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قدبلندها مراقب سالمت خود باشندروابط پیش از ازدواج زیر ذره بین رفت«قندپهلو» بین المللى مى شودباید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم رؤیاهاى سپاهان و ذوب آهن در ایستگاه دوم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا مرد ها 
زودتر 

مى میرند؟

پشت پرده زمزمه تغییر خط مرزى اصفهان 
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هیچ مؤسسه  مدلینگى
 در اصفهان مجوز ندارد

ماجراى جنجالى مجسمه ها 
در ایران ادامه دارد

تعهدات سایپا انجام نشده 
ثبت نام جدید

 انجـــام مى شود!

5

ویترین ملى 
پوشاك در اصفهان 

برپا مى شود

سیگار کشیدن یکى از مواردى است که مى تواند تأثیر 
بسیار بدى بر سالمت بدن داشته باشد؛ مردان بیشتر از 

زنان به این گزینه روى مى آورند. حدود 40 درصد از مردان 
در سرتاسر جهان سیگارى هستند. این در حالى است که 

تنها 9 درصد از زنان سیگار مى کشند؛ هیچ رمز و رازى در...

رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب گفت: ویترین 
ملى پوشــاك در اصفهان مى تواند پاسخگوى 

بسیارى از مشکالت در زمینه پوشاك باشد.
لیــال لنــدى اصفهانــى، در گفتگــو بــا 
«ایمنــا» در خصــوص نشســت تخصصــى 
طراحــان لبــاس کــه پیــش از ظهــر دیروز 
(6 شــهریور ماه) در ســالن کنفرانس کتابخانه 
مرکزى اصفهان برگزار شــد، گفــت: طراحان 
برگزیده شــهر اصفهان براى نخســتین بار با 
همکارى شهردارى و استاندارى اصفهان، اداره 
ارشاد و دانشــگاه هاى علمى کاربردى گردهم 

آمدند و در این نشست... 
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دلیل التهاب در بازار مرغ اصفهاندلیل التهاب در بازار مرغ اصفهان
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان تشریح کردرئیس سازمان جهاد کشاورزى استان تشریح کرد

3

نماینده شاهین شهر مى گوید، هدف رسیدن به دریاچه سد زاینده رود است و دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان 
از درخواست وزارت کشور از استاندار براى همراهى با این طرح گفته است

روایت زندگى «بى بى مریم» 
به 120 قسمت سریال نیاز دارد

منصوریــــان در جمع 
مربیان نخبه جهان

ســرمربى ذوب آهن براى دومین بار به اجالس مربیان نخبه آسیا و 
جهان دعوت شد. دو سال قبل علیرضا منصوریان و برانکو ایوانکوویچ 
به کنفرانس مربیان نخبه آســیا و جهان در چین دعوت شــدند که 
امسال هم این اتفاق مهم براى ســرمربى ذوب آهن رخ داده است. 

منصوریان در سال 2017 بدون همراهى ...
6
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در صفحه6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کابل هاى 
خطوط تلفن اورژانس 

به سرقت رفت!

یک اتفاق عجیب در شاهین شهر

پناهیان: باید به سمت قدرت و  ثروت برویــم
دیدگاه هاى متفاوت واعظ مشهور درباره کسب مال

2

پاداش عجیب مرد سال!پاداش عجیب مرد سال!

آدرس: اصفهان، خیابان کاوه، کیلومتر 5 بزرگراه معلم روبروى شهرك سیمرغ، مؤسسه آموزش عالى سپهر اصفهان
sepehr.ac.ir :آدرس سایت
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ســرمربى
جهان دعو

به کنفرانس
امسال هم
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به گزارش «آنا»، چالش عدم تحویل خودرو به خریداران 
خودروســازى ســایپا در حالى ادامه دارد که پیش فروش 
خودرو در سایت این شرکت در حال انجام است. در واقع از 
یک طرف خودروهاى تعهد شده تحویل داده نمى شود و 
از طرفى شرکت در حال پیش فروش خودرو است و حتى 

فروش فورى نقدى در سایت انجام مى شود.
یک مدیر باسابقه سایپا گفته که هم اکنون بیش از 200 هزار 
دستگاه تعهد انجام نشده در شرایطى که تأمین قطعات با 
دشوارى انجام مى شــود، وجود دارد. در عین حال سایپا با 

ثبت نام خودرو در حال افزایش تعهدات خود است.
این منبع مطلع در عین حال تأکید کرد که ســایپا باوجود 

ثبت نام فروش نقدى در سال گذشته، هنوز خودروى قابل 
تحویل در اســفند ماه 97 را تحویل خریداران نداده است؛ 
چطور مردم باز هم در سایت براى خرید نقدى پیش فروش 
اقدام مى کنند؟ جالب تر اینکه معمــوًال در فروش فورى 
تحویل 60 روزه اعالم مى کنند اما در حقیقت منظور 60 روز 
کارى است  و معموًال در بهترین حالت تا چهار ماه به دلیل 
تعطیلى هاى پیاپى در کشور به طول مى انجامد! و بازهم 

تحویل خریداران نمى شود.
این مدیر باسابقه رســماً اعالم کرد که مردم فعًال از خرید 
خودرو از ســایپا خوددارى کنند تا تعهدات گذشته انجام

 شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلســه هیئت دولت گفت: وظیفه ما به عنوان دولت، 

شعار نیست کار است. 
به گــزارش «انتخاب»، رئیس جمهور افزود: شــعار در 
کشــور مســئول زیاد دارد و در حال اضافه شدن است. 
رئیس جمهور گفت: متأســفانه بعضًا افــکار نامتعادلى 
مطرح مى شــود که یا باید از خارج و یا از داخل کشــور 
چشم پوشى کنیم در حالى که معتقدیم از همه توان خود 

در عرصه هاى مختلف استفاده کنیم.
حجت االســالم روحانى اظهار کــرد: ایــران با همه 
کشورهاى جهان جز آنهایى که به دنبال دشمنى هستند، 

تعامل و مشارکت دارد. اینکه صادرات کشورمان افزایش 
یافته و در علم و فناورى رشــد کــرده  و تعامل خوبى با 
جهان داریم و جوانان کشورمان در دانشگاه هاى خارجى 
مشغول تحصیل هستند همه به معناى تعامل و همکارى 
با جهان است. وى تصریح کرد: باید با دنیا حرف بزنیم و 
تعامل داشته باشیم، اما بدیهى است که باید توجه اصلى 
به ظرفیت هاى داخلى باشد، چرا که همه اقتدار ما از داخل 

کشور نشأت مى گیرد.
روحانى با بیان اینکه وظیفه دولت سر دادن شعار نیست، 
 گفت: وظیفه اصلى دولت کار و تالش و خدمت به مردم 

است و باید این اقدامات را به مردم گزارش دهیم.

تعهدات سایپا انجام نشده 
ثبت نام جدید انجام مى شود!

باید با دنیا حرف بزنیم و 
تعامل داشته باشیم

دولت باعث تعطیلى 
«دورهمى» شد؟!

نماینده قوه مجریه در شوراى   افکارنیوز|
نظارت بر صداوســیما هرگونه اعمال فشــار از 
سوى دولت براى توقف پخش برنامه تلویزیونى 
«دورهمى» را رد کرد. حسام الدین آشنا در پاسخ به 
پرسشى درباره طرح ادعاهایى مبنى بر اینکه توقیف 
و پخش نشدن برنامه تلویزیونى«دورهمى» به دلیل 
فشارهاى دولت بوده است، اظهار کرد: دولت هیچ 

مانعى براى پخش هیچ برنامه اى ایجاد نمى کند.

وضعیت پرونده
 2 سلبریتى

  ایسنا| دادستان تهران در جمع خبرنگاران 
درباره ممنوع الخروجى پگاه آهنگرانى بازیگر سینما 
گفت: این فرد به دالیل اتهام امنیتى و جرم عمومى 
ممنوع الخروج شده اســت. على القاصى درباره 
آخرین وضعیــت پرونده مهناز افشــار هم گفت: 
این فرد خارج از کشور اســت و چند شاکى دارد و 
پرونده اش براساس شــکایت شکات مفتوح و در 
حال رسیدگى است و هنوز تصمیمى در مورد آن 

گرفته نشده است.

زمان فراخوان استخدام در 
آموزش و پرورش

  فارس| معــاون برنامه ریزى و توســعه 
وزارت آموزش وپــرورش گفــت: بــراى آزمون 
استخدامى امسال مجوز اســتخدام 18 هزار و 39 
نفر را داریم که اعالم فراخوان آن از اواخر مرداد به 
اواخر شهریور موکول شد. على اللهیار ترکمن گفت: 
خوشبختانه مجوزهاى ما تأیید و 12 هزار نفر ماده 
28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، 2000 نفر سهمیه 
مختص استان سیستان و بلوچستان و 4039 نفر 
هم مجوزهاى استفاده نشده سال قبل در دفترچه 
درج شده و عالقه مندان به حرفه معلمى مى توانند 

انتخاب و بر اساس شرایط در آزمون شرکت کنند.

آتش سوزى ارسباران 
عمدى بود

  فارس| فرمانــده یــگان حفاظــت 
محیط زیســت با تأکید بر اینکه آتش سوزى اخیر 
جنگل  ارسباران عمدى بوده است، گفت: تاکنون 
شخصى دراین باره دستگیر نشده است. سرهنگ 
جمشید محبت خانى گفت: براساس برآوردهاى 
انجام شــده و گزارش هاى واصله به این سازمان 
وسعت آتش ســوزى اخیر جنگل  ارسباران حدود 
750 هکتار بوده است. وى خاطر نشان کرد: این 

آتش سوزى چند مظنون دارد.

انعام، نه پول زور!
  تابناك | بر اساس گفته هاى سخنگوى 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، متصدیان 
جایگاه هاى بنزین که بــراى افراد بنزین مى زنند 
طبق قانون نباید مبلغــى را مطالبه کنند، اما افراد 
مى توانند بابت دریافت این خدمــت به آنها انعام 
دهند. فاطمه کاهى اظهار کرد: اگر مشترى رضایت 
داشــته باشــد مى تواند هر مبلغى را که خودش 
تمایل دارد به متصدیــان جایگاه ها بدهد در غیر 
این صورت هیچ اجبارى براى انجام این کار نیست. 
وى تأکید کرد: بر اساس قانون شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى، متصدیان جایگاه نباید مبلغى 
را مطالبه کنند مگر اینکه خدمات دیگرى را ارائه 

دهند.

این مهم است یا آن؟!
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر    میزان|
تهران گفت: از 1700 نفر قبولى در استان تهران در 
کنکور سراسرى 50 نفر از مدارس دولتى موفق به 
کسب رتبه برتر شدند. عبدالرضا فوالدوند  ادامه داد: 
به موفقیت بزرگ باید توجه شود نه به اینکه قبولى 

در مدرسه دولتى است یا غیر دولتى.

کسرى بودجه نداریم
  تابناك | محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: اگرچه درآمد ها در ســال جارى 
کامل تحقق پیدا نمى کند، اما از آنجایى که هزینه ها 
براســاس درآمد ها تنظیم شده، کشــور در سال 98 

کسرى بودجه ندارد.

توییت ظریف به زبان ژاپنى
  تابناك | محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان که به ژاپن سفر کرده است پس از دیدار با 
نخست وزیر ژاپن، پیام توییترى به زبان ژاپنى منتشر 
کرد. ظریف در این پیام نوشــت: با وزیر امور خارجه و 
نخست وزیر ژاپن دیدار کردم. گفتگوهاى سازنده اى 
درباره پیشبرد روابط بســیار خوب دو جانبه، کاهش 
تنش در خلیج فارس و حفظ منافع برجام براى مردم 

ایران داشتیم.

پایان ممنوع التصویرى؟
در حالى که برخى محدودیت هاى    رویداد24 |
اعمال شــده براى رئیس دولت اصالحات همچنان 
ادامه دارد، روزنامه  «اعتماد» در شــماره دیروز خود 
تصویرى از دیــدار عارف، رئیس فراکســیون امید با 
برخى اعضاى مجمع روحانیون مبارز را منتشر کرد که 
سید محمد خاتمى نیز در این عکس حضور دارد. هنوز 
مشخص نیست انتشار تصویر خاتمى در یک روزنامه 
رســمى را باید به معناى پایان ممنوع التصویرى وى 

دانست یا خیر؟ 

تذکر جدى ملکه به عروس 
به دســتور ملکــه «الیزابت    دیده بان ایران|
دوم»، «مگان مارکل»، همســر نوه اش «هرى»، در 
صورت پوشیدن شلوار جین زاپ دار یا کفش  پاشنه بلند 
حق ورود به کاخ را ندارد. ملکه انگلیس معتقد اســت 
شاهزاده هرى و همسرش هنگام حضور در قلعه بالمور 
(مقر پادشاهان اسکاتلند) باید به آداب و رسوم پوشش 
براى دیدار با پادشاهان احترام بگذارند. این منبع افزود: 
ملکه به شدت از سبک لباس پوشیدن آمریکایى بیزار 
است و اگر «عروس این خانواده» قصد داشته باشد با 
ملکه دیدار کند، مجبور خواهد شد از شلوارهاى جین و 

کفش هاى پاشنه بلند صرف نظر کند.

درباره خانه هاى آیت ا... یزدى
بیانه،  محمدحســن قدیرى ا   اعتمادآنالین|
فعال سیاسى اصولگرا، مسبِب اختالف آیت ا... یزدى 
و آملى الریجانى را شــیطنت ضدانقالب مى داند و در 
پاسخ به این ســئوال درباره خانه هاى آیت ا...یزدى 
که آیت ا...آملى به آن اشاره کرده بود مى گوید: حاال 
شما چرا بند کرده اید به خانه هاى آقاى یزدى؟ بروید از 
آقاى روحانى بپرسید خانه صد میلیارد تومانى را از کجا 
آورده است. خودش گفته است در زمان انقالب طلبه 
بود و پول اجاره یک خانه دو اتاقى را هم نداشت. درباره 
آقاى یــزدى، باالخره آدمى که یک عمــر کار کرده 
است مى تواند چند خانه داشته باشــد، به  شرطى که 

خانه هایش مثل خانه روحانى مجلل نباشد. 

دلیل موفقیت در اوج تحریم ها
  عصر ایران| تیم خبرى رادیو ملــى آمریکا 
(NPR) که براى تهیه گزارش و مصاحبه هایى درباره 
وضعیت ایران در دوران تحریم به ایران آمده است، در 
گزارشى وضعیت ایران را به رغم تحریم هاى آمریکا، 
دشــوار اما قابل تحمل توصیف کرده و مى نویسد: در 
تهران که یک ابرشهر 14 میلیونى است زندگى عادى 
در جریان است و فروشگاه ها و رستوران ها و خیابان ها 
مملو از جمعیت خریدار و فروشنده هستند. دلیل سرپا 
ماندن اقتصاد ایران على رغــم تحریم هاى آمریکا را 
باید در برخوردار بودن اقتصاد ایران از مزایاى دیگر به 
جز نفت دانست. ایران کشور بزرگى است، با بیش از 
80 میلیون جمعیت، که بسیارى از آنها بسیار تحصیل 
کرده هستند. اقتصاد ایران نســبت به برخى دیگر از 

کشورهاى (همسایه) متنوع تر است.  

خبرخوان

داود رشــیدى، بازیگر و کارگردان سرشناس ایرانى که 
سال 1395 درگذشت، در سال هاى دور سابقه مدیریت 
در تلویزیون داشته اســت؛ مدیریتى که به گفته خودش 
با حذف او پایان مى یابد. رشــیدى روز پنجم شــهریور 
ماه سال 1395 در ســن 83 سالگى به دلیل ایست قلبى 
درگذشــت و مجموعه اى از آثار تصویرى و نمایشــى 
ارزشمند را از خود به یادگار گذاشت. سه سال بعد از وداع 
با این هنرمند برجسته، سایت «سینما سینما» گفتگویى 
مفصل با او را باز نشر داده که رشیدى درباره  اخراجش از 

تلویزیون در اوایل انقالب مى گوید:
 «گفتند استعفا بدهید و تقاضاى بازنشستگى کنید. من هم 
تقاضا کردم. آقاى انوار گفتند که با تقاضاى بازنشستگى 

شما موافقت شد، شما بنشــینید در خانه  تان تا باالخره 
چارت جدید و حقوق هاى جدید معلوم بشــود تا حقوق 
شما را بدهیم. سال 59 تو روزنامه نوشتند داود رشیدى 
پاکسازى شد، نه حقوق دادند و نه... بعداً خیلى لطف کردند 
گفتند پاکسازى را تبدیل مى کنیم به اخراج. چون اخراج 
را مى توانید جاى دیگر استخدام شوید. حتى بعداً اعالم 
کردند بیایید دیوان عدالت ادارى اگــر اعتراض دارید. 
خیلى ها رفتند. روز آخر شــنگله گفت داود امروز آخرین 
روز اســت بیا. من گفتم نمى خواهم. اصًال نمى خواهم. 
نه پولشان را مى خواهم نه چیز دیگرى. که شنگله اتفاقًا 
رفت و کارش هم درست شد. من از آن موقع  تا حاال نه 

حقوق بازنشستگى دارم نه رفتم تسویه حساب.»

