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براى پول به قطر رفتى، حاال تاوانش را پس بده شادى چقدر بر سالمتى مؤثر است؟گوشت گوسفند گران تر مى شودحذف «دورهمى» مهران مدیرى به یک دلیل عجیبانگلیس در دام آمریکا افتاده است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

یک سوم بیابان هاى اصفهان تهدیدزا هستند
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جذب گردشگران ترکیه 
براى اقتصاد ایران مفید است

حجــاب، از 2 زاویه 

سالمت ساکنــان 
منطقه رهنان

 پایش مى شـــود

 اتوبوس هاى کهنه شهر، فعًال بازنشسته نمى شوند اتوبوس هاى کهنه شهر، فعًال بازنشسته نمى شوند
به دلیل محدودیت منابع مالى، اولویت اول بجاى خرید، بازسازى اتوبوس هاى فرسوده اعالم شده  استبه دلیل محدودیت منابع مالى، اولویت اول بجاى خرید، بازسازى اتوبوس هاى فرسوده اعالم شده  است
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به رغم مبارزه با کانون هاى بحران فرسایش بادى در استان؛

هفته خــارجى ها
هفته اى که پشــت ســر گذاشــتیم را بــه نوعى مى تــوان هفته 
خارجى هاى لیگ برتر در فصل نقل و انتقاالت بنامیم. در این هفته 
ذوب آهن اصفهان دو بازیکن اهل نیجریه را به جمع یاران خود اضافه 
کرد و قهرمان و نایب قهرمان لیگ گذشــته هم توانستند با هافبک 

میانى و مهاجم سابقشان به توافق برسند و ...
در صفحه 5 بخوانید3

برخورد با 
9000 راننده تاکسى
 و مسافربر شخصى

 در 3 مــاه
چشم انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 1400 

سرآمدى در کشور است

در مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت عنوان شد
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از مخالفت  روحانى در بر خورد با بدحجابى
 تا مقابله پلیس با میکروب هاى جامعه

همزمان با ایام میالد با سعادت امام خوبى ها حضرت امام رضا (ع) 
طى مراسمى با حضور جمعى از شــهروندان، خانواده معزز شهدا، 
جانبــازان و ایثارگران، معتمدین محلى و رانندگان وســایط نقلیه 
سنگین شهر کرکوند و همچنین مسئوالن استانى و شهرستانى، 
خدمتى دیگر از شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوند مورد بهره 

بردارى قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى و شــوراى اســالمى شهر 
کرکوند، در این مراســم که با حضور دکتر ذاکــرى مدیرکل دفتر 
امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان، مهندس عصارزادگان 
فرماندار شهرستان مبارکه، سرهنگ نیکبخت فرماندهى انتظامى 
شهرستان، چاووشى زاده بخشــدار مرکزى مبارکه، شهرداران و 
اعضاى شوراهاى اسالمى شهرهاى شهرستان مبارکه، مهندس 
ترابى مدیر روابط عمومى مجتمع فوالد مبارکه، رؤســاى ادارات 
شهرستان و جمعى از همشهریان شهر کرکوند برگزار شد، پارکینگ 
عمومى وســایط نقلیه شــهردارى کرکوند که با اعتبارى معادل  
15/000/000/000 ریال توسط شهردارى احداث شده است، افتتاح 
شد و به منظور اســتفاده رانندگان وسایط نقلیه سبک و سنگین به 

پیمانکار بخش خصوصى تحویل شد. 
این پارکینگ با توجه به اعالم نیاز رانندگان شــهر کرکوند و براى 
جلوگیرى از ورود و پارك وسایط نقلیه سنگین در سطح شهر در جاده 
منتهى به فوالد مبارکه و در جوار کنارگذر غربى اصفهان جانمایى 
و احداث شــده و مبلغ اختصاص یافته به آن شامل هزینه خرید و 
تملک زمین به مساحت 50 هزار متر مربع در جاده منتهى به فوالد 
مبارکه، محصور نمودن محوطه زمین با دیوارهاى پیش ســاخته 
بتنى، فعالیت هاى عمرانى شامل ایجاد جاده هاى دسترسى، نصب 
تابلوها و چراغ هاى راهنمایى در جاده، تسطیح و زیرسازى محوطه 

داخل پارکینگ، احداث سرویس هاى بهداشتى، نصب روشنایى در 
محوطه پارکینگ و... است. 

■■■
در ابتداى مراسم افتتاح پارکینگ عمومى وسایط نقلیه شهردارى 
کرکوند، مهندس کفعمى شهردار کرکوند ضمن تبریک ایام میالد 
با سعادت امام رضا (ع) و خیرمقدم به مسئوالن و شهروندانى که در 
این مراسم حضور یافتند، خالصه اى از روند اجراى پروژه و مراحل 
انجام کار و همچنین برنامه ها و پیش بینى هاى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر کرکوند براى استفاده بهینه از این مکان که با توجه 
به قرارگیرى در جاده اصلى منتهى به فوالد مبارکه و همچنین در 
جوار کنارگذر غربى اصفهان از ظرفیت سرمایه گذارى بسیار خوبى 
برخوردار است را عنوان و خاطرنشان کرد: شــهردارى و شوراى 
اسالمى شــهر کرکوند با نظر مثبت و تعامل حداکثرى، از سرمایه 
گذاران بخش خصوصى که قصد فعالیت در شهر کرکوند را دارند 
استقبال کرده و در قالب قراردادهاى مشترك سرمایه گذارى حاضر 
به تعامل با آنها خواهد بود. مهندس کفعمى در ادامه ضمن برشمارى 
تعدادى از پروژه هاى تعریف شده به منظور سرمایه گذارى بخش 
خصوصى در شــهر کرکوند، ظرفیت بالقوه این شهر را با توجه به 
قرارگیرى در محل عبور جاده کنارگذر غربى اصفهان و همچنین 
همجوارى با فوالد مبارکه بى شمار دانست و تأکید کرد که از سرمایه 
گذاران بخش خصوصى با اولویت شهروندان و هم شهرستانى هاى 

