعد از اینکه تصویربردارى سریال آغاز شد و کمى جلو رفته بود پذیرفتم چون از آن 
شخصیت خوشم آمد. من «بزرگ آقا» در «شهرزاد» را هم اینگونه انتخاب کردم.

بازیگر نقش «کریم بوستان» در «برادر جان» در پاســخ به اینکه آیا باز هم در 
تلویزیون بازى خواهید کرد، گفت: اگر باز هم کار خوبى باشد و پیشنهاد شود، قبول 
مى کنم. تلویزیون بخش مهمى از مملکتم است و من براى این وطن و مردم این 
وطن کار مى کنم به شرط آنکه کار کار خوبى باشد، شخصیت را دوست داشته باشم 
و شخصیتى باشد که امکان کار داشــته باشد نه اینکه یک شخصیتى فقط بیاید 

یک نصیحتى بکند و برود، کسى باشد که بیشتر از اینکه نصیحت کند، عمل کند. 
کاراکترهایى را که ثابت هستند و عملى از خود ندارند، دوست ندارم.

وى در پایان با بیان اینکه امســال پیشــنهادات تقریباً پررنگى در عرصه سینما 
داشته  اما قرار است در فیلم سینمایى «المینور» به کارگردانى داریوش مهرجویى 
بازى کند، ابراز کرد: این فیلم همکارى من و داریوش مهرجویى بعد از 40 سال 
است، این اتفاق براى شخص من بسیار لذت بخش است که مى خواهم بار دیگر 

با مهرجویى کار کنم.

على نصیریان: براى بازى در فیلم سینمایى «گاو» یک ریال هم نگرفتم
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شــرکت ایده ســازان حاتم شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1865 و شناســه ملى 
10260623773 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1398/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد مهدى ایزدى دهکردى به شــماره 
ملــى 1284905047 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و امیــن اله مقتدرى اصفهانى به شــماره 
ملــى 1284998703 به عنوان مدیــر عامل و 
عضو هیئت مدیره و افسانه پورشیروى به شماره 
ملى1285003853 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســنادمالى و تعهد آور با امضا مدیر عامل آقاى 
امین اله مقتدرى اصفهانى و رئیس هیئت مدیره 
آقاى محمد مهدى ایزدى دهکردى متفقا و یا رئیس 
هیئت مدیره آقاى محمد مهدى ایزدى دهکردى و 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم افسانه پورشیروى 
متفقا با مهر شرکت معتبر مى باشد و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء هر یک از اعضاى هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (573878)

آگهى تغییرات

بازى تیم هــاى ذوب آهن و ســایپا در هفته اول لیگ 
نوزدهم، اولین دیــدار ابراهیم صادقى ملقب به نارنجى 
وفادار به عنوان ســرمربى در لیگ برتــر و بازى برابر 
ذوب آهن اســت اما منصوریان نهمین حضورش برابر 

سایپا را تجربه مى کند.
یکى از بازى هاى حساس هفته اول لیگ نوزدهم جدال 
تیم هاى ذوب آهن و سایپا است که از ساعت 20 و 15 

دقیقه امشب پنج شنبه در ورزشــگاه فوالدشهر برگزار
 مى شود. این نهمین بازى علیرضا منصوریان به عنوان 
مربى برابر سایپاست. او در هشت بازى قبلى با تیم هاى 
ذوب آهن، استقالل و نفت با ســایپا بازى کرده و چهار 
برد، سه شکست و یک مساوى هم کسب کرده است. 
منصوریان فصل گذشته و در نیم فصل دوم در بازى برابر 

سایپا با نتیجه 2 بر صفر مغلوب على دایى شد.

او دربــازى رفت لیــگ هفدهم نیز با اســتقالل یک 
بر صفر به ســایپا باخت امــا در فصل قبــل از آن و در 
لیگ شــانزدهم در هر دو بازى رفت و برگشــت سایپا 
را به ترتیــب 2-0 و 2-1 برد. ســرمربى ذوب آهن در 
لیگ پانزدهــم در بازى رفت با تیم نفــت یک بر صفر 
ســایپا را برد و در بازى برگشت دو تیم به تساوى بدون 
گل رســیدند. در لیگ چهاردهم نیز او در اولین فصل 
ســرمربیگرى اش در لیــگ برتــر ابتدا بــازى رفت 
را 2-1 باخــت امــا در بــازى برگشــت بــا دو گل
 امیر ارســالن مطهرى و لئونــاردو پادووانى به برترى 

رسید.
با وجود این، آمار 20 بازى آخر دو تیم سایپا و ذوب آهن 
نشان از یک رقابت جدى و تنگاتنگ میان این دو تیمى 
دارد که از اولین دوره لیگ برتر در مسابقات حاضر بوده 
و در زمره قدیمى ترین تیم هاى لیگ برتر به حســاب 
مى آینــد. ذوب آهــن در ایــن 20 بازى شــش برد 
و ســایپا هفت برد کســب کــرده اند و هفــت بازى 
دو تیم هم با نتیجه مســاوى به پایان رســیده است. 
نکته جالــب اینجاســت که ســایپا در هفــت بازى 
آخــر برابر ذوب آهــن هیچ شکســتى نداشــته و در

  واقع از بازى برگشــت لیگ پانزدهم به این تیم نباخته 
است.

تیم فوتبال سپاهان در نخســتین هفته لیگ نوزدهم به 
مصاف تیم شاهین شهردارى بوشهر خواهد رفت.

هفته نخست نوزدهمین دوره لیگ برتر، جام خلیج فارس، 
روز جمعه اول شهریور ماه با برگزارى سه دیدار به پایان 
مى رسد. سپاهان اصفهان روز شــنبه دوم شهریور ماه 
در ورزشگاه شــهید مهدوى بوشهر مهمان تیم شاهین 

شهردارى خواهد بود.
ســپاهانى ها بیش از هر تیم دیگــرى منتظر آغاز لیگ 
نوزدهم هستند. زردپوشان اصفهانى که در آخرین هفته 
فصل گذشــته قهرمانى را به رقیب ســنتى خود واگذار 
کردند، براى حضور قدرتمنــد در فصل جدید رقابت ها 
زودتر از تیم هاى دیگر تمریناتشــان را آغــاز کردند و 

برنامه هاى آماده سازى سنگینى را پشت سر گذاشتند.
سپاهان یکى از فعال ترین تیم هاى حاضر در فصل نقل 
و انتقاالت بوده و بازیکنان زیادى را نیز به خدمت گرفت. 
از طرف دیگر اگرچه تأخیر یک ماهه شروع لیگ جدید، 
منجر  به برهم خوردن برنامه هاى آماده ســازى تیم ها 
شده بود اما زردپوشان اصفهانى از فرصت به وجود آمده، 
نهایت بهره را برده و بازى هاى تدارکاتى زیادى را انجام 
دادند تا در آستانه شروع لیگ یکى از آماده ترین تیم هاى 
حاضر در رقابت ها به شمار آمده و از مدعیان جدى کسب 

عنوان قهرمانى محسوب شوند.

ســپاهانى ها در حالى آماده حضور در لیگ مى شوند که 
تغییر چندانــى در ترکیب اصلى خود نداشــته و با حفظ 
اسکلت تیمى، نقاط ضعف خود را در نقل و انتقاالت ترمیم 

کرده و تیم قدرتمندى را روانه بازى ها ساخته اند.
شاگردان قلعه نویى در نخستین گام از لیگ نوزدهم باید 
آماده مصاف با تیم شاهین شهردارى بوشهر شوند. تیمى 
که بعد از مدت ها موفق به حضور در لیگ برتر شده و از 

انگیزه هاى باالیى برخوردار است.
نتیجه این دیدار براى هر دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار 
بوده و مى تواند شــروع خوبى را براى آنهــا رقم بزند. 
باید منتظر مانــد و دید کدام مربــى مى تواند به اهداف 
خود دست پیدا کند. ســپاهان اگر قهرمانى مى خواهد 
باید از همین ابتدا ببرد و امتیــازات هفته هاى ابتدایى را 

جدى بگیرد.