رئیس جمهور درباره موضوع گرانى قیمت سبوس واکنش 
نشان داد. روحانى در واکنش به نامه وزارت جهاد کشاورزى 
با موضوع «کان لم یکن کردن قیمت ابالغ شده سبوس 
گندم» خطاب به وزیر صمت نوشــته است چرا بى دقتى 

مى شود؟
قیمت ســبوس اوایل امســال از 520 تومان در هر کیلو  
به 840 تومــان افزایش یافت و پــس از آن طى یک ماه 
گذشته قانون انتزاع دو سال معلق شد و اختیارات بازرگانى 

کشــاورزى به وزارت صمت واگذار شد. این وزارتخانه به 
یکباره قیمت سبوس را به کیلویى 1250 تومان افزایش 
داد. افزایش قیمت ســبوس باعث باالرفتن قیمت تمام 
شــده تولید محصوالت پروتئینى مانند گوشــت مرغ و

 فرآورده هاى لبنى مى شود.  در اعتراض به این موضوع 
وزیر جهاد کشــاورزى نامه اى به رئیس جمهور نوشته و 
روحانى هم خطاب به وزیر صنعت پى نوشت کرده که «چرا 

بى دقتى مى شود؟»

حجت االســالم علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه 
در جمع فعاالن فرهنگى سیاســى دانشگاه هاى کشور 
در مشــهد رواج فرهنگ اســتضعاف را یکى از نقایص 
مهم جامعه برشــمرد. اهم اظهارات پناهیان را در ادامه

 بخوانید:
■  جامعه ما به جایى رسیده است که خانواده ها خواستگار 
کارمنــد را ترجیح مى دهند به جاى اینکــه بگویند مگر 
عرضه کار نداشتى که کارمند شدى؟ این یعنى شاخصى 

براى اینکه مى خواهیم مستضعف باقى بمانیم.
■  وقتى به جوانان مى گویم بروید دنبال پول درآوردن، با 
عصبانیت مرا به تئوریزه کردن نظام سرمایه دارى متهم 
مى کنند، در حالى که من مى خواهم همه پول و سرمایه 
دنیا دست کارتل ها و تراست ها نباشد و ثروت بین مردم 
تقسیم شود؛ مردم باید عرضه داشته باشند پول ها را جمع 

کنند تا به جیب صهیونیست ها نرود.
■  هنوز درك نکرده ایم که جهاد با مال بر جهاد با جان 
مقدم است، لذا علیه خوى اســتکبارى قیام کرده ایم اما 

علیه خوى استضعاف نه.
■  به شــخصه اســتخدام را توهین به خــود مى دانم. 
تا مى توانید کارمند نشــوید، براى این اســت که خوى 
استضعاف از بین برود، زیرا وقتى استضعاف برود استکبار 

هم از بین خواهد رفت.
■ در دانشگاه هم اگر شما دانشــگاهى ها با هم تعاونى 
تشــکیل ندهید و در کنار تحصیل کار اقتصادى نکنید، 
ریسک و تجارت نکنید، استارت آپ نداشته باشید، دچار 

خوى استضعافى شده اید.
■  من به عنوان یک روحانــى حاضرم تمام عمرم علیه 
دیدن صحنه هاى نامناســب در اینترنــت، یک بار هم 
سخنرانى نکنم ولى هر شب و روز در نقد مذهبى هایى که 
بازى دانلود مى کنند صحبت کنم، چرا که این کارشان 
مقدمه دیدن تصاویر مستهجن است؛ کسى که خالق و 

مفید و مشغول کسب و کار است وقتى براى بازى ندارد.
■  به من مى گویند دارى حزب اللهى ها را به سمت ثروت 

سوق مى دهى، اما من سئوالم این است که چرا اقتصاِد 
تسبیِح حزب اللهى ها دسِت کشور چین است؟

■ حزب اللهى ها حــق ندارند مایحتاجشــان را از هر 
کارخانــه دارى بخرند، چــرا که با خریدشــان دارند به 
کارخانه دار قدرت مى دهند، پس باید بدانند قدرت را به چه 
کسى مى دهند. فرهنگ استضعاف یعنى کاالهاى خود 
را از روى رنگ و قیمت انتخاب کنیم و هیچ معیار اصیلى 
نداشته باشیم که حاصل آن جز تقویت کارخانه دارهاى 

لیبرال و تسلط مستکبران بر ما نخواهد بود.
■ پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست ها اقتصاد 
اســت ولى ما بیشتر ســراغ فناورى ها مى رویم و توجه 
نداریم پــول این فناورى را چه کســى در مى آورد. حق 
نداریم هیئــت راه بیاندازیم بــدون پیش بینى صندوق 
قرض الحســنه اعضا، حق نداریم از نظر اقتصادى گدا 

باشیم. 
■  روحانیان و منبرى ها نباید به مردم فقط از نماز و روزه 

بگویند؛ نماز را که شمر هم مى خواند. وجه اختالف شمر 
با امام حسین(ع)، نمازشان نبود بلکه رفع استضعافى بود 

که امام حسین(ع) دنبال مى کرد.
■ (با انتقاد از کسانى که مى گویند اگر دنبال تولید ثروت 
برویم فاسد مى شویم): با چنین نگاهى اگر سراغ عبادت 
هم برویم فاسد مى شــویم، پس باید عبادت را هم کنار 
بگذاریم، همینطور قدرت و حکومت را. باید به ســمت 

قدرت و ثروت برویم تا بتوانیم به جامعه خدمت کنیم.

دیدگاه هاى متفاوت واعظ مشهور درباره کسب مال

پناهیان: باید به سمت قدرت و  ثروت برویم

لطف کردند پاکسازى را تبدیل به اخراج کردندواکنش روحانى به گران شدن سبوس

ریخت و پاش میلیاردى براى مهمانان یک جشنواره 

گفتند چرا وقتى مى چرخیدى انگشتانت حرکت مى کرد
هنوز یک روز از خبر دزدیده شدن یک مجسمه دیگر 
در تهران نگذشته بود که خبر رسید تندیس سیروس 

قایقران هم در بندر انزلى شکسته شده است. 
ماجراى سرقت مجسمه هاى تهران چند سالى است 
که جنجالى است و همچنان در هاله اى از ابهام قرار 
دارد. نه سارقى بازداشــت و نه مجسمه اى پیدا شده 
است. این ماجرا همچنان ادامه دارد و در جدیدترین 
گزارش ها ســردیس قیصر امین پور در سعادت آباد 
تهران دزدیده و سردیس سیروس قایقران در انزلى 

شکسته شد.
بلوار ســاحلى بندر انزلى که مکانى گردشــگرى در 

ساحل دریاى خزر اســت در ســال 95 همزمان با 
هجدهمین سالگرد درگذشت کاپیتان تیم ملى ایران 
مزین به تندیس او شد. این سردیس در سال 1395 از 
مواد اولیه مرغوب و با کیفیت و به همت یک مجسمه 
ســاز اهل انزلى و با اعتبار بالغ بر 200 میلیون ریال 

ساخته شد.
حاال پس از سه  سال سردیس سیروس قایقران در بلوار 
ساحلى بندر انزلى شکسته و تصاویرى از آن در فضاى 
مجازى منتشر شده اســت. تاکنون عامل شکسته 
شدن سردیس این فوتبالیست مشهور مشخص نشده

 است.

ماجراى جنجالى مجسمه ها در ایران ادامه دارد

سازمان ســینمایى وزارت ارشــاد جزییات هزینه هاى 
سى وهفتمین جشنواره جهانى فیلم فجر را که بهار امسال 
برگزار شد منتشــر کرد. بر اساس این اطالعات، آخرین 
دوره جشنواره جهانى فیلم فجر بیش از 9/5 میلیارد تومان 
خرج روى دست دولت و حامیان مالى اش گذاشته است.

نکته جالب آن است که طبق جدول هزینه هاى جشنواره 
جهانى فیلم فجر، بیش از یک میلیــارد و 300 میلیون 
تومان براى بلیت هواپیما و کمک هزینه خرید بلیت براى 
157 مهمان خرج شده که رقم قابل توجهى است. یعنى 
به شکل متوسط حدود هشت میلیون و 400 هزار تومان 
خرج بلیت هر مهمان شده. همچنین بیش از یک میلیارد 
و 150 میلیون تومان براى اقامت 234 مهمان در دو هتل 

هزینه شده است. 
این هزینه حــدود 2/5 میلیارد تومانــى در حالى براى 
ســفر و اقامت مهمانان خارجى و داخلى هزینه شده که 
جشــنواره هاى درجه 1 و 2 در دنیا معمــوالً  فقط براى 
سازندگان فیلم هاى حاضر در بخش مسابقه هزینه اقامت 
محدود در نظر مى گیرند و هزینه بلیت هواپیما براى همه 

مهمانان پرداخت نمى شود.
در بخش دیگر جدول هزینه ها، 122 میلیون تومان هم 
به عنوان خرج ایاب و ذهاب مهمانان از فرودگاه طى 9 
روز قید شــده و 27 میلیون و 900 هزار تومان به عنوان 
هزینه برگزارى تورهاى شهرى براى مهمانان خارجى 

اعالم شده است.

فرزانه کابلى در گفتگو با روزنامه «شهروند» از احضارش 
به دادسرا به جهت حواشى ایجاد شده پیرامون کنسرت 
ساالر عقیلى خبر داد. او گفت: صبح روز شنبه به دادسرا 
احضار شدم و گفتم اگر این کار اشکال داشته چرا مجوز 
گرفته است... همانجا هم تأکید کردم اگر شما معتقدید این 
کار نباید اجرا شود، یک نفر از مسئوالن خود را در ارشاد 

بگذارید تا هنگام بازبینى ما را تأیید کند.
کابلى در پاسخ به اینکه در دادسرا چه موضوعاتى مطرح 
شد گفته است: مثًال به چرخش اشاره مى کردند، درحالى که 

شما وقتى مى خواهید روى صحنه حرکت کنید، مى توانید 
از چرخش اســتفاده کنید و این کارى است که در اغلب 
اجراها مرسوم اســت. مى گویند چرا انگشت هنرمندان 
در این کار حرکت مى کند، درحالى که همه مى دانیم این 
تئاتر است و در تئاتر بدن حرکت دارد. تا همینجا هم بدانید 
خیلى از حرکات را با وجود زیبایى شان، به علت شائبه هاى 
احتمالى حذف و در واقع خودسانسورى کردم. وى گفت: 
از من امضا گرفتند و درواقع تذکر دادند اما مسئ له این است 

که من اجازه معتبر داشته ام.
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برخورد پراید با درخت 
برخورد خودروى پراید با درخت در خیابان آتشگاه شهر 
اصفهان بامداد روز چهارشـنبه به مصدومیت پنج تن از 
سرنشینان آن منجر شـد. این حادثه سـاعت یک و 24 
دقیقه بامداد رخ داد و یک مرد 42 ساله، یک زن 29 ساله 
و سه کودك و نوجوان هشت، ده و 16 ساله مصدوم شدند 
که پس از دریافت خدمات درمانى در محل به بیمارستان 

امین اصفهان منتقل شدند.

برگزارى دومین کارگاه
«سفر و گردشگرى»

علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: مجموعه 
کارگاه هاى سـفر و گردشـگرى قرار اسـت به مردم یاد 
دهد چگونه در حالى که ارزان سـفر  مى کنند از آن لذت 
ببرند و گرفتار مشکالت نشوند. وى با بیان اینکه کارگاه 
«سفر و گردشگرى» به صورت ماهیانه و رایگان برگزار 
مى شـود، خاطرنشـان کرد: دومین کارگاه از این برنامه 
روز پنج شنبه 7 شـهریور ماه (امروز) از ساعت 17 تا 19 

در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.

اجراى 3 طرح آبرسانی 
مدیر آب و فاضالب روسـتایی اردستان گفت: سه طرح 
آبرسانی روستایی در اردستان با اعتبار هفت میلیارد ریال 
در دهستان علیا به بهره برداري رسید. رضا دهقانى اظهار 
کرد: شبکه آبرسانی روستایی شهرستان اردستان شامل 
440 کیلومتر شـبکه توزیع و 230 کیلومتـر خط انتقال 
است و تأمین آب مورد نیاز 150 روستاي داراي سکنه از 
54 حلقه چاه، چشمه، قنات و شبکه آبرسانی اصفهان به 

اردستان انجام مى شود. 

افتتاح 2 طرح فنى و حرفه اى 
همزمان با هفته دولت، دو طرح فنى و حرفه اى با هزینه 
یک میلیارد ریال در شهرستان خمینى شهر افتتاح شد. 
این طرح ها شامل آموزشگاه فنى و حرفه اى زیست سینا 
به منظور آموزش کارآموزان در سـه رشته کاربرگیاهان 
دارویى و داروهاى گیاهى، پـرورش زالوى طبى و کاربر 
ماسـاژ و مرکز آموزش فنى و حرفه اى با هدف آموزش 

رشته هاى مختلف صنایع غذایى است.

توقیف 53 وسیله نقلیه 
متخلف 

فرمانـده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفـت: مأموران 
انتظامى طى 24 ساعت منتهى به پنجم شهریور در این 
شهرستان طرح هاى انتظامى مختلفى را اجرایى کردند. 
سـرهنگ محمدرضا خدادوست با اشـاره به توقیف 34 
دستگاه موتورسیکلت و 19 دسـتگاه خودروى متخلف 
افزود: عـدم اسـتفاده ازکاله ایمنـى، آلودگـى صوتى و 
نداشـتن مدارك شناسایى، سرعت و سـبقت غیرمجاز، 
نداشـتن گواهینامه و مدارك از جمله تخلفات رانندگان 

وسایل نقلیه بوده است.

راه اندازى رشته علوم قضایى 
رشـته علوم قضایى نخسـتین بار بین مراکـز آموزش 
عالى دولتى و غیردولتى اسـتان اصفهان در دانشگاه 
آزاد اسـالمى واحـد نجف آبـاد در مقطع کارشناسـى 
پیوسته بدون آزمون براساس سـوابق تحصیلى ارائه 
مى شـود. این رشـته جدید از هر سـه گروه آزمایشى 
علوم ریاضـى و فنـى،  علوم تجربـى و علوم انسـانى 

دانشجو مى پذیرد.

درخشش دانشگاه صنعتى 
در اختتامیـه یازدهمین جشـنواره سراسـرى نشـریات 
دانشجویى سراسر کشـور، نشـریه «صبح دانشگاه» از 
دانشـگاه صنعتى اصفهان دو عنوان برتر کشـورى را به 
خود اختصاص داد. این جشنواره با حضور 3279 نشریه 
دانشجویى از دانشـگاه هاى زیر مجموعه وزارت علوم، 
وزارت بهداشت و دانشـگاه آزاد و با ارائه 28 هزار و 249 

اثر برگزار شد.

خبر

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به اینکه دبى آب خروجى از مخزن سد 
زاینده رود 85 مترمکعب در ثانیه است، گفت: با توجه به این 
آمار، روزانه 6 میلیون مترمکعب آب از این سد کم مى شود.
حسن ساســانى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ذخیره 
سد زاینده رود در زمان حاضر به 654 میلیون مترمکعب 
رسیده و هم اینک ورودى سد 28 مترمکعب بر ثانیه است 
و 85 مترمکعب بر ثانیه از طریق دریچه هاى سد به بیرون 
از آن انتقال مى یابد. وى اضافه کرد: آب زاینده رود تا پایان 
شــهریور ماه در رودخانه جریان دارد و براى کشاورزان 
غرب تا بیستم شهریور جارى اســت و براى کشاورزان 

شرق منتظر اعالم نظر جهاد کشاورزى هستیم که تا چه 
زمانى آب نیاز دارند.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان بیــان کرد: با توجه به اینکه ســال آبى جدید از 
مهرماه شروع مى شــود، باید شوراى هماهنگى حوضه 
زاینــده رود تصمیم گیــرى مجدد بــراى ادامه جریان 
زاینــده رود انجام دهند و هر تصمیمى که در این شــورا 
گرفته شــود ما آن را انجام مى دهیم. ساسانى تصریح 
کرد: هنوز تصمیمى براى کشت پاییزه کشاورزان گرفته 
نشــده اما نیمه دوم آبان ماه بهترین زمان براى این نوع 

کشت است.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: طرح 
تشــدید نظارت بر بازار اصفهان از پنجم شهریور تا پنجم 
مهرماه سال جارى، با نظارت 88 نفر از بازرسان اصناف به 
همراه 243 نفر از ناظران افتخارى در سطح استان آغاز شد.

جواد محمدى فشارکى اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن 
به سال تحصیلى جدید و بازگشــایى مدارس، همچنین 
افزایش تقاضا در برخى از کاالها و خدمات، این مدیریت 
در راستاى پیشگیري از افزایش غیرمنطقى قیمت ها، طرح 
تشدید بازرسى و نظارت ویژه بازگشایى مدارس در سراسر 
استان را برگزار مى کند. وى افزود: طرح تشدید نظارت و 
کنترل بازار با هدف نظارت بــر روند عرضه لوازم التحریر، 

کیف و کفش، پوشاك و فرم مدارس، از پنجم شهریورماه به 
صورت همزمان در سراسر استان اجرایی مى شود و بازرسان 
اصناف استان در قالب تیم هاى محسوس و نامحسوس با 
حضور در بازار، ضمن پایش عرضه اقالم ضرورى در بازار، 
با هرگونه تخلفات صنفی برخورد قانونــی الزم را انجام 

می دهند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان خاطرنشان کرد: 
بازرسان اصناف اســتان در این بازرســی ها با تخلفاتى 
همچون گرانفروشى، کم فروشى، عدم درج قیمت، عدم 
صدور فاکتور، تبلیغ خالف واقع و حراج غیر قانونى برخورد 

می کنند.