عزیز استقبال خواهد شد.
■■■

در ادامه مراســم، بهروز اسماعیلى رئیس شــوراى اسالمى شهر 
کرکوند در سخنانى ضمن تقدیر از شهرداران و شوراهاى اسالمى 
ادوار گذشته شهر که در روند احداث این پارکینگ و سایر پروژه هاى 

عمرانى شهر نقش بسزایى داشــته اند، عنوان کرد: شهر کرکوند 
نزدیک ترین شــهر به فوالد مبارکه به عنــوان یک مادرصنعت 
کشورى و حتى جهانى است و به همین دلیل داراى فرصت هاى بى 
نظیر سرمایه گذارى مى باشد که البته نیاز است مدیران فوالد مبارکه 
نیز نگاه ویژه اى به شهر کرکوند و شهرستان مبارکه داشته باشند و 
در راستاى رسالت هاى اجتماعى این صنعت عظیم براى پیشرفت 

و آبادانى شهر کرکوند تالش کنند. 
رئیس شوراى اســالمى شــهر کرکوند در ادامه افزود: شهردارى 
و شــوراى اســالمى شــهر آمادگى کامل براى تعریف و اجراى 
پروژه هاى مشترك عمرانى و ســرمایه گذارى با فوالد مبارکه را 
دارند که از طرفى موجب رونق شهر کرکوند و شهرستان مبارکه مى 
شود و از طرف دیگر مورد استفاده و بهره بردارى شهروندان کرکوند 
و شهرستان که معیشت و زندگى اکثر آنها به صورت مستقیم و یا 
غیرمستقیم با صنعت عظیم فوالد و مجتمع فوالد مبارکه در ارتباط 
است قرار خواهد گرفت. اســماعیلى در پایان سخنان خود افزود: 
شهردارى و شوراى اسالمى از سرمایه گذارى بخش خصوصى با 
اولویت شهروندان کرکوند و شهرستان مبارکه استقبال خواهند کرد. 

■■■
در ادامه مراسم، دکتر ذاکرى مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان که قبًال نیز به عنوان فرماندار شهرستان خدمات 
قابل توجه و ویژه اى به شهرســتان مبارکه داشت، ضمن تقدیر و 
تشکر از مهندس کفعمى شهردار کرکوند که در طول مدت کوتاه 
فعالیت خود در این شــهر نگاه ویژه اى به توسعه زیربنایى شهر به 
خصوص مباحث ترافیکى داشته است، احداث چنین مکانى را براى 
جلوگیرى از ورود وســایط نقلیه سنگین به ســطح شهر ضرورى 
دانســت و عنوان کرد: از پلیس راهور شهرســتان مى خواهیم با 

جدیت از ورود و پارك وسایط نقلیه سنگین که صدمات بسیارى به 
زیرساخت هاى شهرى وارد کرده و موجب سلب آرامش شهروندان 
مى شوند جلوگیرى کنند. وى ضمن تقدیر از مدیران فوالد مبارکه 
که از ابتداى تأسیس این صنعت عظیم تاکنون خدمات بسیارى در 
عرصه هاى مختلف به شهرستان مبارکه داشته اند، از آنان خواست با 
تعامل و همکارى شهردارى هاى شهرستان مبارکه نسبت به تعریف 
پروژه هاى عمرانى و گردشگرى و خدماتى در سطح این شهرستان 
اقدام کنند چراکه به گفته او، انتظار مردم این شهرستان با توجه به 
وجود صنایع مختلف از جمله صنعت جهانى فوالد، بهره مندى از 

امکانات شایسته و درخور است.  
دکتر ذاکرى توجه به صنعت گردشگرى را بسیار مهم و ضرورى 
دانست و از شهرداران شهرستان مبارکه خواست با برنامه ریزى 
و ارائه راهکارهاى مشترك و توجه ویژه به سرمایه گذاران بخش 
خصوصى، از ظرفیت هاى بالقوه شهرستان در مبحث گردشگرى 
نهایت بهــره و اســتفاده را ببرند. مدیرکل دفتر امور شــهرى و 
شوراهاى استاندارى اصفهان درآمدهاى ناشى از توسعه صنعت 
گردشگرى را درآمدهاى پایدارى دانست که اتکاى شهردارى ها 
به مباحثى مانند عوارض ارزش افــزوده، آالیندگى و... را کاهش 
مى دهد. وى حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصى را بسیار 
مهم دانست و از شــهرداران درخواست کرد با تعریف پروژه هاى 
مشترك در قالب قراردادهاى سرمایه گذارى که قانونگذار پیش 

بینى کرده است، به رونق و توسعه شهرستان شتاب بخشند.
در پایان مراسم و در حضور مسئوالن و شــهروندان کرکوند، با 
دستان پدر شــهید، پارکینگ عمومى وســایط نقلیه شهردارى 
کرکوند افتتاح شــد و براى بهره بردارى در اختیار پیمانکار قرار 

گرفت. 

در مراسمى با حضور مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان، خدمتى دیگر از شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوند مورد بهره بردارى قرار گرفت 

افتتاح  پارکینگ عمومى وسایط نقلیه شهردارى کرکوند

خسرو شکیبایى به روایت بیژن بیرنگ
 و امرا... احمدجو

4

هر روز مى گذرد جاى 
خالى اش بیشتر حس مى شود

نیجریه اى هاى تازه وارد و فوتبالیست هایى که ماندنى شدند

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

قابــل توجــه مؤدیــان محتــرم مالیاتى
(اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى):
فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى 
عملکرد ســال 97 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق 

سامانه  www.tax.gov.ir  است.
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یک عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
با بیان اینکه انگلیسى ها در دام آمریکا افتاده اند گفت: اقدام 
ایران در توقیــف نفتکش انگلیســى از ادله حقوقى الزم 
برخوردار است که مى تواند رفتارش را در محاکم حقوقى 

