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شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/44/ش مورخ 1398/02/29 شوراى محترم 
اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد بهره بردارى و 
نگهداشت جایگاه (CNG)  گاز طبیعى فشرده شهر چرمهین را به مدت یکسال به پیمانکار 
واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع نفت و گاز به صورت استیجارى از طریق مزایده 
واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا متقاضیان با ارائه تاییدیه یا احراز صالحیت از شــرکت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى تا روز دوشنبه مورخ 
1398/04/17 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت 
و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز سه شنبه مورخ 1398/04/18 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به 
سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 

5-52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

ثابت راسخ - شهردار چرمهین

     

قرار نیست کسى شما را بشناسد کمردرد را  با نمک درمان کنید  بازى با کاشى هاى عمارات تاریخى اصفهانمهران مدیرى در تدارك ساخت برنامه در دبى؟رأى شما را مى خریم؛ 200 هزار تومان! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا بایــد 
هر روز 

موز بخوریم؟

زنان، متصدى 40 هزار واحد صنفى هستند
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کمبـود جدى پزشک
 در کشور داریم

ارتباط آلودگى هــوا 
با مرگ زودهنگام 

افزایش 12 درصدى 
داوطلبان کنکور 

در اصفهان سلب عضویت 5
عضو شوراى شهر 

خوانسار

موز یکى از محبوب ترین میوه هاى پرخاصیت است که مقادیر زیادى 
پتاسیم، فیبر، ویتامین هاى C و B۶ در آن وجود دارد. وجود این 
عناصر، فواید بسیارى براى  سالمت قلب و عروق، پیشگیرى

از کم خونى، بهبود سالمت روان، افزایش انرژى بدن، 
پیشگیرى از زخم معده و دیابت دارد و   ...

در پى انتشار خبرى مبنى بر سلب عضویت یکى 
از اعضاى شوراى شهر خوانسار، منصور کمالى 
فرماندار این شهرســتان در گفتگو با «فارس» 
اظهار کرد: پیرو شــکایت برخى دســتگاه هاى 
دولتى، معتمدان و مردم شــهر خوانسار از یکى 
از اعضاى شوراى شــهر مبنى بر تخلف از قانون 
و انحــراف از وظایف شــوراها پرونده وى براى 
رســیدگى به هیئت حل اختالف و رسیدگى به 
شکایات اســتان ارسال شــد. پس از پیگیرى و 
بررسى هیئت حل اختالف استان طبق اظهارت 

شاکیان که ...
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خیزش بى پایان گرد و غبارخیزش بى پایان گرد و غبار
آلودگى هواى تابستانه، آسمان اصفهان را رها نمى کند آلودگى هواى تابستانه، آسمان اصفهان را رها نمى کند 

3

واقعیت هاى اوضاع اصناف اصفهان از زبان رئیس اتاق اصناف استان

خواستیم براى کودکان 
برنامه بسازیم
 گفتند
 اسپانسر بیاورید

غیر از سپاهان دیگر کجا آقاى گل شده اى؟
بروس لى در یکى از جمالت معروفش گفته اســت: «من از کسى
 نمى ترسم که ده هزار ضربه را یک بار تمرین کرده است، از کسى 
مى ترســم که یک ضربه را ده هزار مرتبه تمرین کرده باشد.» به 
همین دلیل اســت که مدافعان و دروازه بانان لیگ برتر حسابى از 
کى روش استنلى مى ترسیدند. بازیکنى که شاید فقط یک مهارت 

داشت و فوتبال را که بازى با پاست را بیشتر با سر بازى مى کرد اما  ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به دلیل فعالیت در فضاى مجازى انجام شد؛

خودروهاى مجهز به 
سامانه هوشمند،

 تخلفات رانندگى را 
ثبت مى کنند

داستان کاله گذاشتن سر مهمانان در تلویزیون!
نمایش موى بلند، خودى و غیرخودى ندارد
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مى رویم براى قهرمانىمى رویم براى قهرمانى

چاپ دوم

م الف: 509819

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره بهار 98 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 

15 تیر ماه سال جارى است.
1526 مرکز ارتباط مردمى

35019- 021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست

اطالعیه

م الف: 514448 روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

رضا فیاضى:
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زیمبرنامه بسازیم ب ازبر ه بسازیمنا برنامه
گفگفتند گفتند
ا اسپانسر بیاورید ا بیاوریدا وریاسپانسر بی ر اوریدپ ب ان اس

اخ ك ا ت ا

ت است که مقادیر زیادى 
جود دارد. وجود این 
عروق، پیشگیرى

نندن، رژى ب

غیر از سپاه
بروس لى
 نمى ترس
مى ترس
همین د
کى روش
داشت و فوتبال ر
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مصطفى رضا حسینى قطب آبادى، نماینده دوره هشتم 
مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با «خبرآنالین» به پدیده 
خرید و فروش آراء در انتخابات اشاره کرد و گفت: متأسفانه 
دیده مى شود که آراء جامعه معتادان ما که جمعیت آمارى 
کمى هم نیستند به خصوص براى حوزه انتخابیه اى که 
با 50 تا صد رأى سرنوشت آن تعیین مى شود به دلیل نیاز 
مالى این طیف خریدارى مى شود؛ یا برخى عشایرى که در 
قالب ییالق و قشالق از حوزه اى به حوزه دیگر مى روند 
آراء خود را مى فروشند. اینها آسیب هایى است که وجود 

دارد و بنده به عینه آن را مشاهده کردم.» 
نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم تأکید دارد: حتى 

گاهى دیده مى شود که در شب انتخابات و در ساعت هاى 
پایانى و زمان تمدید، در بســیارى نقاط رأى تا 200 هزار 
تومان کمى بیشــتر و کمتر خرید و فروش مى شــود، در 
مواردى هم مشاهده مى شــود که در اطراف شعب اخذ 
آراء دالالنى تردد مى کنند و به دنبال خرید و فروش رأى 
هستند که یک آفت جدى است که متأسفانه چشم ها را 

روى آن بسته ایم و برخوردى نمى شود. 
همه این ها تخلفات توســط فرمانداران، دســتگاه هاى 
نظارتى و حوزه هاى مختلف کارى گزارش مى شود اما به 
همان 24 تا 48 ساعت بعد از انتخابات محدود است و بعد 

هم به فراموشى سپرده مى شود.

معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به کمبود جدى پزشک 
در کشــور گفت: در حال حاضر در کشور شاخص تعداد 
پزشک عمومى، متخصص و دندانپزشک 1/6 به ازاى 
هــر 1000 نفر جمعیت اســت. این درحالى اســت که 
کف مورد نیازمــان در این زمینه 2/5 نفــر به ازاى هر 
1000 نفر بوده و حتى بسیارى از کشورهاى دنیا در این 
زمینه شــاخصى بین 3/5 تا 5 نفر به ازاى هر 1000 نفر  

جمعیت دارند.
دکتر ایرج حریرچى با بیان اینکه بنابراین ما در کشــور 
با کمبود پزشــک مواجهیــم  افــزود: على رغم تربیت 
نیروهاى پزشــکى که داشــتیم، تعدادى از این افراد به 

دلیل مالحظاتى که در انتخاب دانشــجو وجود داشته و 
بنابر شرایطى که داشتند، به خارج از کشور رفته اند. بر این 

اساس با کمبود جدى پزشک مواجه هستیم. 
وى درباره نحوه توزیع پزشکان نیز گفت: توزیع پزشک ما 
تقریباً عادالنه است،   اما اشکالش این است که در شرایط 
فعلى وزارت بهداشت براى پزشک عمومى و متخصصین 
به طور متوسط دو سال اختیار توزیع دارد و بقیه سال ها 
را پزشکان خودشــان تصمیم مى گیرند که کجا خدمت 
کنند. به عنوان مثال مى بینیم که در برخى تخصص ها 
تا 40 درصدشان در تهران مستقر هستند. چنین چیزى 

مطلوب نیست.

رأى شما را مى خریم؛
 200 هزار تومان!

کمبود جدى پزشک
 در کشور داریم

قیمت قطعى سفر به «وان»
  ایســنا| قیمت قطعى قطار بیــن المللى 
مســافرى تهران-وان 375 هزار تومان براى 
بزرگساالن و 195 هزار تومان براى خردساالن 
اعالم شد، هرچند تا اطالع ثانوى و رسمى این 
سفر با احتساب تخفیفات قابل مالحظه نسبت 
به نرخ اصلى آن در جدول کرایه هاى مشترك 
راه آهن هاى خاورمیانه با رقمى معادل 225 هزار 
تومان براى بزرگساالن و 130 هزار تومان براى 

خردساالن فعالیت خواهد کرد.

«کیهان» و «کاله قرمزى» 
و هلند

  روزنامــه کیهــان| تهیه کننــده برنامه 
«کاله قرمــزى» پس از حمله به صداوســیما، 
مدیران این  سازمان را عامل متوقف شدن ادامه 
این پروژه دانسته است... شــنیده شده دستمزد 
ساخت ســرى قبلى «کاله قرمزى» بیش از سه 
میلیارد تومان بوده است؛ بودجه اى چشمگیر که 
نشان دهنده توجه ویژه صداوسیما براى ساخت 
این اثر بوده اســت. در حالى که تهیه کننده این 
مجموعه دستمزد و سود خود را که از محل بودجه 
بیت المال تأمین شــده صــرف زندگى در خارج 
از کشور (هلند) نموده اســت، آیا رضایت تمامى 
عوامل «کاله قرمزى» به میزان سهمشــان از 

بودجه را هم تأمین کرده است؟!

گران ترین و ارزان ترین 
کلنگى ها 

  پانا| مرکز آمــار ایران در گزارشــى که به 
تازگى منتشــر کرده است اســتان تهران را به 
عنوان گران ترین اســتان کشــور در معامالت 
زمین و امالك مســکونى کلنگى معرفى کرده 
اســت. همچنین در ایــن گزارش از اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد به عنوان ارزان ترین استان 
از نظر قیمت زمین و امالك مسکونى کلنگى یاد 

شده است. 

قهوه یزدى ثبت ملى شد 
  چمــدان| یزد یکى از شــهرهاى خالق و 
خوشــمزه در زمینه خوراکى هاست اما کمتر 
کسى از قهوه خاص این شــهر خبر دارد. این 
نوشــیدنى به دلیل نوع پخت طوالنى و مواد 
اولیه مصرفى با طبع یزدى بسیار سازگار است 
و استفاده آن در مراسم ســوم درگذشتگان در 
طول سالیان دراز به بخشــى از فرهنگ مردم 

یزد محسوب مى شود. 

طال هم تقلبى دارد 
  رویــداد24| رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاى 
قیمتى ایران درباره وجود طالى تقلبى در بازار و 
چگونگى مشخص کردن عیار آن گفت: در بازار 
طالهایى وجود دارند کــه وقتى براى آزمایش 
عیار، آنها را به آزمایشــگاه مى دهید، شاید پنج 
خط از عیار آن کم شــود ولى اینگونه نیســت 
که طالى 24 عیــار به 18 عیار تبدیل شــود. 
ســیدحجت شــفایى تصریح کرد: در صورتى 
که طالیى تقلبى از مشــترى خریدارى شود، 
در کارگاه هاى طالســازى ناچار هستند براى 
رساندن عیار آن طال به سطح استاندارد، شمش 

طال آب کنند.

نخستین اسکناس جعلى 
  مشرق|نخســتین جعل اسکناس در سال 
1292 هجرى شمسى توسط فردى به نام «میرزا 
آقاخان» صورت گرفت. اما اشتباه او در هنگام جعل 
منجر به شناســایى و دستگیرى او شــد. او روى 
اسکناس این جمله را قرار داده بود که: «فقط قابل 

معامله در مشهد!»

آماده باش هستیم
  انتخــاب| سرلشکر موســوى، فرمانده کل ارتش 
با تأکید بــر اینکه توان بازدارندگــى ارتش و نیروهاى 
مسلح جمهورى اسالمى ایران دشمن را مستأصل کرده 
است، گفت: ما آماده باش شب حمله اى هستیم و دشمن 
به دقت رصد مى شود ولى رصدهاى اطالعاتى ما جنگ 

را نشان نمى دهند.

با خبرنگارها کنار نمى آیم! 
  باشگاه خبرنگاران جوان| «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریــکا بار دیگر رســانه هاى جمعى و 
خبرنگاران را مورد انتقاد خــود قرار داد. ترامپ که بار ها 
با «جیم آکوستا»، خبرنگار شبکه «CNN» درگیرى 
لفظى داشته است باز هم مواجهه ناخوشایندى با او که 
براى پوشش اخبار گروه بیست به ژاپن آمده بود، داشت. 
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش این خبرنگار که 
علت تمایل ترامپ براى دیدار با دیکتاتور هایى همچون 
«محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودى را جویا شده بود، 
گفت: «من با هرکســى مى توانم کنار بیایم جز شــما 

خبرنگاران.»

اعزام 5000 نیروى کار
  مهر| مدیرکل هدایت نیروى کار وزارت کار با بیان 
اینکه کشورهاى کانادا، استرالیا و دانمارك اقداماتى را 
براى جذب نیروى کار ایرانى آغاز کرده اند، از هدفگذارى 
براى اعزام 5000 نیرو به خارج در سال98 خبرداد. محمد 
اکبرنیا همچنین به ظرفیت باالى جــذب نیروى کار 
خارجى توسط کشور آلمان اشاره کرد و گفت: این کشور 
به 700 هزار نیروى کار خارجى نیاز دارد اما اینکه چقدر 
از این نیاز را بتواند با جذب نیروى کار ایرانى پوشش دهد 
بستگى به ظرفیت هاى فنى داخلى و مسائل سیاسى دارد. 
وى داشتن مدرك زبان انگلیســى آیلتس را مهمترین 

شرط جذب نیروى کار در خارج از کشور عنوان کرد .

خأل مصلحت
  خانه ملت| حشــمت ا... فالحت پیشــه، عضو 
کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس با 
اشاره به اینکه گفته مى شود مجمع تشخیص مصلحت 
نظام 11 ســئوال از رئیس جمهــور در زمینه CFT و 
پالرمو پرسیده است گفت: عدم حضور رئیس جمهور در 
جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث شده خأل 

مصلحت در حوزه اجرایى مشهود باشد.

از برجام خارج نمى شویم
  پانا| مجید تخت روانچــى، نماینده دائم جمهورى 
اسالمى در ســازمان ملل متحد درباره خروج ایران از 
برجام گفت: ما طرحى براى خــروج از برجام نداریم. ده 
روز دیگر براى گام اول فرصــت داریم و 60 روز پس از 
آن هم براى برداشتن گام دوم. این مسئله با خروج ما از 
برجام متفاوت است. بارها هم گفته ایم اگر بخش بانکى 
و دیگر بخش هاى برجام اجرا شوند، ایران هم به تعهدات 

برجامى باز خواهد گشت.

عجله نکنید! 
  ایسنا| «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در 
کنفرانس خبرى مشترك با همتاى خود در کره جنوبى 
در حالى که به روابط میان آمریکا و کره شــمالى اشاره 
مى کرد گفت: «من هیچ عجله اى ندارم. تحریم ها اعمال 
شده اند. من در رابطه با ایران نیز عجله اى ندارم. هیچ گاه 
عجله ندارم. اگر عجله کنید خود را به دردسر مى اندازید.»

چند درصد اجاره نشین داریم؟
  آفتــاب نیــوز| یــک عضو کمیســیون عمران 
مجلس شوراى اسالمى گفت: 25 درصد جمعیت کشور 
اجاره نشین هستند و دولت باید سیاستى را اتخاذ کند تا 

منجر به کاهش این اجاره بها شود. 

خبرخوان

                                           کاله ها را روى ســر کشــیده بودند و 
موهاى شان طورى بسته شده بود که در تصویر دیده نشود؛ 
این اتفاقى بود که پنج شنبه شب در پخش برنامه «عصر 
جدید» براى پســران گروه «ریکو» افتاد. آنها که در دور 
مقدماتى فقط یکى شــان کاله داشت که همان یکى هم 
در سکانس هاى پشت صحنه کالهى به سر نداشت، حاال 
انگار موهاى شــان از نگاه ناظرین پخش برنامه، ممنوعه 

اعالم شده بود! 
این البته اولین بار نبود که چنین قوانینى در تلویزیون اتفاق 
مى افتاد. سال هاى سال در تلویزیون قوانینى سختگیرانه 
درباره موهاى بلند آقایان وجود داشــته است؛ وقتى هم 
خواستند گیر بدهند، براى شان فرقى بین مهدى کلهر که 
خود یک زمانى از مدیران ارشد صدا و سیما بوده با «کارلوس 
پویول»، رضا گلزار و انوشیروان ارجمند وجود نداشته است. 
همیشه موها باید بسته و ناپدید باشند، حتى براى خودى ها.

گفتند موهایت بلند است!
درست یکســال قبل، کارلوس پویول اسپانیایى، کاپیتان 
بارسا و تیم  ملى اسپانیا به تهران آمد تا کارشناس بازى ایران 
و اسپانیا باشــد. براى او در آن بحبوحه شروع گرانى دالر، 
هزینه چندده هزاردالرى هم شده بود. این بازیکن از اسپانیا 
تا تهران آمد و تازه در اســتودیوى پخش برنامه «بیست 
هجده»، ناظر پخش، مانع از رفتن تصویرش روى آنتن شد.

هرچند آن زمان شاید مشکل بیشتر با خود فردوسى پور بود. 
احتماًال قرار بود او و برنامه اش تلنگرى جدى را تجربه کنند. 
اما در کل چه معنى داشت یک خارجى با یقه اى باز، کلى 
خالکوبى و موهایى که تا شانه هایش است، نه وسط زمین 
فوتبال که در استودیوى شبکه 3 به مدیریت على فروغى 

باشد؟ مدیران سیما، قید پولى را که به پویول داده شده بود، 
زدند و هرچند عادل چند ساعتى قهر کرد اما مهمانش اجازه 
رفتن جلوى دوربین را پیدا نکرد. پویول وقتى به کشورش 
برگشت، گفت پولش را گرفته اما هنوز در شوك است، چرا 
که گفته اند براى موهایش حق رفتن جلوى دوربین را پیدا 

نکرده است.
انقالب گلزارى!

نوروز یکى از ســال هاى دهه 80 بود که رضا رشیدپور 
با اصغر پورمحمــدى براى ویژه برنامه عیدانه شــبکه 
5 به توافق رســیده و برنامه اى به اسم «آبى شو» روى 
آنتن برده بودند. آنها براى ســال تحویــل رفته بودند 

سراغ سلبریتى ها؛ از رادان تا گلزار. آن سال، مهمان سر 
سفره هفت سین چه کسى بود؟ بله رضا گلزار، هنرپیشه 
محبوب آن روزها با چشمان رنگى  و موهاى روى شانه! 
برنامه که شروع شد اما شوکه کننده بود. رضا گلزار درون 
استودیو با موهایى کامًال کوتاه نشسته بود، تقریبًا شبیه 
موهاى خود رشیدپور. اینقدر این تغییر چهره جواب داد 
که حمید جاوید، آرایشگر آن زمان گلزار در مصاحبه اى 
گفته بود: «بعد از آن اصالح گلزار براى برنامه عید، تقریبًا 
داشتن موى بلند از مد افتاد!» شاید هم راست مى گفت، 
اتفاقى بود که در دهه 80 براى سبیل هاى فوتبالیست ها 

هم افتاده بود!

موى بلند ممنوع، حتى شما دوست عزیز!
قانون موى بلند ممنوع، تقریباً براى همه یکسان است. مثًال 
فرقى نمى کند که مهمان یا حتى مجرى چقدر عزیز باشد. 
با اینکه در بسیارى از سریال هاى تاریخى و حتى روایات 
مذهبى درباره موهاى بلند چهره هاى دینى مان نوشته شده 
و تقریباً تمام سریال هاى مذهبى مان پر است از چهره هاى 
تاریخى که گیسوان بلندى دارند اما درست یا غلط، در جام 
جم و برنامه هاى زنده، مردها با مــوى بلند هرگز جلوى 

دوربین ننشسته اند.
از مهدى کلهر که خود از مدیران ارشد دهه 60 تلویزیون 
بوده است، در آن مناظره معروف سال 1394 با باقر نوبخت 
در فاصله سه شب به انتخابات مرحله دوم ریاست جمهورى 
سال 84، موهایش را با کش بسته و توى لباس کرده بود 
تا داود میرباقرى که «امام على(ع)» و «مختار» را ساخته 
و به تلویزیون رفته اســت. مرحوم انوشیروان ارجمند هم 
بارها در حضورهاى تلویزیونى زنده اش، مجبور به استفاده 
از کش براى بستن موهایش شده بود. این اتفاق براى امین 
تارخ و محمدرضا شریفى نیا هم رخ داده است. اصًال همین 
محمدحسین لطیفى که «هفت» را اجرا مى کند، در طول 
برگزارى جشنواره فجر با چنین مسئله اى روبه رو بود. او باید 
موهایش را مهار و پنهان مى کــرد و جلوى آنتن مى رفت 

چون این قانون تلویزیون است.
در پخش برنامه «عصر جدید» هم به نظر مى رسد آنها به 
همان پروتکل قدیمى استودیویى رجوع کرده اند، هرچند 
موهاى بچه هــاى گروه «ریکو» آنچنان هــم بلند نبود، 
مگر اینکه موى وز کرده هم این روزها مشــمول قانون 

ممنوعیت هاى تلویزیون شده باشد.