تشدید نظارت بر بازار در 
آستانه بازگشایى مدارس

روزانه چقدر از 
سد زاینده رود کم مى شود؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: با 
وجود کاهش تولید مرغ در دو ماهه اخیر به دلیل گرماى 
هوا اما در پنج ماه نخست امسال 20 درصد میزان جوجه 

ریزى در استان افزایش یافته است.
مهرداد مرادمند چهارشــنبه در نشست خبرى در پاسخ 
به سئوال خبرنگار «ایسنا» در خصوص التهاب در بازار 
مرغ و اعتراض مرغداران از قیمت مصوب دولت، اظهار 
کرد: مرغداران در زمان گرما با اینکه وزن طیور کاهش 
مى یابد اما باید به همان میزان قبل و مطابق نرخ مصوب 
کشور تولید کنند که این موجب اعتراض آنها شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان با 
اشــاره به گالیه مرغداران اصفهانــى از قیمت 8550 

تومانى مصوب براى هرکیلو مرغ زنده و تعطیلى ســه 
روزه کشتارگاه هاى استان، گفت: در آن زمان مرغدار، 
مرغ زنده را به قیمت مصوب به کشتارگاه عرضه نکرد، 
بنابراین کشتارگاه ها مرغى براى کشتار نداشتند و این 

موجب تعطیلى آنها شد.
وى اضافه کرد: باتوجه به مشــکالت پیش آمده پیرو 
قیمتگذارى کشورى، باید قیمتگذارى به اختیار هر استان 
گذاشته شود تا بنا بر شــرایط هر استان تصمیم گیرى 
شود، در این صورت نه به مصرف کننده و نه تولیدکننده 

فشار وارد نمى شود. 
مرادمند در پاسخ به سئوال دیگرى درباره علت افزایش 
قیمت مرغ، افزود: در فصل تابســتان به خصوص تیر و 

مرداد به علت افزایش گرما، جوجه ریزى کاهش مى یابد 
و وزن گیرى مرغ نیز کمتر مى شــود، بنابراین تولیدات 
روند نزولى پیدا مى کند اما این امر طبیعى است و با گذر 

از گرما برطرف خواهد شد.
وى همچنین در پاسخ به اینکه آیا احتمال کاهش تولید 
مرغ در این شرایط وجود دارد، گفت: با توجه به کاهش 
دماى هوا میزان تولیدات مرغ در حال افزایش اســت و 

احتمالى براى کاهش وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان یادآور 
شد: با وجود کاهش تولید مرغ در دو ماهه اخیر به دلیل 
گرماى هوا در پنج ماه نخست امسال 20 درصد میزان 

جوجه ریزى در استان افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان تشریح کرد

دلیل التهاب در بازار مرغ اصفهان

معاون هنرى و ســینمایى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: فعًال ساز و کارى براى اهداى 

مجوز به مؤسسات مدلینگ نداریم.
محمدعلى جعفرى در گفتگو با «فارس» در خصوص 
برگزارى فشن شــو کودك در اصفهــان اظهار کرد: 
پس از طرح این موضوع در رسانه ها پیگیرى کردیم 
و مشخص شد این افراد به صورت کامًال غیرقانونى 
و زیرزمینى فعالیت دارند. وى با بیان اینکه فعًال ساز و 
کارى براى اهداى مجوز به مؤسسات مدلینگ نداریم 
ادامه داد: مؤسسه  برگزار کننده فشن شو که خود را زیر 

نظر مراجع قانونى معرفى کرده بود نه از ارشاد اصفهان 
و نه از هیچ کجاى دیگر مجوزى ندارد.

معاون هنرى و ســینمایى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان در خصوص آخریــن وضعیت این 
مؤسسه متخلف تصریح کرد: دستگاه هاى نظارتى و 
قضایى ورود کرده اند، افراد شناسایى شده و برخورد 
الزم با آنها صورت گرفته اســت. جعفرى تأکید کرد: 
یکى دو نفر از این افراد آمدند و تقاضاى مجوز داشتند 
اما در شرایط فعلى این امکان وجود ندارد و مجوزى 

براى مؤسسه مدلینگ نداریم.
به گزارش «فارس»، هفته گذشته کلیپى در فضاى 
مجازى منتشر شــد که گفته مى شــود در اصفهان 
تصویربردارى شــده و در آن مشــاهده مى شــود 
کودکانى که به نظر نمى رسد بیشتر از ده سال داشته 
باشند، مقابل مردان و زنانى که احتماًال برخى از آنها 
والدینشان هستند مشابه مدل ها با پوشیدن لباس هاى 
خاص مســیرى را به صورت رفت و برگشــتى طى 

مى کنند.

هشتمین هفته و اختتامیه جشنواره تابستانى «شهر 
من، خانه من»  با حضور جهانبخش سلطانى، هنرمند 
سینما، تئاتر و تلویزیون در شهر فالورجان برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا شــیرزادى، عضو شوراى 
اسالمى شهر فالورجان، ضمن عرض خوشامدگویى 
به حاضران در برنامه، از شــهردار، عوامل اجرایى و 
هنرمندان برگزار کننده جشــنواره که طى این مدت 
هشــت هفته تمام توان خود را در هر چه بهتر برگزار 

کردن جشنواره به کار بستند قدردانى کرد.
این عضو شوراى اسالمى شهر فالورجان، در ادامه از 
فرهنگ و امور فرهنگى به عنوان سرلوحه همه امور 

نام برد و خاطر نشان کرد: از مهمترین امور فرهنگى 
که تاکنون کمتر به آن پرداخته شــده مقوله نشــاط 
اجتماعى شهروندان است، که امیدواریم توانسته باشیم 
طى این هشــت هفته با برگزارى جشنواره تابستانه 
«شهرمن، خانه من» رضایت خاطر شهروندان را هر 

چند اندك فراهم کنیم.                                                        
در ادامه مراسم با حضور جهانبخش سلطانى، شهردار 
فالورجان، رئیس و اعضاى شــوراى شهر، از عوامل 
اجرایى که در هشت هفته برگزارى جشنواره تابستانه 
«شهرمن، خانه من» حضورى فعال داشتند تجلیل 

به عمل آمد.

«بیدارى»، جدیدترین اثر محمد اســماعیل حاجى 
علیان و از تازه هاى نشر اســت که داستان زندگى 
و فعالیت هاى یک ســفیر ایرانى را در 420 صفحه 
روایت مى کند. رمــان در هفت فصل مجموعه اى 
از اتفاقــات در دهه 40 ایران و دوران دانشــجویى 

«یوسف» است. رمانى که مى توان شخصیت هاى 
تاریخى ایــن دوران مهم را تا انقالب اســالمى در 
اجراى نمایش نامه متأثر از «باغ آلبالو» چخوف که 
منجر به بازداشت و شکنجه شخصیت اصلى رمان 

مى شود، پیدا کرد. 

آیین رونمایى، جشــن امضا و معرفــى و نقد رمان 
«بیدارى» روز پنج شــنبه آخر مرداد از سوى دفتر 
تخصصى ادبیات و زبان و مرکز آفرینش هاى ادبى 
قلمستان وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در سالن همایش هاى 

کتابخانه مرکزى برگزار شد. 
حســن میرعابدینــى، پژوهشــگر و محقق 
ادبیات داســتانى در این مراســم با اشاره به 
اینکه نویسنده کتاب «بیدارى» با بیش از ده 
رمان و داستان کوتاه نویسنده جوان پرکارى 
اســت اظهار کرد: رمان «بیــدارى» با مرور 
وقایع تاریخى یک قرن گذشته از فرم روایى 
و اسطوره ها و روایت هاى موازى بهره گرفته 
شده است. نویسنده کتاب «صد سال داستان 
نویسى ایران»، با تأکید بر استفاده از فولکلور و ادبیات 
عامه به عنوان ویژگى هاى رمان «بیدارى»، ادامه 
داد: در این رمان سعى شده مراسم آدابى و مذهبى 
با جزنگارى روایت شــود که مــى تواند مورد توجه 

پژوهشگران مسائل فرهنگى قرار بگیرد.  

مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهان گفت: با شروع 
طرح انتقال آب و افزایش کیفیت آب منطقه، انقالبى 

در فضاى سبز شمال اصفهان ایجاد مى شود.
على اصغر شــاطورى احداث مســیر انتقال آب با 
کیفیت به فضاى ســبز را از طرح هاى مهم دانست 
و گفت: احداث ســه مخزن در جنــوب فرزانگان، 
ایســتگاه پمپاژ و کلکتور براى ارتباط چاه ها انجام 
شده اســت. وى با بیان اینکه طرح مذکور پیشرفت 
باالى 90درصد داشته است، اظهار کرد: با این طرح 

کیفیت آب براى آبیارى فضاى ســبز در این منطقه 
و حتى مناطــق12،14 و بخش هایــى از منطقه 8 
بهبود مى یابد و در طراوت فضاى ســبز این مناطق 

مؤثر است.
مدیر منطقه 7 شــهردارى اصفهــان اضافه کرد: با 
شــروع این طرح در منطقه، انقالبى در برابر فضاى 
سبز شمال شهر اصفهان ایجاد مى شود و با افزایش 
دسترســى اهالى منطقه به فضاى ســبز و کاهش 

ترددها، کاهش آلودگى شهر را به همراه دارد.

هیچ مؤسسه  مدلینگى در اصفهان مجوز ندارد

پایان جشنواره تابستانى «شهر من، خانه من»
 در فالورجان

بیان داستان زندگى یک سفیر ایرانى در ُرمان 
«بیدارى»

انقالب فضاى سبز در شمال اصفهان 

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در نشســت با اصحاب 
رسانه اســتان اصفهان به فعالیت 50 ســاله ذوب آهن 
اصفهان اشاره کرد و افزود: ذوب آهن اصفهان هم پدر و 
هم مادر براى صنعت ایران است و برخالف تصور برخى 
که مى گویند ذوب آهن 50 ســاله از نفس افتاده است، 
ذوب آهن امروز تازه نفس تر از گذشته در پى آینده اى 

روشن است. 
منصور یزدى زاده در ادامه به تفاوت اساســى در فرایند 
تولید ذوب آهن اصفهان با سایر رقبایش پرداخت و اظهار 

کرد: شیوه تولید در ذوب آهن اصفهان به روش کوره بلند 
است که 80 درصد تولید در دنیا نیز به همین روش است 
اما شرکت هاى دیگر کشور ما از گاز طبیعى براى تولید 

استفاده مى کنند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه تولید به روش 
کوره بلند به صورت شبانه روزى انجام مى شود و امکان 
توقف تولید را ندارد، تأکید کرد: کشورهایى مثل روسیه 
که سرشار از منابع گازى هستند، حاضر به استفاده از گاز 
در تولید فوالد نیســتند و همانند ذوب آهن اصفهان از 

روش کوره بلند استفاده مى کنند.
وى بزرگ ترین دغدغه امروز ذوب آهن را تأمین سنگ 
آهن دانســت و تصریح کرد: هرچند کوره شــماره یک 
ذوب آهن در حال تعمیر است و تا سه چهار ماه آینده آماده 
مى شود اما مشکل اصلى ذوب آهن نبود سنگ آهن است 
که به علت افزایش نرخ ارز و صرفه بیشتر در صادرات آن، 

متأسفانه در اختیار ما گذاشته نمى شود.
یزدى زاده با بیان اینکــه از وزارت صمت انتظار داریم 
صادرات سنگ آهن و مواد خام با کنترل این وزارتخانه 
صورت پذیرد، افزود: در سال گذشته با تمام سختى هاى 
موجود به تولید یک میلیون و 410 هزار ُتن چدن رسیدیم 
و براى ســال جارى هدفگذارى کرده ایم که به تولید 3 
میلیون و 50 هزار تن برســیم. از این میزان تا کنون به 
تولید 2 میلیون و 700 هزار تن رسیده ایم که در صورت 
تأمین سنگ آهن کارخانه تا پایان سال به هدف خواهیم 

رسید.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 
تولید ریل به عنوان یک آرزوى بزرگ در کشــور بوده 
اســت، با انتقاد از واردات ریل به کشور گفت: به وزارت 
راه و شهرسازى و متروهاى سراسر کشور نامه زده ایم و 
آمادگى خود را براى تولید هر نوع ریلى با قیمت ارزان تر 
اعالم کرده ایم اما متأسفانه شاهد واردات ریل که هیچ 

گونه توجیهى ندارد هستیم.

دغدغه امروز ذوب آهن، تأمین سنگ آهن است

نماینده مردم کاشان در مجلس شوراى اسالمى گفت: طرح 
استان جدید به مرکزیت کاشان در نوبت بررسى علنى در 
صحن مجلس است و اظهار اخیر سعید جاللى، مدیرکل 
تقسیمات کشورى وزارت کشور، مربوط به مرکز اصفهان 

و چهارمحال و بختیارى است.
سید جواد ســاداتى نژاد در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: 
مدیرکل تقسیمات کشورى اظهار مى کند وزارت کشور 
در این خصوص برنامه اى ندارد، در واقع منظور این است 
که دولت براى تقدیم الیحه اى به منظور اصالح تقسیمات 
کشــورى به مجلس برنامه اى ندارد. وى افزود: پیشنهاد 

تأسیس استان جدید در شمال استان اصفهان طرحى است 
که روال قانونى آن در مجلس طى شده و اکنون در نوبت 
بررسى علنى در صحن مجلس شوراى اسالمى قرار دارد. 
نماینده مردم کاشان در مجلس شوراى اسالمى، تصریح 
کرد: سخنان جاللى، مدیرکل تقسیمات کشورى وزارت 
کشور متناظر و در واقع واکنشى است نسبت به اظهار نظر 
حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه 
در خصوص احتمال تغییر در حدود استان هاى اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى بر سر مســائل منابع آب که اخیراً 

بیان شد.

ســاداتى نژاد گفت: نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه وزیر کشور 
از مشکل آب شرب پنج میلیون نفر از مردم اصفهان اطالع 
ندارد به وزیر کشور اخطار داده که با مردم استان اصفهان 
اینطور رفتار نکند و بحث تغییر مرز بین دو استان اصفهان و 

چهارمحال و بختیارى را مطرح نکند.
وى خاطرنشان کرد: انتظار این اســت که رسانه ها و به 
ویژه خبرنگاران بین طــرح تقدیمى نمایندگان به هیئت 
رئیسه مجلس با الیحه تعویقى دولت در این زمینه تفاوت 

قائل شوند.

بررسى طرح استان جدید به مرکزیت کاشان در نوبت است
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به تازگى اطالعات جدیدى از فیلم «ماتریکس 4» از جمله 
احتمال حضور نسخه جوان تر «مورفیوس» و همچنین 

فیلمبردار فیلم منتشر شده است.
هفته گذشته بود که شرکت «برادران وارنر» رسماً ساخت 
قسمت جدید فیلم «ماتریکس» را تأیید و اعالم کرد که 
در این فیلم قرار است شاهد بازگشــت «کیانو ریوز» در 
نقش «نئو» و «کرى-ان مــاس» در نقش «ترینیتى»، 
باشیم و همچنین «النا واچوفسکى» وظیفه کارگردانى 
و نوشتن فیلمنامه این فیلم اکشن را بر عهده دارد. با این 
حال، اطالعاتى از بازگشــت «الرنس فیشبرن»، بازیگر 
نقش « مورفیوس» در دسترس نیست. اما حاال اطالعات 

جدید از فیلم «ماتریکس 4» منتشر شده است. «جاستین 
کرول»، خبرنگار «ورایتى» در صفحه شــخصى خود در 
توییتر با انتشار توییتى گفت که ممکن است در این فیلم 
شاهد حضور «مورفیوس» جوان باشیم و به همین منظور 
احتمال تغییر بازیگر و استخدام بازیگر جوان تر براى این 
شــخصیت وجود دارد. با توجه به اطالعات جدیدى که 
کرول به اشتراك گذاشــته، آیا احتمال این وجود دارد که 
قسمت جدید «ماتریکس» یک قسمت پیش درآمد باشد؟

با این حال، اطالعات زیادى از داستان و اتفاقات این فیلم 
منتشر نشده و در حال حاضر نمى دانیم که این فیلم قرار 
است چه داســتانى را دنبال کند. همچنین در حال حاضر 
مى دانیم که «الکساندر همن» و «دیوید میچل» به نوشتن 
فیلمنامه قسمت چهارم «ماتریکس» کمک خواهند کرد. 
عالوه بر این، طبق خبرى که «هالیوودریپورتر» منتشر 
کرده، «جان تول»، فیلمبردار برنده دو جایزه اســکار در 
حال مذاکره با «برادران وارنر» براى پذیرفتن فیلمبردارى 

«ماتریکس 4»  است. 
«بیل پوپ»، فیلمبردار سه گانه اصلى فیلم «ماتریکس» 
به علت حضور در فیلم «شانگ چى و افسانه 10 حلقه» 
نمى تواند در قســمت چهارم فیلم «ماتریکس» حضور 
داشته باشد. مراحل فیلمبردارى این اثر قرار است از سال 
2020 آغاز شود که قابل انتظار اســت این فیلم در سال 

2021 اکران شود.