بین المللى اثبات کند.
حشمت ا... فالحت پیشه با اشــاره به اقدام سپاه در توقیف 
نفتکش انگلیسى گفت: انگلیسى ها تنها کشورى بودند که 
در دام آمریکا افتادند که این هم بعید بود، چون انگلیسى ها 
به لحاظ تاریخى خود را استاد سیاست قلمداد مى کنند. اما 
امروز گرفتار دامى شدند که آمریکا براى آنها طراحى کرده 
بود. وى افزود: اکنون هم انگلیســى ها تنها در شرایطى 

مى توانند از این دام بیرون آیند که نفتکش ایرانى را با حفظ 
عزت و منافع جمهورى اسالمى آزاد کنند و دیگر بر اساس 

سیاست آمریکا اقدامى را علیه ایران پیش نبرند.
فالحت پیشه خاطر نشان کرد: انگلیسى ها نقش اصلى را 
در قاچاق نفت دارند. آنها خیلى از موازین بین المللى را در 
خلیج فارس رعایت نمى کنند؛ لذا ایران مى تواند در قالب 
مقررات بین المللى نفتکش انگلیسى ها را در سواحل خود 
زمینگیر کند. وى یاد آور شد:. مجموع شرایط نشان مى دهد 
که آمریکا براى نجات از ســردرگمى خود نسبت به ایران 
دست به هراقدامى مى زند که در برهه اخیر انگلیسى ها در 

دام آمریکا افتادند.

شهیندخت موالوردى، دستیار سابق رئیس جمهورى، 
در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه چقدر امکان حضور 
یک زن براى وزارتخانه آموزش و پــرورش وجود دارد 
گفت: معرفى وزیر زن در این سال هاى پایانى را سیاست 
دولت نمى دانم؛  چراکه با همه دغدغه ها و مشغله هایى که 
دارد نمى خواهد یک موضوع و گرفتارى جدیدى را براى 

خودش باز بکند.
دستیار ویژه پیشین رئیس جمهور گفت: این تابو در دولت 
دهم شکسته شد و حتى زمانى که در دولت دوازدهم شعار 
انتخاب وزیر زن وعده داده شد، طرفدارهاى دولت قبل 
به خود من پیامک مى دادند که این چیزى که براى شما 

آرزو است، براى ما خاطره است.
موالوردى با اشاره به دیدار خود با حسن روحانى قبل از 
معرفى وزرا گفت: من بارها به آقاى روحانى گفتم که شما 
توپ را در زمین مجلس بیاندازید و یک یا دو خانم را به 
مجلس معرفى کنید، اگر مجلــس رأى داد که فبها، اگر  
هم رأى نداد شما به وعده خود و رسالت و مأموریت تان 

عمل کرده اید.
وى افزود: رئیس جمهور شنیدند اما عملى نشد. االن هم 
مى توانند این کار را بکنند و در نهایت ببینند که مجلس و 
شوراى نگهبان چه کارى مى کنند اما فکر هم نمى کنم 

در سال هاى پایانى هم این کار را بکنند.

انگلیس در دام آمریکا
 افتاده است

وزیر آموزش و پرورش
 زن نخواهد بود

بررسى طرح تعطیلى 
پنج شنبه ها 

 چمدان| نایب رئیس کمیسیون اجتماعى 
مجلس از بررســى طرح تعطیلى پنج شنبه ها در 
جلســه این کمیســیون خبر داد. محمد وحدتى، 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: رسیدگى به طرح تعطیلى روز پنج 
شــنبه تمامى مراکز ادارى، آموزشى و قضایى در 
تمامى اســتان ها همانند تهران امروز یک شنبه 
در کمیســیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 

ارزیابى مى شود.

این خیار و آن خیار!
خبــرى منتشــر    روزنامه اطالعات|
شده که در یکى از دانشگاه هاى کشور پایان نامه 
کارشناسى ارشد دانشــجویى در رشته حقوق، به 
موضوع «خیار غبن» مربوط بوده اســت. (خیار 
اصطالحى حقوقى و به معناى اختیار است و خیار 
غبن براى اختیار فسخ معامله مصطلح است). در 
همان پایان نامه در صفحه انگلیسى تیتر و خالصه 
پایان نامه از کلمه Cucumber استفاده شده که 
به معناى خیار ساالد(میوه) است! جالب تر اینکه 
دانشجوى فوق لیسانس از این پایان نامه دفاع کرده 

و نمره  عالى هم گرفته است!

«کارنامه»
 الکترونیکى مى شود

سرپرســت وزارت آمــوزش و    ایسنا|
پرورش از ارائه «کارنامه» و «پرونده ســالمت و 
بهداشــت» دانش آموزان به صورت الکترونیکى 
از اول مهرماه خبر داد و گفت: این امر در مدارسى 
که بسترهاى الکترونیک آنها فراهم است، انجام 
خواهد شد. سید جواد حسینى ادامه داد: سر مدرسه 
را مى خواهیم خلوت کنیم. مــدارس ما اکنون به 
لحاظ فعالیت هاى مختلف سرشــان شلوغ است 
و از طریق بسترهاى فناورانه قصد خلوت کردن 

سر مدارس و آموزش کیفى تعاملى آنها را داریم.

40 درصد عطارى ها 
غیرمجازند

مدیر کل امور فرآورده هاى طبیعى،   تابناك|
سنتى و مکمل سازمان غذا و دارو با اشاره به نحوه 
ساماندهى فروش دارو هاى گیاهى در داروخانه ها 
و عطارى ها، گفت: حدود 60 درصد از عطارى هاى 
موجود در سطح عرضه در صنف مربوطه ثبت نام 

شدند و 40 درصدشان عطارى هاى غیرمجازند.