سپاهان- شاهین جمعه در بوشهر

قهرمانى مى خواهى؟ 
از همین اول ببر

آمار ارقام بازى حساس هفته اول در فوالدشهر

على منصور این بار رو در روى 
نارنجى وفادار

سرمربى سپاهان در کنار خود دو دســتیار پرتغالى دارد 
که نمى توان نقش آنهــا را در آمادگى تیم نادیده گرفت. 
یکى از آنها مربــى دروازه بان هــاى زردهاى اصفهان 
است که اکنون شاگردانش را در تیم هاى ملى مى بیند. 
روى تاوارس سال گذشــته برنده عنوان بهترین مربى 
دروازه بانى در کشور پرتغال شد و این اتفاق نشان مى دهد 

که قلعه نویى انتخاب درستى را انجام داده است. 
شــما به عنوان یک مربى پرتغالى 
موفق در ایران شــناخته مى شوید. 
فوتبال ایران را چطور مى بینید و دلیل 
شــما براى حضور طوالنى مدت در 

ایران چه بوده است؟
فوتبال در ایران رقابتى است و مربیان و بازیکنان خوبى 
در آن حضور دارند،  به نظر من نیاز به فرهنگ تاکتیکى 
بیشترى هست که البته در آینده و به کمک کار مربیان 
بهتر مى شــود. دلیل ماندن من در ایران همیشه پروژه 
باشگاه بوده و همچنین دوستى با امیرقلعه نویى و دیگر 
دوستانى که به من کمک مى کنند. من مى خواهم کارم را 
در ایران نشان بدهم با اینکه پیشنهادهایى از کشورهاى 
دیگر هم داشتم. مى خواهم به دروازه بانان ایرانى کمک 

کنم. من یک رؤیا در ایران دارم.
با تونى الیویرا به ایران آمدید و اکنون 
دستیار وفادارى براى امیرقلعه نویى 
هستید، کار کردن با او چگونه است؟

کار با قلعه نویى تجربه خوبى بوده، بین ما همیشه احترام 
وجود دارد، هر مربى راه و روش خــودش را دارد و ما با 
هم تالش مى کنیم تا بهتریــن راه را براى تیم ببینیم.

 امیرقلعه نویى یک جنتلمن است.
شــما در تیم هاى متفاوتى در لیگ 
برتر کار کردید، سپاهان چه تفاوتى 
با آنها دارد و کار کردن در این باشگاه 

چگونه است؟
من به تمام باشگاه هایى که در آنها کار کرده ام، احترام 
مى گذارم بنابراین در مورد گذشته صحبت نمى کنم. کار 
کردن در سپاهان را دوست دارم. باشگاه با شرایط خوبى 
کار مى کند، سازمان یافته است و همه افراد این باشگاه 

حرفه اى هستند.
شرایط ســپاهان را در فصل جدید 

چطور مى بینید؟
فصل سختى خواهد بود، اما بهترین عملکردمان را براى 
آینده اى زیبا ارائه مى دهیم. ســپاهان در این فصل کار 
سختى دارد اما به نظر من اگر همه به خوبى کار کنند، با 

هم به نتیجه خوبى مى رسیم.
دروازه بان هاى سپاهان چه شرایطى 

دارند؟
ما چهار دروازه بان با کیفیت و جوان براى آینده داریم 

و الزم است که براى کامل شــدن، کار با 
کیفیت را ادامه بدهیم.

به نظر شــما بهترین 
دروازه بــان فوتبال 
ایران در حال حاضر 
در  همچنیــن  و 

گذشته کیست؟
من براى ســایر دروازه بان ها 
احتــرام قائلم ولى همیشــه 
گفته ام کــه دروازه بان هاى 
مــن بهتریــن هســتند. 
با ایــن حــال شــما براى 

بهتــر بــودن باید ســخت 
کار کنیــد و فروتــن باشــید. 

در گذشــته ایران یک دروازه بان بــزرگ به نام 
عابدزاده داشت.

یک سئوال در مورد تیم ملى؛ 
کارلوس کــى روش هموطن 
شما ایران را ترك کرد و حاال 
تیم ملى با مارك ویلموتس کار 
مى کند. تیم ایران با سرمربى 

جدید را چطور مى بینید؟
به نظرم سرمربى جدید تیم ملى تالش مى کند 

کارش را در ایران به خوبى انجام دهد. او به زمان نیاز دارد 
تا بتواند ایده ها و روش هاى خودش را در تیم پیاده کند.  
کار کردن در ایران راحت نیست اما او سعى مى کند نتیجه 

خوبى به دست بیاورد.
آیا از رفتن هموطنتان ناراحت شدید؟
من در مورد هموطنم ناراحت نیستم چون فوتبال همین 
است. ممکن است زمانى شما در یک کشور کار کنید اما 
سال بعد به کشــور دیگرى بروید. ضمن اینکه مربیان 
پرتغالى زیادى در فوتبال ایــران و در تیم هاى مختلف 

کار کرده اند.
به سپاهان برگردیم، به نظر مى رسد 
رابطه خیلى خوبى با دروازه بان هاى 

تیم دارید.
من قبًال با دروازه بان هاى بزرگى کار کرده ام، در پرتغال 
با ریکاردو پریرا کار کردم که بدون دستکش پنالتى هاى 

تیم انگلیس را گرفت! رابطه من با دروازه بان ها همیشه 
براســاس احترام، دوســتى و جدیت در کار است. آنها 

مى دانند که چگونه کار مى کنم، با نگاهى رو به جلو.
آینده پیام نیازمند را چگونه مى بینید؟

من او را با آینده اى خوب مى بینم اما براى پیشرفت باید 
به تالش کردن ادامه بدهد.  او عالى و حرفه اى اســت، 
همیشه کار مى کند تا بهتر شود و ما با هم در مورد کارمان 
زیاد صحبت مى کنیم. پیام جوان است و این براى آینده 
او بسیار خوب است. یک باشگاه از سوپر لیگ پرتغال از 
من اطالعاتى در مورد پیام  خواست، آنها مى خواستند او 

را جذب کنند اما با سپاهان قرارداد داشت.
و کار سپاهان در لیگ، با بازى مقابل 

شاهین بوشهر آغاز خواهد شد.
جمعه داستان قهرمانى شروع مى شود. بازى سختى براى 
ما خواهد بود اما ما همیشه براى برد به زمین مى رویم و 

مى خواهیم براى هوادارانمان پیروزى بیاوریم.

مســعود تابش از ادامه تالشــش براى جذب امید 
ابراهیمى مى گوید.

 امیــد نورافکن آخرین خرید طالیى پوشــان براى 
حضورى پرقــدرت در لیگ نوزدهم بــوده؛ با این 
حــال امیرقلعه نویــى همچنان به دنبــال تقویت 
تیمش اســت و امــکان دارد در همیــن روزها از 
میان امید ابراهیمــى و کاوه رضایى یکى به عنوان 
آخرین خرید سپاهان در لیست بزرگساالن معرفى 

شود.
البته جذب مهاجم فصل گذشــته کلوب بروژ که  با 
قراردادى پنج میلیون یورویى به این تیم پیوســته، 
چندان ساده نیست و به همین دلیل بیشترین تمرکز 
مسعود تابش،  مدیرعامل باشگاه سپاهان روى جذب 
امید ابراهیمى قرار دارد که به تازگى قراردادش با تیم 

االهلى قطر فسخ شده است.

جذب امیــد ابراهیمى مى تواند قــدرت ویژه اى به 
بخش میانى تیم فوتبال سپاهان ببخشد و در صورت 
جذب کاوه رضایــى نیز بخش هجومى ســپاهان 
شرایطى بسیار خوب پیدا خواهد کرد، که مى تواند در 
مسیر این تیم براى کسب عنوان قهرمانى ثمربخش 

باشد.
 ســپاهان همچنــان یــک جــاى خالــى در 
لیســت بزرگســاالن خــود دارد که این ســهمیه
 مى تواند به امید ابراهیمى یا کاوه رضایى اختصاص 

پیدا کند.
امیرقلعــه نویى و ســپاهان تا همین یکــى دو روز 
گذشــته که به صورت رســمى خبر توافق نهایى

 با نورافکن منتشر شد، به دنبال جذب روزبه چشمى 
نیز بودند که این موضوع با جــذب نورافکن منتفى 

شد.