برخى از عوامل فیلم ســینمایى زندگى علیرضا بیرانوند با 
حضور در روستاى دارایى خرم آباد، استارت این فیلم را زدند.

یکى از همبازى هاى کودکى علیرضا بیرانوند در این خصوص 
گفت: عوامل این فیلم در روزهاى اخیر به روســتاى دارایى 
آمدند و با برخى از اهالــى مصاحبه کردند. وى با بیان اینکه 
عکس هاى قدیمى را هم از ما خواستند، افزود: از عوامل این 
فیلم شنیدیم که قرارداد مالى نیز با علیرضا منعقد کرده اند. 
این فیلم سینمایى، زندگى بیرانوند را از بدو تولد تا گلر شماره 

یک تیم ملى ایران و باشگاه پرسپولیس به تصویر مى کشد. 
روستاى دارایى و تیم فوتبال شاهین این روستا سهم بزرگى 
در شــکوفایى بیرانوند دارند. این فیلــم از تولد علیرضا در 
روســتاى پدرى و در ادامه عزیمت به روســتاى دارایى و 
دوران نوجوانى و تحصیل در مدرسه راهنمایى این روستا و 
حضور در تیم فوتبال شاهین دارایى کلید مى خورد. به زودى 
تصویربردارى این فیلم با حضور بازیگران و سایر عوامل در 

روستاى دارایى آغاز خواهد شد.

عکس هــاى معتــادان، گنبــد ســلطانیه را زینــت 
بخشــیده اند. اتفاقى عجیب که در قالب یک نمایشگاه 
رخ داده و مجموعه اى عکس از معتادان به زیر گنبد ثبت 

جهانى سلطانیه برده شده است. 
گردشــگرانى که در روزهاى اخیر به ایــن بناى تاریخ 
در زنجــان مراجعه کرده اند با نمایشــگاهى با مضمون 
پیشگیرى از اعتیاد رو به رو شــده اند. این نمایشگاه به 
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر دقیقاً زیر گنبد تاریخى 
و داخل بناى سلطانیه برگزار شده است. گردشگرانى که 
براى تماشاى سومین گنبد بزرگ تاریخ به سلطانیه رفته 
بودند با عکس هایى از معتادان، مواد مخدر، نحوه تزریق 

و توصیه هایى در این باره مواجه شدند.

این نمایشــگاه عجیب در حالى در سلطانیه برگزار شده 
اســت که این محوطه معروف و ثبت جهانى کشور هر 
روز میزبان گردشــگران داخلى و خارجى زیادى است. 
نمایشــگاهى با موضوع اعتیاد که ده ها عکس معتادان 
در آن به نمایش در آمــده هیچ ارتباط موضوعى با محل 

برگزارى نداشته و موجب تعجب گردشگران شده است.
محمد حســن طالبیان، معاون میراث فرهنگى پس از 
اطالع از این اتفاق در این باره به پایگاه خبرى «چمدان» 
گفت: با پیگیرى متوجه شدم که خوشبخاته این نمایشگاه 
جمع آورى شده اســت. او درباره نحوه برگزارى و مجوز 
برگزارى چنین نمایشگاهى نیز گفت: مسئولى که اجازه 

یازدهمین حراج تهران عصر جمعه چهاردهم تیر در حالى برگزارى را داده، بازخواست خواهد شد.
برپا مى شود که ناخودآگاه نگاه ها براى شکستن رکورد 
بازار هنر ایران به دو نقاشى زیباى سهراب سپهرى دوخته 
شده اســت. در این حراجى دو تابلوى سهراب پیشنهاد 
مى شــود که تقریبًا هم اندازه و همسن و سال هستند و 

برآورد قیمت مشابه دو تا سه میلیارد تومانى دارند.
سال گذشــته در چنین روزهایى عنوان گران ترین اثر 
نهمین حراج تهران به تابلوى بزرگ و استثنایى از سهراب 
سپهرى تعلق گرفت که از سوى مجموعه خانواده گلستان 
به این حراج ارائه شــده بود؛ اثرى کمینه گرا، شاعرانه با 
هماهنگى رنگى بسیار زیبا از سهراب در اندازه چشمگیر 
100 در 300 ســانتیمتر که پنج میلیارد و یکصد میلیون 

تومان چکش خورد.
سال گذشته سهراب در حالى مرز روانى پنج میلیارد تومان 
را پشت سر گذاشت که دالر حدود 8000 تومان بود و با 
نرخ امروز تفاوت فاحشى دارد. هر چند که نباید فراموش 

کرد سهراب پنج میلیاردى داراى شناسنامه اى خاص و 
یگانه بود که هیچیک از این دو اثر حائز آن ویژگى هاى 

منحصر به فرد نیستند.
در عین حال، نکته مهم این اســت که این روزها دیگر 
یافتن نقاشى از سهراب سپهرى به این سادگى ها ممکن 
نیست. طبیعى است در این اقتصاد وانفسا هر کس نقاشى 
از سپهرى دارد به عنوان ســرمایه اى ارزشمند و گرانبها 
در پســتو پنهان کرده و دسترســى براى خرید آن کم و 
بسیار نایاب است و شاید حراج تهران از معدود مسیرهاى 
خرید تضمین شده چنین اثر شــاخصى در مارکت هنر 

ایران است.
اولین اثر سهراب اکتبر دو ســال پیش در کریستیز لندن 
ارائه شده بود و اکنون به وطن بازگشته و درباره سپهرى 
دوم هم گفته شــده عواید فروشــش به ساخت، تجهیز 
مدرسه و بورسیه کردن دانش آموزان در تبریز اختصاص 

مى یابد.

لیدا کاوه، دختر 38 ساله ورزشکار که دوچرخه سوار حرفه اى 
بود از جمعه دو هفته قبل به طرز مشکوکى ناپدید شده بود. 
او روز جمعه توسط پلیس آگاهى پیدا شد و در حال حاضر در 

بیمارستان است اما آسیب جدى ندیده است.
رئیس پلیس پایتخت دیروز اعالم کرد این خانم در شهرك 
غرب تهران مفقود شده بود که جمعه شب در همان شهرك 
غرب پیدا شد. به گفته رحیمى تا به این لحظه بحث ربایش 
مطرح نیســت و بررسى هاى بیشــتر در این رابطه صورت 
مى گیرد. ســردار رحیمى در ادامه افزود: بــا توجه به اینکه 
وضعیت روحى او مناســب نبود، به او فرصتى داده شد تا به 
حالت عادى برگردد و بعد از آن براى تحقیق بیشتر در اختیار 
پلیس آگاهى قرار گرفت. سردار رحیمى نقل قول هاى مطرح 

شده در فضاى مجازى در خصوص دستگیرى کاوه توسط 
پلیس را تکذیب کرد و گفت: باید بررســى شود که وى چه 
وضعیتى داشته اســت. خواهر کاوه مى گوید: ساعت حدود 
12 و15 دقیقه روز جمعه -31خرداد - بود که لیدا براى چاپ 
یک عکس روى تخته شاســى از خانه خارج شد. گویا ابتدا 
براى چاپ عکس به سعادت آباد رفته اما چون عکاسى بسته 
بوده به شهرك غرب مراجعه کرده است. اینها را بعداً یکى از 
دوستانش برایم تعریف کرد. خواهر لیدا مى گوید: ساعت 2 
یعد از ظهر بود که یک پیام از لیدا برایم ارسال شد، وقتى پیام 
را نگاه کردم نوشته بود، من شارژ ندارم، تا نیم ساعت دیگر به 
خانه برمى گردم، نگران نباش. به همه چیز فکر مى کردم به 

جز اینکه قرار است دیگر خواهرم را نبینم.

  خبرآنالین|

نمایش موى بلند، خودى و غیرخودى ندارد

داستان کاله گذاشتن سر مهمانان در تلویزیون!

فیلم سینمایى زندگى بیرانوند ساخته مى شود

سهراب دوباره رکورد مى شکند؟

معتادها زیر گنبد ثبت جهانى شده!

لیدا کاوه پیدا شد

سریال «گاندو»، ساخته «مؤسسه آوینى» که هر شب 
از شبکه 3 سیما پخش مى شود ادعایى را که هشت سال 

قبل مطرح شده بود تأیید کرد.
به گزارش «خبرآنالین»، در قســمت جدید ســریال 
«گاندو» که سریالى امنیتى_پلیســى است، ادعایى 
مطرح شده که پیش تر از سوى مراجع رسمى کشورمان 
تکذیب شده بود. در این قسمت، افسر امنیتى در این باره 
توضیحاتى داده که فقط یک بار برادر این شــهید سه 
سال قبل مطرح کرده بود. در این سکانس مأمور امنیتى 

مى گوید: «در انفجار بیدگنه ابتدا مــا فکر مى کردیم 
انفجار یک سانحه بوده اما دو سال بعد در اسنادى که 
"ویکى لیکس" منتشــر کرد، مشخص شد جاسوسى 
که با نام "رحمت والى" به عنوان کارمند به این پایگاه 
وارد شــده بود این عملیات تروریســتى را به دستور

 آمریکایى ها و موســاد و همکارى گروهک منافقین 
انجام داده است.»

این ادعایى بود که البته پس از انفجار بیدگنه که شهید 
تهرانى مقدم، پدر صنایع موشــکى ایــران و چند تن 
از همرزمانش به شهادت رســیدند، «ایهود باراك»، 
نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستى آن را طرح کرده 
بود.  ادعایى که از سوى ســردار کوثرى، نماینده وقت 
مجلس شوراى اسالمى و سردار رمضان شریف، مدیر 

روابط عمومى سپاه پاسداران رد شد.
انفجار بیدَگنِه رویدادى است که در حدود ساعت 12 و 

50 دقیقه روز 21 آبان 1390 (12 نوامبر 2011) در یکى 
از زاغه هاى مهمات سپاه پاسداران در پادگان مدرس 
(پادگان امیرالمؤمنین(ع))،که میان دو روستاى بیدکنهو 
اخترآباد شهرستان مالرد (استان تهران) و در نزدیکى 
کوهى به نام کیکاوس واقع است، اتفاق افتاد. صداى 
انفجار تا کرج و شرق تهران شنیده و در نزدیکى محل 

حادثه باعث شکستن شیشه هاى ساختمان ها شد.
مجله «تایم» به نقل از یک «مقام اطالعاتى غربى» 
نوشت که این انفجار کار موســاد بوده است. روزنامه 
«دیلى تلگــراف» نیز به نقل از وبالگ نویســى که با 
محافل امنیتى صهیونیست ها ارتباط دارد این موضوع 

را تأیید کرد.
اگرچه در سال 1395 محمد تهرانى مقدم برادر شهید 
حسن تهرانى مقدم در سالگرد شهادت ایشان گفته بود 
شــهادت برادرش حاصل جنایتى تروریستى بوده اما 

هیچگاه شخص یا ارگانى رسمى این ادعا را تأیید نکرده 
بود تا اینکه رسانه ملى در سریال «گاندو» به عنوان یک 
واکنش رسمى با اشاره به همان انفجار، جزییاتى از آن 

عملیات تروریستى را طرح کرده است.

افشاگرى «گاندو» درباره 
متهم به شهادت رساندن 
پدر صنایع موشکى ایران
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شناسایى 3 رشته 
انشعاب آب غیر مجاز 

3 رشـته انشـعاب آب 1 / 2 اینچ غیر مجاز رسـمی و غیر 
رسمی در شهر نجف آباد با کاربري  مسکونی که به صورت 
سه راهی و مستقیم به انشعاب و شبکه آب  وصل شده بود 
کشف و با هماهنگی نیروي انتظامی نسبت به قطع و جمع 
آوري آنها اقدام شـد.  متخلفین براى بررسی  خسارات و 
تعیین جریمه برداشت غیر مجاز  برابر مقررات شرکت به 

حراست و امور مشترکین آبفا استان معرفی شدند.

توقیف محموله گیتار
محمولـه گیتـار خارجـى قاچـاق از واحـدى صنفى در 
اصفهان کشف شد. مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان 
اصفهان گفت: در بازرسى از واحدى صنفى در اصفهان 
12 دسـتگاه گیتار خارجى به ظن قاچاق به ارزش 300 
میلیون ریال کشـف و جمع آورى شـد. جـواد محمدى 
فشارکى افزود: پرونده تخلف مالک این واحد صنفى به 

مراجع قانونى ارسال شد.

30 هکتار از اراضى بیدهند 
سوخت

مدیرکل مدیریت بحران اسـتان اصفهـان گفت: آتش 
سـوزى عصر روز هشـتم تیرماه در 30 هکتار از اراضى 
تحت پوشـش حفاظت محیط زیسـت واقـع در منطقه 
بیدهند شهرسـتان نطنـز با تـالش تیم هـاى امدادى 
نیروهاى محلى و یگان حفاظت منابع طبیعى اطفا شد. 
منصور شیشـه فروش اظهار کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون در اثر وقـوع 14 فقره حریق در مراتـع و اراضى 
محیط زیسـت در مناطق غرب، جنوب و شـمال استان 
به 42 هکتار از پوشـش گیاهى این مناطق آسـیب وارد 

شده است.

افزایش ورودى آب به 
شاهین شهر 

با پیگیرى ها و جلسـات متعـدد در اسـتاندارى اصفهان 
تصمیم بر این شد ورودى آب شـرب به شبکه آبرسانى 
شاهین شـهر افزایش یابد. حسـینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده این شهرستان گفت: پس از دریافت گالیه هاى 
متعدد شـهروندان از مناطق مختلف شهرستان از قطع 
آب شرب در ساعات طوالنى، نشستى در روز پنج شنبه 
6تیرماه در استاندارى برگزار و تصمیم بر آن شد، میزان 
رهاسازى و ورود آب شرب به شبکه آبرسانى شهرستان 

شاهین شهر و میمه و روستاهاى اطراف افزایش یابد.

معرفى مدیرکل محیط زیست 
عیسى کالنترى معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با صدور حکمى ایرج حشمتى را 
به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
منصوب کرد.  حشمتى از اسفند سـال گذشته به عنوان 
سرپرسـت اداره کل محیط زیست استان منصوب شده 
بود . سید رحمان دانیالى، مدیر کل سابق حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، اواخر سال گذشته ازسمت خود 

استعفا کرده بود.

اصالح شبکه برق شهرضا
مدیر امور برق شهرضا از اجراى طرح تعویض سیم با کابل 
در شبکه برق رسانى این شهرستان خبر داد. مجتبى باقى با 
اعالم این خبر اظهار کرد: این پروژه به طول 200 کیلومتر 
و در چند مرحله در همه مناطق شهرستان اجرا خواهد شد. 
وى خاطرنشان کرد: براى اجراى این طرح اعتبارى بالغ 
بر ده میلیارد و 500 میلیون تومان از منابع داخلى شرکت 

توزیع برق استان اختصاص داده شده است.

بررسى یک میلیون پرونده
محمد رضا حبیبى، رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
گفت: در سـال گذشـته یک میلیـون پرونده در اسـتان 
اصفهان مورد بررسى قرار گرفت که البته دو سوم این آمار 
مربوط به ثبت هاى مکرر است و باالخره حجم کار براى 

700 قاضى بسیار باالست.

خبر

1140 میلیارد تومان مالیات در سه ماهه اول سال جارى 
در استان اصفهان دریافت شد.

مدیر کل امور مالیاتى اصفهان در حاشیه جلسه شوراى 
ادارى و برنامه ریزى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 
در شهر نیاسر با اشاره به اینکه دریافت این مقدار مالیات 
نسبت به ســال گذشــته 20 برابر افزایش یافته گفت: 
مبارزه با فرار مالیاتى از اولویت هاى اداره کل امور مالیاتى 

استان است.
بهروز مهدلو با بیان اینکه سال گذشته بیش از 67 هزار 
میلیارد ریال مالیات دریافت شــده افزود: اداره کل امور 
مالیاتى استان 97 درصد دریافت مالیات را در این استان 

محقق کرده و این افزایش با رضایت فعاالن اقتصادى 
در اســتان همراه بوده اســت. وى گفت: براى مقابله با 
فرار مالیاتى باید اطالعات دقیق و روشنى از فعالیت هاى 
اقتصادى افراد داشته باشیم و در قوانین موجود از جمله 
قانون مالیات هــا و قانون مبارزه با پولشــویى نیز ابزار 
مناســبى براى برخورد با این پدیده پیش بینى شــده

 است.
مهدلو با اشاره به تهیه بسته حمایتى اداره کل امور مالیاتى 
استان از تولیدکنندگان گفت: در این بسته تالش شده که 
تولیدکنندگان کمتر با مسائل و چالش هاى مالیاتى رو 

به رو شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در مجمع 
نمایندگان استان با بیان اینکه با کمبود بیش از 15 هزار 
نیرو در سال تحصیلى 99-98 در استان روبه رو بودیم 
گفت: با جذب 548 نیروى جدید استخدامى، 219 دانش 
آموخته دانشــگاه فرهنگیان و خرید خدمات آموزشى و 
استفاده از بازنشستگان و معاونان در تدریس، همچنان 

3821 کسرى نیروى معلم داریم.
محمد اعتدادى افزود: از این تعداد کمبود، 1864 کسرى 
نیرو مربوط به دوره ابتدایى، 1389 نیروى متوسطه اول و 
بقیه مربوط به دوره هاى متوسطه دوم و فنى و حرفه اى 
و کاردانش است. وى ادامه داد: امسال 3863 فرهنگى در 

استان اصفهان بازنشسته شدند که 2419 نفر از این تعداد 
مرد و بقیه زن بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان پیشــنهاد 
کرد:کمبود معلم اســتان اصفهان بــا تخصیص ردیف 
استخدامى ماده 28 و افزایش سهمیه در پذیرش دانشجو 

در دانشگاه فرهنگیان حل شود.
پیش بینى مى شود مهر امســال 644 هزار دانش آموز 
اول ابتدایى وارد مدارس استان اصفهان شوند. در سال 
تحصیلى 99-98 بیــش از 920 هزار و500 دانش آموز 
در دوره هاى مختلف تحصیلــى در بیش از 5300  واحد 

آموزشى استان اصفهان تحصیل خواهند کرد.