نجات یک بز 
سخنگوى ســازمان آتش نشانى و    ایمنا|
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان از نجات یک 
رأس بز از چــاه 20 مترى خبــر داد. فرهاد کاوه 
آهنگران اظهار کرد:  این حادثه صبح شــنبه به 
ستاد فرماندهى آتش نشــانى اصفهان گزارش 
شد و با توجه به اینکه این چاه 20 متر عمق داشته 
است، براى نجات این حیوان اکیپ امداد و نجات 
از ایستگاه شماره 15 به محل حادثه اعزام شد و با 
استفاده از طناب و تجهیزات مربوط به نجات از چاه 
و بدون ورود آتش نشانان به داخل چاه دام مذکور از 

چاه خارج و تحویل مالک شد.

70 در صد مردم 
در فضاى مجازى اند

  ایسنا| نتایج نظرســنجى ملــى مرکز 
افکارسنجى دانشجویان ایران (که در روزهاى 17 
و 18 تیرماه 98 به صورت تلفنى و با جامعه آمارى 
شهروندان کل کشور(اعم از شهر و روستا) انجام 
شده است نشــان مى دهد 70 درصد مردم ایران، 
حداقل از یکى از شــبکه هاى اجتماعى مجازى 
اســتفاده مى کنند.  یکى دیگر از نظرسنجى هاى 
ایسپا که در اسفند 97 انجام شد، نشان داد که 71 
درصد جوانان 18 تا 29 ساله از تلگرام و 49 درصد 

این جوانان از اینستاگرام استفاده مى کنند.

حداکثر دریافتى یک طلبه 
  خبرگزارى حوزه| رئیس دفتر مقام معظم 
رهبرى، در جمع مردم بندرعباس با اشــاره به وضع 
معیشتى طالب و روحانیون، گفت: حداکثر دریافتى 
یک طلبه عائلــه دار درس خارج خــوان چیزى در 
حدود 700 هزار تومان اســت که با ایــن گرانى ها 
مى سازند و مى سوزند و دم نمى زنند. حجت االسالم 
و المسلمین محمد محمدى گلپایگانى بیان کرد: یکى 
از برنامه هایى که دفتر مقام معظم رهبرى به صورت 
ثابت دنبال مى کند رسیدگى به معمرین است یعنى 
ســالخوردگان روحانیت که در دورترین نقاط کشور 
زندگى مى کنند و بیانى براى سخنرانى ندارند؛ رهبرى 
هیئتى را مأمور کرده اند در دفتر که مرتب به اینها سر 

مى زنند و به مشکالت آنها رسیدگى مى کنند.

آمریکا در اوج ذلت است 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: آمریکا    ایرنا |
که در اوایل انقالب از طریق النه جاسوسى، کودتاى 
نوژه و حمله نظامى از طریق طبس قصد از بین بردن 
جمهورى اسالمى را داشت در سال هاى اخیر در اوج 
ذلت و افول قرار گرفته است. آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوى در خطبه هاى نماز جمعه این شــهر افزود: 
آمریکا اکنون با مشــکالت داخلى مواجه شده است 
و در مجلس ســنا علیه رئیس جمهور این کشــور
 موضــع گیــرى مى شــود کــه یکــى از برکات
 نظــام اســالمى و اســتقامت ملت رشــید ایران

 است.

ثبت نام براى تیم هاى تذکر
 رویداد 24| در حاشــیه نماز جمعــه قم، از 
داوطلبان آمر به معروف براى تذکر لســانى پیرامون 
حجاب ثبت نام شد. در قالب این طرح که قرار است 
به زودى در خیابان هاى اصلى این شهر اجرایى شود، 
300 تیم پس از آموزش و ساماندهى نسبت به تذکر 
لسانى و امر به معروف پیرامون رعایت حجاب و عفاف 

ایجاد مى شود.

قرار منع تعقیب براى «کیهان»
شــریعتمدارى،  حســین   انصاف نیوز|
مدیر مســئول روزنامه  «کیهان» بــراى تعدادى از 
شکایت هاى شــخصیت هاى مختلف در سال هاى 
88 تا 90 و حتى در یک مورد دادســتانى در 91، منع 
تعقیب شد. این قرار که از چند روز پیش به شاکیان یا 
وکالى آنها ابالغ شده به مدت ده روز جاى اعتراض 
دارد؛ منع تعقیبى که به علت مرور زمان و در مورد آخر 
«عدم احراز ادله» از سوى دادسراى فرهنگ و رسانه 

صادر شده است.

درخواست براى انتقال زکزاکى
  تسنیم| دادســتان کل جمهورى اسالمى 
ایران در نامه اى به مقامــات قضایى نیجریه، ضمن 
محکومیــت اقدامات نظامیان علیه شــیخ زکزاکى 
رهبر جنبش اسالمى نیجریه، خواستار انتقال وى به 
ایران براى انجام مراحل درمانى شد. حجت االسالم 
منتظرى از جمله نوشــت: اخبار واصله از وخامت و 
وضعیت سالمت ابوالشــهداء رهبر جنبش اسالمى 
نیجریه «عالمــه آیت ا... شــیخ ابراهیم زکزاکى» 
موجب تأســف و تأثر و جریحه دار شــدن دل هاى 

حامیان مردم مظلوم نیجریه شده است.

بقایى سکته کرد
  ایسنا| وکیل مدافع حمیــد بقایى، معاون 
اجرایى دولت احمدى نژاد گفــت: حدود20 روز قبل 
موکلم در زندان دچار عارضه مغزى شدند و پزشکان 
تشخیص دادند که نیاز به پیگیرى پزشکى و مرخصى 
دارند. این رویه 15 الى 20 روز طول کشــید و نهایتًا 
هفته قبــل آقاى بقایى به مرخصــى درمانى آمدند. 
مهران عبدا... پور افزود: امروز(دیروز) دنبال کارهاى 
پزشکى ایشان بودیم و مشخص شد که 20 روز قبل 
دچار سکته خفیف مغزى شده و لخته خون در مغزش 

رؤیت شده است. 