بىمى رسیم.
زه بان هاى سپاهان چه شرایطى 

د؟
مممریم ن با کیفیت و جوان براىآینده دا

براى کامل شــدن، کار با
دهیم.

نرین ر شــما بهت
زه بــان فوتبال 
ندر حال حاضر 
در  مچنیــن 

ته کیست؟
ر دروازه بان ها 
لىهمیشــه 
وازه بان هاى

ن هســتند. 
 شــما براى 

 باید ســخت 
روتــن باشــید. 

نیک دروازه بان بــزرگ به نام

سئوال در مورد تیم ملى؛ 
وس کــى روش هموطن
الالالحاالال  ایران را ترك کرد و 
ملىبا مارك ویلموتس کارر
تیم ایران با سرمربى  ند.

مىبینید؟ چطور درا

روى تاوارس:  قلعه نویى جنتلمنه

مدافع سابق پرسپولیس اکنون باید رقابت جدیدى 
را در جمع طالیى پوشان استارت بزند.

شایان مصلح بعد از دو فصل حضور در پرسپولیس 
و در حالى که قراردادش را در تابســتان با این تیم 
تمدید کرده بود، در لیســت مــازاد کالدرون قرار 

گرفت و از جمع سرخپوشان جدا شد.
مدافع چپ پرســپولیس در ادامه سپاهان را براى 
ادامه فوتبال انتخاب کرد و تصور مى شد با دورى 
از فضاى پرسپولیس و رقابت شدیدى که در سمت 
چپ این تیم با حضور محمــد انصارى و محمد 
نادرى شــکل گرفته بود، کار آسان ترى پیش رو 

خواهد داشت.
ســپاهان اما در آخرین روزهاى نقل و انتقاالتى 
موفق به جذب امید نورافکن شد تا جنگ در سمت 
چپ این تیم  نیز افزایش یابــد و اکنون با حضور 
شایان مصلح، امید نورافکن و سعید آقایى، مثلث 
رقابت براى حضــور در ترکیب اصلــى افزایش 

یافته است.
مصلح که در فصل گذشــته علیرغم مصدومیت 
موفق شده بود شرایط خوبى براى حضور در ترکیب 
به دست بیاورد، باید دید در سپاهان چه شرایطى را 
دنبال خواهد کرد و آیا موفق به رقابت با ستاره هاى 

جوان و مدعى این تیم خواهد شد یا خیر.
ســى و هفتمین ویژه برنامــه «فوتبــال به وقت 
اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال 

سپاهان اصفهان و شاهین بوشهر برگزار مى شود.
 دیدار تیم هــاى هاى فوتبال ســپاهان اصفهان و 
شاهین بوشهر شنبه دوم شهریور ماه ساعت 20 و 15 

دقیقه  برگزار مى شود.
ویژه برنامــه «فوتبال به وقت اصفهــان» در ادامه 
پخش و کارشناسى مســابقات مختلف فوتبال، از 

حدود 45 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در سالن 
اجتماعات بــاغ تجربه (واقــع در اصفهان- 
چهــارراه عالمه امینــى- ابتــداى بزرگراه 

شــهید آقابابایى- بعد 
از بنیاد حفــظ آثار و 

ارزش هاى دفاع مقدس-پارکینگ شــماره6 باغ 
غدیر- ســالن همایش هاى باغ تجربــه) پذیراى 

فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویــژه برنامه با حضــور مهمانانى شــاخص 
از ســاعت 19 و 30 دقیقــه آغــاز مــى شــود 
و ورود براى عموم و خانــواده ها به صورت رایگان 

است.
 ویــژه برنامه هاى «فوتبال به وقــت اصفهان» به 
همت شهردارى منطقه 8 با همکارى شهردارى 
منطقــه 4  و اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهردارى اصفهان برگزار 

مى شود.

شایان باید جانانه بجنگد

سپاهان-شاهین را 
در سالن باغ تجربه تماشا کنید

محمدرضا عباســى، هافبــک تکنیکى ذوب آهــن امیدوار 
اســت در فصل نوزدهم بتواند عملکرد درخشــانى در لیگ 
از خودشــان به جا بگذارند. در شــرایطى که لیگ نوزدهم 
امشب اســتارت مى خورد، این بازیکن درباره شرایط تیمش 

مى گوید:
خیلى خوشــحالیم که فصل جدید فوتبال شروع مى شود و 
انگیزه زیادى براى فصل جدید داریم. از نظر بدنى و تاکتیکى 
در شرایط خوبى قرار داریم. ما در لیگ قهرمانان حاضر بودیم 

و این مسئله باعث شد تا بهتر در شرایط مسابقات قرار گیریم 
و این بار باید از همان روزهاى اول لیگ به بهترین شکل در 

رقابت قرار گیریم.
محمدرضا عباســى دربــاره اینکــه مدعیان ایــن فصل 
کدام تیم ها خواهند بود گفت: طى روزهاى اخیر صحبت هاى 
زیادى شــنیده ایم و براى خودمان عجیب بوده که اسمى از 
ذوب آهن براى حضــور در جمع مدعیان نیامده اســت. ما،  
هم از نظــر بازیکــن و هــم کادرفنــى و مدیریــت جزو 

بهترین هاى لیگ محسوب مى شویم و در فصل گذشته اگر 
در روزهاى ابتدایى امتیازات را کســب مى کردیم به راحتى 
در جمع مدعیان بودیم. مطمئن هســتیم که در فصل جدید
مى توانیم به نتایج خوبى دست پیدا کنیم و فصل جدیدى براى 
ذوب آهن براى کســب افتخار و حضور در جمع مدعیان در 
پیش خواهد بــود. بــه آنهایى کــه ذوب آهــن را مدعى
 نمــى دانند نشــان مــى دهیم که چــه تیــم قدرتمندى

هستیم.

محمدرضا عباسى:

در مورد مدعیان اشتباه مى کنند

سپاهان 
هنوز کارش

تت تمام نشده است

عنوان قهرمانى محسوب شوند.

 گذشته اگر 
م به راحتى 
فصل جدید

دیدى براى 
 مدعیان در 
ن را مدعى
قدرتمندى

پخش و کارشناسى مســابقات مختلف فوتبال، از 
5حدود 45 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در سالن 

اجتماعات بــاغ تجربه (واقــع در اصفهان- 
چهــارراه عالمه امینــى- ابتــداى بزرگراه 

شــهید آقابابایى- بعد 
از بنیاد حفــظ آثار و

 ویــژه برنامه هاى «فوتبال به وقــت اصفهان» به
8همت شهردارى منطقه 8 با همکارى شهردارى
4  و اداره کل ارتباطات و امور 4منطقــه
الملل شهردارى اصفهان برگزار بین

مىشود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارسى آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 3818 مورخ 1382/04/01  هیئت حل اختالف شماره یک ثبت زرین شهر 
محمد مهدى رجائى  فرزند نصراله نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 360,80 
مترمربع مفروزى از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139860302015000034 مورخ 1398/01/20  حسین امانى چرمهینى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1078,17 مترمربع مفروزى از پالك 
46 فرعى از 371 - اصلى واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى امیرآقا امینى .
3 - راى شــماره 139860302015000132 مورخ 1398/03/08  رضا وفائى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه ویالیى به مســاحت 606,84 مترمربع مفروزى از پالك 
325- اصلى واقع در قریه چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى خداداد محمدى چم آسمانى .
4 - راى شماره 139860302015000133 مورخ 1398/03/08  على امانى فرزند رضاقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 393,35 مترمربع مفروزى از پالك 
321- اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین اسماعیلى دورباطى .
5 - راى شماره 139860302015000134 مورخ 1398/03/08  على بینا فرزند قباد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

6 - راى شــماره 139860302015000135 مورخ 1398/03/08  عباس رمضانى ریزى 
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,44 مترمربع مفروزى از پالك 
105- اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حبیب اله جبرائیلى ریزى .
7 - راى شــماره 139860302015000245 مــورخ 1398/03/30  مهدیقلــى فرهمند 
کاهریزى فرزند مرتضى قلى نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به 
مساحت 26369,37 مترمربع مفروز از پالك 4 فرعى از 372- اصلى (که به شماره 1963 
اصلى تبدیل گردیده) واقع در مزرعه سیبه سلمانى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه که خود 

متقاضى مالک رسمى ملک فوق مى باشد .
8 - راى شماره 139860302015000295 مورخ 1398/04/23  على رضا صالحى مورکانى 
فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 326,56 مترمربع مفروزى از 
پالك 635- اصلى واقع در رحمت آباد مورکان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى اسداله صالحى .
9 - راى شماره 139860302015000296 مورخ 1398/04/23  على جعفرى ملک آبادى 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,63 مترمربع مفروزى از پالك 
320- اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رضا کریمى ملک آبادى .