مدیر شبکه آموزش ســیما از برگزارى رقابت بازگشت 
مســابقات «قندپهلو» میان شــاعران فارسى زبان و 
فارسى گوى عضو دفتر فرهنگى سازمان همکارى هاى 

اکو بعد از ماه محرم و صفر خبر داد.
مســعود احمدى افزادى گفت: همزمــان با بازپخش 
فصل بیــن المللــى مســابقه  ادبــى «قنــد پهلو» 
از شــبکه آموزش ســیما که پیــش از این بــا حضور 
شــاعران طنزپرداز تاجیکستان، افغانســتان و ایران 
به میزبانى کشــورمان تولید و پخش شده بود، رقابت 
بازگشــت این مســابقات میان شــاعران فارســى 
زبان و فارســى گوى عضــو دفتر فرهنگى ســازمان 

همکارى هــاى اکو بعــد از ماه محرم و صفــر برگزار 
خواهد شد.

وى ادامه داد: رایزنى هاى مورد نیاز براى برگزارى این 
مسابقات در یکى از کشورهاى فارسى زبان آغاز شده و 
به زودى این فصل از «قند پهلو» وارد پیش تولید شده 
و به منظور پخش از این شبکه تلویزیونى مقابل دوربین 

خواهد رفت.
 به گفته مدیر شــبکه آموزش ســیما در فصل جدید 
«قند پهلو» ضمن تأکید بر حفظ و ترویج زبان فارسى 
در قالب طنز منظوم به عنوان هدف اصلى «قند پهلو»، 
ارتقاى مهارت هاى ادبى شــاعران شــرکت کننده در 
ســرایش قطعات طنز و فکاهه با تأکید بر قوام فنى و 
حفظ صنایع عروضــى مورد توجه اعضــاى تحریریه 
«قند پهلو» در گزینش و انتخاب شرکت کنندگان قرار 

خواهد گرفت.
برگــزارى اولیــن فصــل از رقابــت بیــن المللــى 
«قنــد پهلو» میان شــاعران طنزپرداز ســه کشــور 
تاجیکســتان، افغانســتان و ایران در شــبکه آموزش 
با اقبال اهالــى فرهنگ و ادب مواجه شــد که در این 
میان دکتــر بهاءالدین خرمشــاهى ادیب برجســته 
کشــورمان نیــز پیامــى را خطــاب بــه عوامــل و

 دســت اندرکاران «قند پهلو» براى قدردانى منتشــر 
کرد .

ستاره سینماى جهان 
که نمى خواستند 
بازیگر شوند! 44

«جانى دپ» کًال قصد نداشت بازیگر شود. او در سن 15 سالگى مدرسه را ترك 
کرد و سراغ موسیقى رفت. بعد از همکارى با چند گروه، او ازدواج کرد و با همسرش 
به لس آنجلس رفتند تا او کار موسیقى را از سر بگیرد. در آنجا بود که همسرش به 
امید اینکه «جانى» سراغ بازیگرى برود؛ او را به «نیکوالس کیج» معرفى کرد. 
البته «جانى» هم مخالف نبود چون فکر مى کرد پولى به جیب مى زند و سراغ 

عالقه اصلى اش یعنى موسیقى مى رود.
مدتى بعد او به همراه یکى از دوســتانش به نام «جکى ارل» در تست بازیگرى 
فیلم «کابوس خیابان اِلم» شرکت کرد. عده اى مى گویند او اتفاقى در آن تست 
حضور داشــت و عده دیگرى بر این باورند که کارگردان از قبل او را به صورت 
سفارشى انتخاب کرده بود. به هر حال اینچنین بود که «جانى دپ» وارد دنیاى 
سینما شد تا مردم شــاهد نقش آفرینى هاى به یاد ماندنى او در فیلم هاى مثل 
«ادوارد دست قیچى»، «ســویینى تاد: آرایشگر شیطانى خیابان فلیت» و بازى 
ماندگارش در مجموعه فیلم هاى «دزدان دریایى کارائیب» در نقش «کاپیتان 

جک اسپارو» باشند.

«ماریون رابرت موریســون»، رؤیاى فوتبالیست شدن در سر داشت اما 
یک مصدومیت به این رؤیا پایان داد. او براى گذران زندگى به شغل هاى 
عجیب و غریب و مختلفى رو آورد. خیلى اتفاقى او شغلى در استودیوى 
«فاکس» پیدا کرد تا به عنوان دستیار در بخش هاى مختلف کار کند. کار 

او بیشتر در بخش حمل و نقل، جابه جایى لوازم و تجهیزات بود.
 «وین» بدن یک ورزشکار را داشــت و «جان فورد» از او خواست تا در 
فیلمش حضور داشته باشد. هرچند او نقش خاصى در فیلم نداشت و فیلم 
صامت بود؛ این فیلم شروع دوســتى و همکارى «جان وین» و «جان 
فورد» بود. امروزه، ناِم «جان وین» با ژانر وسترن عجین شده و همه او را 

به عنوان ستاره غرب وحشى مى شناسند. 

اگرچه او به مدرسه تئاتر رفته بود اما هیچ امیدى به بازیگر شدن نداشت. او در 
این باره مى گوید زمانى که براى تست بازیگرى فیلم «مکس دیوانه» رفت در 

واقع رفته بود تا دوستش را با اتومبیل تا آنجا برساند. 
در گرفتن این نقش، ماجرا از این قرار بود که «گیبســون» شب قبل از تست 
بازیگرى، در یک رســتوران دعوا مى کند و روى صورتش رد یک زخم به جا 
مى ماند. کارگردان زمانى که صورت زخمــى و از ریخت افتاده او را مى بیند؛ 
پیشــنهاد مى کند نقش منفى فیلم را به او بدهند. مدتى بعــد او دوباره نزد 
کارگردان مى رود اما این بار با صورتى سالم و سیماى یک سوپر استار ظاهر 
مى شــود و کارگردان در آنجا تصمیم مى گیرد تا به جاى نقش منفى، نقش 

اصلى قهرمان فیلم را به او بدهد.
اگرچه «گیبســون» قبل از «مکس دیوانه»، چند نقش کوتاه در چند سریال 

تلویزیونى بازى کرده بود؛ کاراکتر «مکس» بود که او را معروف کرد.

دنى ترخو که امروز در بیش از 380 فیلم بازى کرده است هم قرار نبود بازیگر شود. او از 
سنین پایین درگیر مواد مخدر بود و بابت آن چندین بار به زندان افتاده بود. در مدتى که 
در زندان ایالتى سن کوئنتین بود، با شرکت در یک برنامه 12 مرحله اى مواد مخدر را 
کنار گذاشت و حتى قهرمان بوکس شد. در دوران ریکاورى بود که با مردى آشنا شد و 
زندگى اش براى همیشه تغییر کرد. آن مرد جوان از «ترخو» خواست تا در فیلم «قطار 
فرار» به آنها کمک کند. او در بوکس مهارت داشت و از او خواستند تا به بازیگران این 
فیلم آموزش دهد. زمانى که کارگردان مشــت زنى او را دید تصمیم گرفت نقشى در 

آن فیلم به او بدهد.
«ترخو» نشان داد که بازیگر بسیار توانمندى است و این از رزومه پربار کارى اش کامًال 
مشخص است. البته بازیگرى براى زندگى شــخصى او هم بى نفع نبوده؛ اشتغال به 
بازیگرى او را از خالف دور نگه داشت و او نزدیک به 50 سال است که پاك است. او در 

وقت هاى آزادش، به افرادى که درگیر اعتیاد هستند کمک مى کند.

جانى دپجانى دپ جان وینجان وین

مل گیبسونمل گیبسون دنى ترخودنى ترخو

ورود به عرصه بازیگرى سخت است و تنها عده محدودى 
در این راه موفق مى شوند. وقتى مردم نقش آفرینى هاى 
این هنرمندان را مى بینند عمومــاً تصور مى کنند که آنها 
براى این نقش جنگیده اند یا راه ســختى را پشت سر 
گذاشته اند. البته در بیشتر موارد این تصور درست است 
اما بعضى از آنها خیلى اتفاقى وارد این حرفه شدند مثًال 
وقتى داشتند زندگى روزمره خود را پیش مى بردند. شاید 
مثل قصه ها به نظر برســد اما افراد این فهرست نشان 
دادند که استثنایى هستند. شــاید چند اسم زیر شما را 

شگفت زده کنند.
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آنچه از «ماتریکس 4» مى دانیــم «قندپهلو» بین المللى مى شود

با نزدیک شدن به روز هاى فیلمبردارى سریال «هم گناه»، دومین گروه از بازیگران پرتعداد این پروژه معرفى شدند. 
«هم گناه» اولین تجربه مصطفى کیایى براى حضور در شبکه نمایش خانگى است که کارگردانى و تهیه کنندگى 

آن را برعهده دارد و محسن کیایى به همراه على کوچکى فیلمنامه را به نگارش درآورده اند.
بر همین اساس و پس از معرفى گروه اول بازیگران، سایر نقش هاى «هم گناه» بازیگران خود را شناختند. شاهرخ 
فروتیان، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفى، روشنک گرامى، احســان کرمى، حسین امیدى، سوگل خلیق و مارال
 بنى آدم گروهى از این بازیگران هستند که على باقرى، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلى، فرانک کالنتر، محمد 

اعالیى، محمدرسول صفرى، محمد موحدنیا و آى تک جاویدنژاد نیز در کنار آن ها به ایفاى نقش مى پردازند.
مهدى پاکدل دیگر بازیگر «هم گناه» است که این بار تجربه مشترکى را با برادران کیایى در شبکه نمایش خانگى 
آغاز کرده است. همچنین «هم گناه» با معرفى ســاقى حاجى پور به زودى فیلمبردارى را آغاز کرده و وارد مرحله 

تولید خواهد شد.

پربازیگرترین سریال شبکه نمایش خانگى
 در راه است

جانى دپجانى دپ

 ناگفته هایى درباره
 مجموعه تلویزیونى «بانوى سردار»

کارگردان سریال «بانوى سردار»، ویژگى هاى خاص 
بازیگر نقش «بى بى مریم» را تشریح کرد.

پرویز شیخ طادى در خصوص قصه این سریال گفت: 
مرحوم «بى بى مریم» در همه ابعاد اخالقى، تربیتى و 
مبارزاتى جدا از تقدیر هایى که از او شــده بود به جایى 
رسید که مردم به او سردار مى گفتند. وى افزود: به جز 
بختیارى ها کسى «بى بى مریم» را نمى شناخت، کسى 
که تاریخ را نخوانده باشد از او شناختى ندارد. زمانى که 

درباره «بى بى مریم» مطالعه کردم، جذب آن شــدم و 
قلم براى نوشتن آن برداشتم.شــیخ طادى با اشاره به 
اینکه سریال «بانوى ســردار» در 12 قسمت ساخته 
شده اســت، بیان کرد: «بانوى سردار» داستان زندگى 
زن مبارز، «بى بى مریم» و برشــى از زندگى واقعى او 
است. البته روایت کامل زندگى این بانوى قهرمان به 
120 قسمت ســریال نیاز دارد اما با توجه به بودجه اى 
که در اختیار داشتیم، سریال را ساختیم. زندگى «بى بى 
مریم» مى تواند در کتاب هاى آمــوزش و پرورش راه 
پیدا کند و حتى داستان این بانو قابلیت تبدیل به رمان 
و تئاتر هاى بــزرگ را نیز دارد. این کارگــردان درباره 
انتخاب بازیگر نقش «بانوى ســردار» عنوان کرد: ما 
بازیگرى مى خواستیم که صدا و بازى خوب، تیراندازى، 
سوارکارى و حرکت هاى اکشن داشته باشد که بتواند 

فراز و فرود هاى نقش را در تحلیل خود به نمایش بگذارد. 
خانم سیروس از این امتحان سربلند بیرون آمد و ما را نیز 
سربلند کردند.کارگردان سریال «بانوى سردار» درباره 
مکان تصویربردارى این سریال اظهار کرد: در استان ها 
ظرفیت کافى براى انجــام تصویربردارى نبود چراکه  
مى خواستیم روزى صد هنرور غیر تکرارى استفاده کنیم 
که استان ها چنین ظرفیتى نداشت. شیخ طادى درباره 
ساخت فصل دوم سریال «بانوى سردار» توضیح داد: 
طرح فصل دوم «بانوى سردار» مطرح شده است، اکنون 
منتظر نظر مخاطبان و مردم بختیارى هســتیم و اگر 
سریال را دوست داشته باشند فصل دوم را ادامه مى دهیم. 
گفتنى است سریال «بانوى سردار» به کارگردانى پرویز 
شیخ طادى و تهیه کنندگى سعید مرادى، هرشب ساعت  

20 و 45 دقیقه از شبکه 3 سیما پخش مى شود.

روایت زندگى «بى بى مریم»
 به 120 قسمت سریال نیــــاز دارد

فیلم ســینمایى «متــرى شــیش و نیم» به 
کارگردانى ســعید روســتایى و تهیه کنندگى 
ســید جمال ســاداتیان توســط مؤسســه 
هنر اول و نماوا در شبکه نمایش خانگى توزیع 

شد.
«مترى شــیش و نیم» که نماینده ســینماى 
ایران در هفتاد و ششمین جشنواره ونیز است با 
فروش بیش از 27 میلیارد تومان توانسته عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران را از 

آن خود کند.
پیمــان معــادى، پرینــاز ایزدیــار، فرهــاد 
اصالنــى و نویــد محمــدزاده بازیگــران 

«مترى شیش و نیم» هستند.

محمد نشــاط، تهیه کننده ســینما درباره آخرین 
وضعیت اکران «بُهت» گفــت: این فیلم احتماًال 
پس از محرم و صفر اکران خواهد شد. گفتنى است 
«بُهت» با فیلمنامه اى از عباس رافعى و با موضوع 
اجتماعى ساخته شده است.در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: «زوجى از قشر متوسط ایران، پس 
از 20 سال فراق اکنون که یکدیگر را پیدا کرده اند 
براى تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را 
با زوجى از طبقه پاییــن جامعه گره مى زنند، غافل 
از اینکه این آغازى براى فروپاشــى هر دو خانواده 

است.»
مهتاب کرامتى، رعنــا آزادى ور، علیرضا آقاخانى، 
محمدرضا رهبرى و ... از بازیگران این فیلم هستند.

 «مترى شیش و نیم» 
وارد شبکه نمایش خانگى

 شــــد

احتمال اکران فیلمى با بازى 
مهتاب کرامتى 

پس از محرم و صفر
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لیگ برتر امروز و فردا ادامه مى یابد 

رؤیاهاى سپاهان و ذوب آهن در ایستگاه دوم
دومین هفته لیگ برتر امروز پنج شنبه آغاز مى شود و تا فردا 
ادامه خواهد داشت. در این هفته سپاهان میزبان ماشین سازى 

تبریز است و ذوب آهن به مصاف پارس جنوبى جم مى رود.

به گزارش «ایسنا»، مهمترین رقابت ورزشى کشور امشب با 
انجام چهار بازى وارد هفته دوم مى شود و چهار بازى دیگر روز 

جمعه برگزار خواهد شد.

 طالیى پوشــان اصفهان امروز 7 شــهریور ماه از ســاعت 
20 در ورزشگاه نقش جهان برابر ماشــین سازى تبریز قرار 
مى گیرند. سبزپوشــان اصفهان نیز در جم به تقابل با پارس 

جنوبى مى روند. سپاهانى ها هفته گذشته برابر شاهین بوشهر 
با یک روز تأخیر بازى کردند. آنها براى این بازى درخواست 

داده بودند که روز جمعه بازى برگزار شود.

هفته گذشته هر دو تیم برابر رقیبان خود به پیروزى رسیدند. 
سپاهان با ارائه یک بازى هجومى توانست تیم تازه لیگ برترى 
شاهین بوشــهر را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد و ماشین 
ســازى تبریز یک بازى منطقى از خود به نمایش گذاشت و 
شــاگردان خطیبى در دقایق پایانى با یک گل استقالل را از 

پیش رو برداشتند.
در بازى گذشته محمد محبى و امید نورافکن که از خریدهاى 
این فصل سپاهان هســتند، نمایش فوق العاده اى داشتند تا 
جاى غایبان هفته اول سپاهان به هیچ عنوان حس نشود. امید 
نورافکن روى دو گل ســپاهان تأثیرگذار بود و محمد محبى، 
ستاره بى حاشیه و جوان سپاهان یکى از گل هاى طالیى پوشان 
را به ثمر رساند. در نیمه دوم بازى سپاهان با شاهین دیدیم که 
در نیمه دوم شاگردان قلعه نویى به خوبى دفاع بوشهرى ها را 
باز کردند و توانستند دو گل از عمق دفاع شاهین بزنند. اگر این 

روند سپاهان و داشــتن برنامه هاى مختلف در شرایط هاى 
متفاوت ادامه داشته باشد، قطعاً مى تواند دیگر مدعیان را اذیت

 کند.
سید محمدرضا حسینى و کى روش استنلى از غایبان سپاهان در 
هفته اول بودند و بسیارى از هواداران منتظر هستند تا عملکرد 
حسینى در لباس سپاهان و استنلى این فصل را ببینند. حسینى 
و استنلى مى توانند با نظر قلعه نویى در این بازى به میدان بروند.