خبرخوان

پرونده ساخت ویالى شــخصى در منطقه مرتفع رودبارك 
کالردشت که با باالبر برقى قابل دسترسى است در دستور 

پیگیرى قرار گرفت. 
تصاویر این ویال در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که در 

ارتفاع صخره اى ساخته شده و براى دسترسى به آن هم پله 
برقى و چند دستگاه باالبر نصب شده است. از سازنده ویال 
با عنوان کوهخوار یاد و ادعا شده که ویال در منطقه مرتفع 
رودبارك شهرستان کالردشت واقع است. جواد فالح، رئیس 
اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى کالردشت در واکنش به این 
تصاویر به «ایرنا» گفت: این ویال هشت سال پیش در زمینى 
به مساحت حدود 10 هزار متر مربع که جزو مستثنیات است 
ساخته شده و 1000  متر مربع از این زمین نیز مورد تصرف قرار 
گرفته بود که حکم خلع ید آن پارسال صادر شد ولى تاکنون 
اجرا نشده اســت. وى ادامه داد: دادستان عمومى و انقالب 
شهرســتان کالردشت پس از انتشــار مطالب و تصاویر در 
فضاى مجازى به این اداره دستور داده تا هر چه زودتر نسبت 
به قانونى یا غیرقانونى بودن ســاخت این واحد و تجهیزات 

نصب شده براى آسانسور از سوى مالک اقدام شود.

پایگاه خبرى «المانیتور» شــامگاه جمعه در گزارشــى به 
نقل از منابع آگاه خبر داد کــه محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران روز پنج شنبه در نیویورك با «رند پال» سناتور 
جمهوریخواه آمریکایى دیدار کرده است. پیش تر نیز وزیر 
امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در نیویورك گفته بود که 
وى با تعدادى از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار داشته است 
اما با مقاماتى از دولت ترامپ یا نمایندگانى از طرف آن دیدار 

نداشته است. 
این در حالى است که منابع خبرى اعالم کرده اند که سناتور 

رند پال، از سناتورهاى نزدیک به «دونالد ترامپ» به شمار 
مى آید. ترامــپ، رئیس جمهور ایاالت متحــده هم تأیید 
کرده که اجازه داده است رند پال، ســناتور جمهوریخواه با 
مقام هاى ایران وارد گفتگو شود. بر اساس برخى گزارش هاى 
رسانه هاى آمریکایى، سناتور رند پال پیشنهاد داده بود که با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى، دیدار 
کند. ظریف هفته گذشــته در نیویورك بود و بنا به گزارش 
نشریه اینترنتى «المانیتور»  او در ساعات پایانى حضورش در 

آمریکا با این قانونگذار آمریکایى دیدار کرده است.

پزشک کاشانى بخشــى از درآمدش را صرف مرمت بناى 
تاریخى تیمچه «امین الدوله» مى کند.

لیلى ماحوزى، پزشــک فوق تخصص غــدد درون ریز و 
هورمون هاى مغزى با شعار «طبیب وطن بر بالین میراث 
کهن» اثر تاریخى تیمچه امین الدوله واقع در بازار کاشان را 
مرمت و بازسازى مى کند. ماحوزى تصمیم گرفت با افتتاح 
مطب در تیمچه امین الدوله از یک سو عالقه به بناى تاریخى 
در میان بیماران را با توجه به فضاى آرام این مکان افزایش 
دهد و از طرفــى درآمد حاصل از درمــان بیماران را صرف 
جان فرسوده بناهاى تاریخى نیاز به مرمت کند. وى معتقد 
اســت نگاه مرمت در ترمیم بناهاى تاریخى نگاهى مشابه 

علم پزشکى است.  مهران ســرمدیان، رئیس اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کاشان با استقبال از 
این طرح از برنامه ریزى براى مرمت تیمچه امین الدوله در 
مجموعه بازار تاریخى کاشــان خبر داد و به «ایرنا» گفت: 
برنامه ریزى الزم بــراى آغاز مرمت بخشــى این تیمچه 
تاریخى با اعتبار خیران فرهنگى به خصوص دکتر ماحوزى 
انجام شــود.  تیمچه امین الدوله یا کاروانسراى امین الدوله 
از بناهاى تاریخى مربوط به دوره قاجار اســت که در بازار 
کاشان واقع شده اســت. این بنا در تاریخ 29 دى 1353 با 
شــماره ثبت 1016 به  عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت

 رسیده  است.

به تازگى ویدیویــى کوتاه از اجراى اســتندآپ کمدى 
علیرضا خمسه در فضاى مجازى منتشر شده که انتقاد 
کاربران شبکه هاى اجتماعى را برانگیخته است. خمسه 
در این برنامه که با عنوان «خمسه شو» در کشور کانادا 
اجرا کرده اســت، مى گوید: «اینقدر هوا خوبه که روى 
خلق وخوى مردم هم تأثیر گذاشته. روز اولى که رسیده 
بودم، به جاى تهران که همه عصبى ان و به هم فحش 
میدن، اینجا مى گفتند صبح بخیر، روز خوبى داشته باشید، 
سالم و... دقت کردم دیدم سگ هاشون هم همین جورن. 
وقتى رســیدم، رسمًا یه ســگ به من گفت: "هلو، گود 
مورنینگ!"» او بعد اینطور ادامه مى دهد که سگ هاى 
ایرانى پاچه مى گیرند، کالغ ها هم به جاى آنکه «قارقار» 
کنند، «ِقرِقر» مى کنند و بر سر مردم خرابکارى مى کنند.

حاال روزنامه «خراسان» نوشته که برنامه خمسه در کانادا 
با موج واکنش هاى کاربران در فضاى مجازى روبه رو 
شده است. به نوشته این روزنامه، آن چیزى که کاربران 

را به خشم آورده، نه شوخى خمسه با سگ ها و کالغ هاى 
تهران، بلکه قیاس او بین ایرانى ها و کانادایى هاست. 