10 - راى شماره 139860302015000297 مورخ 1398/04/23  على نصیرى گله فرزند 
بهمن یار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60,30 مترمربع مفروزى از پالك 
106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى اسداله جعفرى ریزى .
11 - راى شــماره 139860302015000298 مورخ 1398/04/23  غالمرضا شــلتوکى 
ریزى فرزند نصراله نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,80 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شــماره 139860302015000299 مورخ 1398/04/23  شهناز جبارى ریزى 
فرزند حسینعلى نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147,80 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شــماره 139860302015000317 مــورخ 1398/04/25  لیال بیگیان ریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62,54 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015000318 مورخ 1398/04/27  مصطفى طالبى فرزند 
رمضانعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 119,21 مترمربع 
مفروزى از پــالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015000319 مورخ 1398/04/27  ســمیه خدابخشى 
شلمزارى فرزند جانعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,21 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شــماره 139860302015000320 مورخ 1398/04/27  کبرى قاسمى قلعه 
قاسمى فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,40 مترمربع مفروزى 
از پالك 106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
17 - راى شــماره 139860302015000324 مورخ 1398/04/27  محمد مهدى کیانى 
فرزند کیوان نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 49,07 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
18 - راى شماره 139860302015000325 مورخ 1398/04/27  جمشید شلتوکى ریزى 
فرزند رمضانعلى نســبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 45,84 مترمربع 
مفروزى از پــالك 107 - اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان جهت الحاق با پالك 107/3713 .
19 - راى شماره 139860302015000326 مورخ 1398/04/27  مرتضى شلتوکى ریزى 
فرزند رمضانعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 213,70 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
20 - راى شــماره 139860302015000327 مورخ 1398/04/27  فــرج جمالى فرزند 
لطفعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 83,62 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139860302015000328 مورخ 1398/04/27  على عشقى نوگورانى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,21 مترمربع مفروزى از پالك 
329- اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین ظهیرى .
22 - راى شــماره 139860302015000329 مورخ 1398/04/27  فرزاد نقدى دورباطى 
فرزند بختیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,64 مترمربع مفروزى از پالك 
321- اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فتح اله نقدى دورباطى .
23 - راى شماره 139860302015000330 مورخ 1398/04/27  حسین سبکتکین ریزى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225,88 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شماره 139860302015000331 مورخ 1398/04/27  آیت اله کریمى بهجت 
آبادى فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,16 مترمربع مفروزى 
از پالك 373- اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى احمد کریمى .
25 - راى شماره 139860302015000333 مورخ 1398/04/27  محمد حسین کریمى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,73 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139860302015000335 مورخ 1398/04/27  مهدى محمد علیان 
چرمهینى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 433,50 مترمربع مفروزى 
از پالك 379- اصلــى واقع در نصیرآبــاد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمدى .
27 - راى شماره 139860302015000346 مورخ 1398/04/30  زهرا بنائى ریزى فرزند 
مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شــماره 139860302015000436 مورخ 1398/05/12  موقوفه خانم اقدس 
احمدى با تولیت خانم مریم نعمتى چرمهینى و بعد از فوت نامبرده امر تولیت با آستان قدس 
رضوى خواهد بود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240,60 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
29 - راى شماره 139860302015000437 مورخ 1398/05/12  مهرانگیز نجفى فرزند 
حاجى آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179 مترمربع مفروزى از پالك 351- 
اصلى واقع در قریه کله مســیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسینعلى احمدیان باغبادرانى .
30 - راى شــماره 139860302015000438 مورخ 1398/05/12  مهین صالحى فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,43 مترمربع مفروزى از پالك 
635- اصلى واقع در رحمت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اسداله صالحى مورکانى .
31 - راى شــماره 139860302015000439 مورخ 1398/05/12  على کرم اسفندیارى 
دورکى فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,33 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شــماره 139860302015000440 مورخ 1398/05/12  اعظم طغیانى ریزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شــماره 139860302015000441 مورخ 1398/05/12  مهشید قادرى فرزند 

ابراهیم نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 77,09 مترمربع مفروزى از 
پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى ابوالفتح قهرمان جهت الحاق با پالك 107,2025  تاریخ انتشار نوبت اول :  روز 
چهارشنبه مورخ  1398/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  پنجشنبه مورخ   1398/05/31                                   

م الف: 556908  محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/5/249
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23010210- 98/5/9 نظر به اینکه محمد فاضلى فرزند نوراله اعالم نموده سند 
مالکیت بمقدار 14/52 سهم مشاع از 15612 سهم ششدانگ 3627/10 واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان که در دفتر 239 صفحه 68 ثبت و سند بشماره 090585- الف- 32- 89 دارد 
طى استشهادیه شماره 33360- دفترخانه 22 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته  و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این 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 تســلیم خواهد. م الف: 570547 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان /5/381
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23010210- 98/5/9 نظر به اینکه محمد فاضلى فرزند نوراله اعالم نموده سند 
مالکیت بمقدار 14/52 سهم مشاع از 15612 سهم ششدانگ 7 /3627 واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان که در دفتر 239 صفحه 83 ثبت و سند بشماره 090587- الف- 32- 89 دارد 
طى استشهادیه شماره 33360- دفترخانه 22 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این 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 تســلیم خواهد. م الف: 570548 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان /5/382
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23010210- 98/5/9 نظر به اینکه محمد فاضلى فرزند نوراله اعالم نموده سند 
مالکیت بمقدار 14/52 سهم مشاع از 15612 سهم ششدانگ 3627/12 واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان که در دفتر 239 صفحه 77 ثبت و سند بشماره 090590- الف- 32- 89 دارد 
طى استشهادیه شماره 33360- دفترخانه 22 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق 
الذکر مفقود گشته  و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این 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 تســلیم خواهد. م الف: 570551 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان /5/383
حصروراثت 

نازنین دهستانى داراى شناسنامه شماره 572 به شرح دادخواست به کالسه 847/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن احمدیان 
نجف آبادى  بشناســنامه 586 در تاریخ 93/9/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. نازنین دهستانى ش ش 572 ،  (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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

571717/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/386

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان در خصوص 
برخى حاشیه ســازى هاى ایجاد شده در فضاى مجازى 
مبنى بر ثبت عقد آریایى در یکى از دفترخانه هاى رسمى 

ثبت ازدواج اصفهان توضیحاتى را ارائه داد.
على بهبهانى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 234 دفتر 
رسمى ثبت ازدواج در استان اصفهان فعال است، اظهار 

کرد: اغلب این دفاتر تخلفى ندارند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان در خصوص 
برخى تصاویر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر عقد 
آریایى در دفاتر ثبت ازدواج استان اصفهان گفت: در این 
خصوص باید توجه داشت که تنها یک مورد تخلف در این 

زمینه گزارش شده است.  وى ادامه داد: باید توجه داشت 
که مراحل ثبت ازدواج به صورت قانونى انجام شده است 
اما پس از جارى شدن خطبه عقد از کلماتى استفاده شده 
که خارج از تشریفات قانونى بوده و خللى در عقد قانونى 

ایجاد نکرده است.
بهبهانــى با بیــان اینکه ســردفتر دفترى کــه در آن 
واژگان بیــن زوجیــن رد و بدل شــده را شناســایى 
و احضار کردیــم، گفت: او در اظهاراتــش اعالم کرده 
که همــه مراحل ثبــت ازدواج قانونى بــوده و تصاویر 
منتشر شده پس از جارى شــدن صیغه عقد قانونى بوده

 است.

رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى شهر اصفهان با اشاره 
به آغاز ساخت تئاتر شهر اصفهان گفت: در حال انتخاب 
مشاوران متخصص براى طراحى این مجموعه متناسب 

با فضاى چهارباغ عباسى هستیم.
فریده روشن در ارتباط با بازســازى تاالر هنر اصفهان 
اظهار کرد: در ابتدا پنج میلیارد تومان صرفًا در راســتاى 
تغییرات تاالر هنر در نظر گرفته شــده بــود که پس از 
جلسات مختلف نهایتاً سه میلیارد تومان به بازسازى تاالر 
هنر و دو میلیارد دیگر  در راستاى طرح تئاتر شهر اصفهان 

تخصیص داده شد. 
رئیس کمیسیون فرهنگى شــوراى شهر اصفهان بیان 

کرد: در حال حاضر بیشــترین فعالیت انجام شــده به 
بازســازى پالتو و بلک باکس اختصــاص دارد و تقریبًا 
50 درصد احداث و بازســازى چهار پالتو انجام شــده 

است.
وى در ارتباط با موضوع ســاخت تئاتر شهر اصفهان که 
از دو سال پیش به شــکل جدى مطرح شده است، ابراز 
کرد: در حال حاضر در خیابان چهارباغ عباسى  و در محل 
سینماى 22 بهمن سابق در مجموع زمینى به مساحت 
1750  متر مربع در نظر گرفته شده است و در حال انتخاب 
مشاوران متخصص براى طراحى این مجموعه متناسب 

با فضاى چهارباغ هستیم. 

سردفتر ثبت کننده 
عقد آریایى احضار شد 

آغاز ساخت تئاتر شهر 
اصفهان در چهارباغ 

روابط عمومى آبفا برگزیده شد
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
نخستین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى 
صنعت آب و برق موفق شـد با کسـب هفت رتبه اول و 
یک رتبه سـوم به عنوان روابط عمومى برگزیده در بین 
شرکت هاى تابعه وزارت نیرو معرفى شود. در نخستین 
جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى صنعت آب 
و برق، 124 شرکت در 13 بخش حضور پیدا کردند که از 

بین آنها 38 شرکت برگزیده شده اند.

«شهرمن، خانه من» 
از هفته هفتم گذشت

هفتمین هفته از جشـنواره تابسـتانى «شـهرمن، خانه 
من» بـه مناسـبت دهـه والیـت در فالورجـان برگزار 
شـد. این مراسـم در کنار مزار شـهداى گمنام به امامت 
حجت االسالم والمسـلمین قربانى برگزار شد و طى آن 
برنامه هاى متنوعى به اجـرا در آمـد. در بخش دیگرى 
از این برنامه هم سروان عشورى، جانشین کالنترى11 
فالورجـان بـا اهـداى جوایز بـه تجلیـل از کـودکان و 
نونهاالنى که آثار نقاشى، ماکت و... را به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کرده بودند پرداخت.

کشف گوشت هاى غیرمجاز 
با نظارت دقیق بازرسان دامپزشکى، نیم تن گوشت چرخ 
کرده منجمد غیرمجاز در شهرستان آران و بیدگل کشف 
و از چرخه مصرف خارج شد. امیرحسین شفیعیان، رئیس 
شبکه دامپزشکى آران و بیدگل گفت: این محموله  بدون 
برچسب بهداشتى در حال توزیع در مراکز عرضه کشف 

و  توقیف شد.

خبر

رئیس اداره امور تفریحى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: روز جمعه اول 
شــهریورماه (فردا) بیش از 400 نوع بــازى در میدان 

نقش جهان اصفهان در اختیار خانواده ها قرار مى گیرد.
نفیســه گل شــیرازى اظهار کرد: فضاســازي سخت 
افزاري ایــن ویژه برنامه از ســاعت 6 صبــح این روز 
آغاز شــده و بعد از آن به ترتیب ایســتگاه هاي بازي با 
400 نــوع متنــوع در میــدان نقش جهــان چیدمان

 می شــود. وى  افزود: روال این برنامه بر این اســاس 
است که از ساعت 14 چیدمان این بازى ها در دورتادور 
میدان نقش جهان آغاز شده و تا ســاعت 17 ادامه پیدا 
مى کند و خانواده ها از ســاعت 18 مــى توانند از این

بازى ها استفاده کنند.
وى تصریح کرد: کودکان دو ساله تا شهروندان ارشد و 
حتى 90 ساله مى توانند از این فرصت براى بازى استفاده 
کنند. ضمن اینکه اکثر بازى ها خانوادگى است یعنى پدر 
و مادر و فرزند مى توانند با یکدیگر بازى کنند ولى تعدادى 
از بازى ها هم به گروه هاى سنى خاص دو تا شش سال 

تعلق دارد.
گل شــیرازى گفت: براى شــرکت در این برنامه هیچ 
پیش شــرط ثبت نامى وجود ندارد و هر خانواده اى که 
در یکم شهریورماه از ســاعت 18 در میدان نقش جهان 
حضور یابد مى تواند در بازى هاى مختلف شرکت کرده 

و استفاده کند.
وى خاطرنشــان کرد: حــدود 80 درصــد برنامه حول 
محور بازى هاى اداره تفریــح و بخش ورزش همگانى 
شــامل تنیس روى میز و فوتبال دســتى و همچنین 
اجراى بــازى چوگان بــوده که از هرکدام شــش میز 
تنیس و شــش فوتبال دســتى وجود دارد که در میدان 
قــرار داده شــده و ضمــن آن  اَبَروالیبال هــم برگزار 

مى شود.

نقش جهان، فردا 
میدان بازى مى شود

انتشار ویدیویى که خبرگزارى اصولگراى «فارس» آن 
را «جدیدترین مدل فشن شو در اصفهان» و «مصداق 
کــودك آزارى» خوانده اســت، باعث اعتــراض این 
خبرگزارى و واکنش خبرگزارى «تسنیم» شد. «فارس» 
نوشــت: در یکى از کلیپ هاى منتشر شــده در فضاى 
مجازى که گفته مى شــود در اصفهــان تصویربردارى 
شده، کودکانى که به نظر نمى رسد بیشتر از ده سال داشته 
باشــند، مقابل مردان و زنانى که احتماًال برخى از آنها 
والدینشان هستند مشابه مدل ها با پوشیدن لباس هاى 
خاص مسیرى را به صورت رفت و برگشتى طى مى کنند. 
اتفاقى که ظاهراً مسبوق به سابقه هم هست و در برخى 
نقاط دیگر کشور از جمله تیر ماه امسال در یزد نیز رخ داده 
است. بررسى هاى «فارس» نشان مى دهد مؤسسه اى 
که در اصفهان اقدام به برگزارى این فشن شو کرده خود 
را تابع قوانین جمهورى اسالمى ایران و زیرنظر کانون 
آگهى و تبلیغات معرفى کرده اســت. این در حالى است 
که کانال تلگرام این مجموعه نیــز براى جذب بازیگر 
خردسال یا بزرگسال براى تیزرهاى تبلیغاتى برندهاى 
معتبر تجارى کشور نیز فعال است و به صورت گسترده 

اقدام به انتشار آگهى و تبلیغات جذب داشته است.
محمدعلى جعفرى، معاون هنرى و ســینمایى فرهنگ 
و ارشاد اســالمى در همین رابطه در گفتگو با «فارس» 
اظهار کرد: مؤسسه خانه مد مى تواند از ارشاد مجوز بگیرد 
اما برگزارى فشن شــو یک رویداد محسوب مى شود و 
براى هر رویــداد نیاز به مجوز جداگانه اســت. جعفرى 
اضافه کرد: ســازوکار ســختگیرانه اى دارد و به راحتى 
موافقت نمى شود. وى با بیان اینکه اخیراً مجوزى صادر 
نشده و هر مراسمى برگزار شده غیرقانونى است، عنوان 
کرد: اگر مجوز هم گرفته شــود اینطور نیست که به هر 

شکلى بخواهند برگزار کنند یعنى حتى اگر کودکان هم 
مدل نبوده باشد باید قوانین رعایت شود.