کمبود 4000 معلم 
در استان اصفهان

دریافت 1140 میلیارد تومان 
مالیات در 3  ماه

رئیس جمعیت هالل احمر ســمیرم گفــت: روز جمعه 
گردشگر شیرازى که براى گردش به «آب ملخ» آمده بود 
به دلیل بى احتیاطى از روى صخره ها به داخل رودخانه 

سقوط مى کند اما به طور معجزه آسایى نجات یافت.
سید نورمحمد موسوى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
طى تماسى که با نجاتگران جمعیت هالل احمر گرفته 
شد سه تیم نجاتگر شــامل 15 نفر نجاتگر کوهستان و 
غواص با همکارى دهیارى و پایگاه بسیج روستاى آب 
ملخ به منطقه اعزام شد و از ساعت 11 روز جمعه عملیات 

جســتجو براى پیدا کردن این جوان شروع شد و بعد از 
ساعت ها جستجو این گردشــگر را که جریان آب یک 

کیلومتر و نیم به پایین رودخانه برده بود پیدا کردند.
وى تصریح کرد: گردشگر 35 ســاله شیرازى که براى 
گردش به آب ملخ آمده بود و بــراى عکس گرفتن به 
بلندى صخره ها رفته بود بعد از عکس گرفتن به داخل 
رودخانه سقوط مى کند که جریان تند آب این جوان را به 
پایین رودخانه مى برد.  موسوى افزود: نجاتگران بعد از 
پیدا کردن این جوان عملیات انتقال او را با احداث کارگاه 

از روى رودخانه و صخره آغاز کردند و توانســتند بعد از 
12 ساعت این جوان را با ســختى زیاد به روستاى آب 

ملخ منتقل کنند.
رئیس جمعیت هالل احمر ســمیرم خاطرنشــان کرد: 
منطقه گردشگرى آب ملخ یا تخت سلیمان یکى از نقاط 
بسیار خطرناك گردشــگرى در سمیرم است و تاکنون 
50 نفر گردشگر در این نقطه بر اثر بى احتیاطى به داخل 
رودخانه ســقوط کرده اند که حتى جنازه بیشتر آنها پیدا 

نشده است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر کارگاه هایى در شهرك صنعتى امیرکبیر داریم که 
قطعات بنز را به کشورهاى اروپایى صادر مى کنند، اظهار 
کرد: تصمیمات غلط در گذشــته باعث شــده است این 

ظرفیت از بین برود.
رسول جهانگیرى پیش از ظهر دیروز در هشتاد و سومین 
جلسه علنى شوراى شهر اصفهان افزود: 17 درصد تولید 
ناخالص ملى توســط اصناف صورت مى گیرد، اســتان 
اصفهان بعد از تهران و مشهد بیشــترین واحد صنفى را 
در کشور دارد، اســتان اصفهان نزدیک به 215 هزار واحد 
صنفى با پروانه کسب و شهرستان اصفهان نیز نزدیک به 
صد هزار واحد صنفى داراى پروانه کسب دارد. وى با اشاره 
به افزایش حضور زنان در قالب واحدهاى صنفى با سهم 
20 درصدى آنان در واحدهاى صنفى عنوان کرد: بانوان 
متصدى نزدیک به 40 هزار واحد صنفى در استان اصفهان 
هستند، این مسئله نشان دهنده وضعیت اصناف در شرایط 

کنونى است.
جهانگیرى با اشاره به اینکه در آمار جهانى در قبال هر 350 
تا 400 نفر یک واحد صنفى وجود دارد، مطرح کرد: در کشور 
ما در قبال هر 40 نفر یک واحد صنفى، در استان اصفهان به 
ازاى هر 25 نفر یک واحد صنفى و در شهر اصفهان هم در 
قبال هر 20 نفر یک واحد صنفى داریم، اگر به این فراوانى 
واحد صنفى توجه نشود ورشکستگى هاى واحدهاى صنفى 
خرد را خواهیم داشت، نوســانات بازار باعث دچار مشکل 

شدن اصناف و تغییر شغل افراد شده است.
وى با اشاره به اینکه نهایتًا سرریز ســرانه جمعیت بیکار 
کشور، استان یا شهر به اصناف برمى گردد، بیان کرد: جذب 
افراد تحصیلکرده در دستگاه هاى دولتى کم شده یا به صفر 
رسیده اســت و اکثر اینها نهایتًا به سمت و سوى اصناف 
مى آیند تا بتوانند شغلى داشته باشند؛ اصناف تمام و کمال 

همکارى را با سیستم هاى دولتى و مدیران شهرى دارند و 
فقط دنبال ساده کردن دستورالعمل ها و قوانین در مقابل 

اصناف هستند.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در طول 
40 سال گذشته بازار ارز و ســکه به این میزان با مشکل 

مواجه نبوده اســت، عنوان کرد: بعضى تصور مى کنند که 
نوسانات بازار به نفع اصناف است اما موضوع دقیقًا عکس 
این اســت، بیش از 1500 کارگاه تولید طال در اصفهان 
داشتیم که اینها بیش از 50 درصد مصنوعات طال و جواهر 
کشور را پاسخ مى دادند، اما اآلن تعدادى از این کارگاه ها 

به دلیل بى ثباتى بازار با مشــکل مواجه و تعطیل شده اند، 
افزایش قیمت ها براى کسبه یک ناامنى اقتصادى ایجاد 
مى کند و عمًال نمى دانند که چه کار باید بکنند. وى با اشاره 
به اینکه فروشنده ما کاال را نخریده که احتکار کند تأکید 
کرد: اکثر احتکارها طى یکسال یا شــش ماه گذشته در 

انبارهاى بزرگ بود و ربطى به صنوف نداشت، سرمایه داران 
بزرگ و افرادى که کانال هاى واردات کاال را داشتند این 

اقدامات را انجام مى دادند.
جهانگیرى بــا بیــان اینکه بــراى اصناف یک ســود 
عمده فروشى و یک سود خرده فروشى تعریف شده است، 
توضیح داد: اصناف در دوره نابسامانى بازار و نوسانات ارز و 
سکه بیشترین ضرر را مى بینند، شاید یک شبه قیمت کاالى 
آنها دو سه برابر شود اما کاال را نخریده اند که انبار کنند بلکه 
خریده اند که خریدوفروش کننــد؛ تولیدکنندگان ما هم 
همین شــرایط دارند، روزى اصفهان بیش از 800 کارگاه 
ریخته گرى داشت اما اکنون در حدود 80 تا صد مورد هستند 
و این به دلیل تصمیمات غلط در رابطه با انتقال بدون برنامه 
مشاغل آالینده از شهرها، بدون ایجاد کردن زمینه و فضایى 

مناسب براى اینهاست.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر کارگاه هایى در شهرك صنعتى امیرکبیر داریم که 
قطعات بنز را به کشورهاى اروپایى صادر مى کنند، اظهار 
کرد: تصمیمات غلط در گذشته باعث شده است این ظرفیت 
از بین برود، در نقل  و انتقال اصنــاف خصوصًا خدماتى و 
تولیدى باید مواظب باشیم و مدیران استانى و شهرى کمک 
کنند که از فردى که ایثار کرده و در کار تولید و خدمات فنى 

وارد شده حمایت شود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان در ادامه عنوان کرد: بى 
ثباتى در بازار باعث شده هنوز به جایگاه قبلى خود نرسیم؛ 
مشــاغل مزاحم تعریف دارد، نمى توان تعویض روغنى یا 
تنظیم باد را به خارج از شهر برد، بعضى از صنوف اجتناب 
ناپذیرند و بعضــى را باید تفکیــک و جانمایى کرد؛ اصل 
فروشگاه هاى بزرگ درست است اما ساختار شهرسازى ما 
مشکل دارد که در کنار هر واحد مسکونى یک واحد صنفى 

هم شکل گرفته است.

واقعیت هاى اوضاع اصناف اصفهان از زبان رئیس اتاق اصناف استان

زنان،  متصدى 40 هزار واحد صنفى هستند 

در نشســت و نمایشــگاه تخصصــى «ســازگارى با 
کم آبى» که طى سه روز در تهران برگزار شد، بر اساس 
ارزیابى هاى کمیته تخصصى معــدن و صنایع معدنى 
کشور، شــرکت فوالد مبارکه شایســته دریافت عنوان 
«واحد برتر در زمینه سازگارى با کم آبى» شناخته شد و 

لوح تقدیر این آیین را به خود اختصاص داد.
جواد نیلى، مدیر ارشــد خدمات فنى و پشتیبانى فوالد 
مبارکه پــس از دریافت این لوح تقدیر گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه با ســرمایه گذارى هاى هوشــمندانه اى 
که از ســال هاى 90 تاکنون در حوزه مصرف بهینه آب 

انجام داده است، به دســتاوردهاى ارزشمندى در زمینه 
به کارگیرى پساب هاى تصفیه شــده صنعتى کارخانه و 
پساب هاى شهرى شهرســتان هاى مجاور شرکت در 
خطوط تولید دست یافته است که در سطح دنیا کم نظیر 

است.
پنیلى گفت: بحــران تأمین آب و تغییــرات اقلیمى که 
دامنگیر قسمت هاى وســیعى از کره زمین شده است، 
محرك توســعه راهکارها و فناورى هاى پیشرفته براى 

سازگارى با این شرایط شده است.
مدیر ارشــد خدمات فنى و پشــتیبانى فــوالد مبارکه 

خاطرنشــان کرد: طى این نشســت، نتایج اقدامات و 
تالش هاى عوامل پیشــرو در زمینه سازگارى با کم آبى 
با اهداف ذیل ارائه و در میان تمامى شــرکت کنندگان 
به اشتراك گذاشته شد: شناســایى طرح هاى موفق در 
سطح کشــور که منجر به کاهش مصرف و تلفات آب و 
کاهش آلودگى منابع آبى با نهادینه کردن عادت متناسب 
با کم آبى شده است؛ شناســایى ظرفیت هاى مناسب در 
صنایع مختلف آب شرب و کشاورزى؛ مدیریت منابع آب 
در توسعه ظرفیت هاى بومى؛ اشتراك تجارب و توسعه  

گفتمان اجتماعى فراگیر در مورد سازگارى با کم آبى.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان اصفهان اظهار کرد: در سیل 
اخیر در شرق اصفهان که 20 خردادماه اتفاق افتاد، 11 خانه 
آسیب دید. محمود فقیهى نیا تصریح کرد: دو مورد از این 
خانه ها احداثى است و 9 مورد از آن تعمیرى است و نیاز به 
تعمیر دارد؛ این منازل را در سامانه پایش ثبت نام کردیم. وى 

افزود:  ده میلیون تومان براى خانه هاى احداثى بالعوض، 
پنج میلیون براى معیشــت و 40 درصد وام 4 درصد براى 
آنها در نظر گرفته شده است؛ همچنین پتانسیل خّیران هم 
براى این منازل با پیگیرى فرماندارى به کار خواهد گرفته 
خواهد شد. رئیس بنیاد مســکن شهرستان اصفهان بیان 

کرد: براى منازلى که نیاز به تعمیــر دارد، ده تا 15 میلیون 
وام در نظر گرفته شده است؛ در مواردى که به لوازم خانگى 
آسیب رســیده هم وام لوازم خانگى در نظر گرفته شده و 
همچنین چهار میلیون تومان هم کمک بالعوض پیش 

بینى شده است.

فوالد مبارکه، واحد برتر همایش «سازگارى با کم آبى» شد

 کمک بنیاد مسکن به منازل آسیب دیده از سیل 

نجات معجزه آساى جوان گردشگر در «آب ملخ»

آلودگى هواى تابستانه، آسمان اصفهان را رها نمى کند  خانه امیرقلى امینى موزه اهل قلم مى شود
خیزش بى پایان گرد و غبار  رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان، ضمن اعالم اینکه قرار اســت در خانه تاریخى 
امیرقلى امینى موزه اهل قلم ایجاد شود، از تخصیص ردیف 
اعتبارى در شــهردارى منطقه یک اصفهان، براى مرمت 

این بنا خبر داد. 
محمد عیدى، در مراسم یادبود امیرقلى امینى که در بنیاد 
فرهنگى امیرقلى امینى برگزار شد با بیان اینکه خانه تاریخى 
امینى در بستر حکمت و معرفت صدرایى شکل گرفته، اظهار 

کرد: مرحوم امینى به دنبال این بود که این خانه تبدیل به 
پایگاهى فرهنگى شود، به همین دلیل این خانه را وقف کرد. 
عالوه بر صحبت با فرزندان ایشان، اسنادى از جمله دست 
خطى از آقاى پوریا ولى، شهردار وقت اصفهان به دست ما 
رســید که صحت این موضوع را تأیید مى کرد، لذا تصمیم 
بر آن شد که در خانه استاد امیر قلى امینى موزه اهل قلم با 

محوریت مطبوعات ایجاد شود.  
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان ادامه داد: در موزه اهل قلــم عالوه بر آثار، هدایا و 
نشــان هاى افتخارى که به مرحوم امینى اعطاشده؛ مثل 
کارهایى که استاد فرشچیان در ایام نوجوانى به استاد امینى 

هدیه کرده اند، به نمایش گذاشته خواهد شد. 
وى تصریح کرد: نامه نگارى هــاى ادارى و مقدمات الزم 
براى تبدیل خانه مرحوم امینى بــه موزه اهل قلم صورت 
گرفته و شهردار اصفهان، دستور الزم براى اداره بازرسى 

صادر کرده است.  

شاخص کیفى هواى اصفهان دیروز هم با قرار گرفتن 
در وضعیت «ناسالم براى گروه هاى حساس» نشان داد 
که داغ جارى نبودن زاینده رود را نمى تواند تحمل کند.

به گزارش خبرگزارى «فارس»، پدیده گرد و غبار مدتى  
است اصفهان را تحت تأثیر خود قرار داده که منشأ آن 
بادهاى شمالى از سمت استان سمنان اعالم مى شود در 
حالى که بسیارى از کارشناسان معتقدند منشأ این گرد 
و خاك ها، خشک شدن تاالب گاوخونى بعد از تر شدن 
در ابتداى سال است. علت هر چه باشد، شاخص کیفى 
هوا از ابتداى تابستان 98 در اصفهان هیچگاه «پاك» 
نبوده و شرایطى مشابه روزهاى سرد پاییز و زمستان را 

سپرى کرده است.
در همین باره رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: مدیریت روان 
آب ها و مســیل هاى فصلى، تأمیــن حقابه تاالب 
گاوخونــى و جلوگیــرى از تخریب معــادن راهکار 
پیشــگیرى از ایجاد کانون هاى گــرد و غبار و مهار 
ریزگرد در اصفهان و دیگر استان هاى کویرى کشور 
است. حسین على نریمانى که با «ایمنا» گفتگو کرده 
است با بیان اینکه وسعت بیابان هاى استان اصفهان 
ســه میلیون و 200 هزار هکتار اســت، اظهار کرد: 
بیابان هاى اصفهان طبیعى هستند و تنها بیابان دست 

ساز بشر دشت سجزى است. 
وى فرســایش بادى، طوفان هاى شــن و ماسه و 
خیزش گرد و غبار را دو تهدیــد بیابان ها عنوان کرد 
و افزود: طوفان هاى شــن باعث حرکت رسوبات و 
مســدود شــدن جاده ها، ریل هاى راه آهن، خانه ها 
مى شود و از ســوى دیگر ضمن ایجاد گرد و غبار به 

منابع زیست محیطى و اقتصادى خسارت مى زند.  
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه در استان اصفهان 
600 هزار هکتار شن روان وجود دارد، ادامه داد: طى 
50 سال گذشــته حدود 307 هزار هکتار شن روان 
در مناطق بیابانى اســتان از جمله در آران و بیدگل، 
اردستان، نطنز، نایین، خوروبیابانک و اصفهان تثبیت 

شده است.
این کارشناس مسئله خیزش ریزگرد را مهمتر از حرکت 
ماسه هاى روان دانست و گفت: ماسه هاى روان در 
یک وسعت محدود قابل مشاهده است اما ریزگردها 
نهشته هاى رسى هستند که به دلیل خشکسالى هاى 
پى در پى  و تغییرات اقلیمى رطوبت خود را از دســت 
داده اند و با وزش و تغییر جهت باد حرکت کرده  مناطق 

وسیعى را در بر مى گیرد.
نریمانى با بیان اینکه در مناطقى که ریزگرد وجود دارد 
رطوبت عامل تعیین کننده است، تصریح کرد: براى 
کنترل ریزگردها باید مدیریت یکپارچه حوضه هاى 

آبریز در کویر مرکزى عملیاتى شود.   
این کارشناس تأکید کرد: دشت کویر مرکزى نیازمند 
مدیریــت جامع منابع آبى اســت، اگر ســیالب ها، 
روان آب ها و مســیل هاى فصلى که در بهار جارى 
مى شــوند، در داخل کویر مرکزى کنترل نشــود، 
مناطق وسیع ترى خشک تر مى شــود و وقوع گرد 
و غبار به صورت یک چرخه اســتان هاى کویرى را 
گرفتار مى کند، جریان گرد و غبار از ســمنان آغاز و 
به اصفهان، یزد، کرمان، قم و دوباره به ســمنان باز 

مى گردد. 
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انیمیشن سینمایى «داستان اسباب بازى 4» تنها کمتر 
از ده روز اکران با فروشــى معادل 135 میلیون دالر به 
رتبه نهم پرفروش ترین فیلم هاى سال 2019 میالدى 

دست پیدا کرد.
«داستان اســباب بازى 4» یک پویانمایى آمریکایى در 
ژانر کمدى به کارگردانى «جــاش کولى» دنباله اى بر 
«داستان اسباب بازى 3» اســت.  این انیمیشن توسط 
کمپانى «پیکسار» ساخته شده و «والت دیزنى پیکچرز» 

مسئولیت اکران آن را برعهده دارد.
«تام هنکس»، «تیم آلن»، «دان ریکلس»، «الرى میت 
کالف»، «جون کیوسک» و «کریستین شال» همه به 
عنوان صداپیشه هاى قسمت هاى قبل در اینجا نیز نقش 
خود را تکرار کرده و «جوردن پیل»، «پاتریشا آرکت»، 
«کریستینا هندریکس»، «کیانو ریوز» و «لورى آلن» به 

عنوان صداپیشه هاى جدید به گروه اضافه شده اند.
داستان بر روى اسباب بازى ها، «وودى»، «باز الیتیر» 
و دوستان آنها پس از آن که مالک سابق آنها، «اندى» 
آنها را به دختر جوان، «بانى» تحویل مى دهد تمرکز دارد 
که بعد از برخورد با یک قاش چنگ اســباب بازى به نام 

«فورکى» وارد یک سفر ماجراجویى دیگر مى شوند.
«داستان اسباب بازى 4»  با واکنش بسیار مثبتى از سوى 
منتقدان همراه بود و در زمینه داستان، کمدى، لحظات 
احساسى، انیمیشن و کار صداپیشــگان مورد تحسین 

قرار گرفت.

رضا ایرانمنش، بازیگر ســینما و تلویزیون از ساخت یک 
کمدى جنگى در اصفهان براى شــبکه نمایش خانگى 

خبر داد.
ایرانمنش گفت: قبًال نویســنده، کارگردان و تهیه کننده 
تصمیم مى گرفتند که یک فیلم یا ســریال چگونه باشد و 
همه مشغول کار بودند، حاال بازیگرانى که شاید به تعداد 
انگشتان دست هم نباشند از ســینما و تئاتر تا تلویزیون و 
نمایش خانگى را در دست خود دارند و شرط سرمایه گذارها 
حضور این افراد در پروژه هاســت. وى افزود: با شــرایط 
فعلى که در سینما و تلویزیون است، فقط افراد خاصى کار 
مى کنند، اسپانسرها تنها براى همین افراد پول مى گذارند 

و هنر، پشتیبان و متولى واقعى ندارد.
بازیگر «ســجاده آتش» اذعان کرد: ســرمایه گذاران 
امروزى غالباً افرادى هستند که از سینما چیزى نمى فهمند 
و بــا آوردن بازیگر فیلمى پرفــروش در فیلم دیگرى که 
داســتانش کپى درجه چندم همان فیلم است، قصد سود 

کردن در سینما را دارند.
ایرانمنش در ادامه درباره برنامه هاى جدیدش گفت: در حال 
حاضر یک کار کمدى جنگى به نام «پنج روز مرخصى» 
را در دســت دارم که قصد دارم آن را براى شبکه نمایش 

خانگى بسازم و کار تولید در اصفهان انجام خواهد شد.

براساس اعالم شوراى پروانه نمایش فیلم سینمایى «قسم» به کارگردانى محسن تنابنده مرداد 
ماه اکران خود در سینماهاى کشــور را آغاز خواهد کرد، این فیلم در جشنواره فیلم فجر جزو ده 

فیلم برتر مردمى بود.
این فیلم که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر رونمایى شد توانست در رشته هاى بهترین جلوه هاى 
ویژه میدانى، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین صدابردارى، بهترین بازیگر مکمل مرد، بهترین 

تدوین و بهترین فیلمنامه نامزد کسب ســیمرغ بلورین شود اما نتوانست هیچکدام از این جوایز را از 
آن خود کند.

تنابنده کارنامه فوق العاده درخشــانى در تلویزیون داشته و آثار به یادماندنى زیادى را 
نوشته و یا بازى کرده است. او همواره به عنوان یک بازیگر مؤلف شناخته مى شود و 

هر کارگردان در کنار او همواره مى تواند به ایده هاى وى دل ببندد.
«قسم» دومین تجربه محســن تنابنده در مقام کارگردانى محسوب مى شود. 
تنابنده براى نخستین بار فیلم سینمایى «گینس» را کارگردانى کرد که این فیلم 
با وجود ایده جالب نتوانست موفقیت چندانى را براى تنابنده به همراه بیاورد. 
«گینس» با حضور رضا عطاران و بازى خود تنابنده توانســت در سال 1393 
فروش سه میلیارد تومانى را به ثبت برساند که در آن زمان فروش معقولى بود 
اما در هر صورت نخستین فیلم این بازیگر مطرح نقد هایى را به همراه داشت.