در ماه هاى گذشته عالوه بر خبر زایمان نگار جواهریان 
در کانادا، ویدیویى از یکى از حامیان تحریم ایران که چند 
وقتى است از کشور متوارى شده، در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شــد که از «مهربون بودن»، «انسان بودن» و 
«نایس بودن» مردم کانادا مى گفت و تأکید داشــت که 
ایرانى ها «حسود» و «بدخواه» هستند. به نظر مى رسد 
مجموع چند واقعه پى درپى، باعث شده کاربران نسبت 
به هر مقایســه اى با کانادایى ها واکنش هاى انتقادآمیز 

نشان دهند.
لبه پیــکان انتقاد بســیارى از کاربران، بــه مجموعه 
ســلبریتى ها بود، مثل این توییت: «سلبریتى موجودى 
اســت که تا زمانى که تو ایرانه، ملت بزرگ و مهربان و 
عزیز و شریف و دوست داشتنى ایران از دهنش نمى افته 

ولى وقتى رفت خارج، شروع مى کنه به تحقیر کردن!»

خودروى مرسدس بنز زرهى «کیم جونگ اون»، رهبر 
کره شمالى داراى مشخصات و ویژگى هاى محرمانه و 
سرى زیادى اســت. اما به تازگى اطالعات جدیدى از 
این اتومبیل زرهى منتشر شــده است. اطالعات انتشار 
یافته تا حدى ویژگى هاى این خودرو مخصوص را افشا 

کرده است.
در حالى که کره شــمالى در زیر تحریم هاى ســنگین 
آمریکا قرار دارد و شرکت هاى بزرگى چون مرسدس بنز 
و بى ام وى حق فروش محصوالت خود در این کشور را 
ندارند ولى رهبر کره شمالى از خودرویى عجیب و مرموز 
مرسدس بنز استفاده مى کند. حاال و پس از انتشار تصاویر 
کیم جونگ اون در هنگام تردد با خودروى زرهى مرسد 
بنز، سئواالت زیاى در مورد مشخصات این اتومبیل در 
ذهن کاربران شکل گرفته است. مرسدس بنز هرگونه 
همکارى با کره شمالى براى تجهیز خودروى رهبر این 

کشور را رد کرده است. 
تحقیقات جدید نشان داده اســت این خودرو در ابتدا با 
هماهنگى واسطه اى نامعلوم وارد چین شده، پس از آن 
به ژاپن رفته اســت. این اتومبیل 41 روز سفر دریایى از 
آلمان تا چین را پشت سر گذاشته است. در ژاپن خودروى 
زرهى مرسدس بنز براى جلوگیرى از  هرگونه شناسایى 

از سوى مقامات بین المللى راهى روسیه شده و در نهایت 
با هواپیما در اختیار رهبر کره شمالى قرار گرفته است.

با اینکه اطالعات منتشــر شــده تنها مربوط به زمان و 
محل تحویل و همچنین چگونگى ســفر این خودرو از 
آلمان تا کره شمالى بوده است، مطمئناً مهندسان کره اى 
تغییراتى در آن ایجاد کرده و اسلحه هایى مرگبار به آن 

اضافه کرده اند.

ماجراى جالب بنز رهبر کره شمالىخانم دکترِ دوستدار میراث کهن

سگ ها و کالغ ها و آقاى علیرضا خمسه!

آگاهى ترامپ از دیدار ظریف با سناتورآمریکایى

جنجال یک ویال در نوك کوه

ظاهراً بحران رو به اوج میان ایران و آمریکا از یک طرف 
و تنش جدى در روابط ایران و کشورهاى اروپایى ازطرف 
دیگر که باعث سرعت بخشیده شدن به مرگ برجام شده 
است، هیچکدام باعث نشده تا بحث حجاب که همیشه با 
فرا رسیدن تابستان گرم تر مى شود، باالنشینى خود را در 

میان اخبار از دست بدهد.
این روزها تأکید بر مقابله با بدحجابى با شــدت و حدت 
فراوان توسط مقامات مختلف تکرار شده و همایش ها و 
گردهمایى هــاى مختلفى هم در حمایــت از حجاب در 
گوشه و کنار کشور برپا مى شــود. روز پنج شنبه یکى از 
این گردهمایى ها در حمایت از عفاف و حجاب با حضور 
شمارى از زنان و دختران در اصفهان برگزار شد. آنطور که 
خبرگزارى «ایرنا» گزارش کرده است، این اجتماع از سوى 
گروهى به نام «آمرین صراط» که سازمانى مردم نهاد و 
مستقل است و پیش از این هم پنج اجتماع عفاف و حجاب 

را در تهران برگزار کرده، برپا شده است.
اما آنچه به این مراسم رنگ و بوى رسمى داد، پیام سردار 
اشــترى، فرمانده اصفهانى نیــروى انتظامى جمهورى 
اسالمى بود که خطاب به اجتماع دختران انقالب گفت: 
«براساس دســتور مقامات ارشد کشــورى ما در نیروى 
انتظامى از همه آمران به معروف در کشور حمایت خواهیم 

کرد و به هیچ احدى اجازه تعرض به آنها را نخواهیم داد.»
همین مقام على رتبه انتظامى روز پنج شنبه در جمع ائمه 
جمعه سراسر کشور هم حاضر شد و محوریت سخنانش را 
به موضوع برخورد با بدحجابى اختصاص داد. سردار اشترى 
گفت که در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، اقدامات سلبى و ایجابى ناجا در این زمینه 40 
درصد افزایش پیدا کرده به عالوه اینکه از ابتداى اجراى 
طرح «ناظر1» حدود 300 هزار پیامک براى افرادى که در 
خودرو کشف حجاب کرده اند ارسال شده که از این تعداد 

150 هزار نفر براى اخذ تعهد مراجعه کرد ه اند.
فرمانده ناجا این را هم گفته که در برخى بیمارســتان ها، 
بانک ها و حتى برنامه هاى تلویزیونى، بدحجابى ها به مراتب 
بدتر از افرادى است که پلیس در خیابان ها با آنها برخورد 
مى کند و اینکه نیروى انتظامى در این ماجرا تنهاست در 
حالى که به گفته اشترى، 26 دســتگاه متولى حجاب در 

کشور هستند.