مجتبى ناجى، معاون امور اجتماعى بهزیســتى استان 
اصفهان هم با اشاره به این موضوع به خبرنگار «فارس» 
گفت: استفاده از کودکان براى مقاصد تجارى تبلیغى و 
بازاریابى مصداقى از کودك آزارى محســوب مى شود. 
ناجى اضافه کرد: کودك آزارى نیاز به شکایت خصوصى 
ندارد و مدعى العموم مى تواند ورود کند و همکاران ما در 
اورژانس اجتماعى نیز در صورت اطالع مداخله مى کنند؛ 
قاضى از مشاوره گرفته تا سلب حضانت والدین مى تواند 

حکم صادر کند.
وى با بیان اینکه رضایت والدین نســبت به استفاده از 
کودکشــان تأثیرى در اصل تخلف ندارد تصریح کرد: 
اتفاقًا کودك آزارى معموًال به وســیله نزدیکان کودك 
اتفاق مى افتد، قانونگذار این اجــازه را داده در صورتى 
که والدین حقوق کودك را زیرپا بگذارند با آنها برخورد

 شود.
در همین حال دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان هم در گفتگو با دیگر خبرگزارى اصولگرا 
با اشاره به برگزارى فشن شو کودکان اظهار کرد: گزارش 
تخلف این برنامه به دســتگاه قضایى ارسال شده است 
تا متولى اصلى آن مشــخص شــود. حجت االسالم و 
المســلمین احمد عبداللهى نژاد در گفتگو با «تسنیم» 
افزود: با توجه به اینکه این  برنامه بدون مجوز رســمى 
برگزار شــده اســت، نهادهاى ذیربط در حال بررسى 

گزارش تخلف و متولى اصلى آن هستند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
گفت: در گذشته گزارش فشــن شو کودکان ارائه نشده 
و براى نخستین بار اســت که چنین موضوعى گزارش 

شده است.

واکنش 2 خبرگزارى اصولگرا به انتشار یک ویدیو در فضاى مجازى

فشن شو جنجالى در اصفهان
مانى مهدوى
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالك که در سه ماهه  اول ســال 1398  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده و یا طبق 
آراء هیات نظارت ثبت اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی 

می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان

3060- ســتاد اجرائــى فرمــان حضــرت امــام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 ششــدانگ یکباب کارگاه پالك شــماره 3060 واقع در 
بخش دو ثبت اصفهان به مســاحت 94/19متر مربع بموجب دادنامه شماره 

9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.
3062- ســتاد اجرائــى فرمــان حضــرت امــام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 
3062 واقع در بخش دو ثبت اصفهان به مســاحت 877/30 مترمربع بموجب 
دادنامه شــماره 9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 

قانون اساسى.
3063و3064- ســتاد اجرائى فرمــان حضرت امام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 3063 و 3064 واقع 
در بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 536/3متر مربع بموجب دادنامه شماره 

9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

4814- آقاى جواد احمدى خواه فرزند مرتضى نســبت به چهاردانگ و خانم 
فاطمه عامرى امینه فرزند اصغر نســبت به دودانگ از ششدانگ یکباب خانه 

پالك شــماره 4814 اصلى واقع در بخش ســه ثبت اصفهان به مســاحت 
78/82متر مربع.

7937- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملــى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا ســید ابوالحسن مهدوى دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
حجره فوقانى پالك شماره 7937 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 
14/17متر مربع بموجب نظریه شــماره 2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 

2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7938- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره فوقانى پالك شماره 
7938 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 17/34متر مربع بموجب 
نظریه شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7951- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب تیمچه 
پالك شماره 7951 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 178/83متر 
مربع بموجب نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال 

اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
7972- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب انبار پالك شماره 7972 واقع 
در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 24/71متر مربع بموجب نظریه شماره 
2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب 

و اراضى موقوفه.
7995- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 7995 

واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 17/78متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8008- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8008 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 12/12متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8009- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8009 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 6/7متر مربع بموجب نظریه شماره 
2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب 

و اراضى موقوفه.
8029- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8029 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 57/68متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
8039- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناسه ملى 14000641302 به تولیت 
آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 8039 
واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 25/79متر مربع بموجب نظریه 
شــماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش 

رقبات، آب و اراضى موقوفه.
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

2524- منصور و عباس و ناصر و خواتون و پروانه و مهرى و طاهره و فاطمه و 
طیبه همگى میرزائى فرزندان محمد نسبت به نوزده-سى ام حبه مشاع به قانون 
ارث و علیرضا حسینى دباغى فرد و محمدرضا حسینى فرد و غالمرضا حسینى 
دباغى فرد و زهرا دباغى فرد و حمدرضا حسینى دباغى فرد فرزندان حسن نسبت 
به یک حبه و هشت-سى ام حبه مشاع به قانون ارث از 72حبه ششدانگ یکباب 

خانه پالك شماره 2524 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح ردیف (الف 
)نود روز و نسبت به ردیف ( ب) سی روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی 
ارسال و ظرف یک ماه دادخواســت واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی 
دادگاه را مشــعر به جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات 
و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بــال اثر و مطابق ماده 16 و 
تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت 
مجلس قید می گردد . این آگهی نسبت به ردیف (( الف)) در دو نوبت به فاصله 
سی روز و نســبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و 

منتشر می گردد.. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/31 

م الف:537727   
امیر حسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

وامالك  مرکزى اصفهان 
4/381 /

 آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398

شنا یکى از بهترین و مفرح بخش ترین ورزش ها به ویژه در فصول 
گرم سال است. هرچند این ورزش لذت بخش است اما همیشه یک 

نگرانى بابت آلودگى احتمالى آب استخرها وجود دارد.
دکتر على حبیبى، پزشک پوست و موى زیبایى در این خصوص گفت: 
محیط استخر به دلیل فراهم بودن رطوبت و گرما، محیطى مناسب 
براى رشد و کشــت باکترى ها و قارچ هاســت بنابراین باید مطابق 
دستورالعمل هاى اداره بهداشت محیط وزارت بهداشت، مرتباً تمامى 
سطوح استخر مانند کف زمین و دیوارها و... توسط بانیان این مرکز 

گندزدایى و ضد عفونى شود.
وى افزود: بســیارى از بیمارى هاى جلدى عفونى از طریق تماس 
مستقیم منتقل مى شوند بنابراین با کنترل بهداشت سطوح از انتقال 
آنها پیشگیرى مى شود؛ به عبارت بهتر امکان انتقال بیمارى (از فرد 
بیمار به فرد سالم) از طریق آب استخر احتمال بسیار کمترى در قیاس 
با سطوح محل نشستن در اطراف استخر و سونا ( بخار) و جکوزى ( 
حوضچه آب گرم ) و امثال آن دارد؛ این انتقال بیمارى شامل انتقال 

انواع عفونت ها و بیمارى ها نمى شود.

وى در پاسخ به اینکه آیا تمامى بیمارى هاى پوستى مسرى و قابل 
انتقال هســتند؟ اظهار کرد: برخى از بیمارى هاى پوستى مانند 

پسوریازیس مسرى نبوده و قابل انتقال نیستند. هرچند ممکن 
است نماى ظاهرى پوست بیماران مبتال به این بیمارى این 
شــبهه را ایجاد کند. همچنین امکان انتقال بیمارى اى مانند 

زگیل نیز به صورت فرد به فرد و در تماس مســتقیم بوده و احتمال 
انتقال آن از طریق آب اســتخر بســیار نامحتمل و بعید است. وى 
خاطرنشان کرد: رطوبت محیط و دماى سونا و جکوزى بیمارى هاى 
جلدى غیر مسرى را تشدید و بدتر مى کند بنابراین توصیه نمى شود 
که این افراد به دلیل اینکه بیمارى شان مســرى نیست به استخر 

مراجعه کنند.
به گفته وى، بهتر است زمانى که افراد پوست شان به هر علتى (بخیه، 
خراشیدگى، سوختگى و...) قرمز و ملتهب است یا ترشح و چرك دارند، 
ضمن مراجعه به پزشک و رعایت درمان تجویزى، از حضور در اماکن 

عمومى تا زمان بهبودى کامل و تأیید پزشک خوددارى کنند.
حبیبى عنوان کرد: ماساژ از دیگر خدماتى است که در برخى استخرها 

ارائه مى شود. در صورتى که ماساژور بهداشت محیط و وسایل( تخت، 
ملحفه، حوله و...) را رعایت نکند، این امر مى تواند زمینه ساز انتقال 
عفونت از مراجعه کننده قبلى که احیانًا دچار بیمارى جلدى مسرى 
است، به فرد بعدى شود. هرچند اگر شــخص ماساژور هم بیمارى 
پوستى عفونى قابل انتقال داشته باشد، مى تواند خدمات گیرنده را در 

معرض خطر قرار دهد.
وى تصریح کرد: البته هر تماس پوستى میان فرد بیمار و فرد سالم، 
الزامًا منجر به انتقال قطعى عفونت نمى شــود. فقط ریسک انتقال 
عفونت وجود دارد که به شرایط جلدى و سیســتم ایمنى بدن افراد 

وابسته اســت اما نباید هیچگاه حتى احتمال کم انتقال را 
نادیده بگیریم. لذا رعایت بهداشت فردى الزامى است.