تنابنده طى سال هاى اخیر ســریال پر ببینده و پر مخاطب «پایتخت» را در 
کارنامه داشته است. وى از سوى کارگردان و بسیارى از عوامل و بازیگران مغز 
متفکر «پایتخت» محسوب مى شود. تنابنده در تمامى نسخه هاى «پایتخت» 
ایده پرداز، سرپرست گروه نویســندگان و بازیگر نقش «نقى معمولى» بوده 

است.
وى طى این سال ها حضور در 15 پروژه سینمایى را تجربه کرده است. از نکات 
جالب حضور تنابنده در سینما باید به تنوع آثارش اشــاره کرد. تنابنده در آثار 
متفاوتى همچون «سن پترزبورگ»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «المپ 100»، 

«فرارى» و «ایران برگر» به ایفاى نقش پرداخته است.
تنابنده در ســال 95 براى بازى در فیلم «فرارى» سیمرغ بهترین بازیگر نقش 
اول مرد از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است. او همچنین در سال 86 براى 
بازى در فیلم «استشهادى براى خدا»  برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل مرد جشنواره فیلم فجر شده است.

بهنوش صادقى، بازیگر نه چندان پرکار در 6 تیر ماه 1398 در 
یک ویدیوى رسمى اعالم کرد: «چند سالى است دوستان و 
آشنایان سئوالى از من داشتند که ترجیح مى دادم سکوت کنم 
اما االن احساس مى کنم زمان خوبى براى پاسخ به این سئوال 

باشد: بله من همسر رسمى مهدى هاشمى هستم.»
بهنوش صادقى متولــد 1351 در تهران و بازیگر اســت. او 
فارغ التحصیل لیســانس رشــته طراحى صحنه و لباس از 
دانشگاه هنر و معمارى و دیپلم بازیگرى از مدرسه هنر و ادبیات 
است، به جز بازیگرى او نویسنده نیز مى باشد. این بازیگر یک 

اختالف سنى 26 ساله با مهدى هاشمى دارد!
مهدى هاشمى متولد 16 آذر 1325 در لنگرود گیالن و بازیگر 
است. او فارغ التحصیل لیسانس هنر هاى نمایشى از دانشگاه 
تهران است، قبل از انقالب با تئاتر کارش را شروع کرد و در 

کنار گالب آدینه حاال دو همسر هنرمند و بازیگر دارد.
در سال 1348 وقتى 23 ساله بود با همکارى دوستش داریوش 
فرهنگ با گروه نمایشى «پیاده» وارد تئاتر شد و در سال 1352 
از دانشگاه تهران لیسانس گرفت. یک برادر به نام ناصر دارد 

که او نیز بازیگر است.
در ســال 1358 یکســال بعد از انقالب اســالمى در فیلم 
«زنده باد» به کارگردانى خســرو سنایى بازى کرد و در سال 
1363 با اولین تجربه خود در تلویزیون با نام «سلطان و شبان» 
به شهرت رسید. کارگردان این سریال داریوش فرهنگ بود و 
هاشمى نویسندگى آن را برعهده داشت و گالب آدینه نیز در 
این مجموعه حضور داشت. در سال 1372 بازى زیبایش در 
فیلم «همسر» باعث شد نامزد سیمرغ بلورین شود سپس سال 
75 نیز نامزد تندیس بازیگرى جشن خانه سینما شد. بسیارى 
از منتقدان، سیمرغ سال 1372 را از آن مهدى هاشمى براى 
فیلم «همسر» مى دانستند که در نهایت به عزت ا... انتظامى 
براى فیلم «روز فرشته» رســید. آقاى هاشمى نهایتًا سال 
1389 در بیست و نهمین دوره جشنواره فجر، سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را براى فیلم هاى «آقا یوسف» 

و «آلزایمر» گرفت. 
مهدى هاشمى حدوداً سال 1359 وقتى 34 ساله بود با گالب 
آدینه که در سال 1358 با وى سر فیلم «سلطان و شبان» آشنا 

شده بود ازدواج کرد.
گالب آدینه متولد 22 آبــان 1332 در تهران فارغ التحصیل 
لیسانس رشته اقتصاد سیاسى اســت، وى دختر حسینقلى 
مستعان (مترجم و داستان نویس) است.او نیز فعالیت خود را 
در گروه نمایشى «پیاده» با مهدى هاشمى و داریوش فرهنگ 
آغاز کرد و در سریال «افسانه ســلطان و شبان» سال 58 با 

مهدى هاشمى همسرش همبازى بود. 
وى به آموزش بازیگرى براى گروه هاى مختلف ســنى در 
مدارس و مؤسســات آموزشى مانند مدرســه هنر و ادبیات 
کودکان و نوجوانان وابسته به صدا وسیما پرداخت و در حال 
حاضر استاد بازیگر اســت. ثمره این زندگى یک دختر به نام 
«نورا» اســت که او نیز حرفه پدر و مادر را در بازیگرى پیش 
گرفت و با سیاوش اســعدیان، کارگردان ازدواج کرده و یک 

پسر دارد. 

گالیه هاى بازیگر «قصه هاى تابه تا» 

از مدیران تلویزیون

رضــا فیاضــى یکــى از چهره هــاى 
خاطره انگیز براى کســانى اســت 
که ســال هاى دهــه 60 روزهاى 
کودکى شــان را مى گذراندند و حاال 
اگر مجموعه هایى با بــازى فیاضى 
از تلویزیــون باز هم پخش شــوند، 
براى شــان خاطره آن روزها را زنده 

مى کند. 
فیاضى درباره  چند سال دورى از فضاى 
برنامه هاى کودك توضیح مى دهد: من در 
طول این سال ها خیلى از تلویزیون دور نبودم 
و در برنامه هایى مثل «امروز و فردا» یا «مثل 
من، مثل تو» حضور داشتم. من دو سال ونیم 
در کیش زندگى کردم و دور شدنم از 
تهران باعث شد تا از فضاى 
کارى ام کمى دور باشم. 
اما واقعیت این است که 
در حــال حاضر براى 
کودکان و نوجوانان، 

تولید کارهاى سریالى اتفاق نمى افتد. اگر هم 
برنامه هایى تولید مى شوند مثل ُجنگ یا برنامه  
«کودك شو» است. براى مثال من زمانى که 
طرح «هادى و هدى» را به شبکه 2 دادم، باور 
داشــتم که کار بهتر را کارگردان عروسکى 
مى تواند انجام دهد و به همین دلیل اردشــیر 
کشاورزى را براى کارگردانى انتخاب کردم. 
او کار عروســکى را انجام داد و من کار صدا 
را برعهده داشــتم عالوه بر اینکه نقش پدر، 

نویسندگى و طراح را عهده دار بودم.
بازیگر مجموعه  «قصه هاى تا به تا» مى گوید: 
من و مجید قنــاد مدتى قبل بــه تلویزیون 
طرح دادیم. من طرح «حوض نقاشى» را به 
تلویزیون دادم که یک کار روانشناسى بود و 
پوستمان را کندند. ما تا مراحل جدى هم براى 
تولید پیش رفتیم اما در ابتدا گفتند این طرح 
براى کودکان است. بعد گفتند این طرح کودك 
نیست و براى خانواده اســت. طرح خانواده 
بردیم که باز هم ایراداتى گرفتند و در نهایت 
گفتند اسپانســر بیاورید تا بتوانیم کار را تولید 

کنیم. من و آقاى قناد واقعًا 
بــراى اینکه 

یک  بتوانیم 
برنامه خالقانه کودك و نوجوان 
تولید کنیم تالش کردیم. حتــى من با چند 
روانشناس صحبت کردم و براى موضوعات 

طرح هم برنامه ریزى کرده ایم. این ماجراى 
اسپانسر و دغدغه نداشتن مسئوالن باعث شد 
تا کار ما تولید نشود. من ایده، طرح و قصه هاى 
فراوانى براى کودکان و نوجوانــان دارم اما 
مشــکل اسپانسر مشکل اساســى مملکت 

ماست.
فیاضــى در رابطه بــا تفــاوت برنامه هاى 
کودك نســبت به دهه هاى 60 و 70 و اینکه 
برنامه هاى فعلى نسبت به قبل براى کودکان 
و نوجوانان خاطره ســازى نمى کنند، توضیح 
مى دهد: در این چند ســال اخیر مشــخص 
شــد که فقط در دهه 60 تلویزیون از لحاظ 
تولید برنامه هاى کودك پرمالط بود و هنوز 
هم بچه هاى آن زمــان از برنامه هاى کودك 
خاطــره دارند. امــا االن بچه هــا خاطره اى 
براى شان به وجود نمى آید و عموها و خاله ها 
هم زود فراموش مى شوند اما «زى زى گولو» 
هیچوقت فراموش نمى شــود. به دلیل اینکه 
یــک کار خالقانــه بود و 
داراى یــک حــس 
خــاص و فانتزى 
بود. به همین دلیل 
هنوز هم جوانان دهه 60 من 
را با آن برنامه ها به یــاد مى آورند و با آن 
خاطرات زندگى مى کننــد. اما در حال حاضر 
این اتفــاق نمى افتد. تا زمانى که دلســوزى 
نباشــد، تولید برنامه ها مثل سابق نمى شود. 
ما آدم هاى بزرگى مثل مرضیه برومند، رضا 
بابک و خیلى هاى دیگر را داریم که کار کودك 
انجام مى دهند. یا مثل «فیتیله اى ها» که من 

معرفى شان کردم.

دکان برنامه بسازیم 
خواستیم براى کو

تند اسپانسر بیاورید
گف
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سرمایه گذار برنامه تلویزیونى «دورهمى» به صورت 
غیرمســتقیم از ســاخت برنامه اى جدید با حضور 
مهران مدیرى در اینســتاگرام خبر داد و خطاب به 
دنبال کنندگان صفحه اش نوشــت که به زودى با 

آنها دورهم مى نشینند.
ناصر قدیرکاشى، ســرمایه گذار برنامه تلویزیونى 
«دورهمى»، تصویرى از خود و مهران مدیرى را در 
دبى منتشر کرد و در اینستاگرام نوشت: «جاتون 
خالى ما االن دوِرهمیم و ان شاءا... به زودى، با 

شما "دورِهمیم" .»
این در حالى است که چندى پیش تهیه کننده 
«دورهمى» از پایان ایــن برنامه و همچنین 
قطع همکارى مدیرى با گروه ســازنده برنامه 

خبر داده بود.

مهران مدیرى در تدارك 
ساخت برنامه در دبـــى؟

گرفتو با سیاوشا
پسر دارد. 

سرمایه گذار برنامه تلوی
غیرمســتقیم از ســا
مهران مدیرى در این
دنبال کنندگان صفح
دورهم مى نشی آنها
ناصر قدیرکاشى،
«دورهمى»، تص
دبى منتشر ک
خالى ما اال
"دورِ "شما
این در ح
«دورهم
قطع هم

ساخت برنام

تهیه کننده ســریال «حکایت هــاى کمال» از پخــش این مجموعه 
تلویزیونى از جمعه هفته جارى خبر داد.  محسن شایانفر درباره زمان پخش سریال 

«حکایت هاى کمال» گفت: طبق آخرین اعالمى که به ما شده قرار است از 14 تیرماه این سریال 
از شبکه 2 سیما پخش شود. وى با اشاره به تولید فاز دوم این سریال نیز بیان کرد: طراحى 60 قسمت فصل دوم 

این سریال نیز انجام شده است و به محض پایان پخش فصل اول، تصویربردارى فصل دوم در مهرماه آغاز خواهد شد. 
این تهیه کننده درباره تغییر بازیگران در فصل دوم «حکایت هاى کمال» نیز گفت: حدود 25 درصد بازیگران جدید در 
فصل دوم به ما ملحق مى شوند. اما بازیگران اصلى مثل محمدرضا شیرخانلو و سایر بازیگران نوجوانمان تغییر نمى کنند 

و با گذشت زمان آنها هم بزرگ تر مى شوند. 
«حکایت  کمال» اقتباسى از رمانى به همین نام نوشته محمد میرکیانى محســوب مى شود که قهرمان داستان یک 

نوجوان به نام «کمال» است. این سریال در مرکز سیما فیلم تولید مى شود و 150 قسمت دارد و در دهه 40 مى گذرد.
محمود پاك نیت، شهره لرستانى، میرطاهر مظلومى، نگارعابدى، فلورنظرى، على مسلمى، محمدرضاشیرخانلو،کاظم 
هژیرآزاد، شهرام عبدلى، سیروس میمنت، شهین تسلیمى و جمعى از بازیگران سینما و تئاتر جلوى دوربین این سریال 

اپیزودیک رفته اند. 
سریال 150 قسمتى «حکایت هاى کمال» به تهیه کنندگى محسن شایانفر و کارگردانى قدرت ا... صلح میرزایى براى 

شبکه 2 سیما تولید شده است. 

آغاز پخش 
«حکایت هاى کمال» از جمعه 

بله! من همسر ایشان هستم
همسر جدید بازیگر مشهور سینما را بیشتر بشناسید



ورزش 05053523 سال شانزدهمدوشنبه  10 تیر  ماه   1398 ورزشورزش

ى؟
ده ا

ل ش
اى گ

غیر از سپاهان دیگر کجا آق

ى؟
ده ا

ل ش
اى گ

غیر از سپاهان دیگر کجا آق
بروس لــى در 

یکى از جمــالت معروفش گفته اســت: «من از 
کسى نمى ترســم که ده هزار ضربه را یک بار تمرین کرده است، از کسى 

مى ترسم که یک ضربه را ده هزار مرتبه تمرین کرده باشد.» به همین دلیل است که مدافعان 
و دروازه بانان لیگ برتر حسابى از کى روش استنلى مى ترسیدند. بازیکنى که شاید فقط یک مهارت داشت 

و فوتبال را که بازى با پاست را بیشتر با سر بازى مى کرد اما همان یک مهارت را به بهترین شکل ممکن انجام مى داد. 
او این کار را آنقدر انجام داد تا آقاى گل لیگ برتر ایران شد و تیمش را هم یکى از مدعیان قهرمانى کرد.

کى روش بر اساس آمار از 83 ضربه اى که به سمت دروازه زد 16 ضربه را تبدیل به گل کرد و با نرخ تبدیل شوت به گل 20 درصد 
آمار تقریباً خوبى از خود به جاى گذاشت. از 16 گل او به جز سه گل که با ضربه پا به ثمر رسیده بقیه گل ها از ضربه سر یا پنالتى کى روش 

به دست آمده که آمار منحصر به فردى محسوب مى شود. او حدود 35 درصد گل هاى تیمش را به ثمر رسانده که نشاندهنده نقش پررنگ او در 
نایب قهرمانى سپاهان است. البته به غیر از این 16 گل اگر ضربات سرى که باعث شده مالکیت توپ به سپاهان رسیده و بازیکنان دیگر در موقعیت 

گلزنى قرار بگیرند را هم حساب کنیم کى روش نقش کلیدى ترى در تیم قلعه نویى پیدا مى کند.
این آمار مربوط به بازیکنى اســت که پیش از حضور در ایران اصًال بازیکن ویژه اى نبوده است. نه اسم و رسمى داشته و نه در باشگاه معتبر و یا حتى 
نام آشنایى بازى کرده است. نگاهى گذرا به کارنامه بازیگرى او نشان مى دهد که احتمال داشت فردى که پاى او را به ایران باز کرده به دلیل معرفى 
بازیکن بى کیفیت به باشگاه ذوب آهن مورد مؤاخذه قرار گیرد. بازیکنى که بیشتر سال هاى بازیگرى اش را در تیم هاى قرضى گذرانده و هیچ عملکرد 
ویژه اى هم نداشت. پیش از حضور در ذوب آهن فقط در یک فصل تعداد گل هاى زده اش قابل قبول بود و توانست براى پایساندوى برزیل هشت گل 

به ثمر برساند. اتفاقات اما جور دیگرى پیش رفت و او آقاى گل فوتبال ایران شد.
این مهاجم 30 ساله با این کارنامه گمشده قلعه نویى بود. اینکه چه توانایى اى دارید یک بحث است و اینکه در چه جایى قرار مى گیرید بحث 

مهمترى است. کى روش با آمدن به ایران در جایى قرار گرفت که انگار مخصوص همانجا ساخته شده بود؛ نوك خط حمله تیم امیرقلعه نویى. 
همین اتفاق کافى بود تا او از یک مهاجم درجه چندم به مهاجمى تبدیل شود که حاال گفته مى شود براى تمدید حسابى ناز مى کند. 

انگار مهاجم برزیلى اعتقاد دارد که گل هایش در این دو فصل بستگى به توانایى هایش داشته و خیلى به اهمیت جایى که در آن 
قرار گرفته اعتقادى ندارد! مسئله اى که احتمال دارد در صورت رفتن به تیم دیگرى متوجه آن بشود. اتفاقى که به نفع 

هیچیک از طرفین نخواهد بود. قلعه نویى قطعًا بدون بازیکنى که با گل ها و پاس گل هایش براى او در فصل 
گذشته 16 امتیاز گرفته دچار مشکل خواهد شد و در هیچ تیم دیگرى هم مثل همه تیم در خدمت 

مهاجم سرزنى مثل کى روش نخواهد بود. این جدایى شاید بزرگ  ترین ضرر کارنامه 
ورزشى مربى و بازیکن باشد.

بنا بــه گــزارش کانال هــواداران 
تراکتور، استنلى کى روش، مهاجم 
فصل گذشــته تیم فوتبال سپاهان 
دیروز پستى اینســتاگرامى منتشر 

کرد ولى بالفاصله آن را حذف کرد.
تمرینات تیم فوتبال ســپاهان این 
روزها بــدون حضور اســتنلى کى 
روش مهاجم 195 سانتیمترى تیم 
دنبال مى شود؛ این بازیکن در لیگ 
هجدهم 16 گل براى تیمش ثبت 
کرد و موفق شــد عنوان آقاى گلى 

مسابقات را از آن خود کند.
طى روزهــاى اخیــر نگرانى هاى 
زیادى میان هواداران ســپاهان در 
مورد بازگشــت ایــن مهاجم 195 
ســانتیمترى وجود داشــته و هنوز 
سرنوشــت او در فصل آینده به طور 
کامل مشخص نیست. البته قرارداد 
این بازیکن از سوى باشگاه سپاهان 
برایش ارسال شده ولى هنوز پاسخى 

از سوى استنلى داده نشده است.
دیروز اما پستى اینستاگرامى روى 
صفحه کى روش گذاشته شد؛ پستى 
که در آن از هواداران سپاهان تشکر 
شده بود و در آن نوشته که تجربیات 

جدیدى براى او در راه است.
کانال هــواداران تراکتــور مدعى 
این پست شــده و نوشته این پست 
خیلى زود از ســوى صفحه مهاجم 
برزیلى فصل گذشته سپاهان پاك 
شــده ولى در همین مــدت کوتاه

 واکنش هــاى زیادى بــه همراه 
داشته اســت و باید ببینیم در ادامه 
چه سرنوشتى در انتظار این مهاجم 
و باشــگاه ســپاهان خواهد بود که 
نقش مهمى در موفقیت هاى فصل 
اخیر طالیى پوشــان داشت. ضمن 
اینکــه باید دید آن پســت واقعیت 
داشته یا یک کار فتوشاپى از سوى 

تراکتورى ها بوده است.

یک پست جنجالى از سوى 
مهاجم برزیلى

واقعى بود یا 
فتوشاپ؟

احمد خلیلى

مدافع گرجســتانى ســپاهان گفت: کى روش یکى از بهترین 
دوســتان من اســت و ما هر روز با هم صحبــت مى کنیم اما 

نمى دانم که آیا او براى فصل بعد در سپاهان خواهد بود؟
 گیورگى گولسیانى، بازیکن گرجستانى که ابتدا با ذوب آهِن امیر 
قلعه نوعى به لیگ ایران معرفى شد، پس از یک فصل حضور 
در شمال کشور و تیم نساجى مازندران به اصفهان بازگشته تا 
این بار در تیم طالیى پوش نصف جهان توپ بزند. این بازیکن 
همچنین دوســت صمیمى کى روش اســتنلى است، آنها که 
در ذوب آهن همبــازى بودند هم اکنون نیــز رابطه نزدیکى با 

یکدیگر دارند.
گولسیانى در گفتگویى با اشاره به حضور دوباره در اصفهان اظهار 
کرد: شهر اصفهان را بسیار دوست دارم، پیش از اینکه به نساجى 
بروم یک فصل خوب را در ذوب آهن گذراندم و خوشحالم که 

بار دیگر به اصفهان بازگشــتم و براى سپاهان به میدان 
خواهم رفت.