از اظهارات اشترى بوى گالیه به مشــام مى رسد. اما آیا 
اشاره فرمانده نیروى انتظامى به این 26 دستگاه، در واقع 
گالیه از دولت است که موافقان برخورد با بدحجابى و کشف 
حجاب معتقدند تعمداً چشم هایش را به روى این موضوع 
بسته است؟ اگر هم اینطور باشــد ظاهراً گالیه فرمانده 
درست است؛ نشان به آن نشان که دیروز خبرگزارى دولتى 
«پانا» گفتگویى را با معــاون امور بانوان رئیس جمهورى 
منتشر کرد که معصومه ابتکار شــاید براى نخستین بار 
رســمًا موضع دولت در قبال برخورد با بدحجاب ها را به 
طور مفصل تشریح کرد. ابتکار که هفته گذشته گفته بود 
با افتخار چادر را به عنوان حجــاب خودش انتخاب کرده 
مى گوید: «موضع دولت و شخص رئیس جمهور، برخورد 

نکردن با عموم جامعه تحت عنــوان مقابله با بدحجابى 
است. برخوردها در فصل تابستان با موضوع حجاب تشدید 
مى شود ولى تالش دولت همواره بر این مسیر استوار بوده 
اســت که در زمینه حجاب برخوردى بــا جوانان صورت 
نگیرد. نظر رئیس جمهور نیز این است که در زمینه حجاب 
به هیچ عنوان تنش و برخوردى با مردم صورت نگیرد به 
ویژه برخوردهایى که در مقاطعى اتفاق افتاد، دیگر صورت 

نگیرد.»
این اظهارات بى شک با واکنش منتقدان دولت مواجه خواهد 
شد به خصوص که در آن از قول معاون رئیس جمهور گفته 
شده حسن روحانى مخالف اقدامات نیروى انتظامى در بحث 
حجاب است. همین دیروز، رئیس عقیدتى سیاسى نیروى 

انتظامى در نشست خبرى خود اعالم کرد ناجا به دنبال راه 
اندازى پلیس امنیت اجتماعى و ارزشى است. به گفته سید 
علیرضا ادیانى، از جمله ارزش هایى که پیگیرى خواهد شد 
مسئله مهم حجاب است: «براســاس برآوردهاى ما زنان 
عالقه مند به حجاب و چادر بسیار بیشتر از زنان بى حجاب 
در جامعه هستند و ما با پدیده بى حجابى به خصوص سر 

برهنگى در ماشین برخورد مى کنیم.»
نقطه عطف اظهــارات ادیانى اما آنجا بــود که آب پاکى 
را روى دســت مخالفان برخورد بــا بدحجابى ریخت و از 
قاطعیت پلیس براى ادامه سیاست هاى جارى خبر داد: «اگر 
میکروبى وارد جامعه شود پلیس موظف است که بر اساس 

قانون با آن برخورد قاطع داشته باشد.»

از مخالفت  روحانى در بر خورد با بدحجابى تا مقابله پلیس با میکروب هاى جامعه

حجــاب، از 2 زاویه 
سهیل سنایى
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برخورد اتوبوس و تریلر 
در کاشان 

برخورد یـک دسـتگاه اتوبـوس بـا تریلـر در آزاد راه 
کاشان-قم، یک کشـته و 25 مصدوم بر جا گذاشت. 
رئیس مرکـز اورژانـس و مدیریت حوادث دانشـگاه 
علوم پزشـکى کاشـان افزود: این حادثه ساعت یک 
و ده دقیقـه روز جمعه در حوالى شـهر مشـکات واقع 
در آزاد راه کاشان-قم رخ داده اسـت. این اتوبوس از 
اصفهان به سـمت چالوس در حال حرکـت بود که با 
یک دسـتگاه تریلر تصادف کرد و یکى از سرنشینان 
اتوبوس (مرد 40 ساله) به علت شـدت جراحت هاى 

وارده در دم جان باخت.

اصفهان چند بیمار MS دارد؟
عضو هیئت علمى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
تعداد بیماران تحت درمان MS در این استان را 8000 
نفر اعالم کرد. فرشـته اشـترى افزود: عـالوه بر این 
تعداد، شـمارى دیگر از بیماران هسـتند که در مراکز 
درمانى منطقه پرونده ندارند و بـه علت ورود بیمارى 
به مراحل حاد، متأسفانه زمینگیر شدند و تحت درمان 
قرار نگرفتند. وى تأکید کرد: در صـورت آگاهى این 
افراد از بیمارى MS در مراحـل اولیه، به طور معمول 
امکان کاهش سرعت گسترش بیمارى براى مدت 15 

تا 20 سال وجود داشت.

جمع آورى 223 دستگاه 
استخراج بیت کوین

مدیر امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: 
با دستور دادستان شهرسـتان شاهین شهر و میمه در 
بازرسى از چهار واحد صنعتى 223 دستگاه استخراج 
ارز دیجیتالى شناسـایى و جمع آورى شـد. مصطفى 
بهروز نژاد با اشـاره به اینکه هر دستگاه استخراج ارز 
به طور متوسـط بیش از 1300 وات مصرف برق دارد 
افزود: به کارگیـرى تعداد زیاد این دسـتگاه ها در هر 
مکان براى خروج ارز الکترونیکى و همزمان استفاده 
از دسـتگاه هاى خنک کننده قوى براى دسـتگاه ها 

فشار زیادى به شبکه برق وارد مى کند.

شناسایى 30 اشتراك 
غیرمجاز آب

رئیس شـرکت آب و فاضالب روسـتایى شهرستان 
شـهرضا گفت: حـدود 30 مشـترك آب غیرمجاز در 
روستاهاى بخش مرکزى این شهرستان شناسایى و 
مجاز شد. على اصغر قاسمى بیان کرد:سرانه استاندارد 
مصرف آب شرب و بهداشـتى براى هر نفر در شبانه 
روز 140 لیتر اسـت اما میزان مصرف آب در برخى از 

روستاها بیش از حد معمول است.