وى در پایان گفت: قطعاً بهداشت اماکن عمومى همانند استخر صرفًا 
محدود به انتقال بیمارى هاى پوستى نیستند و احتمال انتقال عفونت 
و درگیرى ســایر بخش ها و ارگان هاى بدن همانند مخاط چشم و 
گوش و بینى (سینوس ها) و دستگاه گوارشى و ادرارى نیز وجود دارد. 
در این بین عالوه بر آگاهى فردى، ضــرورت رعایت دقیق ضوابط 
بهداشت محیط توسط مجریان مراکز تفریحى همانند استخرها نیز 

احساس مى شود.

میوه هاى آبدار تابســتانه با قند فراوانى که دارند، بعد از 
یک روز گرم و خســته کننده مى توانند شــما را سرحال 
کنند. اما اگر به فکر تناسب اندامتان و نگران عقربه هاى 
ترازو باشید، ممکن است هوس خوردن چند دانه زردآلو 
یا گاز زدن یک قاچ هندوانــه را نادیده بگیرید و جایى را 
براى میوه هاى آبدار تابستانه در رژیم غذایى روزانه تان 

باز نکنید.
اگر به خاطر نگرانى از چاق شــدن از خــوردن هندوانه 
مى گذرید، این چند خط را بخوانید. ما مى  خواهیم به این 

نگرانى بى مورد پایان دهیم و خیالتان را راحت کنیم.
هندوانه با تمام شیرینى اش، یک میوه کم کالرى است. با 
خوردن هر فنجان از این میوه کمتر از 50کالرى به بدنتان 
مى رســد و چربى ناچیز این میوه، مى تواند آن را به یکى 

از اعضاى ثابت یک رژیم غذایى کم چرب تبدیل کند.
آنچه با خوردن هندوانه به بدنتان مى رســد، نه کالرى 

باالست و نه چربى زیاد. 
این میــوه یکى از 

ین  ب تر آ پر

میوه هایى است که مى توانید در یک روز گرم میل کنید و 
با کمکش بدنتان را از کم آبى و عوارض آن نجات دهید. 
همین آب فــراوان وقتى با فیبر بــاالى هندوانه همراه 
مى شود، آن را به یک میان وعده سیرکننده تبدیل مى کند 

و مانع پرخورى و ریزه خوارى مى شود.
در هر فنجان هندوانه، تنهــا 11گرم کربوهیدرات وجود 
دارد و به همین دلیل با وجود شیرین بودنش، زمینه را براى 
باالرفتن قندخون آدم هاى سالم فراهم نمى کند. یادتان 
نرود کــه کربوهیدرات ها هم درســت مانند مواد قندى 
مى توانند قندخون شــما را باال ببرند. هندوانه میوه اى 
است که اغلب آدم هاى سالم بدون هیچ نگرانى مى توانند 

سراغش بروند.
پس اگر به این میوه حساســیت ندارید، با دیابت نوع2 
درگیر نیســتید و خطــر باالرفتن قند بــاردارى هم در 
کمین تان ننشسته، روز پرکارتان را با یک برش هندوانه 
تمام کنید. هندوانه با پتاســیم فراوانــى که دارد به 
سالمت قلب شما کمک مى کند. این میوه 
میزان کلسیم خونتان را تنظیم کرده، 
فشــارخون را تعدیل مى کند و با 
ویتامین A و منیزیم فراوانى 
کــه دارد، زمینــه را براى 
ســالم ماندن عضالت و 
اســتخوان هایتان 
فــــــراهم 

مى کند.

ناخن هاى ما درباره وضعیت سالمتى ما حرف هاى زیادى براى 
گفتن دارند. بیمارى ها و مشکالت مختلفى، از اضطراب گرفته تا 
بیمارى هاى کلیه و تیروئید، مى توانند باعث تغییر شکل ناخن ها 
شوند. یکى از این تغییرات که رایج هم هست، ظاهر شدن خطوط 
عمودى یا افقى روى ناخن هاست. در بیشتر موارد، ظاهر شدن این 
خط ها مسئله نگران کننده اى نیست اما گاهى هم این خط ها نشانه 
مشکلى جدى هستند. در ادامه مى خواهیم ببینیم علت خط خطى 

شدن ناخن ها چیست و چطور باید این مشکل را برطرف کرد.
ناخن ها از سلول هاى پوستى زنده تشکیل مى شوند. بنابراین بروز 
یک مشکل پوستى مثل اگزما ممکن است باعث به وجود آمدن شیار 
روى ناخن ها شوند. اگر بدن دچار کمبود پروتئین، کلسیم، زینک، 
یا ویتامین A باشد، ممکن است این کمبود به صورت شیار روى 

ناخن هاى دست بروز پیدا کند.
خطوط عمودى روى ناخن

خطوط عمودى از نوك ناخن شروع مى شوند و به سمت پایین، تا 
کوتیکول ناخن ادامه پیدا مى کنند.

در اغلب موارد شیارهاى عمودى جزئى اى روى ناخن هاى افراد 
مســن تر به وجود مى آید که احتماًال علت آن کم شدن سرعت 
تکثیر و تقسیم سلولى به دلیل باال رفتن سن است. در این فرآیند 
سلول هاى پوستى جدیدى که زیر سطح پوست تولید شده اند باال 
مى آیند تا جایگزین ســلول هاى مرده اى شوند که از سطح جدا 
مى شوند. اگر نشــانه هاى دیگرى هم مثل تغییر در رنگ یا بافت 
ناخن ها وجود داشته باشد، ممکن است علت آن وجود یک بیمارى یا 
مشکل باشد. بیمارى تراکیونشیا یا دیستروفى بیست ناخن (مجموع 
ناخن هاى دست و پا) ممکن است عالوه بر به وجود آوردن شیار 
روى ناخن ها، باعث تغییر رنگ ناخن ها  و یا سفت یا شکننده شدن 
آنها شود. کم خونى ناشى از فقر آهن هم مى تواند باعث ظاهر شدن 
خطوط عمودى روى ناخن ها شود و به ناخن ها شکلى فرورفته یا 

قاشق مانند دهد.
خطوط افقى روى ناخن

خطوط عمیق افقى که به آنها خطوط بیو هم گفته مى شود، اغلب 
نشانه بیمارى یا مشکل جدى اى هســتند. ممکن است تا زمانى 
که مشکل اصلى برطرف نشود، این شــیارها جلوى رشد ناخن را 
بگیرند. بیمارى حاد کلیوى هم ممکن اســت عامل ظاهر شدن 
خطوط افقى روى ناخن باشــد. به عالوه، اگر این شیارهاى افقى 
روى هر 20 ناخن دست و پا ظاهر شده باشند، این مسئله مى تواند 
نشانه یکى از مشکالت زیر باشد: اوریون، بیمارى تیروئید، دیابت و 
سفلیس. شیمى درمانى هم ممکن است باعث ظاهر شدن خطوط 

افقى روى ناخن ها شود.
وارد شدن ضربه به ناخن ها مى تواند باعث به وجود آمدن نقاط قرمز 
یا قهوه اى رنگى در زیر ناخن ها شود. با این حال، اگر بدون اینکه 
هیچ ضربه اى به ناخن هایتان وارد شده باشد، زیر آنها لکه قهوه اى 
تیره، سیاه یا قرمزى ظاهر شده، این مسئله مى تواند نشانه مشکل 
جدى اى مثل اندوکاردیت (التهاب درون  شــامه قلب) یا مالنوم 

(نوعى سرطان پوست) باشد.