ماشین سازى تبریز هفته گذشته نشان داد که فکورانه و با برنامه 
برابر رقیبان ظاهر مى شود و داشتن مهره هایى مانند سامان 

نریمان جهان مى تواند کمک زیادى به این تیم بکند.
سپاهانى ها اولین بازى این فصل برابر هواداران خود را انجام 
مى دهند و قصد دارند بازى هجومى خــود را انجام دهند و از 
طرف دیگر شــاگردان خطیبى مى خواهند با متوقف کردن 

سپاهان از همین ابتدا غول کشى را آغاز کنند.

سبزپوشــان اصفهان این روزها تغییر مدیریتى داشــتند و 
هفته گذشــته در یک بازى خانگى برابر سایپا با نتیجه 3 بر 
2 شکست خوردند تا لیگ امســال را با شکست آغاز کرده

 باشند.
ذوبى ها هفته گذشته در فاز هجومى خوب کار کردند و دو 
گل از حریف خود پیش افتادند که نشان مى دهد بازیکنان 
خوبى در خط حمله خود دارنــد اما از آنجایى که دفاع تیمى 
خوبى نداشتند به راحتى سه گل دریافت کردند و این موضوع 
را در بازى هاى آسیایى خود نیز نشان داده بودند. ذوبى ها 
در دو بازى آخر آسیایى خود و بازى گذشته برابر سایپا روى 
ضربات ایستگاهى و شروع مجدد نقطه ضعف نشان دادند و 
کادر فنى ذوب آهن قطعًا براى بازى هاى پیش رو باید این 

چالش را حل کند.
محمدباقر صادقى که فصل گذشــته بیشــتر بــازى ها را 

روى نیمکت بود، با رفتن رشــید مظاهرى این فصل درون 
دروازه ذوب آهن قرار گرفت اما عملکرد خوبى نداشــته و 
منصوریان را به فکر اســتفاده از یوســف بهزادى انداخته 

است.
در آن ســوى میدان پارس جنوبى جم که با حاشــیه هاى 
فراوانى دســت و پنجه نرم مى کند، هفته گذشــته برابر 
پرســپولیس با نتیجه یک بر صفر شکســت خورد تا جزو 

تیم هاى بازنده هفته اول قرار گیرد.
هر دوتیم اهــداف جداگانه اى بــراى این بــازى دارند. 
ذوبى ها بــا فراموش کردن بازى هاى آســیایى و برطرف 
کردن نقاط ضعف هفته گذشــته مى خواهند شکست اول 
خود در لیگ را جبران کنند. شاگردان تارتار که انگیزه هاى 
زیادى برابر تیم هاى بزرگ دارند نیــز مى خواهند حداقل 

امتیاز را در این بازى خانگى به دست آور ند.

بى قرار برد اما بدون آذرىاولین بازى در خانه با روحیه عالى 

ســرمربى ذوب آهن براى دومیــن بار به 
اجالس مربیان نخبه آسیا و جهان دعوت 

شد.
دو ســال قبل علیرضا منصوریان و برانکو 
ایوانکوویچ به کنفرانس مربیان نخبه آسیا 
و جهان در چین دعوت شدند که امسال هم 
این اتفاق مهم براى سرمربى ذوب آهن رخ 

داده است.
منصوریان در سال 2017 بدون همراهى 
برانکــو ایوانکوویــچ، ســرمربى وقت 
پرســپولیس راهى چین شد و در اجالسیه 

مربیان نخبه آســیا و جهان که با حضور 
افراد سرشناسى مثل فابیو کاپلو و فلیکس 
ماگات انجام شد ، شرکت کرد و امسال نیز 

قرار است در این کنفرانس شرکت کند.
علیرضا منصوریان دو سال قبل در قامت 
سرمربى استقالل به این کنفرانس دعوت 
شد و امسال هم بعد از عملکرد خوبى که در 
ذوب آهن ارائه کرده و ذوب را به جمع 16 
تیم برتر لیگ قهرمانان رسانده، قرار است 
در کنفرانس مربیان نخبه آسیا و جهان در 

چین حضور داشته باشد.

مدیرعامل پیشین باشــگاه ذوب آهن به 
شایعه مدیرعاملى اش در استقالل واکنش 

نشان داد.
از حدود یک هفته قبل شــایعاتى درباره 
مدیرعاملــى ســعید آذرى در باشــگاه 
پرسپولیس به گوش مى رسید اما با انتخاب 
محمدحسن انصارى فرد این مسئله منتفى 
شد. حاال برخى افراد در فضاى مجازى از 
حضور احتمالى آذرى در باشگاه استقالل 
تهران خبر داده اند. اگرچــه این اخبار به 

طور رسمى تأیید نشده است.
با این حــال آذرى در واکنش به شــایعه 
مدیرعاملى اش در اســتقالل به خبرنگار 
ما گفت: تا دیروز مى گفتند من مدیرعامل 
پرسپولیس مى شوم و حاال مى گویند به 
اســتقالل مى روم. نمى خواهم از خودم 
تعریف کنم اما شما مى دانید آدمى با رزومه 
من بیکار نمى ماند. برایــم کار کردن در 
سپاهان، استقالل، پرسپولیس، تراکتور، 
فوالد، ســایپا و... باعث افتخار است اما 
شــایعه حضور در اســتقالل را نه تأیید 

مى کنم و نه تکذیب.
وى ادامه داد: هر جاى کشــور که بتوانم 
خدمتگزار باشــم، تجربه و تحصیالتم را 

در اختیار افراد مى گذارم اما حاضرم داخل 
خانه بنشینم اما مثل بعضى ها براى پست 
گرفتن توطئه نکنم و یا اینکه در خانه فالن 
مدیر التماس نکنم. اگر جامعه ورزش به 
من نیاز داشته باشــد، یاعلى مى گوییم 
و شــروع مى کنیم. اگر هــم نیازى نبود 
که آدم هــاى توانمند زیــادى در ورزش 
کشــور حضور دارند که مى توانند کمک 

کنند.
آذرى در پاســخ به این پرســش که آیا 
خودش دوســت دارد مدیرعاملى باشگاه 
اســتقالل را برعهده بگیــرد، گفت: در 
فوتبــال حرفه اى این مســائل غیرقابل 
پیش بینى است و ممکن است هر اتفاقى 
بیافتد. با این حال همانطور که گفتم من 
این مسئله را نه تأیید مى کنم و نه تکذیب.

شایعه مدیرعاملى سعید آذرى در استقالل 
در حالى مطرح شــده که مسعود سلطانى 
فر، وزیر ورزش و جوانان ضمن موافقت 
با اســتعفاى رئیس هیئت مدیره باشگاه 
اســتقالل اعالم کرد کــه جایگزین این 
عضو بــا هماهنگى امیرحســین فتحى 
انتخاب مى شود تا به نوعى رأ ى به ابقاى 

مدیرعامل باشگاه داده باشد.

 مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به این 
سئوال که آیا ممکن اســت بازیکن جدید 
دیگرى به این تیم اضافه شــود؟ گفت: با 
جذب امید نورافکن سهمیه ما پر شد. فقط 
مى توانیم یک بازیکن خارجى از اقیانوسیه 
و اســترالیا جذب کنیم که اگر نیاز بود اقدام 
مى کنیم. مسعود تابش افزود: تمایل داشتیم 
امید ابراهیمى را جذب کنیم که این بازیکن 

گفت اولویتش ماندن در قطر است. با روزبه 
چشمى هم مذاکراتى صورت گرفت ولى در 
نهایت نورافکن به تیم ما آمد و از این خرید 

هم خیلى راضى هستیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان گفت: 
نورافکن را به صورت قرضى از باشگاه شارلوا 
جذب کرده ایم ولى خرید او را دائمى خواهیم 

کرد.

منصوریان در جمع مربیان نخبه جهان

واکنش سعید آذرى به
 شایعه مدیرعاملى استقالل

تابش: حضور نورافکن را 
دائمى مى کنیم

دیدار دو تیم سپاهان و ماشین سازى طبق برنامه 
از پیش تعیین شده برگزار مى شود.

سپاهان هفته اول لیگ برتر را در شرایطى برگزار 
کرد و با نتیجه 3 بر صفر در آن به پیروزى رسید که 

طبق درخواست سازمان لیگ و باشگاه شاهین 
شهردارى بوشــهر، دیدار این تیم یک روز به 
تعویق افتاد تا ورزشگاه شهید مهدوى بوشهر 

آماده برگزارى مسابقه شود.
پس از این مســابقه که همزمان با مراســم 
برترین هاى لیگ برتر نیز شــد و به همین دلیل 
سپاهانى ها نتوانستند در آن شرکت داشته باشند، 
کادر فنى سپاهان خواهان تعویق یک روزه دیدار 
تیمش برابر ماشین سازى در هفته دوم رقابت ها 
شد تا این مسابقه با یک روز تأخیر، به جاى پنج 

شنبه در روز جمعه برگزار شود.
این درخواست سپاهانى ها روز یک شنبه و یک 
روز پس از بازى برابر شاهین بوشهر در اختیار 
مسئوالن سازمان لیگ قرار گرفت اما در نهایت 
و در شرایطى که ســازمان لیگ به طور ضمنى 
موافقت خود را با تعویق بازى اعالم کرده بودند، 
مخالفت باشگاه ماشین ســازى سبب شد تا 
سرانجام رأى نهایى در مورد زمان برگزارى این 

مسابقه اعالم شود.
با این وصف دیدار دو تیم سپاهان و ماشین سازى 

علیرغم حرف و حدیــث هایى که درباره تعویق 
بازى به علت عدم آماده ســازى نقش جهان 
وجود داشت، امشب  از ساعت 20 در ورزشگاه

 نقش جهان برگزار مى شود.

ماشین سازها مخالف اصلى تعویق بازى با سپاهان بودند

روزنامه معتبر شهر آیندهوون هلند مى گوید علیرضا جهانبخش 
به اینکه باشگاه آیندهوون مایل به جذب او است افتخار مى کند 

ولى برایتون اجازه ترك باشگاه را به او نداده است.
روزنامه هلندى «آیندهوونز داگبالد» که در شهر آیندهوون 
منتشر مى شود دیروز اعالم کرد در تماس با مدیر برنامه هاى 
علیرضا جهانبخش ستاره تیم ملى کشورمان متوجه شده که 
علیرضا خواهان بازگشت به فوتبال هلند و پیوستن به باشگاه 
آیندهوون بوده اما با مخالفت باشگاه برایتون روبه رو شده و در 

نتیجه این انتقال منتفى شده است.
روزنامه هلندى مى گوید مدیر برنامه هاى جهانبخش در گفتگو 
با این روزنامه اعالم کرده ابراز تمایل باشگاه آیندهوون براى 

جذب علیرضا براى او باعث افتخــار بوده و جهانبخش مایل 
بوده به این باشگاه منتقل شــود و به فوتبال هلند بازگردد اما 
باشگاه برایتون اجازه ترك این باشگاه انگلیسى را به او نداده 

است.
باشگاه آیندهوون به علت از دســت دادن هیروینگ لوزانو، 
ستاره مکزیکى خود به دنبال جانشینى براى او مى گشت و به 

همین دلیل به فکر جذب جهانبخش افتاده بود.
علیرضا جهانبخش روز سه شــنبه در دیــدار برایتون مقابل 
بریستول روورز در رقابت  هاى لیگ کاپ که با پیروزى 1-2 
برایتون به اتمام رسید، 90 دقیقه بازى کرد تا اولین بازى فصل 

جدید خود براى برایتون را انجام داده باشد.

جوایزى که فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ براى 
برترین هاى فصل گذشته در نظر گرفته بودند به اندازه 
پاداش یکى از کلین شیت هاى مرد سال فوتبال ایران 

هم نبود!
برترین هاى فوتبال ایران در فصل گذشته، چند روز پیش 
در حالى براى دریافت جوایز خود روى صحنه مى رفتند 
که انتظار مى رفت پاداش ویژه اى در انتظارشان باشد. 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان شماره یک تیم ملى فوتبال 
ایران بابت عملکردش در چهارچوب دروازه پرسپولیس 
دستکش طال را همراه با جایزه برترین بازیکن فوتبال 
ایران از آن خود کرد تا تبدیل به ارزشمندترین بازیکن 

ایرانى حال حاضر فوتبال ایران شود.
سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال که براى اهداى 

جوایز به برترین ها تــا آخرین لحظه 
دنبال اسپانســر بودند توانستند به 
هر یــک از برترین ها ســاعت 
مچى گرانقیمتى را اهدا کند. آنها 
همچنین در کنار ایــن جایزه به 
علیرضا بیرانوند کارت هدیه پنج 
میلیون تومانى در کنار یک سکه 
بهــار آزادى پرداخت کردند. 
پاداشى که تنها اندازه پاداش 
یک کلین شیت بیرانوند در 
پرســپولیس است و نسبت 
به پــاداش هایى کــه براى 

لیگ هاى معتبــر اروپایى در 
نظر گرفته مى شود اصًال قابل 

مقایسه نیست.
مسئوالن برگزارکننده مراسم 
در حالى پــاداش هاى اندك 

و ناچیز را براى برترین هاى فوتبال 
ایران در نظر گرفتند که براى این مراسم 
دو اسپانسر داشتند و باید بررسى شود که 
پولى که از اسپانسرها گرفته اند  کجا رفته 
اســت که چنین جوایزى را به برندگان 

داده اند؟

پاداش عجیب مرد سال!

برایتون نگذاشت جهانبخش به آیندهوون منتقل شود

شکایت برانکو به فیفا رسید
با وجود شروع لیگ نوزدهم براى پرســپولیس و البته وضعیت 
سخت لیگ عربستان براى باشــگاه االهلى که تحت هدایت 
برانکو ایوانکوویچ اســت، همچنان یکى از اصلى ترین حواشى 
پیرامون پرسپولیس و برانکو موضوع شکایت سرمربى کروات 
از قرمزهاســت. برانکو در انتهاى لیگ هجدهم بعد از قهرمانى 
در لیگ برتر و جام حذفى از جمع پرسپولیسى ها جدا شد و حاال 

موضوعات مربوط به فسخ قرارداد و شکایت طرفین از همدیگر 
همچنان حاشیه ساز هستند. در همین رابطه در خبر ها آمده که 
برانکو شکایت خودش را به فیفا رسانده. طبق اعالم رضا چلنگر، 
مترجم برانکو، عالوه بر سرمربى کروات دستیاران او و البته ماریو 
بودیمیر هم شکایت خودشان را به فیفا ارسال کردند و احتماالً  طى 
ماه هاى آینده فیفا از پرسپولیس ارائه مستندات را درخواست کند.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: وزارت راه باید سهم خود را در پروژه رینگ چهارم 
براى رفع نقاط حادثه خیز، کاهش تصادفات و ترافیک 
انجام دهد. حسن کامران صبح دیروز در جلسه بررسى 
روند پیشــرفت پروژه هاى عمرانى شــهر اظهار کرد: 
پروژه هایى که شهردارى اصفهان به آنها ورود پیدا کرده 
جزو پروژه هاى بدخیم مثل سرطان بوده که البته حیات 
شهر به اجراى این پروژه ها وابســته بوده اما شهرداران 
قبلى موفق بــه اجراى پروژه هــاى بزرگى مثل رینگ 
چهارم نشــدند و در این دوره شهردارى اصفهان به این 
مهم ورود پیدا کرده است. وى ادامه داد: از مسیر کارخانه 

قند تا شش راه و چهارراه عاشق اصفهانى گره ترافیکى 
عمیق و وســیعى وجود دارد؛ به خصوص اینکه آلودگى 

صوتى بسیار بحرانى تر از آلودگى هواست.
نماینده  اصفهان در مجلس اظهار کــرد: اجراى پروژه 
رینگ چهارم قطعًا مردم را از کالفگى ترافیک مى رهاند 
و در کاهش تصادفات نقــش پررنگى دارد چرا که دهنو 
که یک ده کوچک است تاکنون بیش از ده کشته به علت 
مشکالت ترافیکى این مسیر داشته است. کامران افزود: 
پروژه رینگ چهارم جنبه استراتژیک دارد و محلى نیست؛ 
در واقع گلوگاهى است که با بازگشــایى آن ترددهاى 

شهرى و برون شهرى آسان مى شود.

درآیینى از «نورونتا» سرویس جدید مخابرات در اصفهان 
رونمایى شد.

مدیرمخابرات منطقه اصفهــان با بیان اینکه «نورونتا» 
شــبکه اى اختصاصى، غیر اشــتراکى و ایمن است که 
به طور مجزا از سایر شــبکه ها براى سرویس دهى به 
مشــتریان تجارى، مالى و حاکمیتى پیاده سازى شده، 
گفت: در طراحى این شبکه از تجهیزات اختصاصى و با 
کیفیت باال استفاده شده که امکان ارائه SLA با سطوح 
برنز، نقره، طــال و الماس را به مشــترکان مى دهد که 
براى نگهدارى از شبکه و ارائه خدمات به مشترکان آن، 
تیم هاى فنىVIP و اختصاصى در نظر گرفته شده است.