مدافع گرجستانى ســپاهان  درباره دالیل پیوستن به سپاهان 
اظهار کرد: به کار کردن دوباره با امیر قلعه نوعى عالقه داشتم، 
او مربى بسیار سرسختى است و براى کار با او باید قوى باشى. 
همچنین بازیکنان باکیفیتى در ســپاهان هستند و انگیزه تیم 
براى موفقیت بسیار زیاد است. با توجه به شرایط خوب باشگاه 

امیدوارم که سال آینده قهرمان شویم.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر وضعیت دوست صمیمى خود 
یعنى کى روش اســتنلى، خاطرنشــان کرد: کى روش یکى از 
بهترین دوستان من است و ما هر روز با هم صحبت مى کنیم اما 
نمى دانم که آیا او براى فصل بعد در سپاهان خواهد بود؟ هیچ 
چیز هنوز رسمى نشده و بگذارید صبر کنیم و ببینیم چه مى شود.

گولسیانى:

استنلى؟ خبر از ماندنش ندارم

زهرا قنبرى، هاجر دباغى، ســارا قمى، افسانه 
چترنور و زهــرا حاتم نژاد را مى شناســید؟ به 
احتمال خیلــى زیاد نــه. چون قرار نیســت 
کســى دختران موفق فوتبالیســت ایرانى را 
بشناسد. قرار نیســت در بحبوحه نگرانى براى 
استقالل و پرسپولیس حواســمان به فوتبال 
زنان هم باشــد. ایــن پنج نفر نــه اختالس 
کرده اند، نه ســلبریتى هاى فضــاى مجازى 
هســتند، نه پول هاى میلیــاردى مى گیرند و 
نه کسى در صفحات اینســتاگرام اخبار آنها را 
پیگیرى مى کند. این دختــران پنج گلزن برتر 
لیگ فوتبال زنان هســتند کــه هفته پیش با 
قهرمانى تیم شهردارى بم به پایان رسید. هنوز 
هیچیک از دختران فوتبالیست ایران نمى دانند 
قراردادى به مبلغ دو میلیارد تومان براى یک 
فصل یعنــى چه؟ چــون کل هزینه هاى یک 
فصل آنها به اندازه دستمزد یک بازیکن درجه 
سوم نیمکت نشین تیم مردان هم نمى شود. با 
اتوبوس مى روند و مى آینــد. خبرى از هواپیما 
نیست. در ســکوت روى صندلى هاى اتوبوس 
مى نشــینند و خواب روزهاى خــوش آینده 
را مى بینند. با تــن و بدنى کوفته و خســته از 
ساعت ها نشستن روى صندلى هاى «ماشین 
َمشــتى ممدلى»، لباس پوشیده به زمین مثًال 

چمن مى روند. آنها هیــچ مطالبه اى ندارند به 
غیر از توجه و اهمیت. هیچ درخواســتى ندارند 
مگر ُمشتى توقعات اندك. سقف شیشه اى آنها 

کوتاه تر از آن است که فکر مى کنیم.
 رؤیاى رســیدن به جام جهانى، رســیدن به 
دروازه هاى فوتبال طالیى اروپا، رفتن روى جلد 
روزنامه هاى داخلى، تجمع هوادارانشان براى 
ماندن و بودن، داشــتن زمین تمرین و بودجه، 
رؤیاهایى هستند که نسل امروز فوتبال زنان به 
آن فکر نمى کنند. فکر کردن هم ندارد، مى دانند 
که شدنى نیست. نســلى که انتظار ندارد الگو 
شود هر چند که بهترین الگو است. تاریخ باید از 
آنها یاد کند که با دست خالى و بدون حمایت، 
فقط این پنج نفر 171 گل به ثمر رســانده اند. 
تاریخ باید بنویسد که بازى هاى آنها بارها بدون 
یار اضافه روى نیمکت ذخیره ها برگزار شــده، 
باید بنویسد که بازیکنان بین دو نیمه کنار زمین 
 AFC مى نشستند چون خبرى از رختکن نبود و
هم آنقدر دلواپس نبود که به زمین هاى آنها هم 
سرك بکشد. تاریخ باید بنویسد که فدراسیون 
فوتبال نیم نگاهى هم به موجودیت آنها نداشته 
و ندارد و باید نوشــت که نــگاه  حاکم بر این 
فدراســیون تنها فوتبال مردان را به رسمیت 

مى شناسد و براى آنها هر کارى مى کند.

 تکلیف چهار تیم نهایى منطقه شــرق آســیا 
براى حضور در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص شــد و چهار تیم هم 

از غرب آسیا به این مرحله صعود خواهند کرد.
 دو دیدار دیگر از دور برگشت مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و دو تیم 
شانگهاى چین و اوراواردز ژاپن به مرحله بعد 

صعود کردند.
همچنین تیم هــاى گوانگژو چین و کاشــیما 
آنتلرز ژاپن راهى مرحله بعد شدند تا کره جنوبى 
ســهمیه اى در میان چهار تیم برتر شرق آسیا 

نداشته باشد.
چهار تیم دیگر هــم از منطقه غــرب اضافه 
خواهند شد تا هشت تیم پایانى لیگ قهرمانان 

آسیا مشخص شوند.
تیم هاى الهالل و االهلى عربستان، الدحیل و 
السد قطر، ذوب آهن ایران و االتحاد عربستان، 
النصر عربستان و الوحده امارات تیم هاى حاضر 
در منطقه غرب هســتند که براى رسیدن به 
یک چهارم نهایى با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

شــاگردان منصوریان براى رســیدن به 
جمع هشــت تیم پایانــى باید از 

سد االتحاد عربســتان عبور 
کنند تا همچنــان به عنوان 
تنها نماینده ایران پرچمدار 
حضور تیمى از کشــورمان 
در مرحلــه یک چهــارم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا

 باشند.

کاپیتان تیم سپاهان گفت: با توجه به بازیکنان 
جذب شــده امیدوارم ســال خوبى را در نتایج 
مسابقات پیش رو داشته باشیم، انتظارها از تیم 
باال رفته و باید با قدرت کار کنیم که شــرمنده 

هواداران و باشگاه نشویم.
مهدى کیانى در گفت گویى، اظهار کرد: برخالف 
چند سال اخیر که سپاهان نتایج خوبى را کسب 
نکرده بود، در  ســال قبل موفق ظاهر شــد و 
فصل خوبى داشــتیم. بازیکنان و اعضاى تیم 
با تمام قدرت کار کردند و توانســتیم بار دیگر 
به لیــگ قهرمانان آســیا برگردیــم و در جام 

حذفى نیز تــا نیمه نهایى پیــش رفتیم. با این 
حال حق تیم در فصل گذشته حداقل یک جام

 بود.
کاپیتان سپاهان ادامه داد: خدا را شکر مى کنم 
که در فصل آینده هم در خدمت سپاهان خواهم 
بود، با توجه به بازیکنان جذب شــده امیدوارم 
سال خوبى را در نتایج مسابقات پیش رو داشته 

باشــیم. انتظارها از تیم باال رفته، در سه جام 
حضور خواهیم داشــت و باید با قدرت کار 
کنیم که این بار شــرمنده هــواداران و 

باشگاه نشویم.

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن دنبال جذب یک مهاجم خارجى به 
جاى اوساگوآناست.

یســتین  اوساگوآنا، مهاجم نیجریه اى نیم فصل دوم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کر
که به دلیل اتمام قراردادش ایران را ترك کرده شنیده مى شود دیگر به این تیم برنمى گردد. 
دلیل منتفى شدن حضور این بازیکن در ذوب آهن مبلغ باالیى بوده که او از باشگاه درخواست 

کرده است.
با توجه به این موضوع، این بازیکن مذاکراتى با چند تیم از کشــور هاى حاشــیه خلیج فارس 
انجام داده است. این در حالى است که اوســاگوآنا با یکى دو تیم ایرانى از جمله سپاهان هم 

صحبت هایى داشته است.
خبر دیگر از ذوب آهن اینکه، با توجه به برنگشــتن اوساگوآنا به ذوب آهن، منصوریان 
دنبال جذب یک مهاجم تراز اول براى حضور قدرتمند در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا فصل آینده است. همچنین اولویت اول سرمربى ذوبى ها جذب  یک مهاجم 

خارجى است اما اگر نشد آنها سراغ مهاجمان ایرانى مى روند.

قرار نیست کسى شما را بشناسد

غربى هاى آسیا پنجه در پنجه مى شوند

این بار نباید شرمنده شویم

اوساگوآنا از ذوب آهن پر کشید
ســرمربى
جاىاوس

یســتین  اوساگوآنا، مهاجکر
قراردادش ایران که به دلیل اتمام
دلیل منتفى شدن حضور این باز

است. کرده
با توجه به این موضوع، این بازیکن

انجام داده است. این در حالى است
صحبت هایى داشته است.

خبر دیگر از ذوب آهن اینکه
دنبال جذب یک مهاجم
آسیا فصل آینده است
خارجى است اما اگ

اوساگ

دروازه بان سپاهان گفت: بدشانسى و اتفاقات داخل 
و خارج زمین باعث شد تا نتوانیم به شایستگى هاى 
خود در فصل گذشته برسیم اما امیدوار هستیم با تیمى 
که براى فصل بعد بسته شده رتبه بهترى را نسبت به 
فصل گذشته کسب کنیم. امسال مى رویم 

براى قهرمانى.
پیــام نیازمند یکــى از مهمترین 
ارکان تیــم فوتبال ســپاهان در 
فصل گذشته بود، این دروازه بان 
با درخشــش هاى خــود نقش 
بســیار پررنگــى در موفقیت 
طالیى پوشان اصفهانى داشت. 
نیازمند همچنین توانســت 
پــس از ســال ها خأل 
سپاهان در دروازه  را 
پر کند، دروازه بان 
ش  ملى پــو
نى ها  صفها ا
حــاال بــا 
ه  نگیــز ا
بیشــترى 
ل  مشــغو
تمرینات پیش 

از فصل است.
وى در گفتگویى اظهار کرد: فصل پیش 
از عملکرد فردى خــود راضى بودم و 
از نظر تیمى نیز حق ما یــک جام بود. 
بدشانسى و اتفاقات داخل و خارج زمین 
باعث شد تا نتوانیم به شایستگى هاى خود 
برسیم  اما امیدوار هستیم با تیمى که براى 
فصل بعد بسته شده رتبه بهترى را نسبت 
به فصل گذشته کسب کنیم.یعنى دیگر باید 

قهرمان شویم.
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: فصل 
آینده در سه جام خواهیم جنگید و در حال حاضر باید 
منتظر تکمیل شدن کادر فنى و بازیکنان تیم باشیم. 
تمرینات هرروز برگزار مى شــود و نوید یک فصل 

خوب را مى دهد که در راه است.

محمد مؤمنى

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان قرار است جلسه اى با مدیران 
این باشگاه درباره نقل وانتقاالت برگزار کند.

 علیرضا منصوریان، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که چند 
هفته اى براى حضور در کالس هاى حرفــه اى مربیگرى در تهران 
حضور داشــت به اصفهان بازگشــت تا خودش تمرینات تیم را زیر 

نظر بگیرد.
همچنین منصوریان قرار اســت امروز جلســه اى با مدیران باشگاه 

ذوب آهن داشته باشد تا وضعیت نقل وانتقاالت تیمش را مشخص و 
اسامى مدنظرش براى جذب بازیکن جدید را اعالم کند.

خبر دیگر از ذوب آهن اینکه، تیم فوتبال ذوب آهن به احتمال خیلى 
زیاد اردوى خارجى برگزار نمى کند. شنیده مى شود منصوریان نظرش 
براى برگزارى اردو در اصفهان یا نهایتاً  یکى از شهر هاى کشور است 
و نمى خواهد تیم را به خارج از کشــور ببرد. پیش از این گفته مى شد 

ذوبى ها براى برگزارى اردو راهى ترکیه خواهند شد.

 مهدى شریفى،  مهاجم شماره 10 پرسپولیس این روزها در تمرین سرخپوشان حضور دارد اما در 
خصوص ادامه حضورش در جمع پرسپولیسى ها ابهاماتى وجود دارد. مهدى شریفى که در فصل 
قبل به جمع سرخپوشان اضافه شــد، در طول فصل قبل فرصت چندانى براى حضور در ترکیب 
پرســپولیس به دســت نیاورد به طورى که تا قبل از پایان فصل یکى از گزینه هاى اصلى براى 
لیست خروجى پرسپولیس محسوب مى شد. این در شرایطى است که این مهاجم یک فصل دیگر 

و جدایى احتمالى اش منوط به جلب رضایت او و با پرســپولیس قرارداد دارد 
مسئوالن باشگاه اســت. با این تفاسیر به نظر 
مى رسد حداقل تا بعد از معرفى شدن سرمربى 
جدید پرســپولیس، او در تمرین پرسپولیس 
حاضر مى شــود و به نظر مى رسد سرمربى 
آینده پرسپولیس قرار است در مورد او و یکى 

دو بازیکن دیگر نظر نهایى اش را اعالم کند.

خارج بى خارجمى رویم براى قهرمانى

شمارش معکوس براى دیپورت

شوند.
ل و االهلى عربستان، الدحیل و 
االتحاد عربستان، آهنایران و

 و الوحده امارات تیم هاى حاضر 
 هســتند که براى رسیدن به 
ى با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

صوریان براى رســیدن به 
یم پایانــى باید از 

بســتان عبور 
ـان به عنوان 
ران پرچمدار 
 کشــورمان 
ک چهــارم 
رمانان آسیا

مه نهایىپیــش رفتیم. با این
فصل گذشته حداقل یک جام

 ادامه داد: خدا را شکر مى کنم 
 هم در خدمت سپاهان خواهم 
زیکنان جذب شــده امیدوارم 
نتایج مسابقات پیش رو داشته 

ا از تیم باال رفته، در سه جام 
شــت و باید با قدرت کار 
شــرمنده هــواداران و 

وند ى ج

شویم

دروازه بان سپاهان گفت: بدشانسى و اتفاقات داخل 
خارج زمین باعث شد تا نتوانیم به شایستگى هاى  و
خود در فصل گذشته برسیم اما امیدوار هستیم با تیمى 
که براى فصل بعد بسته شده رتبه بهترى را نسبت به 
فصل گذشته کسب کنیم. امسال مى رویم

براى قهرمانى.
پیــام نیازمند یکــى از مهمترین 
ارکان تیــم فوتبال ســپاهان در 
فصل گذشته بود، این دروازه بان 
نقش با درخشــش هاى خــود

بســیار پررنگــى در موفقیت 
طالیى پوشان اصفهانى داشت. 
نیازمند همچنین توانســت 
ســال ها خأل  پــس از
سپاهان در دروازه  را 
پر کند، دروازه بان 
ش  ملى پــو
نى ها  صفها ا
حــاال بــا 
ه  نگیــز ا
بیشــترى 
ل  مشــغو
تمرینات پیش 

ازفصلاست.
فصل پیش وى در گفتگویى اظهار کرد:

از عملکرد فردى خــود راضى بودم و 
از نظر تیمى نیز حق ما یــک جام بود. 
بدشانسى و اتفاقات داخل و خارج زمین 
باعث شد تا نتوانیم به شایستگى هاى خود 
برسیم  اما امیدوار هستیم با تیمى که براى 
فصل بعد بسته شده رتبه بهترى را نسبت 
به فصل گذشته کسب کنیم.یعنى دیگر باید 

قهرمان شویم.
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان ادامه داد: فصل 
آینده در سه جام خواهیم جنگید و در حال حاضر باید 
منتظر تکمیل شدن کادر فنى و بازیکنان تیم باشیم. 
زاگزار مى شــود و نوید یک فصل  تمرینات هرروز بر

خوب را مى دهد که در راه است.

سر
این
 عل
هف
حض
نظر
هم

 مه
خص
قبل
پرسپرس
لیس
با

براى قهرمانى مى رویم
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 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمیــن محصورپالك  شــماره 2314 فرعى از 284 
اصلى واقع در روســتاى کلهرود بخش 11ثبت شاهین شــهر  که طبق پرونده هاى ثبتى 
و سند انتقال بنام سید محمد شــریفى الحسینى کلهرودى و شــرکاء مى باشند و به علت 
عدم حضور متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز یک شــنبه 13 / 5 / 
1398 ســاعت 10صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 10/ 4 / 1398 و به اختیار روزنامه  طبق 
مقررات صادره – 508915 /م الف ناصر صیادى ، رییس اداره ثبت اســناد و امالك شاهین 

شهر/ 4/182
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015000805 تاریخ ارســال نامه: 1398/03/13 نظر به اینکه 
خانم فاطمه کریمى فرزند براتعلى به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 
22483 فرعى از 582- اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به نام خانم فاطمه 
کریمى فرزند براتعلى ثبت و سند مالکیت به شماره 387271 صادر و تسلیم گردیده و مورد 
معامله دیگرى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا 
در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثناى سند ما لکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 511535 محمدرضا رئیسى 
زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى /4/175

مزایده اموال غیر منقول
شــماره : 972287- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
972287 موضوع علیه آقاى محمدجعفرى کلیشادى، مرتضى جعفرى ، حسینعلى جعفرى 
کلیشادى ، ســعید جعفرى همگى فرزندان علیرضا و له خانم زهرا جعفرى فاطمه جعفرى 
اشرف جعفرى و معصومه جعفرى  در تاریخ 1398/04/30 به منظور فروش یک قطعه زمین 
متصله به یک باب کارگاه تجارى فاقد مستحدثات و بصورت محصور با سک درب ورودى 

به متراژ 52,24 مترمربع ملکى آقایان و خانم ها محکوم لها و محکوم علیهم فوق الذکر واقع 
در فالورجان – کلیشاد کوى مسجد جامع نبش فرعى یک داراى سابقه ثبتى به شماره نمى 
باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 731/360/000 ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه درصورت برنده شدن فى 
المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف 
برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع 

دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 513691  اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 4/176 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده 1/ 139804002129000075شــماره بایگانى پرونده 9800093 تاریخ 
صدور 1398/03/30 شماره آگهى ابالغیه : 139803802129000010-دفترخانه ازدواج 
شماره 124 شهر باغ بهادران استان اصفهان آگهى ابالغ اجرائیه مهریه به ساسان صراف 
زاده از وراث مرحوم حمید صراف زاده  بدین وسیله به آقاى ساسان صراف زاده نام پدر حمید 
تاریخ تولد1352/06/14 شماره ملى 1817225091و شماره شناسنامه 612 احد از وراث 
مدیون مرحوم حمید صراف زاده نــام پدر عباس تاریخ تولد 1323/03/06  شــماره ملى 
1816591505شماره شناسنامه 1288 سه نشانه فالورجان ابالغ مى شود که خانوم نصرت 
محمدى فالورجانى جهت وصول مهریه خود به شرح یک جلد کالم اهللا مجید هدیه دوهزار 
ریال و مهر و السنه 262,5 ریال وجه نقد رایج ایران و مبلغ هشتصد هزار ریال  وجه رایج و 
مبلغ یک میلیون ریال بابت بهاى یک دانگ خانه به استناد سند ازدواج شماره 7282 مورخ 
1364/02/03 علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9800093 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/18 مامور ابالغ شهرستان فالورجان 
محل اقامت شما (به شرح اقامت گاه مورث شما در متن سند ازدواج مذکور )شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار  طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام 
نمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 514090 محمدرضا ابراهیمى - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /4/177 

اخطار اجرایى
محکوم علیه رضا شــریفى فرزند محمد  مجهول المکان و محکوم له احمد خان محمدى 
خشوئى فرزند تیموربنشانى اصفهان رودکى بن بست امام پ262 به موجب راى شماره 297 
تاریخ 26 / 6 / 96 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 /200 /10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 /615 / 2 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک ها ( 15 / 11 / 94 – 15 / 7 / 
93 – 15 / 8 / 94 – 10 / 2 / 93 – 15 / 9 / 94 – 15 / 1 / 95 – 15 / 1 / 94 ) تا زمان وصول در 
حق محکوم له ، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد . ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   . 508720 /م الف حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه هشتم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/178 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- ولى اله کاویانى 2 – مهدى خورسندى  مجهول المکان و محکوم له میثم 
خوراسفند فرزند غالم حسن بنشانى شاهین شهر گرگاب کوچه جابر پ142 به موجب راى 
شماره 678 تاریخ 29 / 10 / 97 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم اســت به حضور خوانده ردیف دوم اقاى مهدى خورسندى در یکى از 
دفاتر ثبت اسناد رسمى جهت انتقال و تنظیم سند رســمى خودرو موصوف به نام خواهان 
پرونده و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى محکومیت خوانده ردیف 1 به 
پرداخت مبلغ 000 / 500 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم پرداخت 
نیم عشر دولتى هزینه را که بر عهده محکوم علیهم مى باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   . 508902 /م الف مجتبى رضوانى -  قاضى شعبه 5  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /4/179 
اخطار اجرایى

محکوم علیه قربانعلى جبارى رستمى مجهول المکان و محکوم له ناصر صالح جزى فرزند 
ابراهیم بنشانى شاهین شهر شهرك میالد خ جمهورى فرعى 13 واحد 2 به موجب راى شماره 

729 تاریخ 27 / 11 / 97 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و هشتصدو هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از زمان تقدیم دادخواست 
11/ 9/ 97 تا زمان وصول در حق محکوم لــه هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . 508616 /م الف حبیب 

اسالمیان  -  قاضى شعبه 8  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/180 
فقدان سندمالکیت

آقاى حسن صادقى شکوه  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 631429 سرى الف /97 را 
که به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ  به شماره پالك ثبتى 1399/ 440 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص 472دفتر 463 امالك بنام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند انتقال119576 مورخ 27 / 6 / 97 دفترخانه 
104 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  
120آق ثنحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 509008/م الف ناصر صیادى – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 4/181 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمد صادق زارع  دادخواســتى به خواسته الزام به 
انتقال سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 30 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 9/ 5 / 98 ساعت 30/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد512881 /م الف . مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 4/183 

این روزها بازى با کاشى هاى 400 ساله مسجد امام(ره)، 
دیواره مسجد شــیخ لطف ا... و دیگر عمارات تاریخى 
اصفهان به دور ازچشــم یگان حفاظت میراث فرهنگى 

گویى به یک امر عادى تبدیل شده است.
مردم و گردشگران در هواى گرم و تفتیده این روزهاى 
اصفهان بیشــتر ترجیح مى دهند شب ها از منزل بیرون 
بیایند و با توجه به بسته شــدن زاینده رود بیشتر مردم 
حضور در میدان تاریخى نقش جهــان را به دیگر نقاط 

اصفهان ترجیح مى دهند.
اما این شــب ها شــاهد بازى گروه هاى چندنفره مردم 
درســت در محوطه ورودى مســجد امام خمینى (ره) 

هستیم، جایى که هر چند بار یک بار توپ به کاشى هاى 
400 ساله مدخل ورودى مسجد امام(ره) برخورد مى کند 
اما این گردشگران والیبالدوســت! باکى از این موضوع 

ندارند و بار دیگر بازى را از سر مى گیرند.
کمى آن طرف تر در ضلع شــرقى میدان نقش جهان، 
چندین نوجوان با کاشى هاى دیواره مسجد شیخ لطف 
ا...  والیبال تک نفره بــازى مى کنند و یک خیابان دورتر 
اوضاع در کنار عمارت تاریخى هشت بهشت نیز بهتر از 
میدان نقش جهان نیست؛ گویى همه اینها از چشم یگان 
حفاظت میراث فرهنگى پنهان مانده اســت چراکه این 

بازى هر شب ادامه دارد اما این لیگ گویى تمامى ندارد.