علت خط خطى شدن ناخن 
چیست؟ استخر رفتن

 براى چه کسانى ممنوع است؟

اگر دیابت ندارید با خیال راحت هندوانه بخورید 
دانشمندان بخش جدیدى از بدن انسان را کشف کرده اند که در احساس درد 
دخالت دارد. آنها امیدوارند با کمک این کشف جدید بتوانند داروهاى مسکن 

جدیدترى بسازند.
به گفته محققان سلول هاى مخصوصى دور سلول هاى عصبى احساس درد 
وجود دارند تا بخش بیرونى پوست انسان کشیده مى شوند و به حس درد در 

بدن منجر مى شوند.
این کشــف نشــان دهنده وجود عضو جدیدى در وراى احساس درد است. 
پروفســور «پاتریک ارنفورس» یکى از مؤلفان ارشد این پژوهش در انستیتو 
کارولینسکا سوئد مى گوید: اکنون سئوال اصلى اینجاست که آیا این سلول ها 
به طور واقعى دلیل نوع خاصى از اختالالت مربوط به درد هاى مزمن هستند 

یا خیر.
تحقیقات نشان داد سلول هاى مذکور شکلى شبیه اختاپوس دارند. دانشمندان 
پس از بررسى بافت ها، مجموعه اى از سلول ها را کشف کردند که زیر الیه 
خارجى پوست  قرار دارند. اما این سلول هاى امتداد یافته و انتهاى سلول هاى 
عصبى احساس درد را در بر مى گیرند. به این ترتیب حس درد به الیه خارجى 

پوست منتقل مى شود.
دانشمندان از این کشف بسیار متعجب هستند زیرا تا مدتها تصور مى شد بخش 

انتهایى سلول هاى عصبى در پوست هیچ پوششى ندارد.  وا
 مى
ن ر
تعدی
 و م
، زم
ماند
ســت

تمام کنید. هندوانه با پتاســیم فراوباالست و نه چربى زیاد.  زی چربى و ب
این میــوه یکى از 

ین  ب تر آ پر

راو یم پ ب وا ی م م
سالمت قلب شما کمکم
میزانکلسیم خونتان
فشــارخون را ت
A ویتامینA
کــه دارد،
ســالم م
اس

راز احساس درد در بدن کشف شد

افتادن جسم خارجى داخل چشم مى تواند در برگیرنده موارد متعددى همچون 
گرد و خاك یا تراشه ریز جامد دیگر باشد. بیشتر اوقات، اشیاى خارجى بى خطر 
هستند و به راحتى از چشم در مى آیند. اجسام خارجى و باقیمانده آنها در چشم 
معموًال بر روى قرنیه و ملتحمه اثر مى گذارند. قرنیه الیه شــفافى است که از 
عنبیه و مردمک چشــم محافظت مى کند. ملتحمه نیز الیه نازکى است که 

بخش داخلى پلک چشم و بخش سفید چشم را مى پوشاند.
وجود یک ذره کوچک در چشم بســیار دردناك خواهد بود. هر فردى که درد 
چشم شدید دارد یا بخاطر ورود این شىء خارجى دچار تغییر بینایى شده است 
باید با پزشک خود مشورت کند. اگر شىء وارد شده به چشم با سرعت باالیى 

وارد شده یا بسیار بزرگ است، فرد باید با اورژانس تماس بگیرد.

افتادن جسم خارجى داخل چشم
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مواد خوراکى تقویت کننده سالمت مواد خوراکى تقویت کننده سالمت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکبـــــد را بشناسید گریــپ فروت بــا کاهــش التهاب و ـ

محافظت از سلول ها مى تواند از کبد 
حفاظت نماید. گریــپ فروت موجب 
کاهش میزان چربى در کبد شده و شمار 
آنزیم هاى موردنیاز براى ســوزاندن 

چربى را افزایش مى دهد.

این دو میوه حاوى آنتى اکســیدان هاى 
موسوم به آنتوســیانین ها هســتند. این

آنتى اکســیدان ها مســئول رنگ بوده و 
فواید زیــادى براى ســالمت دارند. انواع 
آنتى اکســیدان هــاى موجــود در انواع 
توت ها موجب کاهش روند پیشرفت بافت 

زخم شده در کبد مى شوند.

به دلیل وجود ترکیب گیاهى موســوم 
به رزوراترول در انگــور، این میوه براى 
کبد مفید اســت. مى تواند به شــکل 
مؤثرى موجب کاهش التهاب شــده، از 
آسیب به کبد پیشــگیرى کند و میزان 
آنتى اکســیدان هاى موجود در کبد را 

افزایش دهد.

آب چغنــدر مملــو از نیتــرات هــا و 
آنتــى اکســیدان هــاى موســوم به

 بتاالین هاســت. در کاهش آســیب 
اکسایشى و التهاب در کبد مفید است. 
این ترکیبات در افرایــش آنزیم هاى 

طبیعى سم زداکننده مفید هستند.
سبزیجات چلیپایى نظیر کلم بروکلى، کلم 
بروکســل و برگ خردل سرشــار از فیبر و 
ترکیبات گیاهى سودمند هستند. مطالعات 
نشان مى دهد عصاره کلم بروکسل و کلم 
بروکلى مى تواند موجــب افزایش میزان 
آنزیم هاى سم زدا در بدن شده و در مقابل 

آسیب به کبد از آن محافظت نماید.

این مغزیجات سرشــار از چربى ها، آنتى 
اکســیدان ها، ویتامیــن E و ترکیبات 
گیاهى مفیدى هســتند و از اینرو از کبد 
به خوبى محافظت مــى نمایند. محققان 
دریافته انــد مصرف مغزیجــات آجیلى 
موجب بهبود میــزان آنزیم هاى کبدى 

مى شود. 

ماهى هاى چرب نظیر ســالمون، خال مخالى و 
ساردینز سرشار از اسیدهاى چرب اُمگا3 هستند که 
موجب کاهش التهاب مى شوند.اسیدهاى چرب 
امگا3 به پیشگیرى از انباشت چربى در کبد 
کمک کرده، میزان آنزیم ها را در ســطح 
نرمال نگه مى دارند، با التهــاب مقابله کرده و 

موجب بهبود مقاومت انسولین مى شوند.

مصــرف روزانه یــک قاشــق چایخورى 
روغن زیتون مى توانــد موجب بهبود میزان

 آنزیم هاى کبــدى و چربى در کبد شــود. 
همچنین میزان پروتئیــن مرتبط با تأثیرات 
متابولیکى مثبت را افزایش مــى دهد. این 
روغن به کاهش انباشت چربى و بهبود جریان 

خون در کبد نیز کمک مى کند.
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 ماست میوه اى

 گرانوالى شکرى

CEREAL BARS
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 اسموتى با مقدار زیادى میوه

 اگر مى خواهید اسموتى 
سالمى درست کنید این 
نوشیدنى را  با مقدار کمى 
از میوه ها، ســبزیجات و 
منابع پروتئین آماده کنید.

 در واقــع آب میوه ها 
بمب هاى غیر ضرورى 

و واقعى قند هستند.

تمام چربى هاى موجود در محصول نهایى 
تغییر مى کنند و / یا به شدت گرم مى شوند 
- این روش ها هرگز با کیفیت باال نیستند، 
بنابراین فقط کالرى خالى را فراهم مى کنند.

ماســت صنعتــى حاوى 
مقادیر زیادى قند پنهان 

است.

نان گندم کامل شما را به مدت طوالنى 
تر از نان سفید ســیر مى کند. مارگارین 

یک محصول بسیار فرآورى شده است.
سوسیس پروتئین کم و چربى زیاد دارد.

محتواى قند بسیار زیاد 
اســت و محتواى کل 
گندم بسیار ناچیز است.

 اسمموتى
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