مهدى حیدرى زاده اظهار کرد: این شبکه براى سرویس 
دهى به مشترکان تجارى، مالى و حاکمیتى طراحى و به 
صورت کامًال مجزا از سایر شبکه هاى شرکت مخابرات 
ایران پیاده سازى شده است. وى بازار هدف مشتریان این 
شبکه را شرکت ها، سازمان ها و نهادهاى نیازمند یک 
شبکه اختصاصى و امن دانســت و افزود : در صورتى که 
مشتریان نیاز به برقرارى ارتباطى مطمئن با پهناى باند 
تضمین شده و امنیت لینک باال و اختصاصى با شعب خود 
را داشته باشند، لینک هاى ارتباطى نقطه به نقطه و نقطه 
به چند نقطه شبکه «نورونتا»، یک راهکار مناسب براى 

آنها خواهد بود.

پروژه رینگ چهارم
 جنبه استراتژیک دارد

رونمایى از سرویس جدید 
مخابرات در اصفهان

عده اى نادان دستاوردهاى 
دولت را زیر سئوال مى برند

اســتاندار اصفهان گفت: با این همه مشکالت گروهى 
نادان و ناآگاه و تعدادى هم به پشــتوانه معاندین نظام 
و منافقیــن عملکرد این دولت کــه در حال حل وفصل 
بزرگ ترین مشکالت است و افتخارش این بوده که یک 
ریال پول بدون پشتوانه چاپ نکرده را زیر سئوال مى برند، 
این کارها حتماً قلب امام زمان(عج) را جریحه دار مى کند. 
عباس رضایى عنوان کرد: البته این به این معنا نیست که 
هر کارى دولت انجام مى دهد بدون عیب و نقص است و 

یقیناً ایراداتى وجود دارد.

مرگ در آخر هفته
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
32 نفر از ابتداى سال جارى تاکنون بر اثر غرق شدن در 
رودخانه ها، کانال ها و استخرهاى ذخیره آب کشاورزى 
استان اصفهان، جان خود را از دســت دادند هشدار داد: 
با توجه به تداوم گرماى هواى در ماه هاى شهریور و مهر، 
مردم نباید از منابع آبى استخرهاى کشاورزى، کانال ها و 
سدها براى شنا استفاده کنند. منصور شیشه فروش افزود: 
بیشتر حوادث غرق شــدگى در روزهاى پایانى هفته و 

تعطیالت ُرخ داده است.

گردهمایى
 مبلغان حوزه خواهران 

 معاون فرهنگى- تبلیغى حوزه علمیه خواهران اصفهان 
از برگزارى گردهمایى بزرگ مبلغــان حوزه خواهران 
استان در آستانه ماه محرم خبر داد. صدیقه بهشتى ادامه 
داد: در این مراسم حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
بهرامى به ایراد سخنرانى خواهد پرداخت. وى تصریح 
کرد: گردهمایى بانوان مبلغه، پنج شــنبه 7 شهریور ماه 
(امروز) از ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات مؤسسه اهل 
البیت علیهم السالم، واقع در خیابان فرشادى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

فاز اول بلوار ماربین
 افتتاح شد

فاز اول بلوار ماربین به عنــوان یک رینگ براى کاهش 
ترافیک خیابان هاى امام و شریعتى افتتاح شد. شهردار 
خمینى شهر در آیین افتتاح این بلوار با اشاره به تأثیرات 
این بلوار در کاهش سطح ترافیک شهر گفت: این بلوار به 
عنوان رینگ غرب به شرق ترافیک سنگین شمال شهر 
را کاهش مى دهد. على اصغر حاج حیدرى افزود: طول 
این بلوار 1300 متر است و با اعتبارى بالغ بر 5/5 میلیارد 
تومان آزادسازى، زیرسازى، جدولگذارى، نصب روشنایى 

و آسفالت شده است. 

خط و نشان فرماندار 
اسفندیار تاجمیرى، سرپرست فرماندار شاهین شهر در 
جمع اصحاب رسانه به مسئوالن شهرك صنعتى چرمشهر 
شهرستان شاهین شهر و میمه هشــدار داد در صورتى 
که واحدهاى خود را با الزامات و قوانین محیط زیســت 
هماهنگ نکنند، بدون هیچ گونه تعــارف و اغماضى از 

ادامه فعالیت آنها جلوگیرى مى شود.   

افتتاح طرح هاى عمرانى برزك 
در چهارمین روز هفته بزرگداشــت دولــت طرح هاى 
عمرانــى برگزیده بخش برزك با صــرف 17 میلیارد و 
750 میلیون ریال اعتبار با حضور فرماندار ویژه کاشان، 
بخشدار برزك و جمعى از مسئوالن شهرستان کاشان 

بهره بردارى شد.

روایتى از زندگى پیرغالمان 
برنامه اى با نام «کسوت عاشــقى» در شبکه اصفهان 
تولید و همزمان با آغاز ماه محرم پخش مى شــود. این 
مستند با توجه به معرفى 24 نفر از پیرغالمان امام حسین 
علیه السالم به اجالس پیرغالمان یزد تولید   و هر قسمت 
از آن با محوریت یکى از آنها شکل مى گیرد. این برنامه در 

24 قسمت 10 الى 12 دقیقه اى تولید مى شود.

خبر

سارقان در شاهین شهر و میمه کابل هاى خطوط تلفن اورژانس 115 این منطقه را با خود بردند!
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان به «ایرنا» گفت: ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 
کارشناسان اتاق فرمان شهرستان شاهین شهر و میمه متوجه قطعى تمام خطوط آزاد و 115 اتاق فرمان شدند 

و پیگیرى هاى الزم براى وصل مجدد 
خطوط تلفن به نتیجه نرسید.

غفور راســتین اظهار کرد: با هماهنگى 
مرکز فرماندهى عملیــات فوریت هاى 
پزشــکى اســتان اصفهــان یکــى از 
خطــوط 115 روى تلفــن همــراه 
یکــى از کارشناســان اتــاق فرمــان 
شاهین شهر منتقل شد و تا صبح از این 
طریق پاســخگویى بــه امدادخواهان 

انجام شد.
وى  افزود: پــس از بررســى موضوع 
مشخص شد کابل هاى تلفن اتاق فرمان 

اورژانس شاهین شهر سرقت شــده و این اتفاق، در چند روز اخیر در بخش هاى دیگر شهرستان نیز رخ داده 
است.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان تصریح کرد: پس از انجام اقدامات الزم خطوط تلفن اتاق 
فرمان شاهین شهر و میمه  ساعت 10 و 20 دقیقه دیروز وصل شد.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در گذشته اصًال از پساب استفاده نمى شد 
اما تاکنون توانسته ایم 20درصد از آبیارى فضاى سبز را از 

طریق پساب انجام دهیم.
فروغ مرتضایى نــژاد در گفتگو با «ایســنا» در رابطه با 
استفاده 40 درصدى از چا ه ها گفت: پس از تکمیل شبکه 
پساب با اطمینان از این عدد استفاده مى کنیم اما در حال 
حاضر 70 درصد از آب چاه استفاده مى شود. منبع آبرسانى 
فضاى سبز آب هاى سطحى، آب هاى زیرزمینى و پساب 
هستند که در گذشته اصًال از پساب استفاده نمى شد اما 
تاکنون توانسته ایم 20درصد از آبیارى فضاى سبز را از 
طریق پســاب انجام دهیم.  وى خاطر نشان کرد: طبق 
اطالعات ارائه شده توسط مشاور سازمان فضاى سبز در 
بازدید میدانى از چاه ها، 21 درصد در احیاى چاه ها بهبود 
داشتیم که این مقدار در شهر پراکنده شده و تمام چاه هاى 

حریمى آبگیرى شــده اند اما هرچه از مرکز شهر فاصله 
مى گیریم وضعیت بدتر مى شود.

مرتضایى نژاد در رابطه با شــرایط آبى امســال در شهر 
اصفهان گفت: در حال حاضر تالش مى کنیم تصفیه خانه ها 
را تا پایان سال تکمیل کنیم تا حداقل از نظر زیرساخت 
مشکلى نداشــته باشــیم و در صورت وجود کم آبى در 
ســال هاى آینده بتوانیم از طریق پســاب تصفیه شده 

از بحران عبور کنیم، زیرا این پســاب از نظر بهداشتى 
مشکلى ندارد.

وى افزود: در بعضى مناطق هنوز هم با مشکل کم آبى 
مواجه هســتیم، مثًال در منطقه 4 وضعیت چاه ها هیچ 
تغییرى نکرده است. یک ســوم جنگل هاى اصفهان از 
جمله جنگل شرق با مساحت 700 هکتار در این منطقه 
قرار دارند و نیاز آبى این منطقه 225 لیتر در ثانیه است. 
پساب تصفیه خانه منطقه «فیزادان» در جنوب اصفهان 
که حدود 35 لیتر پساب در ثانیه تصفیه مى کند را به این 
جنگل منتقل مى کنیم. این مقدار کمتر از یک ششم نیاز 

جنگل است و اصًال کافى نیست.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در منطقه 2 نیز وضعیت آب به همین 
صورت است، اما در سمت شمال اصفهان تصفیه خانه اى 

براى تأمین آب مناطق 2 و 12 استفاده مى شود.

نخستین جلسه سلسله نشست هاى آموزشى «حقوق 
زن و مرد قبل از ازدواج»، چهارم شهریور با حضور داود 
حاج خدادادى، دکتراى روانشناسى و شراره نکویى، 
کارشناس ارشــد حقوق در فرهنگســراى  پرسش 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان برگزار شد.
فرهنگسراى پرسش وابســته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان این 
نشست ها را  به همراه آموزش هاى  پیش از ازدواج 
به مدت پنج جلسه روزهاى دوشنبه هر هفته ساعت 
17 در فرهنگسراى پرســش واقع در خیابان جهاد 

برگزار  مى کند.
در اولین نشســت از این دوره، داود حاج خدادادى، 
دکتراى روانشناســى تصریح کرد: آنچــه در دوره 
نامزدى به شناخت جوانان کمک مى کند، مؤلفه هاى 
روانشناختى است، نه مؤلفه هاى جسمى و جنسى؛ 
افرادى که در دوره شناخت و نامزدى، به طور کامل 
روابط را تجربه مى کنند، توفیق ازدواج آنان بسیار کم 
است. وى همچنین در پاسخ به اینکه بهترین مدت 

براى دوره آشنایى چقدر است، گفت: این دوره بهتر 
است بین سه تا شش ماه باشد.

شــراره نکویى، کارشناس ارشــد حقوق نیز در این 
نشست با بیان اینکه یکى از مشکالت جوانان پس 
از پایــان نافرجام دوره نامزدى، هدایایى اســت که 
به یکدیگر داده اند، اظهار کرد: توجه داشــته باشید 
که طبق قانون، هدایــا در صورتى قابل پس گرفتن 
هستند که عین آن موجود باشــد و مصرف کردنى 
نبوده باشــد. همچنین هدیه بابت نامزدى اهدا شده 

و بابت مناسبت هایى مانند تولد نباشد.
نکویى در ادامه یادآور شد: متأسفانه برخى خانواده ها بر 
جارى شدن صیغه محرمیت بین دختر و پسر پافشارى 
مى کنند؛ این خانواده ها باید بدانند که صیغه محرمیت 
همان عقد موقت اســت و باید در آن مهریه و مدت 
زمان تعیین شــود، وگرنه عقد باطل است. متأسفانه 
دیده مى شــود که این صیغه منجر به رابطه جنسى 
شده و پس از اینکه مدت آن به پایان رسید، مهریه کم 
براى دختر و مهریه زیاد براى پسر مشکل ساز شده و 

 هرگز هم ازدواجى شکل نگرفته است. 

زمزمه هاى تغییر خط مرزى بین استان هاى اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى، باعث اعتراض بعضى مسئوالن 

استان اصفهان شده است. 
در همین باره نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه مردم دو استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیــارى روابط گرمى دارند، 
گفت: همه تغییرات مرزى با هدف پیشــروى به سمت 
دریاچه سد زاینده رود بوده و براى انجام آن در هر زمان 

روش متفاوتى اتخاذ شده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» ادامه داد: 
سابقه این بحث ها به زمان جنگ و سال  66 بازمى گردد 
که حرکتى آغاز شد و در ادامه آن اقداماتى براى دسترسى 
به آب هاى ســد زاینده رود انجام و در برخى زمان ها با 
غفلت مسئوالن استان و به دور از چشم آنها تصمیماتى 
گرفته شد. وى تصریح کرد: این اقدامات در سال هاى 70، 
80 و 83 نیز تکرار شد که همه آنها با هدف پیشروى به 
سمت دریاچه سد زاینده رود بوده و براى انجام آن در هر 

زمان روش متفاوتى اتخاذ شده است.
حاجى دلیگانى اضافــه کرد: به عنوان مثــال در زمان 
تشکیل شهرستان بِن مصوبه اى به هیئت دولت بردند 
که برخى نقاط اســتان اصفهان به استان چهارمحال و 
بختیارى اضافه شود که نتیجه آن تضعیف نقش استان 

اصفهان خواهد بود.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى تأکید کرد: با توجه به اینکه سد زاینده 
رود تنها منبع تأمین آب شرب استان است هر تغییرى در 

مرزها مى تواند براى آینده استان مسئله ساز شود.
وى در پاسخ به این سئوال که این مسئله در وزارت کشور 

تا چه میزان جدى است، خاطرنشان کرد: مسائل را رصد 
مى کنیم و هر زمان که تشخیص دهیم منافع مردم استان 

مورد تهدید واقع مى شود واکنش نشان مى دهیم.
حاجى دلیگانى اضافه کرد: در همین رابطه سئوالى از وزیر 
کشور داریم که براى طرح در مجلس مراحل قانونى را 
سپرى مى کند، البته ممکن است وزیر کشور پاسخ بدهد 

که اآلن کارى انجام نداده ام اما برخى موضوعات وجود 
دارد که وزیر باید پاسخگوى آن ها باشد.

***
در همین حال دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان استان 
اصفهان هم در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: به تازگى 
اخبارى بین کشاورزان شرق و غرب اصفهان شایع شده 

است که در سفرهاى اخیر وزرا و مسئوالن کشور به استان 
چهار محال و بختیارى، قول اجراى طرح غیرقانونى بن-
بروجن و تعدادى طرح برداشت آب دیگر، همچنین تغییر 
خط مرزى دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى 
و واگذارى مدیریت ســد زاینده رود و تونل ها به استان 

مجاور مطرح شده است.

اسفندیار امینى افزود: طرح بن- بروجن نباید اجرا شود 
زیرا منبع آنها وجــود ندارد، به رغم اینکــه وزارت نیرو

مى داند منبعى براى تأمین آب این طرح ها وجود ندارد 
و در شوراى عالى آب و جلســه 510 شوراى امنیت نیز 
مصوب شده تا مشــکل حقابه هاى کشاورزى و محیط 
زیست رفع نشــده هیچ بارگذارى جدیدى بر رودخانه 
انجام نشود اما هر زمان یک مسئول کشورى به استان 
چهارمحال و بختیارى سفر مى کند، طرح هاى بارگذارى 

بر زاینده رود مطرح مى شود.
امینى با بیان اینکه کشاورزان اصفهان طرح بن-بروجن 
را سال گذشته متوقف کردند، گفت: وزیر کشور در سفر 
اخیر به استان چهارمحال قول افتتاح این طرح را داده و 
دبیر شوراى امنیت کشــور نیز به استاندار اصفهان گفته 
است اراضى حاشیه رودخانه را براى احداث ایستگاه پمپاژ 
طرح بن-بروجن تحویل استان چهارمحال و بختیارى 
دهد، امنیت را تأمین کند و جلوى کشاورزان را نیز بگیرد.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان استان اصفهان با 
اشاره به زمزمه هایى براى تغییر مرز دو استان اصفهان 
و چهار محال و بختیارى و واگذارى مدیریت سد زاینده 
رود و رودخانه به استان باالدســت، گفت: هر روز یک 
نقشــه جدیدى طرح مى کنند بر این اساس کشاورزان 
حوضه زاینده رود اعالم کردند دیگــر اجازه نمى دهیم 
در اصفهان و چهار محال و بختیــارى طرح جدیدى بر 

رودخانه اجرا شود.
امینى افزود: هم اکنون و در شرایط فعلى مشکل آبى در 
استان باالدست وجود ندارد، استان چهارمحال و بختیارى 
هر مقدار آبى که مى خواهد به اراده خود برداشت مى کند، 

مشکل آب وجود ندارد، بن- بروجن جمعیتى ندارد.

پشت پرده زمزمه تغییر خط مرزى اصفهان 
نماینده شاهین شهر مى گوید، هدف رسیدن به دریاچه سد زاینده رود است و دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان از درخواست وزارت کشور 

از استاندار براى همراهى با این طرح گفته است

روابط پیش از ازدواج زیر ذره بین رفت20 درصد آبیارى فضاى سبز شهر از طریق پساب است

کابل هاى خطوط تلفن اورژانس به سرقت رفت!

رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب گفت: ویترین ملى 
پوشــاك در اصفهان مى تواند پاســخگوى بسیارى از 

مشکالت در زمینه پوشاك باشد.
لیال لندى اصفهانى، در گفتگو بــا «ایمنا» در خصوص 
نشست تخصصى طراحان لباس که پیش از ظهر دیروز 
(6 شهریور ماه) در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزى 
اصفهان برگزار شد، گفت: طراحان برگزیده شهر اصفهان 
براى نخستین بار با همکارى شــهردارى و استاندارى 
اصفهان، اداره ارشاد و دانشــگاه هاى علمى کاربردى 
گردهم آمدند و در این نشست براى نخستین بار از منشور 

لباس ایرانى، اسالمى شهر اصفهان رونمایى شد.
وى در خصوص منشــور لباس ایرانى، اســالمى شهر 
اصفهان گفت: این منشور فعالیت موازى کارى طراحان 

و خیاطان را حــذف مى کند. همچنین باعث مى شــد 
دســتگاه هاى دولتى براى هنرمندان این عرصه سنگ 
اندازى نکند. نهادهاى خصوصى، مزون ها و مؤسسات 
اگر راهگشــاى فعالیت هاى طراحان اصفهان نیستند، 

حداقل سنگ اندازى نکنند.
رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب در خصوص برگزارى 
جلسات شهردارى با طراحان گفت: پس از این که طراحان 
و مزون ها حسن نیت شــهردارى را دیدند طى یکسال 
گذشــته پس از برگزارى نمایشــگاه هاى پیوسته زیر 

ساخت هایى ساخته شد.
رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب در خصوص برگزارى 
ویترین مد ملى اصفهان گفت: امیدواریم در آینده نزدیک 
به ویترین ملى پوشاك برسیم. این ویترین براى نخستین 
بار در اصفهان با مجوز اســتاندارى اصفهان به صورت 
نمایشگاه دائمى برگزار خواهد شد. ویترین مد اصفهان را 
بنابر موضوع و زمان برگزارى، طبق منشور پیش خواهیم 
برد. در مرحله نخست نمایشــگاه فرایند طراحى و تولید 

پوشاك را نمایش مى دهیم.
لندى اصفهانى افزود: ویترین ملى پوشاك در اصفهان 
مى تواند پاســخگویى بسیارى از مشــکالت در زمینه 
پوشاك باشد. مشکل امروز پوشــاك ما فقط در زمینه 
فروش نیســت، بلکه زمانى که پــاى صحبت طراحان 
بنشینید متوجه مى شوید که در زمینه مواد اولیه، پارچه 

و... مشکل دارند.

فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف بیش 
از 119کیلو مواد مخدر از نوع تریاك و هروئین و 
دستگیرى شــش قاچاقچى در عملیات مأموران 

این فرماندهى خبر داد.
 ســرهنگ ایرج کاکاوند افزود: مأموران پاسگاه 
چوپانان بــا همــکارى عوامل یــگان تکاورى

اســتان اصفهــان و کالنتــرى 14 فرماندهى 
انتظامى بخش انارك روز گذشته در یک عملیات

پلیســى موفق شدند، ســه دســتگاه خودروى 
سوارى که قصد انتقال محموله مواد مخدر را به 
متوقــف  و  شناســایى  داشــتند  اصفهــان 

کنند.
وى گفــت: مأمــوران پــس از متوقــف کردن 
و بازرســى از خودروها موفق شــدند 100 کیلو 
و 320گــرم تریــاك و 18کیلــو و 955 گــرم 
هروئیــن از داخــل یکــى از خودروها کشــف 

کنند.
این مقام انتظامى بــا بیان اینکــه دو خودروى 
دیگر به عنوان راه پاك کن خودروى حامل مواد 
افیونى عمل مى کردند، افــزود: در این عملیات 
در مجموع شش نفر دســتگیر و پس از تشکیل 
پرونده براى اقدامــات قانونــى تحویل مراجع 

قضایى شدند.

119 کیلو گرم مواد مخدر 
در نایین کشف شد

ویترین ملى پوشاك در اصفهان برپا مى شود
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یک متخصص دندان گفت: پیوره یک بیمارى عفونى 
دندانى است که توسط باکترى ها ایجاد مى شود.

بهزاد قریــب زاده اظهار کرد: این اختــالل التهاب لثه 
است که بیشتر بر غشاء اطراف ریشه هاى دندان ها تأثیر 
مى گذارد. او گفت: پیوره منجر به تخلیه چرك و شــل 
شدن دندان مى شود که این اختالل  به عنوان پریودنتیت 

شناخته شده است.
این متخصص دندان درباره عالیم این نوع بیمارى بیان 
کرد: یکى از شایع ترین عالیم این نوع بیمارى، خونریزى 
است که در حالت مســواك زدن اتفاق مى افتد. عالیم 
دیگر پیوره درد لثه، بوى بد دهان، احساس درد هنگام 
غذا خوردن و لثه هاى متورم، قرمز یا شکاف ایجاد شده 

است. لق شدن و یا افزایش لقى یک یا چند دندان، ایجاد 
فاصله بین دندان ها، جدا شدن لثه از دندان و عمیق شدن 
شــیار بین لثه و دندان، تحلیل لثه و گاهى، درد مبهم یا 
خارش دار بین دندان ها از عالیم دیگر به حساب مى آیند.

او درباره علل آن توضیح داد: ایــن نوع عارضه ممکن 
است عالیمى نداشته باشد و در مراحل اولیه بدون درد 
ظاهر شود، به همین دلیل ممکن اســت بیمار متوجه 
پیشــرفت تدریجى یا خونریزى آن در هنگام خوردن 
غذا نشــود. براى حفظ و ســالمت لثه و دندان ها الزم 
است معاینه هاى منظم دندانپزشکى انجام شود. گاهى 
اوقات تغییراتى که براى لثه ایجاد مى شود باز هم لبه لثه 
سرجایش به نظر مى رسد. به دلیل همین امر فرد متوجه 

پیشرفت بیمارى نمى شود.  پالك هاى دندانى هم مانند 
پوسیدگى دندان، علت بروز پیوره است.

قریب زاده در ادامه گفت: زمانى کــه پالك ها در خط 
لثه تجمع کنند باعث تحریک لثه و حســاس شدن آن 
مى شــوند؛ که گاهى خونریزى هم پیدا مى کند. به این 

حالت ژنژیویت یا التهاب لثه مى گویند.
او درباره درمان این نوع عارضه بیان کرد: بســتگى به 
شــدت و حاد بودن آن دارد. در مراحل اولیه با یک جرم 
گیرى کامل و تمیز کردن ســطح دندان بیمارى از بین 
مى رود. اما اگر خیلى پیشرفته و حاد باشد ممکن است 

کورتاژ یا جراحى لثه انجام شود.
این متخصص دندان  در پایــان گفت: اگر لثه به مرحله 

جراحى برســد به دلیل وجود پاکت ها (جرم هاى 
دندان) اســت. زیرا پاکت ها مى توانند براى رشد 

میکروب ها مکانى فراهم کنند. وجود این پاکت ها 
(جرم هاى دندان) آسیب زیادى به دندان ها وارد 
مى کنند و فرد نمى تواند به راحتى از مسواك و 
نخ دندان اســتفاده کند.  عمل جراحى بیشتر 
براى این است که شرایطى فراهم شود تا فرد 
به راحتى بتواند مســواك بزند. بنابراین عمل 

جراحى لثه یک عمل بازدارنده و ممانعت کننده 
از پیشرفت بیمارى است. براى حفظ و سالمت لثه 

و دندان ها الزم است معاینه هاى منظم دندانپزشکى 
مرتب انجام شود.

دشمن لثه و دندان هایتان را بشناسید
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ههه دلیل وجود پاکت ها (جرم هاى 
توانند براىرشد  زیییرا پاکت ها مى

ىىى فراهم کنند. وجود این پاکت ها 
) آسیب زیادى به دندان ها وارد 
ىىى تواند به راحتى از مسواك و 
اددده کند.  عمل جراحى بیشتر 
شرایطى فراهم شود تا فرد  ههه
مسسســواك بزند. بنابراین عمل 

عععممل بازدارنده و ممانعت کننده 
ىىى است. براى حفظ و سالمت لثه 

سسست معاینه هاى منظم دندانپزشکى 

ددد

پژوهشگران با بررسى سالمندان دریافتند که استفاده از دو 
زبان در طول زندگى باعث بهبود عملکردهاى شناختى 
مثل حافظه، توجه و خالقیت مى شــود و یادگیرى زبان 

دوم الزم و ضرورى است.
افراد دو زبانه در طول زندگى خود به طور مداوم در حال 
تغییر از زبانى به زبان دیگرند. این تغییر تنها در ظاهر و 
صورت زبان نیست، بلکه ذهن شخص دو زبانه نیز در حال 
حرکت و انتقال دائم از یک نظام زبانى به نظام زبانى دیگر 
و در نتیجه از یک نظام فکرى به نظام فکرى دیگر است. 
این تغییر دائمى، قدرت انعطاف پذیــرى را در این افراد 
بیشتر مى کند و این برترى نه تنها در فعالیت هاى زبانى، 

بلکه در فعالیت هاى غیر زبانى نیز بروز پیدا کند.
نتایج یک پژوهش نشان داد که سالمندان دو زبانه حافظه 
کارى، توجه و خالقیت بیشترى نســبت به سالمندان 
یک زبانه دارند. به گفته پژوهشــگران این تحقیق: «دو 
زبانگى در طول زندگى مى توانــد باعث بهبود عملکرد 
شناختى شــود؛ بنابراین به نظر مى رسد ترغیب افراد به 

یادگیرى زبان دوم الزم و مفید خواهد بود.»

تحقیقات نشان داده داشتن هشت ساعت خواب شبانه به 
طور منظم یکى از بخش هاى اساسى یک برنامه روزانه 
مناسب و سالمت بخش محسوب مى شود. کمبود خواب 
مى تواند اثرات جدى اى روى سالمت ذهنى، عاطفى 
و فیزیکى داشته باشد. در ادامه مى خواهیم ببینم اگر هر 
شب هشت ساعت بخوابیم دقیقًا چه اتفاقى در بدن ما 

رخ خواهد داد.
1- چیزهاى جدید را سریع تر یاد خواهید 

گرفت
اگر به اندازه کافى نخوابید، این مسئله روى توانایى 
تمرکزتان بر مهارت هاى جدید و به خاطر ســپردن 
چیزهاى تازه تأثیر خواهد گذاشــت. دانشمندان پى 
برده اند ما اطالعات جدیدى کــه طى روز دریافت 
مى کنیم را در خواب پــردازش مى کنیم. به عبارتى 
دیگر، ذهن و بدن ما صبح ها بعد از داشتن یک خواب 
مناسب، نسبت به شب قبل یعنى زمانى که هنوز سر 

بر بالش نگذاشته ایم، وضعیت بهترى دارد.
2- هوشیارى بیشترى خواهید داشت

داشــتن خواب کافى به طور منظم باعث مى شود، 
مهارت هاى مربوط به تمرکز، توجه و حل مســئله، 
وضعیت مناسبى داشته باشند. در این شرایط مى توانید 

واضح تر فکر کنید و سریع تر تصمیم بگیرید.
3- وزن خود را راحت تر کنترل خواهید کرد

تحقیقات نشان داده هنگام خواب، هورمونى در بدن 
به اسم لپتین تولید مى شود، که به بدن مى گوید که 
ما سیر هستیم و به غذا احتیاج نداریم. اگر خواب کافى 
نداشته باشیم، تعادل این هورمون برهم مى خورد و 

در طول روز درگیر هوس هاى غذایى مى شویم.

4- به فرد سالم ترى تبدیل خواهید شد
دانشمندان پى برده اند داشــتن خواب کافى نه تنها 
اضطراب را کاهش مى دهد، بلکه جلوى ریسک باال 
رفتن فشار و کلسترول خون را مى گیرد. به عالوه، 
کمبود خواب ممکن است انواع مختلفى از مشکالت 

مرتبط با قلب را به دنبال داشته باشد.
5- ممکن اســت جلوى ابتال به دیابت را 

بگیرد
پژوهش ها نشان داده عامل خواب تأثیر زیادى بر تنظیم 
قند خون و حساسیت به انسولین دارد و در نتیجه، جلوى 
بروز دیابت نوع 2  را مى گیرد. از قــرار معلوم، مرحله 
موســوم به خواب عمیق، به ویژه نقش اساسى اى در 
این مسئله دارد و اگر مدت زمان خواب خود را کم کنید، 

به احتمال زیاد این مرحله مهم را از دست خواهید داد.
6- سرماخوردگى تان زودتر خوب خواهد 

شد
اگر متوجه شــده اید که وقت هایى که بیمار هستید 
احساس خواب آلودگى مى کنید، باید بدانید که این 
مسئله بى دلیل نیست. تحقیقات ثابت کرده بدن ما 
وارد فاز خواب مى شــود تا التیام پیدا کند. در همین 
فاز خواب اســت که سیســتم ایمنى بدن بیشترین 

تأثیرگذارى را در مقابله با باکترى ها پیدا مى کند.
7- پوست بهترى خواهید داشت

وضعیت پوست یکى از مشــخصه هاى سالم بودن 
یا نبودن ماست. شــاید بتوانیم پوست خود را با مواد 
آرایشى بپوشانیم، اما نمى توانیم آن را فریب دهیم. 
پوست بزرگ ترین اندام بدن به شمار مى رود و دائمًا 
در معرض آب و هوا، پرتوهاى فرابنفش، گرد و غبار 
و نور خورشــید قرار دارد. اما وقتى در خواب هستیم، 

پوست خودش را ترمیم مى کند.
8- رانندگى ایمن ترى خواهید داشت

براى همه ما پیش آمده که وقتى بسیار خسته 
بودیم، با هر مســئله کوچکى از 
کوره در رفتیم. تحقیقى 
نشان داد رانندگانى که 
کمبود خواب داشتند، 
بیشتر شبیه به رانندگان 

مست رانندگى مى کردند.
9- تعادل بیشــترى 

خواهید داشت
اگر خواب کافى داشــته باشید، 
از هماهنگى بیشــترى در حرکات و 
تعادل بهترى برخوردار خواهید شــد، 
مسئله اى که جلوى وقوع هر گونه صدمه 

فیزیکى و سانحه اى را مى گیرد.

اگر 8 ساعت بخوابیم چه اتفاقى در بدنمان مى افتد؟

رفتن به حمام بخش مهمى از بهداشــت فردى است، 
ما در طول روز با لباس، مو و پوســتمان مقدار زیادى از 
میکروارگانیسم ها (جانوران کوچک و میکروسکوپى) را 
به خانه مان منتقل مى کنیم که مى تواند براى سالمتى ما 
خطرناك باشند. حتى زمانى که تازه حمام کرده باشید و 
تازه مو هاى خود را شسته باشید هنوز قسمتى از بدنتان 
همچنان کثیف است به دلیل آنکه مقدار زیادى آلودگى 

در آن انباشته شده است آن قسمت هم ناف شماست.
ناف یکى از قسمت هاى بدن است که به راحتى نمى توان 
آن را تمیز کرد، بنابراین اغلب انواع باکترى در آن تکثیر 
مى شوند. شکل ظاهرى ناف به گونه اى است که عرق، 
پرز لباس، سلول هاى مرده پوست، مواد شوینده و صابون 
را در خود جمع مى کند. به همین دلیل بهترین مکان براى 

رشد میکروارگانیسم هاست.

آلوده ترین عضو بدن

دو زبانه بودن چه فوایدى 
براى سالمندان دارد؟

یک متخصص چشم پزشکى با اشــاره به بیمارى آب 
سیاه، گفت: افزایش فشار چشم، آسیب عصب بینایى 
و آســیب میدان بینایى را اصطالحًا آب سیاه یا گلوکوم 

مى گویند.
حسین محمدربیع اظهار کرد: بیمارى آب سیاه یا گلوکوم 
در کنار بیمارى آب مروارید قرار دارد و در دنیا ســازمان 
بهداشــت جهانى و ســازمان هاى بهداشتى کشورها 
موظف به پیگیرى آن هســتند؛ چرا که باعث آســیب 
چشم مى شود.  وى ادامه داد: ویژگى بیمارى آب سیاه 
این است که اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، باعث 
آسیب شدید بینایى مى شــود. وى افزود: طبق تعریف، 
زمانى گفته مى شود که شخص آب سیاه دارد که فشار 
چشمى اش از حد طبیعى که معموًال 22 است، بیشتر شود 
و به طور طوالنى مدت این فشار باقى مى ماند و به دلیل 
اینکه هیچ عالمتى ندارد، این افزایش فشار باعث آسیب 
عصب بینایى شده و این آسیب نیز باعث آسیب میدان 

بینایى فرد مى شود. 
محمدربیع متذکر شد: افزایش فشار چشم، آسیب عصب 

بینایى و آســیب میدان بینایى را اصطالحًا آب سیاه یا 
گلوکوم مى گویند. این بیمارى بــه دلیل اینکه عالئم 
مشــخصى ندارد به دزد بیمارى معروف اســت؛ یعنى 
زمانى بیمار متوجه مى شود که بیمارى پیشرفت کرده و 

قادر به پیشگیرى نیست. 
این متخصص چشــم پزشــکى گفت: افراد بعد از 40 
ســالگى باید به طور مرتب به چشم پزشــک مراجعه 

کنند و پزشک با تشخیص و درمان  آن، از آسیب بینایى 
جلوگیرى کند. 