رئیس ستاد آزمون هاى سراسرى استان اصفهان گفت: 
کنکور سراسرى در استان با حضور 83 هزار و 207 نفر 
داوطلب برگزار خواهد شد. محمدرضا ایروانى در گفتگو 
با «ایسنا» اظهار کرد: کنکور سراسرى 98 در روزهاى 
پنج شنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم تیرماه در 26 شهر 
و 32 حوزه امتحانى در اســتان اصفهان برگزار مى شود. 
وى افزود: آزمون گروه ریاضى و انسانى صبح پنج شنبه، 
گروه هنر عصر پنج شنبه، گروه علوم تجربى صبح جمعه 

و گروه زبان عصر جمعه  برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد آزمون هاى سراسرى استان اصفهان گفت: 
در کل کشور امسال، یک میلیون و 119 هزار و 15 پرونده 

براى شرکت در آزمون سراسرى صادر شده که نسبت به 
سال گذشته، 11/24 درصد افزایش داشته است.

ایروانى تصریح کرد: از این تعداد، 83 هزار و 207 کارت 
براى داوطلبان در اســتان اصفهان صادر شده است که 
نسبت به ســال گذشــته، تعداد  8837 پرونده و معادل 
11/88 درصد افزایش داشته اســت. وى با بیان اینکه 
رشته تجربى بیشترین تعداد داوطلب را در کل کشور و 
استان اصفهان دارد، تصریح کرد: 39/99 درصد تجربى، 
15/91 درصد گروه ریاضى، 15/88 درصد علوم انسانى، 
11/26 درصد هنــر و 12/97 درصد در گروه زبان آماده 

رقابت با یکدیگر هستند. 

بازى با کاشى هاى عمارات 
تاریخى اصفهان

افزایش 12 درصدى 
داوطلبان کنکور در اصفهان

تشییع باشکوه 
شهید 14 ساله 

پیکر شهید عباس دیانیان که 37 سال پس از شهادت 
به همراه دیگر شـهداى تفحص به موطن بازگشت، 
صبح روز شنبه بر دستان مردم شـهیدپرور اردستان 
تشـییع ودر گلزار محلـه «موِن سـادات» بـه خاك 
سپرده شـد. شـهید عباس دیانیان جوان ترین شهید 
اردستانى اسـت که در زمان شـهادت فقط 14 سال 
داشت.گفتنى اسـت آیت ا... سید یوسـف طباطبایى 
نژاد امام جمعه اصفهان، بر پیکر شهید عباس دیانیان 

نماز اقامه کرد.

نرخ بیکارى 
تک  رقمى مى شود

میثـم سـلیمانى، رئیـس اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـى گلپایـگان گفـت: اکنـون نـرخ بیـکارى 
گلپایـگان بـه 12 درصـد رسـیده اسـت کـه البته با 
پیگیرى هـاى انجام شـده براى تأسـیس واحدهاى 

اقتصادى جدید، این میزان تک رقمى خواهد شد.

17 درصد 
کارت هوشمند نگرفتند

مدیرکل ثبت احوال اصفهان با اشـاره به فاقد اعتبار 
بودن کارت ملـى قدیمى، گفـت: 17درصد جمعیت 
واجد شرایط این استان هنوز براى دریافت کارت ملى 
هوشمند اقدام نکردند. حسـین غفرانى کجانى بیان 
کـرد: کارت ملى قبلى اعتبـار ندارد و بـراى دریافت 
خدمات از نهادهاى خدماتى و دولتى، مستند نیست 

و باید براى دریافت کارت ملى هوشمند اقدام کنند.

اختالف دما 
به 35 درجه رسید

کارشناس اداره کل هواشناسى گفت: اختالف دماى 
گرم ترین و خنک ترین نقاط این استان در 24 ساعت 
منتهى به روز  یک شنبه به 35 درجه سانتیگراد رسید. 
محمدرضا رفیعى افـزود: در این مدت حداکثر دماى 
هواى شـهر چوپانان گرم ترین نقطه استان اصفهان 
به 45 درجه سانتیگراد رسـید و کمترین درجه هواى 
شهر بویین و میاندشت خنک ترین منطقه این استان 

10 درجه سانتیگراد ثبت شد.

خبر

در پى انتشــار خبرى مبنى بر ســلب عضویت یکى از 
اعضاى شوراى شهر خوانسار، منصور کمالى فرماندار این 
شهرستان در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: پیرو شکایت 
برخى دستگاه هاى دولتى، معتمدان و مردم شهر خوانسار 
از یکى از اعضاى شوراى شهر مبنى بر تخلف از قانون و 
انحراف از وظایف شوراها پرونده وى براى رسیدگى به 
هیئت حل اختالف و رسیدگى به شکایات استان ارسال 
شد. پس از پیگیرى و بررسى هیئت حل اختالف استان 
طبق اظهارات شاکیان که در پرونده مطرح شده بود این 
هیئت به استناد بند 6 ماده 92 قانون شوراها با قاطعیت و 
چهار رأى از چهار نفر حاضر براى احقاق حقوق شاکیان 

رأى مبنى بر سلب عضویت وى صادر کرد.
وى گفت: حکم سلب عضویت به شوراى شهر خوانسار 
ابالغ شده اســت و مراحل قانونى کماکان ادامه خواهد 
داشت. کمالى اضافه کرد: رأى مطابق قانون و مستندات 
در پرونده موجود است که  عضو شورا مى تواند تا 20 روز 
پس از ابالغ به رأى صادره اعتراض کند و قابل بررسى در 

هیئت حل اختالف مرکزى خواهد بود.
فرماندار خوانسار همچنین در گفتگو با «ایرنا» جزییات 
بیشترى از این حکم را اعالم کرد. کمالى مى گوید: موارد 
تخلف خانم نادرى، عضو شوراى شهر خوانسار، پیش تر از 
طریق فرماندارى به رئیس شوراى شهر به صورت کتبى 
و شفاهى تذکر داده شده بود. رئیس شوراى اسالمى شهر 
خوانسار به من و معاونانم گفته بود من این موارد تذکر را 
به ایشــان یادآورى مى کنم اما خانم نادرى به دلیل آشنا 
نبودن به وظایــف قانونى از حریم کارى خارج شــده و 

بى توجهى مى کند.
به گفته کمالــى، خانم نادرى در صفحــه تلگرامى خود 
مطلب مى نوشت و ذیل آن اشــاره به نایب رئیس شورا 
داشت که این خود یکى از تخلفات صورت گرفته ایشان 

بود و شورا باید جلوگیرى مى کرد.

رأى به ناحق صادر شده است
اما کتایون نادرى در گفتگو با «فارس» با اشاره به صدور 
حکم سلب عضویت وى از شوراى شهر، اظهار کرد: طبق 
احضاریه شوراى حل اختالف استان مبنى بر پاسخگویى 
به شکایت مندرجه در پرونده، روز یکم تیر ماه به شوراى 
حل اختالف اســتان احضار شــدم. عضو شوراى شهر 

خوانسار افزود: شکایات مطروحه در پرونده مبنى بر انتشار 
نظرات و انتقــادات مردمى در کانــال تلگرامى خودم و 
شکایات رسیده از سوى مردم بود که در وقت نامحدودى 

که تعیین شده بود پاسخ دادم.
وى گفت: روز پنجم تیر ماه ابالغیه از سوى شوراى حل 
اختالف استان طبق بند 6 ماده 92 قانون شوراها مبنى بر 

سلب عضویت از ادامه خدمت در شوراى شهر که در کمال 
ناباورى و به ناحق این حکم صادر شده بود به دستم رسید. 
نادرى تصریح کرد: آیا به دلیل بازى هاى سیاسى و تکمیل 
پازل حزب و گروهى باید به آبروى یک شخص آن هم 

نماینده بانوان در شوراى شهر لطمه بزنند؟
عضو شوراى شهر خوانســار گفت: اعضاى شوراى حل 

اختالف استان علت سلب عضویت را براى بنده و مردم 
شفافیت سازى کنند، آیا انتشار نظرات و مشکالت مردم 
از وضعیت نابســامانى ها و انتقاد از مسئوالن در فضاى 
مجــازى و در کانال تلگرامى باید موجب صدور ســلب 

عضویت عضو شوراى شهر شود؟
وى اذعان کرد: هیچ گونه پرونده قضایى ندارم آیا به دلیل 
انتشار نظرات مردمى در کانال تلگرامى شخصى خودم در 
فضاى مجازى قانون باید حکم سلب عضویت صادر کند؟ 
نادرى خواستار شد: استاندار اصفهان که یکى از اعضاى 
شوراى حل اختالف شوراهاست موضوع سلب عضویت 
را براى مردم شفاف سازى کند! با اســتناد به کدام ماده 
قانونى حکم صادر کرده است؟ عضو شوراى شهر خوانسار 
گفت: در دوره پنجم شوراهاى شهر با رأى 3500 نفر از 
مردم، عضو شوراى شهر شــدم، چرا هیئت حل اختالف 
استان فرصت براى دفاع را بســیار محدود تعیین کرده

 بود؟

نظر عضو شوراى حل اختالف 
سید جواد ابطحى، عضو مجلس در شوراى حل اختالف 
و رسیدگى به شکایات اســتان اصفهان نیز در گفتگو با 
«فارس» در این خصوص اظهار کــرد: حکم صادره در 
خصوص کتایون نادرى بر اســاس گزارش هاى متعدد 
از سوى مردم و شــکایت فرماندار خوانســار و با اتکا به 
مستندات موجود صادر شده است و شورا با بررسى هاى 
صورت گرفته به این نتیجه رســید که وجود ایشــان در 
شوراى شهر، موجب تشنج در شهر خواهد شد و به استناد 
بند 6 ماده 92 قانون شــوراها، رأى به ســلب عضویت 

وى داد.
وى خاطرنشان کرد: این رأى به اتفاق آراء  صادر شده ولى 
با این حال، ایشان حق دارد که به دیوان عدالت ادارى در 

خصوص این حکم اعتراض کند.

به دلیل فعالیت در فضاى مجازى انجام شد؛

سلب عضویت عضو شوراى شهر خوانسار

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: تردد 
خودروهاى مجهز به سامانه هوشــمند تنها در مناطق 
مرکزى شهر نیست بلکه در تمام نقاط شهر تردد دارد و 

تخلفات پارك دوبله را ثبت مى کند.
علیرضا صلواتــى در گفتگو بــا «ایمنا» اظهــار کرد: 
خودروهاى مجهز به سامانه هوشمند، تخلفاتى همچون 
پارك دوبله، توقف در ایستگاه هاى اتوبوس، تاکسى، حریم 

تقاطع ها و دور میادین را ثبت مى کند.
وى با بیان اینکه خودروهاى مجهز به سامانه هوشمند 
مجهز به نرم افزارى اســت که بــه دوربین پالکخوان 

متصل مى شــود، افزود: این خودروها با سرعت حداکثر 
40 کیلومتر حرکت و تمام تخلف هاى حاشــیه اى را از 

طریق برداشتن پالك خودروهاى متخلف و مجزا کردن 
پالك ها از طریق تکنولوژى OCR، ذخیره در دیتا بیس 
داخل خودرو، ارسال به مرکز کنترل ترافیک و سرور راهور 
ثبت مى کنند و در نهایت رانندگان متخلف مورد اعمال 

قانون قرار مى گیرند.
وى بــا بیان اینکــه خودروهاى ســامانه ثبت تخلفات 
مکانیزه از نوع پژو 206 سفیدرنگ است که با سه دوربین 
نصب شده بر روى آن ها، تخلفات به صورت مکانیزه ثبت 
مى شود، تصریح کرد: پس از ثبت پالك خودروها، براى 

راننده پیامک اِعمال جریمه ارسال خواهد شد.

بازدید از استقرار نظام مدیریت دانش خودروهاى مجهز به سامانه هوشمند، تخلفات رانندگى را ثبت مى کنند
در شرکت پاالیش نفت

اعضاى کارگروه مدیریت دانش شرکت پاالیش نفت تبریز 
به منظور آشــنایى و اطالع از نحوه استقرار نظام مدیریت 
دانش در شــرکت پاالیش نفت اصفهان و ارزیابى مشاور 

در زمینه استقرار نظام مذکور، از این شرکت بازدید کردند.
در این بازدید رئیس مهندســى سیســتم ها و روش هاى 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، ضمن ارائه پیشینه اى از 
مدیریت دانش در شرکت، به تشــریح روند استقرار نظام 
یاد شــده و مهمترین چالش هاى پیش روى آن پرداخت. 

فرشته مشهدى به اشتراك گذارى دانش و تجربه کسب 
شده را از ارزشمندترین روش هاى جارى سازى این سیستم 

عنوان کرد.
وى به ارتباط تنگاتنــگ نظام مدیریت دانــش با نظام 
پیشنهادها اشاره کرد و نتایج اجراى همزمان این دو نظام را 

ارزش آفرینى در سازمان اعالم کرد.
مشهدى  همچنین در زمینه استقرار این دو نظام در شرکت، 

اظهار رضایت کرد. 
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نتایج یک مطالعه جدید تأیید مى کند که باال بودن سطح 
کلســیم در عروق کرونرى عاملى بــراى بروز تغییرات 
مخرب در ساختار قلب است. بنابر اعالم مرکز کنترل و 
پیشگیرى از امراض آمریکا، بیمارى قلبى عامل اصلى 
مرگ و میر در زنان و مردان اســت و بــه همین دلیل 
شناسایى افراد پرخطر موضوعى مهم و حیاتى در حوزه 

سالمت عمومى به حساب مى آید.
یکى از روش هاى تعیین کننده در شناسایى افرادى که 
در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و 
حمله قلبى هستند، بررسى سطح کلسیم عروق کرونرى 
است. کلسیم نقش متعددى در بدن بازى مى کند که یکى 
از آنها حفظ سالمت استخوان هاست. با این حال وجود 
کلســیم در عروق کرونرى مى تواند به انباشت پالك 

منجر شود.
با گذشت زمان انباشت این مواد موجب تصلب شرایین یا 
گرفتگى عروق مى شود. در عارضه تصلب شرایین جریان 
خون محدود مى شود و اکســیژن کافى به ارگان هاى 
حیاتى بدن نمى رســد و در نتیجه فرد در معرض حمله 

قلبى یا سکته مغزى قرار مى گیرد.
در این بررســى محققان برزیلى اطالعــات 2500 نفر 
را ارزیابى کردند تا سطح کلســیم در عروق کرونرى و 
تفاوت هاى ســاختار قلبى بین افراد جوان و میانســال 

مشخص شود.
به گفته محققان با استفاده از ســى تى اسکن مى توان 
ســطح کلســیم در عروق کرونرى را اندازه گیرى کرد. 
آزمایش ها نشــان داد که هرچه این رقم باالتر باشــد، 
احتمال اینکه فرد دچار بیمارى هاى قلبى و عروقى شود، 

افزایش پیدا مى کند.
فاکتورهاى متعددى با افزایش ســطح کلسیم در عروق 
کرونرى مرتبط است که از آن جمله مى توان به افزایش 
سن، جنسیت، سیاه پوست بودن، استعمال سیگار و باال 

بودن سطح کلسترول اشاره کرد.

براساس یک تحقیق انتقال ویروس از افرادى که دچار اضافه وزن هستند در مقایسه با افراد عادى دو برابر بیشتر است. چرا که بدن این افراد 
قابلیت نگه داشتن ویروس در مدت زمان طوالنى تر را دارند. هم اکنون شواهد نشان مى دهد که افرادى با شاخص توده بدنى 30 و یا بیشتر 
در طبقه بندى افراد چاق قرار مى گیرند و در معرض خطر بیشتر بیمارى ذات الریه و مرگ هستند. طى تحقیقاتى در دانشگاه میشیگان آمریکا 
که بر روى 1800 فرد در سه فصلى که بیمارى آنفلوآنزا شیوع داشت صورت گرفت، محققان دریافتند که افراد بزرگسال چاق که نشانه هاى 
ویروس آنفلوآنزا را دارند، 24 درصد بیشتر از افراد عادى ویروس نوع A آنفلوآنزا را انتقال مى دهند. در واقع اضافه وزن باعث تغییر در پاسخ دهى 

سیستم ایمنى بدن شده و همین امر باعث ماندگارى بیشتر ویروس در بدن افراد چاق مى شود.

مطالعات نشان مى دهد آلودگى هوا مرتبط با ذرات فلز با افزایش ریسک مرگ زودهنگام در انسان ها ارتباط دارد.
«بندیکت جاکومین»، سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه سالمت بارســلونا در اسپانیا، در این باره مى گوید: «ما 
معتقدیم خزه بابت توانایى اش در حفظ این فلزات، راهکارى مفید براى افرادى است که در معرض آلودگى ناشى 

از ذرات فلز قرار دارند.»
محققان بعد از بررسى داده ها دریافتند شرکت کنندگانى که در معرض غلظت باالتر فلزات داراى منشأ انسانى 

بودند با ریسک باالتر مرگ مواجه بودند.
جاکومین در این باره مى گوید: «نتایج ما نشان مى دهد فلزات موجود در ذرات آالینده هوا نقش مهمى در تأثیرات 

آلودگى هوا بر مرگ و میر دارند.»

گروهى از محققان با بیان اینکه شواهد قابل توجهى از شروع بیمارى پارکینسون در روده به دست آمده اظهار کردند 
تحقیقات جدید نشان مى دهد پروتئین هایى که نقش کلیدى در این بیمارى دارند مى توانند از دستگاه گوارش به مغز 

گسترش پیدا کنند.
بدن انسان به طور طبیعى پروتئینى موسوم به آلفا سینوکلئین تولید مى کند که در مغز و بخش هاى دیگر بدن مشاهده 
مى شوند. هرچند، تا خوردگى غلط این پروتئین ها که در کنار همدیگر انباشت مى شوند به آسیب دیدگى سلول هاى 
عصبى مرتبط است. تخریب سیستم دوپامین و بروز مشکالت حرکتى و گفتارى نشانه هاى بیمارى پارکینسون هستند. 
یافته هاى اخیر که بر اساس مطالعه انجام شده روى موش ها به دست آمده تأیید کننده این فرضیه است که تا خوردگى 

غلط آلفا سینوکلئین از روده آغاز مى شود و سپس از طریق عصب واگ به مغز گسترش مى یابد.