وى گفت:  افراد بعد از 40 ســالگى باید سالى یک بار از 
جهت آب مروارید و آب سیاه معاینه شوند، اما کسانى که 
زمینه فامیلى بیمارى آب سیاه یا سابقه دیابت دارند، بهتر 
است در هر سنى که هستند به چشم پزشک مراجعه کنند 

و تحت معاینه قرار گیرند.

ظاهر شــدن چین و چروك ها بر روى صورت شما در اثر 
افزایش سن، یک اتفاق طبیعى اســت با این حال برخى 
از این چروك ها آنقــدر به تدریج عمیق مى شــوند که
 نمى توان آنها را تنها به افزایش سن مرتبط کرد. این خطوط 

عمیق نشان از ابتال به مشکالت جدى سالمت دارند:
بیمارى قلبى: بر اســاس یک مطالعــه جدید، چین و 
چروك هاى عمیق پیشــانى، مى تواند نشــانه ابتال به 
آترواسکلروز، سخت شدن سرخرگ ها و در نهایت ابتال به 

بیمارى قلبى باشد. چروك پیشانى و آترواسکلروز هر دو با 
استرس ارتباط نزدیک دارند. همچنین رگ هاى خونى در 
پیشانى نسبت به سایر قسمت هاى بدن ظریف تر هستند 

و خطر ایجاد پالك در آنها بیشتر است.
فشــار خون باال: مطالعــات نشــان داده زنانى که 
چهره جوان ترى نسبت به هم سن و ساالن خود دارند، 
فشــار خون کمترى نیز دارند. این زنان سیستم عروقى 
سالمى دارند و همین از پوســت آنها محافظت مى کند. 

در عوض کســانى که چروك هاى عمیق ترى را روى 
صورت خود تحمل مى کنند، اغلب دچار مشکالت فشار 

خون هستند.
سبک زندگى ناسالم: خطوط صورت شما مى تواند 
نشانه اى از سبک زندگى غلط باشد. تحقیقات نشان داده 
کسانى که از پوست صورت خود در برابر اشعه هاى مضر 
آفتاب محافظــت نمى کنند و تغذیه ناســالمى دارند، از 

خطوط عمیق روى چهره خود رنج مى برند.
استخوان هاى ضعیف: چین و چروك شما همچنین 
مى تواند خطر ابتال به پوکى استخوان را پیش بینى کند. 
محققان دانشــگاه ییل، در دهه هاى 40 و 50 میالدى، 
چین و چروك روى صورت و گردن و تراکم استخوان 114 
زن را مورد بررسى قرار دادند. آنها دریافتند عمیق و ضخیم 
شدن چین و چروك پوست به کاهش تراکم استخوان در 

میان شرکت کنندگان در مطالعه مربوط است.
سرطان پوست: چروك هاى عمیق روى گونه شما 
مى تواند خطر ابتال به ســرطان پوســت را گوشزد کند. 
قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشید بدون 
محافظت، نه تنها این خطوط عمیق را ایجاد مى کند، بلکه 

خطر ابتال به سرطان پوست را باال مى برد.
استرس: چروك هاى پیشــانى و خطوط بین ابروها 
نشانه ابتال به اســترس زیاد نیز مى تواند باشد. استرس 
ســطح کورتیزول را باال مى برد و مى تواند خطر ابتال به 

چاقى، فشار خون باال و دیابت را نیز افزایش دهد.

چروك پیشانى نشانه کدام بیمارى است؟

بیمارى آب سیاه چیست؟

یک مطالعه نشــان مى دهد افراد خوش بینى که نیمه پر 
لیوان را در نظر مى گیرند از عمر طوالنى ترى برخوردارند 
و شانس بیشترى براى رســیدن به تولد 85 سالگى خود 
دارند. متخصصــان بر این باورند که افــراد با دید مثبت 
با اســترس، بهتر کنار مى آیند که این امر تأثیرات سوء 

استرس بر سالمت جسمانى آنان را محدود مى کند.
این افراد همچنین بیشتر اهدافى را براى خود تعیین کرده 
و باور دارند که به آنها دست  خواهند یافت و از این رو بیشتر 

ورزش مى کنند و غذاهاى سالم مى خورند.
نتایج نشان داد افراد خوش بین بین 11 تا 15 درصد عمر 
طوالنى ترى دارند و شانس بیشترى براى رسیدن به تولد 
85 ســالگى خود دارند. به طور دقیق تر زنان خوش بین 
14/9 درصد طول عمر بیشترى داشته و این میزان براى 

مردان 10/9 درصد به دست آمده بود.
زنانى که بیشترین خوش بینى را داشتند 50 درصد بیشتر 
شانس رسیدن به 85 ســالگى را داشــته و مردانى که 
بیشترین خوش بینى را داشتند 70 درصد از شانس بیشترى 

براى رسیدن به این سن برخوردار بودند.
همچنین افرادى که خوش بین بودند با احتمال کمترى 
براى ابتال به دیابت نوع 2 و افســردگى مواجه بودند اما 
احتماًال حتى در صورت داشتن این فاکتورها نیز از طول 

عمر بیشترى نسبت به دیگر افراد برخوردار خواهند بود.
دکتر «لوینا لى»، مؤلف اصلى این مطالعه اظهار کرده در 
حالى که تحقیقات، بسیارى از عوامل خطر بیمارى ها و 
مرگ زودرس را مشخص کرده اند، آگاهى کمى نسبت 
به عوامل مثبت روانى - اجتماعى که مى توانند شــانس 

بهره مندى از پیرى سالم را افزایش دهند، وجود دارد.
به گفته این متخصص این مطالعه از اهمیت بهداشــت 
عمومى باالیى برخوردار اســت، چرا که نشان مى دهد 
خوش بینى یکى از این سرمایه هاى روانى اجتماعى است 

که پتانسیل افزایش طول عمر انسان را دارد.
از آنجایى کــه خوش بینى مى تواند آموخته شــود، این 

مطالعه براى افراد مســن امیدبخش خواهد بود. مراقبه، 
رفتار درمانى شــناختى و تمرین هاى نویسندگى ممکن 
است افراد را به داشتن دیدگاهى مثبت و روشن به زندگى 

ترغیب کند.
این مطالعه تعریفى از خوش بینى را ارائه کرده است و طبق 
این تعریف «این عقیده که آینده خوشایند خواهد بود، زیرا 
مى توان نتایج مهم را کنترل کــرد» همان خوش بینى 

است.
در مقابل، افراد بدبین با این دیدگاه که «مشکالت دائمى 
هستند و کاســتى هاى فرد را منعکس مى کنند» ممکن 

است احساس ناامیدى داشته باشند. 
به گفته متخصصان فرد خوش بین ممکن اســت به این 
دلیل سالم باشد که با در نظر گرفتن موقعیت هاى منفى به 
عنوان چالش و نه تهدید راحت تر با استرس مقابله مى کند.
براســاس این مطالعه، افراد خوش بین همچنین تمایل 
بیشــترى به ورزش دارند و مردان خوش بین نیز الغرتر 

هستند.
به نوشــته روزنامه «دیلى میل»، متخصصان با اشاره به 
ضرورت انجام مطالعات بیشــتر در مورد دالیل اهمیت 
خوش بینى، بر ارتباط بین خوش بینى و ســالمتى تأکید 

کرده اند.

ارتباط خوش بینى با عمر طوالنى
سیگار کشــیدن یکى از مواردى است که مى تواند تأثیر 
بسیار بدى بر سالمت بدن داشــته باشد؛ مردان بیشتر 
از زنان به این گزینــه روى مى آورند. حدود 40 درصد از 
مردان در سرتاسر جهان سیگارى هستند. این در حالى 
اســت که تنها 9 درصد از زنان ســیگار مى کشند؛ هیچ 
رمز و رازى در این مورد وجود ندارد در حقیقت کشیدن 
سیگار مى تواند بیش از 15 ســال از زندگى شما را کمتر 
کند. خوشبختانه با ترك سیگار مى توانید این خطر را تا 
حد زیادى کاهش دهید؛ در این شــرایط خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى نیز تا حد زیادى کاهش پیدا مى کند.
مطالعات انجام شده در دانشگاه آکسفورد نشان مى دهد 
که روش بوقلمون سرد بهترین و مؤثرترین روش براى 
ترك سیگار است. این روش به درمانى گفته مى شود که 
فرد سیگارى بدون کمک دیگران و سایر موارد درمانى به 

ترك سیگار مى پردازد.

افراد قدبلند بیش از بقیه افراد در معرض خطر ابتال به 
سرطان قرار دارند، زیرا جثه آنها از دیگر افراد بزرگ تر 
است و بنابراین آنها ســلول هاى بیشترى در بدن خود 
دارند که ممکن اســت این علت رخ دادن جهش هاى 

خطرناك در بدن آنها باشد.
پژوهشگران در مطالعات پیشــین ارتباط بین قدبلند 
و افزایش خطر ابتال به ســرطان را پیدا کرده بودند اما 

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که با هر 10 
ســانتیمتر افزایش قد در انسان، خطر 

ابتال به سرطان نیز حدود 10 درصد 
افزایش مى یابد. دانشمندان مسائل 

مختلفى را در ایجاد این بیمارى 
دخیل مى دانند. پژوهشگران 
مى گویند وجود هورمون 
رشد خاصى مى تواند نقش 
مهمى در افزایش قد افراد 

و ابتال آنها به سرطان داشته 
باشــد. یکى دیگر از دالیلى که 

پژوهشــگران مطــرح کرده اند، 
عوامل محیطى ماننــد تغذیه دوران 

کودکى یا بیمارى خاص است.

چرا مرد ها 
زودتر مى میرند؟

قدبلندها مراقب سالمت خود باشند
قیه افراد در معرض خطر ابتال به 
را جثه آنها از دیگر افراد بزرگ تر 
بدنخود ــلول هاى بیشترى در

تاین علت رخ دادن جهش هاى 
باشد.

عات پیشــین ارتباط بین قدبلند 
ه ســرطان را پیدا کرده بودند اما 

انمى دهد که با هر 10
خطر د در انسان،

10 درصد  0دود
ندان مسائل 

ن بیمارى 
شگران 
مون
نقش

 افراد 
ن داشته 

 دالیلى که 
رح کرده اند، 

تغذیه دوران  ـد
صاست.

تركسیگار مى پردازد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداوند پیامبر(ص) را هنگامى فرســتاد که پیامبران حضور نداشتند و
 امت ها در خواب غفلت بودند و رشته هاى دوستى و انسانیت از هم گسسته 
بود. پس پیامبــر(ص) به میان خلق آمد در حالى کــه کتاب هاى پیامبران 
پیشین را تصدیق کرد و با نورى هدایتگر انسان ها شد که همه باید از آن 
اطاعت کنند و آن نور، قرآن کریم اســت. بدانید که در قرآن علم آینده 
و حدیث روزگاران گذشته است، شــفادهنده دردهاى شما و سامان دهنده 

موال على (ع)امور فردى و اجتماعى شما ست.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شــرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهدارى و انجام عملیات میدانى بهینه سازى سایت هاى موبایل 
منطقه غرب استان اصفهان (شامل شهرستان هاى خوانسار- گلپایگان- فریدونشهر- فریدن- چادگان و بخشى از نجف آباد و 
خمینى شهر) با برآورد 20/606/000/000 ریال (بیست میلیارد و ششصد و شش میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 

692/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرائط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل 

تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند، دعوت به عمل مى آید.
TADAROKAT. از تاریخ 98/06/07 لغایت 98/06/16 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت
TCE.IR مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل 

نمایید.
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات 

استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشائى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.

3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفًا به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارزش کار 
براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.
5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 

مناقصه قید خواهد شد.

آگهى مناقصه 98/001

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت اول

همزمان با هفتــه دولت و گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهداى 
واالمقام رجایى و باهنر و شــهداى دولت 11پروژه زیربنایى شرکت  
برق منطقه اى اصفهان با  هزینه اى معادل بر110 میلیارد تومان به 

بهره بردارى مى رسد. 
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان مهندس رســول 
موســى رضایى مدیرعامل این شــرکت از بهره بردارى11 پروژه 
زیربنایى این شــرکت با هدف کمک به پایداري شبکه، جبران افت 
ولتاژ، تأمین برق مشــترکین مناطق مورد اشــاره ، افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه و افزایش کیفیت توان و نو سازى شبکه انتقال پست 
با هزینه اى بالغ بر110 میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد.  
مهندس موســى رضایى با اعالم این خبر گفت:  این طرح ها شامل  
کلنگ زنى احداث پست 63/20 کیلوولت شــهرك بزرگ صنعتى 
اصفهان، بهره بردارى از پست هاى سیار 63/20 کیلوولت رضوانشهر، 
علویجه، نجف آباد و پست سیار فالرد در استان چهارمحال و بختیارى 

مى باشد. 
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان همچنین از بهره بردارى از بانک 
خازنى پست مینا دشت ، بهره بردارى از بانک خازنى در پست حبیب 
آباد، ورود و خروج خط 400کیلوولت کارون 3 – چهلستون در پست 
جهان بین در استان چهارمحال و بختیارى و  ورود و خروج خط 63کیلو 

ولت در پست نجف آباد 2به مناسبت هفته دولت خبرداد.
وى افزود: احداث فاز یک خط 63کیلوولت اشــترجان 1- اشترجان 
2 ، احداث خط 63کیلوولت کابلى از پســت ناجى آباد به پست فیض 
کاشانى و افزایش ظرفیت پســت 63کیلوولت جاده نایین و اصالح 

باسبار از دیگر پروژه هاى قابل افتتاح این شرکت میباشد.
مهندس موســى رضایى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به  
برنامه هاى این شــرکت در ســه بخش  تولید، انتقال و شبکه هاى 

انتقال و فوق توزیع یادآور شــد : ایجاد شــبکه هاى فــوق توزیع و 
شبکه هاى انتقال 400 و 230 کیلوولت از اصلى ترین پروژه هاى در 

دست اجراست.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: 5 پست  انتقال 
برق این شرکت با اعتبار بانک توسعه اسالمى در دست اجراست که 

پست 400 به 63 کیلوولت هاتف در شــرق اصفهان به بهره بردارى 
رسیده چهار پست از این تعداد شامل دو پست 230 به 63 کیلو ولت در 
شهرستان هاى لنجان و سمیرم و دو پست 400 به 63 کیلو ولت هاتف 
و هسنیجه در استان اصفهان و همچنین پست فرادنبه نیز در استان 

چهار محال و بختیارى در دست اجراست. 

وى در خصوص ایســتگاه 400 به 63 کیلوولت کیلو ولت هسنیجه 
افزود: این پست نیز  با دو ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپرى ،16 فیدر 
خط63 کیلوولت، 2 فیدر 400 کیلوولت و یک دســتگاه رآکتور 400 

کیلوولت مراحل پایانى عملیات تکمیلى خود را پشت سر مى گذارد.
مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان گفــت:  پیش بینى گردیده برق 

ایستگاه مذکور  از دو نیروگاه شهیدمحمد منتظرى و سیکل ترکیبى 
یزد تامین گردد.

مهندس موسى رضایى ادامه داد: پســت400 به 63 کیلوولت کیلو 
ولت هسنیجه نیز در شهرك صنعتى بزرگ اصفهان و با هدف تغذیه 
ایستگاه هاي 63/20 کیلوولت،  فوالد نقش جهان، مورچه خورت، 
شهرك بزرگ صنعتی، تیران، هســنیجه، علویجه و نورد کاویان در 

حال آماده سازى مى باشد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان فعالیت هاى گسترده برق 
منطقه اى اصفهان در خصوص توسعه انرژى هاى تجدید پذیر به خصوص

 انرژى خورشیدى را یاد آور شد وگفت: در حال حاضر یکى از بزرگ ترین 
نیروگاه هاى خورشیدى کشور با ظرفیت 10 مگاوات در منطقه جرقویه در 
حال فعالیت مى باشد و تاکنون بیش از 861 مگاوات موافقت نامه یا گواهى 
اتصال براى احداث نیروگاه خورشیدى و همچنین مجوز 312 مگاوات 
نیروگاه هاى پراکنده با ظرفیت زیر 25 مــگاوات، دو نیروگاه بزرگ 100 
مگاواتى و تعدادى نیروگاه باالى 30 مگاوات در منطقه صادر شده است.

که عمده فعالیت ها در زمینه انرژى خورشیدى با سرمایه گذارى بخش 
خصوصى و سرمایه گذارى این بخش انجام مى شود.

مهندس موســى رضایى در پایان گفت: شــرکت برق منطقه اى 
اصفهان شامل دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى، ایجاد 
و توســعه زیرســاخت تامین انرژى برق مورد نیــاز منطقه و ایجاد 

ارتباط و پایدارى شــبکه برق را بر عهده دارد و حداکثر بار شبکه 
برق منطقــه اي اصفهان درتاریخ 24 تیرماه ســال جارى 

ســاعت 16:19 دقیقه برابربا 5481 مگاوات بوده 
است. 

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان  اعالم کرد؛

افتتاح 11 پروژه زیربنایى شرکت برق منطقه اى اصفهان در هفته دولت