ترکیبات مختلف در زیتون نه تنها به عنوان ترکیبات آنتى اکسیدانى عمل مى کنند 
بلکه داراى خاصیت ضد التهابى هســتند؛ این عوامل باعث کاهش التهاب در 
بدن مى شوند، مصرف زیتون باعث کاهش درد و التهاب در مفاصل، ماهیچه ها، 
قسمت هاى آسیب دیده، تاندون ها و اندام هاى مختلف بدن مى شود به خصوص 
در شــرایط آرتریت، نقرس و دیگر شرایط روماتیســمى، زیتون مى تواند درد را 

کاهش دهد.

گرمى هوا احتمال ابتال به بیمارى هایى که با گرما مرتبط هستند را افزایش 
مى دهد؛ یکى از شایع ترین این بیمارى ها گرمازدگى است که سه مرحله 

دارد و مى تواند فرد را تا سر حد مرگ هم ببرد.
دکتر غالمرضا معصومى، متخصص طب اورژانس با بیان اینکه گرمازدگى 
از جمله حوادثى است که کامًال قابل پیشگیرى است، اظهارکرد: در صورت 
 بى توجهى به عالیم گرمازدگى و درمان نکردن آن، فرد ممکن است به 

سمت مرگ سوق پیدا کند.
وى با اشاره به اینکه گرمازدگى بر اساس عالیم، نشانه ها و نحوه درمان 

به سه دسته تقسیم مى شود، گفت: این سه 
دســته عبارت اند از گرفتگى عضالت 
ناشى از گرما، خســتگى ناشى از گرما 
و ســکته گرمایى. باید توجه کرد که 
این تقسیم بندى عمًال ســیر عالیم و 

مشــکالت ناشــى از گرمازدگى را نشان 
مى دهد که در صورت درمان نشــدن از هر مرحله به 

مرحله بعد ادامه مى یابد.
معصومى با بیان اینکه اگر به عوامل گرمازدگى 
توجه و آنها را کنترل کنیــم، از گرمازدگى و 

پیشرفت آن جلوگیرى مى شود، اظهارکرد: 
این عوامل شــامل مواردى مى شوند که 

باعث بــاال رفتن دما و از دســت رفتن 
آب بدن مى شوند. باید توجه کرد که 

کودکان به خصوص در ســنین زیر 
چهار سال و سالخوردگان به ویژه 

افراد باالى 65 سال در معرض 
گرمازدگى قرار دارند.

این متخصص طب اورژانس 
تأکید کرد: قــرار گرفتن 
کــودکان در محیط هاى 
گرم مانند داخل ماشین، 
پوشــیدن لباس هاى 
تیــره در فصل گرم، 
نکــردن  مصــرف 
مایعــات بــه میزان 

الزم در گرما، وارد شدن 
ناگهانى در محیط گرمى که 

بدن فرد هنوز به آن عادت نکرده است،   
قرار گرفتن در زیر آفتاب، قرار گرفتن در محیط 

گرم با رطوبت باال، عواملى که باعث از دست رفتن آب بدن 

مى شوند مانند مصرف قرص هاى ادرار آور و الکل و چاقى از جمله عوامل 
بروز گرمازدگى محسوب مى شوند.

ایــن متخصص طــب اورژانس بــا بیــان اینکه گرفتگــى عضالنى 
مشخص ترین عالمت گرمازدگى اســت، اظهارکرد: یکى از شایع ترین 
مثال هاى گرمازدگى، گرفتگى عضالنى است که به طور مکرر در میادین 
ورزشى به خصوص فوتبال دیده مى شود. باید توجه کرد که درمان در این 
مرحله راحت و در صحنه خواهد بود و نیازى به انتقال بیمار به مرکز درمانى 
نیست. بر طرف کردن گرفتگى با کشش در جهت مخالف عضالت انجام 
مى شود و نوشــیدن مایعات فراوان و البته نوشیدنى هاى ورزشى جلوى 
اتفاق مجدد را خواهد گرفت. اگر بیمار را به محل خنک منتقل کنیم، قطعًا 

سیر بهبود عالیم سریع تر خواهد شد.
معصومى افزود: اگر در مرحله گرفتگى عضالنى 
اقدام مناســبى انجام نشــود، به خصوص 
در کودکان و افراد مسن، فرد وارد 
مرحله خستگى گرمایى خواهد 
شد که به صورت تعریق شدید 
و ضربان قلب باال همراه 

با گیجى و خواب آلودگى، احساس ضعف، کرامپ عضالنى، تهوع و سردرد 
همراه با افت فشار خون مشخص خواهد شد. معموًال در هوایى که رطوبت 

باال دارد، وضعیت وخیم تر مى شود.
وى با بیان اینکه توصیه مى شود در این مرحله تمام فعالیت ها قطع و فرد به 
مکانى خنک منتقل شود و مایعات بنوشد، اظهارکرد: اگر عالیم بیمار ظرف 
مدت یک ســاعت بهبود نیابد و یا دماى اولیه باالى 40 درجه سانتیگراد 

باشد، باید سریعاً فرد را به بیمارستان منتقل کرد.
این متخصص طب اورژانس با اشاره به اقداماتى که باید قبل و حین انتقال 
فرد به بیمارســتان انجام دهیم، گفت: بیمار را سریعاً از محیط گرم خارج 
کنید، لباس هایش را در بیاورید، سریعاً بیمار را خنک کنید یکى از بهترین 
این روش ها این است که بدن بیمار را خیس کنید و در معرض باد قرار دهید 

و در صورت تحمل، مایعات خنک به بیمار بنوشانید.
وى درباره سومین مرحله گرمازدگى یعنى سکته گرمایى نیز گفت: در ادامه سیر 
گرمازدگى، اگر در مرحله قبل نیز اقدام مؤثرى انجام نشود، بیمار وارد 
فاز سکته گرمایى مى شود. عالیم ورود به این فاز عبارت اند 
از تمرکز نداشتن، کم شدن تعریق، بر افروختگى پوست، 
ضربان قلب باال همچنین تنفس هاى تند، گیجى و 

منگى و نهایتاً بیهوشى و مرگ.
معصومى همچنین اظهار کرد: در 
این فاز معموًال اقدام خاصى در 
بیرون از بیمارستان قابل 
انجام نیســت. بیمار 
بایــد بالفاصله به 
بیمارستان منتقل و 
اقدامات الزم مایع 
درمانى و کاهش 
دماى بدن برایش 
انجام شــود البته 
اگر در این شــرایط 
امکانــات درمانــى در 
دسترس نیست یا رسیدن به این 
امکانات زمانبر است، مى توان فرد را در 
آب سرد خواباند سپس بدن خیسش 
را در مقابل باد قرار داد. گذاشــتن 
یخ در کنار بــدن بیمار و زیر 
بغل و کشاله هاى ران نیز 
مى تواند کمک کننده 

باشد.

3 مرحله حساس در گرمازدگى
 که بهتر است آنها را بشناسید

وى با اشاره به اینکه گرمازدگى بر اساس عالیم، نشانه ها و نحوه درمان 
به سه دسته تقسیم مى شود، گفت: این سه 

دســته عبارت اند از گرفتگى عضالت 
ناشى از گرما، خســتگى ناشى از گرما 
ســکته گرمایى. باید توجه کرد که  و
این تقسیم بندى عمًال ســیر عالیم و 

مشــکالت ناشــى از گرمازدگى را نشان 
هر مرحله به مى دهد که در صورتدرمان نشــدن از

مرحله بعد ادامه مى یابد.
معصومى با بیان اینکه اگر به عوامل گرمازدگى 
توجه و آنها را کنترل کنیــم، از گرمازدگى و 

پیشرفت آن جلوگیرى مى شود، اظهارکرد: 
این عوامل شــامل مواردى مى شوند که 

باعث بــاال رفتن دما و از دســت رفتن 
توجه کرد که  آب بدن مى شوند. باید

کودکان به خصوص در ســنین زیر 
چهار سال و سالخوردگان به ویژه 

5افراد باالى 65 سال در معرض 
گرمازدگى قرار دارند.

این متخصص طب اورژانس 
تأکید کرد: قــرار گرفتن 
کــودکان در محیط هاى 
گرم مانند داخل ماشین،
پوشــیدن لباس هاى
تیــره در فصل گرم، 
نکــردن مصــرف 

مایعــات بــه میزان 
الزم در گرما، وارد شدن 

ناگهانى در محیط گرمى که 
به آن عادت نکرده است،    بدن فرد هنوز

در محیط  قرار گرفتن در زیر آفتاب، قرار گرفتن
با رطوبت باال، عواملى که باعث از دست رفتن آب بدن  گرم

نیست. بر طرف کردن گرفتگى با کشش در جهت مخالف عضالت انجام 
مى شود و نوشــیدن مایعات فراوان و البته نوشیدنى هاى ورزشى جلوى 
اتفاق مجدد را خواهد گرفت. اگر بیمار را به محل خنک منتقل کنیم، قطعًا 

سیر بهبود عالیم سریع تر خواهد شد.
معصومى افزود: اگر در مرحله گرفتگى عضالنى

اقدام مناســبى انجام نشــود، به خصوص 
در کودکان و افراد مسن، فرد وارد

مرحله خستگى گرمایى خواهد 
شد که به صورت تعریق شدید 
و ضربان قلب باال همراه 

این متخصص طب اورژانس با اشاره به اقداماتى که باید قبل و حین انتقال
فرد به بیمارســتان انجام دهیم، گفت: بیمار را سریعاً از محیط گرم خارج
کنید، لباس هایش را در بیاورید، سریعاً بیمار را خنک کنید یکى از بهترین
این روش ها این است که بدن بیمار را خیس کنید و در معرض باد قرار دهید

و درصورت تحمل، مایعات خنک به بیمار بنوشانید.
وى درباره سومین مرحله گرمازدگى یعنى سکته گرمایى نیز گفت: در ادامه سیر
گرمازدگى، اگر در مرحله قبل نیز اقدام مؤثرى انجام نشود، بیمار وارد
فاز سکته گرمایى مى شود. عالیم ورود به این فاز عبارتاند
از تمرکز نداشتن، کم شدن تعریق، بر افروختگى پوست،
ضربان قلب باال همچنین تنفس هاى تند، گیجى و

منگى و نهایتاً بیهوشى و مرگ.
معصومى همچنین اظهار کرد: در
این فاز معموًال اقدام خاصى در
بیرون از بیمارستان قابل
انجام نیســت. بیمار
بایــد بالفاصله به
بیمارستان منتقل و
اقدامات الزم مایع
درمانى و کاهش
دماى بدن برایش
انجام شــود البته
اگر در این شــرایط
امکانــات درمانــى در
دسترس نیست یا رسیدن به این
امکانات زمانبر است، مى توان فرد را در
آب سرد خواباند سپس بدن خیسش
را در مقابل باد قرار داد. گذاشــتن
یخ در کنار بــدن بیمار و زیر
بغل و کشاله هاى ران نیز
مىتواند کمک کننده

باشد.

 چگونه بفهمیم 
 قلب سالمى داریم

یک کارشناس طب سنتى، درمان هاى خانگى براى رفع 
کمردرد را تشریح کرد.

ســید جواد علوى درباره درمان هاى خانگى براى رفع 
کمردرد اظهار کرد: کمردردهاى شدید ناشى از فشارهاى 
عضالنى خود به خود برطرف مى شــوند بــا وجود این، 
درمان هاى خانگى که مى توانند تســکین دهنده باشند 
عبارت اند از حمام با آب گرم و استفاده از کیسه  آب گرم 
است. وى افزود: روغن مالى با روغن بادام شیرین یا بابونه 
و گرم نگهداشتن با کیسه آب گرم و بهتر از همه، نمک داغ 
شده و در پارچه پیچیده یا شن داغ، مؤثر است و باید گفت 

که طبع نمک گرم اما آب و شن، سرد است.
این کارشناس طب ســنتى تصریح کرد: درصد باالیى 
از مبتالیان به دیســک کمر با درمان غیر جراحى بهبود 
مى یابند، تمرینات کششى یکى از روش هایى است که در 
درمان دیسک کمر و کمردرد مفید است البته باید زیرنظر 

و با تجویز طبیب باشد.
علوى یادآور شد: مالیدن روغن کنجد به مفاصل دردناك 
سرد بلغمى مخصوصًا در صبحگاه فصول و اقلیم هاى 
سرد، بسیار به بهبود درد و تورم مفصل (مچ، زانو، فقرات 

و...) کمک مى کند.
وى اضافه کرد: مالیدن روغن شــوید بر روى عضالت 
بزرگ که گرفتگى پیدامى کنند (کمر،گردن، پشت ساق) 
یا مفاصل سرد داراى درد و ورم، براى رفع درد و گرفتگى 

توصیه مى شود.
این کارشناس طب سنتى تصریح کرد: مصرف همزمان 
ماهى و تخم مرغ موجب اسپاسم و انقباض شدید برخى 
عضالت بدن یا دیواره احشــاى داخلى مى شود و با درد 

شدید و آسیب هاى دیگرى همراه است.

 کمردرد را 
 با نمک درمان کنید  

خشکى چشم یک از شایع ترین علت هاى مراجعه افراد 
به درمانگاه چشم پزشکى است. بیمارى خشکى چشم 
که ناشــى از تغییر در کیفیت یا کمیت اشک چشم است 
مى تواند افراد را در همه گروه هاى ســنى مبتال کند اما 
شــیوع آن در افراد مسن تر بیشتر اســت. به عالوه این 

بیمارى بیشتر زنان را مبتال مى کند.
عالیم این بیمارى ممکن است از سوزش و خارش خفیف 
چشم در موقع انجام کارهاى چشمى تا ایجاد سوراخ قرنیه 
در موارد خیلى شدید متغییر باشد. احساس وجود جسم 
خارجى، سوزش، خشــکى، ترس از نور، در موارد نادرى 
تارى دید، قرمزى چشم، خســتگى و سنگینى چشم از 
عالیم شایع این بیمارى است که با باال رفتن سن و پس 

از سن یائسگى در زنان قابل مالحظه است.
درمان خشکى چشم بستگى به علت آن دارد. درنتیجه 
ابتدا باید پزشک تعیین کند آیا علت زمینه اى وجود دارد 
یا خیر. و در صورت وجود بیمارى زمینه اى آن بیمارى را 
درمان کند. همچنین اگر دارویى که براى درمان بیمارى 
دیگرى مصرف مى شود، باعث خشکى چشم شده باشد، 

پزشک  شما مى تواند دارویتان را عوض کند.
به عنوان یــک نکته کلیدى به یاد داشــته باشــید که 
رژیم  هاى متعادل مى  توانند به پیشگیرى و بهتر شدن 
خشکى چشــم کمک کند، به طورى که یکى از دالیل 
  A اختالل در تولید الیه موسینى اشک کمبود ویتامین
است و رژیم  هاى غذایى متعادل مى  توانند تا حد زیادى 

کمک  کننده باشند.
الزم به ذکر است که گرما و سرماى زیاد، جریان هواى 
تند (کولر و گرم  کننده  ها)، رطوبت کم هوا، استفاده زیاد از 
کامپیوتر، تابش مستقیم خورشید و آلودگى هوا مى  تواند 

از علل تشدید کننده خشکى چشم محسوب شود.

 با خشکى چشم 
 چه مى شود کرد؟

تقریبًا همه افراد مى دانند که صبحانه اصلى ترین وعده 
غذایى اســت اما همیشه این ســئوال پیش مى آید که 
بهترین موقع خوردن صبحانه چه زمانى است؟ همانگونه 
که مواد غذایى مورد استفاده در وعده صبحانه از اهمیت 
باالیى برخوردار هســتند، زمان خوردن صبحانه نیز به 

همان اندازه حائز اهمیت است. 
طبق بررســى هاى به عمل آمده درصد بسیار باالیى 
از افراد چاق و داراى اضافــه وزن از خوردن صبحانه 
خوددارى مى کنند. خوردن یک صبحانه کامل و سالم 
در ســاعات اولیه صبح باعث حفظ انــرژى و پرهیز از 
خوردن تنقالت اضافى و در نتیجه کاهش وزن خواهد 
شد. توجه کنید که در صورتى که بخواهید وزن خود را 
کم کنید به هیچ عنوان از شیرینى جات مصنوعى و یا 
غذا هاى پرچرب و پرکالرى در وعده صبحانه استفاده 

نکنید.
طبق توصیه هاى پزشکى و تحقیقات انجام شده مشخص 
شده است که اکثر کسانى که عادت به خوردن صبحانه 
در اول صبح ندارند، در طول روز دچار ضعف و عدم تمرکز 
خواهند شد. به عقیده کارشناسان بسیارى از کج خلقى ها 
و عدم موفقیــت در کار هاى روزانه ریشــه در نخوردن 
صبحانه دارد. بــه طور کلى از نظر علمــى به موارد زیر 

تأکید شده است:
حداکثر تا یک ساعت بعد از بیدار شدن اقدام به خوردن 
صبحانه کنید. سعى کنید صبحانه خود را تا قبل از ساعت 

10 صبح میل کنید.

 بهترین زمان 
 صبحانه خوردن

مــوز یکــى از محبوب تریــن میوه هاى 
پرخاصیت است که مقادیر زیادى پتاسیم، 
فیبر، ویتامین هــاى C و B6 در آن وجود 
دارد. وجود این عناصر، فواید بسیارى براى  
سالمت قلب و عروق، پیشــگیرى از کم 
خونى، بهبود سالمت روان، افزایش انرژى 
بدن، پیشگیرى از زخم معده و دیابت دارد 
و موز را در زمره ســالم ترین میان وعده ها 

قرار مى دهد.
پتاســیم موجود در موز، یکى از مهمترین 
مواد مغذى مورد اســتفاده سلول ها براى 
حفظ تعادل الکترولیتى، به منظور داشــتن 
عملکرد بهتر است و نقش مهمى در حفظ 
ضربان قلب، کنترل فشار خون  و تنظیم قند 
خون دارد. پتاسیم با کمک به حفظ تعادل 
سدیم، باعث کنترل فشــار خون مى شود؛ 

بر هم خوردن این تعادل، باقى ماندن مایع 
دفعى در بدن و افزایش فشــار خون را به 

همراه دارد.
 ویتامین C  موز  نقش مهمــى در مبارزه 
با رادیکال هاى آزاد ســرطان زا دارد. فیبر 
این میوه دوست داشتنى نیز براى سالمت 
دســتگاه گوارش مفید است، خطر ابتال به 
ســرطان روده بزرگ را کاهش مى دهد و 

تســکینى براى دردهاى معده محسوب 
مى شود. عالوه بر این فیبر موز به آرام سازى 
فرایند هضم کمک مى کند و با تأثیر بر قند 
و کربوهیدرات هاى در حال سوخت، موجب 

تثبیت قند خون مى شود.
از آنجا که موز سرشار از  مواد مغذى مختلف 
مانند آهن، روى، سلنیوم و پروتیین است، 
سیستم ایمنى را تقویت مى کند و سالمت 

کلى بدن را ارتقا مى بخشــد. مصرف این 
میوه گرمسیرى به پیشــگیرى از بیمارى 
پارکینسون و آلزایمر کمک مى کند و خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش 
مى دهد. پیشنهاد کارشناسان سالمت براى 
بهره مندى از خواص پتاسیم موجود در موز، 
مصرف دو عدد از این میوه انرژى زا در طول 

روز است.

چرا باید هر روز 
موز بخوریم؟

بیمارى پارکینسون از روده شروع مى شود ارتباط آلودگى هوا با مرگ زودهنگام 

تأثیر زیتون در کاهش التهاب بدن ویروس ها در بدن چه کسانى ماندگارتر است؟
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در آســتانه دهم تیرماه روز صنعت و معدن در گفتگو 
با مهندس منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، دستاوردهاى نخســتین تولیدکننده فوالد 
کشــور در دوران تحریم، اهمیت حمایت همه جانبه 
مسئوالن از به ظرفیت رسیدن تولید در این کارخانه 
عظیم، فعالیت تخصصــى در حیطه معدن با نگاه به 
آینده و مباحثى از این دست مورد کنکاش قرار گرفت.

مهندس یزدى زاده گفت: حدود 40 ســال است که 
با تحریم هاى ظالمانه غرب مواجه هســتیم، شدت 
آن طى این سالیان متفاوت بوده است. در این دوران 
سخت که فشارهاى اقتصادى بسیارى بخش هاى 
گوناگون کشــور از جمله صنعت فوالد را زیر تأثیر 
قرار داده بود، ذوب آهــن اصفهان با همت و تالش 
شبانه روزى کارکنان و ســایر مجموعه هایى که در 
این زمینه مسئولیت دارند، همچون گذشته طرح ها 
و پروژه هاى ملى بســیارى را به بهره بردارى رساند 
و تلخى تحریم ها را به شــیرینى ایســتادگى مبدل 
ســاخت. وى افزود: تولید محصول استراتژیک ریل 
با ارزش افزوده باال در ایران که در گذشــته آرزویى 
بیش نبود، در دوران تحریم بــه همت پوالدمردان 
ذوب آهن اصفهان به ثمر نشســت، طــرح تزریق 
پودر زغال به کوره بلند (PCI) که هم اکنون مراحل 
پایانى را ســپرى مى کند، ریومپینگ ایستگاه هفت 
ریخته گرى بدون حضور کارشناسان خارجى، افزایش 
آمار صادرات محصوالت، رکوردهاى مستمر تولید 
و... دستاوردهاى بســیار بزرگى است که در دوران 
تحریم در کارنامــه پرافتخار ذوب آهــن اصفهان 

ثبت شــد و میراثى ماندگار براى آیندگان به شــمار
 مى رود. 

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان ادامــه داد: البته
 تحریم ها تا حدودى هزینه صــادرات محصوالت 
را افزایــش داد اما کشــورى که مــى خواهد پاى 
آرمان هاى خودش بایستد، طبیعتًا باید هزینه هایى را 
به ازاى آنچه مى خواهد به دست آورد، داشته باشد که 
این در مقابل آرمان هایش چیزى نیست و ان شاءا...  
از این دوران نیز با همدلى و هم افزایى همه بخش ها 

عبور خواهیم کرد. 
این مقام مســئول تصریح کرد: برخى از کارشناسان 
مى گویند کشورهایى مانند برزیل، استرالیا و... ارقام 
باالیى از صادرات سنگ آهن را از آن خود کردند. در 
این خصوص باید گفت این کشورها با وجود وسعت 
بسیار و دارا بودن معادن گسترده، استراتژى مدونى 
براى تولید و صادرات خود مشــخص کرده اند و بر 
پایه آن حرکت مى کنند. کشــور چین با آن عظمت 
به عنوان قطب دوم صنعتى دنیا پس از آمریکا، مواد 
اولیه را از کشــورهاى مختلف وارد مى کند. همین 
کشور در ســال هاى گذشــته لجن کنورتور موجود 
در ســایت هواشناســى را خریدارى کرد که پس از 
بررســى هاى صورت گرفته در این خصوص پروژه 
آبگیرى از لجن کنورتــور به روش BOT تعریف و با 
موفقیت عملیاتى شد، ضمن اینکه این محصول به 

چرخه تولید بازگشته است.
مهنــدس یــزدى زاده ادامــه داد: اگر با شــرایط 
فعلى صادراتى انجام نشــود، تولیــد 55 میلیون ُتن 

فوالد در افق 1404 بعید اســت محقق شــود. طى 
دورانــى که در شــرکت ملى فوالد بــودم به اتفاق 
همکاران گزارش مشــروح در ایــن خصوص تهیه 
شــد که براى ایمیدرو و وزارت صمت ارسال شد. با 
شرایط فعلى در حدود سال 1410 شاید سنگ آهنى 
براى تولید نداشته باشــیم و به یک وارد کننده این
 ماده معدنى استراتژیک تبدیل شویم زیرا معادن به 
جاى اینکه در عمق فعال باشند و اکتشافات جدید را 
به بهره بردارى برسانند از حیطه تخصصى فرایندهاى 
معدنى فاصله گرفته اند و به ســمت تولید شمش و 
محصوالت فوالدى گرایش یافته اند و این نشــان

مى دهد که متأسفانه اســتراتژى مشخصى در این 
زمینه وجود ندارد و به بیراهه رفته ایم.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن خاطر نشــان کرد: 
صادرات سنگ آهن در کشورى که این ماده معدنى 
یکى از اجزاى اصلى فرایند تولیدش اســت به واقع 
هیچ توجیهى ندارد. متأسفانه منافع بلند مدت، فداى 
منافع کوتاه مدت مى شود. سنگ آهنى که جزو انفال 
است، به همه مردم تعلق دارد و مجوز بهره بردارى 
از معادن آن صادر شــده تا اشــتغالزایى ایجاد شود 
و همــگان از ارزش آفرینى آن منتفع شــوند، صادر 
مى شود و مردم و صنایع کشــور که اقتصاد منهاى 

نفت را بایــد تحقق بخشــند از ســود آن بى بهره 
مى مانند. 

وى بیان کرد: چندى پیش طى مذاکرات خوبى که با 
دکتر سرقینى، معاون معدنى وزارت صمت داشتیم، 
ایشــان اظهار داشــتند تنها تولید کنندگان مجوز 
صادرات محصوالت فوالدى را دارند و ارز حاصل از 

آن هم باید به چرخه تولید باز گردد. 
وى بیان کرد: صــادرات نهاده هــاى معدنى نظیر 
سنگ آهن از سود سرشارى برخوردار است و همین 
عامل گرایش معادن به ســمت صــادارت این مواد 
معدنى استراتژیک را سبب شده اســت. امیدواریم 
وزارت صمت به عنوان متولــى این موضوع هر چه 

سریع تر اقدام اساسى در این زمینه داشته باشد. 
این مقام مســئول در بخش دیگرى از سخنان خود 
به ظرفیت تولید در ذوب آهــن اصفهان پرداخت و 
اظهار کرد: این شــرکت بزرگ ظرفیت تولید چهار 
میلیون تن چدن با سه کوره را داراست. در این زمینه 
به 6 میلیون ُتن مواد آهن دار شــامل ســنگ آهن

 دانه بندى،کنســانتره و گندله نیــاز داریم. اکنون 
شــرکتى که از این ظرفیت تولید برخوردار اســت، 
تخصــص و دانــش فنى نیــروى انســانى اش به 
عنوان مــادر صنعت فوالد کشــور زبانزد اســت، 
زیر ساخت هاى الزم را داراست و در یک جمله آماده 
در نوردیدن مرزهاى تولید اســت، به دلیل نداشتن 
معادنى که خود روزى مدیریت آنها را بر عهده داشت 
با نیمى از ظرفیت تولید فعال اســت که به واقع این 

بى مهرى ها سزاوار نیست. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: همه تالش 
ما در یکسال گذشته بر این موضوع متمرکز بوده که 
بتوانیم جدا شــدن معادن از ذوب آهن و تأثیر منفى 
آن بر روند تولید این شــرکت بزرگ را براى دولت و 
وزارت صمت شفاف نماییم. حق ذوب آهن اصفهان 
به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشور فراتر 
از این است که به دلیل نداشتن مواد اولیه نتواند تمام 

ظرفیت خودش را فعال کند.
مهنــدس یــزدى زاده در خصوص انســجام بین

تولیــد کنندگان فــوالد بــراى قیمت نیــز افزود: 
تالش هاى بسیار خوبى توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در این خصوص انجام شد اما همه شرکت هاى 
فوالدى به صورت مستمر به آن عمل نکردند. در حال 
حاضر نیز تعداد شرکت هاى فوالدى بسیار افزایش 
یافته است. زمانى که محصوالت فوالدى شرکت ها 
در بورس عرضه شود، شفافیت موجود اجازه نمى دهد 

که تغییرى انفرادى ایجاد شود. 
وى در ادامه به عدم توازن بین زیر ساخت ها و توسعه 
زنجیره فوالد پرداخت و خاطر نشان کرد: هر سال نیاز 
است حدود 600 میلیون یورو صرفًا سرمایه گذارى 
ارزى در زیرســاخت ها صورت گیــرد که عدد قابل 
توجهى است و برنامه ریزى دقیقى را مى طلبد و اگر 
انجام نشود در افق 1404 اگر چه ظرفیت سازى در 
فوالد، گندله و DRI شاید اتفاق بیا فتد ولى در حوزه 
سنگ آهن و کنسانتره با مشــکل مواجه مى شویم. 
ضمن اینکه چالش هایى را در زیر ســاخت ها شاهد 

خواهیم بود. 

امروزه مشــکالت مختلف  اقتصادي سبب کاهش  
درآمدها و افزایش هزینه هاي دولت شده، که افزایش 
کسري بودجه و کاهش چشمگیر بودجه هاي عمرانی 
کشــور را بدنبال خواهد داشــت.  با توجــه به  این

 چالش ها نباید براي کاهش نرخ بیکاري و  افزایش 
تولید ناخالص داخلی و  اشتغالزایی به موفقیت دولت 
امید بســت  و کارآفرینان و فعاالن اقتصادي بخش  
خصوصی تنها کسانی هستند که می توانند با ایجاد 
ارزش افزوده و  اشــتغال گام هاي ارزشــمندي در 
مسیر  دســتیابی کشور به رشــد اقتصادي و توسعه 

پایدار بردارند. 
ســید مجتبی مدرس مطلق، مدیرعامل و مؤســس 
شــرکت  هاي صنایع مس قائم و لیفتراك ســازي  
ســپاهان، یکی از این کارآفرینان اســت که ســال 
1370، کارخانه تولید  لیفتــراك را راه اندازي نمود و 
پس از  ده ســال، صنایع مس قائم را به بهره برداري 
رساند؛ شــرکتی که موفق به صادرات 50 درصد از 
تولیدات خود به کشــورهاي اروپایی و آسیایی شده 
است.  او معتقد است اســاس توسعه هر کشور، تولید 
داخلی  است وکشــورهایی که از تولیدات با کیفیت 
برخوردارند، حرف اول  را در ســطح بیــن المللی در

حوزه هاي اقتصادي و سیاسی  خواهند زد.
 به منظور آشــنایی بیشــتر با فعالیت هــاي این دو 
مجموعه و بهره مندي از تجــارب کار آفرینی با وي 

گفتگویی انجام شده که در ادامه می خوانید.

لطفا  در آغــاز  خودتان را بصورت 
اجمالی  معرفی و در مورد سوابق 
تحصیلی و شــغلی خود توضیح 

مختصري ارائه نمایید؟
من ســید مجتبی مدرس مطلق، فــارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1355 هستم و  

از همان زمان مشغول به کار شدم.
در سال 1370، اولین کارخانه تولید  لیفتراك و سپس 
در سال 1380، دومین کا رخانه با عنوان صنایع مس 

قائم را ر اه اندازي کردیم.
از ســال 1384 در این کارخانه تولید لوله هاي مسی 
در سایزهاي مختلف را در دستور کار خود قرار دادیم 
و عالوه بر اینکه از ورود این محصول از کشورهاي 
مختلف  اروپایی و آسیایی به ایران جلوگیري  کردیم، 
هم اکنون50 درصد تولیدات را به  کشورهاي اروپایی 

و آسیایی صادر می کنیم.

انگیزه شــما از ورود بــه عرصه 
کا رآفرینــی و تغییــر وضعیت از 

کارمندي به کارفرمایی چیست؟
متأســفانه فــارغ التحصیــالن از 20 تا 25 ســال 
پیش تاکنون همیشــه به فکــر این بودنــد که در 
مجموعه اي اســتخدام شــوند؛ درســت  است که 
شخص با این استخدام راحت است  اما اینکه یک نفر 
مسئولیتی بر عهده شــخص  بگذارد خوب نیست. ما 
باید در دانشجویان  این انگیزه را به وجود بیاوریم که

آنها بعد از چند ســال فعالیت و فراگیــري  مقدمات 
کار نزد بــزرگان عرصه صنعت، جــرأت  حضور در 
عرصه کارآفرینی را داشــته باشند  چراکه هم اکنون 
محصوالت زیادي اســت که از  خارج کشــور وارد

 می شــود در حالیکه این توانایی در مهندســین ما 
وجود دارد که تولیدکننده این محصوالت در کشــور

 باشند.
دولت هم باید به این جوانان کمک نماید و در آنها این 
انگیزه را به وجود بیــاورد که تولیدکننده محصوالت 

مختلف در کشور باشند.
موضوع دیگري که باید به آن اشــاره کنم  تبلیغات 
چند ســال اخیر در تلویزیون اســت که با مقایســه 
اجناس داخلی با خارجی این ذهنیــت را در مردم به 
وجود آورد که  تولیدات داخلی مرغوب نیست و باید  
محصــوالت خارجی را خریداري نماینــد، در  حالی 
که من بــا این مورد مخالفم و محصــوالت  ما قابل 
رقابت با محصوالت خارجی است  چرا که کشورهاي 
اروپایی و آسیایی با  وجود اینکه حق انتخاب و خرید 
از  کشــورهاي دیگر دارند، اما از محصوالت شرکت 
ما خرید می کنند. و نکته آخر در پاسخ به این سئوال  
این است که شرکت هاي دولتی به دلیل  اینکه مورد 
حمایت دولت قرار می گیرند  و حقوق کارکنان خود 
را از طریق دولت تأمین می کننــد، هیچ انگیزه اي 
براي پیشرفت و صادرات ندارند و این امر باعث عدم 
صادرات محصوالت داخلی می شــود.  در حالی که 
تولیدکننده هاي بخش خصوصی در این مورد موفق 
تر ظاهر شــده و می توانند با محصــوالت خارجی 

رقابت کنند. 
زمانی که شــرکت لیفتراك ســازي فعالیت خود را 
از ســال 1370، تحت لیســانس یکی از کشورهاي 
اروپایــی آغاز کــرد، حــدود 75 تا 80 درصــد نیاز 

داخلی کشور از طریق کشورهاي خارجی به خصوص  
اروپایی تأمین می شــد ولی پس از گذشــت سه سال، 
توانستیم با حضور در نما یشگاه هاي بین المللی تهران 
از صادرات  کشــورهاي اروپایی به کشــور جلوگیري 
کنیم، چراکه آنهــا به میزان زیادي  بــازار فروش خود 
را در ایران از دســت دادنــد و تولیدات ما بــا کیفیت

 و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازار را بدست آورد.  
البته در ســال هاي اخیر، کشــور چین با وارد کردن 
محصوالت بی کیفیت و ارزان خود بــه بازار، براي 
کشــورهاي دیگر از جمله ایران مشکل ایجاد کرد. 
تعــدادي از نمایندگی هــاي چین لیفتــراك را به 
کارگاه هاي کوچک و خرده پــا که قیمت محصول 
براي  آنهــا اهمیت داشــت مــی فروختنــد ولی  
مجموعه هاي بزرگ همچنــان خریدار محصوالت 
ما هســتند. ما با وجود تحریم هاي  آمریکا و جنگ 
اقتصادي تحمیل شده به کشور توانستیم  محصول 
با کیفیت را بــه خریداران  ارائه دهیــم. البته مزیت 
ایــن تحریم هــا، تأمین قطعــات از شــرکت ها و

مجموعه هاي داخلی است.
مجموعــه مــا در حال حاضــر، بــراي 180 نفر به 
صورت مستقیم و براي بیش از1000 نفر به صورت 
غیرمستقیم ایجاد اشــتغال کرده است. امیدوارم در 
سال جدید به نیروهاي شرکت اضافه کنیم. در مورد 
صنایع مس قائم باید بگویم،50 درصد تولیدات این 
شــرکت به صادرات اختصاص دارد. متأسفانه برخی 
از مشــتریان خارجى ما که لوله هاى مسی تولیدي 
مجموعه ما را تهیه می کننــد، همین محصول را در 

قالب مواد اولیه تولید محصــوالت دیگري از جمله  
یخچال، کولر گازي و اســپلیت و مبدل هــا و  ... به 
کشــورمان می فروشــند که این موضوع  براي من 
رنج آور اســت. اگر تولیــد کننده داخلــی و بخش 
خصوصی حمایت شود تا همین محصوالت در کشور 
تولید شود، اشتغال زایی مناسبی براي جوانان این مرز 

و بوم را به همراه خواهد داشت.
در مجموعــه صنایع مس قائم نیز حــدود 180  نفر 
به صورت مســتقیم و 200نفر غیر  مستقیم مشغول 
به کار هســتند. لوله هاي  تولیدي ما در ســایزهاي 
مختلف و متناسب  با سفارش مشتریان به آنها عرضه 
می شــود. ما همچنین در مجموعه صنایع مس قائم  
لوله هاي داخل شیار که در  ساخت کولرهاي گازي، 
اســپلیت و یخچال  مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
بهره وري  دســتگاه را تا حــدود 30 درصد افزایش

 می دهد تولید می کنیم.

لطفا در مورد چالش ها و تجربیات 
ناموفق چند ســال  اخیــر خود 
توضیح دهید تا براي مخاطبان ما 
مغفول نماند که موفقیت، مبارزه با 
چالش ها و حتــی درس گرفتن از 

کاستی ها و شکست هاست.
به نظر من اتکاي صرف کسانی که اقدام به شروع کار 
تولیدي می کنند به کمک مالی  دولت اشــتباه است 
چراکه این افراد باید توانایی مدیریت و بازاریابی داشته 
با شند و از کارهاي کوچک شروع کنند و کم کم کار 

خود را توسعه دهند. 
یکی از مشکالت چند ســال اخیر براي ما،  تحریم 
ســازمان ملل بــود؛ مــا بر مبنــاي ایــن  تحریم

 نمی توانســتیم حتــی از کشــورهاي کوچک هم 
خریداري کنیم یا به آنها صادرات داشته باشیم.

مشکل بعدي هم به تحریم هاي اخیر آمریکا  مربوط 
می شود که سبب اعمال فشار زیاد به مجموعه  هاي 
خصوصی مثل کارخانه تولیدي ما می  شــود که بر 
مبناي این تحریم بانک ها و  شــرکت هاي اروپایی 
و آســیایی که از  آمریکا ترس دارند بــا ما همکاري 
نمی کنند و قطعه نمی فروشند. با وجود این شرایط، ما 

باید با اتحاد مشکالت را حل کنیم. 

به نظر شــما کارآفرینــان، چه 
نقشی در  توسعه اقتصادي کشور 
و موفقیــت در جنــگ اقتصادي

پیش رو دارند؟
اساس توسعه هر کشور، تولید داخلی آن کشور  است. 
کشورهایی که تولیدات داخلی با کیفیت دارند،  حرف 
اول را در دنیا می زنند. براي مثال  ما با فروش نفت، به 
اقتصاد مملکت پول  وارد می کنیم ولی کشورهاي دیگر 
مثل  چین، ژاپن، آلمان و ... نه تنها نفت  ندارند بلکه این 
محصول را از ما  خریداري می کنند، ولی با این شرایط،  
رفاه در کشورهاي مذکور بیشتر از ایران  است. دلیل این 
امر تولید و کار بیشتر  است. متاسفانه ما در کشورمان یاد  
گرفتیم که مصرف کننده خوبی براي کاالهاي خارجی 
باشیم در  حالی که ما باید از محصوالت کشور خودمان  
هر چند با کیفیت کم اســتفاده کنیم و تولید کنندگان 
داخلی هم باید در اسرع وقت کیفیت محصوالت خود 
را به سطح استاندارد جهانی برسانند. با حمایت از تولید 
داخل و بهبود کیفیت محصــوالت داخلی  می توانیم

 شرایط تحریم اقتصادي امروز را با موفقیت پشت سر 
بگذاریم.

بــراي کارآفرینــان جــوان چه 
توصیه اي دارید؟

توصیه من به کسانی که می خواهند وارد  عرصه تولید 
و کارآفرینی شوند این است  که هیچگونه چشمداشتی 
به کمک هاي دولتی  نداشــته باشــند و با توجه به 

سرمایه خود تولید و فعالیت کنند.

در پایــان اگــر صحبتــی دارید 
بفرمایید؟

متأســفانه در ایــن ســال هــا شــاهد مهاجرت
 فارغ التحصیالن دانشــگاه هاي رده اول کشــور 
به خارج از کشــور هســتیم که به ضرر کشور است 
چرا که هزینــه زیادي بــراي تحصیل آنها شــده 
و ما باید محصــول تولیــدي این کشــورها که با

 نیروها و نخبه هاي کشــورمان ســاخته می شود 
را با هزینه گــزاف خریــداري کنیم. امیــدوارم با 
تقویت شایسته ساالري در کشــور بستر الزم براي
 مانــدگاري و حتی بازگشــت نخبــگان را فراهم 

نماییم.

مدیر عامل شرکتى که بیش از 50 درصد از تولیدات خود را صادر مى کند:

دستاوردهاى ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم
میراثى ماندگار براى آیندگان است

اساس  توسعه هر کشور، تولید داخلی است
بهاره رازپوش بقایى

,,

 اتکاي صرف کسانی 
که اقدام به شروع 
کار تولیدي می کنند 
به کمک مالی دولت 
اشتباه است چراکه 
این افراد باید 
توانایی مدیریت و 
بازاریابی داشته 
باشند و از کارهاي 
کوچک شروع کنند 
و کم کم کار خود را 
توسعه دهند