محکومیت نانواى متخلف 
یک نانوا با تخلف فروش 2550 کیسـه آرد دولتى در 
اصفهان جریمه شـد. مدیـر کل تعزیـرات حکومتى 
استان اصفهان گفت: متصدى واحد نانوایى سنگک 
به اتهـام عرضه خارج از شـبکه این تعداد کیسـه آرد 
یارانه اى در یکى از شـعب بـدوى اداره کل تعزیرات 
حکومتـى اسـتان اصفهان محکـوم شـد. غالمرضا 
صالحى افزود: پس از بررسى پرونده تخلف این واحد 
نانوایى عالوه بر محکومیت به پرداخت بیش از یک 
میلیارد ریال جریمه نقدى، نانواى متخلف به استرداد 

2550 کیسه آرد به شبکه محکوم شد.

رقابت جدى براى داور شدن
مدیر اجرایى جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان گفت: 510 کودك و نوجوان اصفهانى در 
آزمون کتبى انتخـاب داوران کودك و نوجوان سـى 
و دومین جشـنواره بین المللى فیلم هـاى کودکان و 
نوجوانان شـرکت کردنـد. ایمان حجتى گفـت: این 
کودکان و نوجوانان در رده هاى سنى 9 تا 14 سال در 
آزمون کتبى با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت 32 
نفر براى داورى آثار سى و دومین جشنواره بین المللى 

فیلم هاى کودکان و  نوجوانان انتخاب خواهند شد.

خبر

معاون فرهنگى شــهردارى اصفهان با اشاره به اینکه از 
لحاظ نظرى یکى از اهداف مدیریت شــهرى رسیدن 
به زیســت پذیرى شهر فرهنگى اســت،  گفت: یکى از 
شاخص هاى زیســت پذیرى شــهر فرهنگى، انسان 
محورى اســت و از عرصه هاى محقق شدن این مهم، 

داشتن شهرى فعال با شهروندان شاد است. 
محمد عیدى افزود: شهر فعال با برنامه ریزى مدیریت 
شهرى بر فراغت فعال و تفریح استوار است. هرچه بستر 
این فعالیت ها گسترده تر شود رابطه معنادارى با کاهش 
آسیب هاى اجتماعى و افزایش میزان خالقیت فرهنگى 
و هنرى شهروندان ایجاد مى شود. وى با اشاره به فراهم 

شدن فضاهاى تحقق زیست پذیرى فرهنگى در شهر 
بیان کرد: بر این مبنا در مناطق پانزده گانه شــهردارى 
برنامه هاى تفریحى و ورزشى طراحى و اجرا شده است 
که عالوه بــر عرصه محور بودن ایــن برنامه ها انتظار 
مى رود، جذابیت برنامه هــا باعث ایجاد انگیزه در طیف 
وسیعى از شــهروندان شود. رئیس ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان افزود: ایجاد 
فضاى کنش تعاملى در بین اعضاى خانواده و شهروندان 
در مقیاس محله اى، بســتر تعامالت اجتماعى بیشــتر 
را فراهم مى کنــد. تعامالتى که مى توانــد به افزایش 

مهارت هاى اجتماعى منتج شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان افتتاح نخســتین 
نمایشگاه فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید، ضمن 
بازدید از غرفه فوالد مبارکه گفت: در جنگ اقتصادى کشور، 
نقش فوالد مبارکه بسیار مهم بوده است.  رضا رحمانى با 
قدردانى از روند رشد فوالد مبارکه و تالش هاى این شرکت 
در استفاده از توان داخلى و ارتقاى آن در راستاى رونق تولید 
کشــور اظهار کرد: توانمندى متخصصان ایرانى در چنین 
نمایشگاه هایى به فعلیت مى رسد و نمود الزم را پیدا مى کند. 
وى با اشــاره به توانمندى هاى متخصصان فوالد مبارکه، 
افزود: متخصصــان جوان ایرانى بــا تکیه بر فناورى هاى 
نوین، ظرفیت هاى بسیار قابل توجهى دارند و این نمایشگاه 

فرصت الزم براى عرضه این توانمندى ها را در اختیار آنها 
قرار مى دهد. وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: این 
نمایشگاه نشــان دهنده هنر مقاومت در برابر تحریم هاى 
ناحق است. وى با تأکید بر اینکه تسهیل روند تولید و رفع 
موانع تولید در صنعت فوالد از اولویت هاست، تصریح کرد: در 
راستاى حمایت از رونق تولید و رفع مشکل کمبود سنگ آهن 
فوالدسازان، در پى راه حل مناسب براى رفع کمبود گندله و 
کنستانتره هستیم و به زودى در جلسه اى با حضور مدیران 

مربوطه به این موضوع رسیدگى خواهیم کرد. 
گفتنى است این نمایشــگاه تا 30 تیرماه (امروز)  در محل 

نمایشگاه هاى بین المللى تهران برپاست.

نقش فوالد مبارکه در 
جنگ اقتصادى بسیار مهم است

افزایش زیست پذیرى شهرى 
در اصفهان

رئیس نمایندگى وزارت امــور خارجه در اصفهان با بیان 
اینکه جذب گردشگر ترك مى تواند براى اقتصاد و حوزه 
گردشگرى اصفهان کمک کننده و مفید باشد گفت: جذب 
گردشگر از ترکیه در راســتاى همکارى با اکو گسترش 

مى یابد.
علیرضا ســاالریان با اشــاره به توســعه همکارى ها با 
کشــورهاى عضو ســازمان همکارى اقتصادى (اکو) و 
آمادگى اصفهان براى راه اندازى دفتر توسعه گردشگرى 

کشــورهاى عضو اکو اظهار کرد: اکو شامل کشورهاى 
ترکیه، پاکستان، افغانستان و... است که به صورت ویژه 
برنامه ریزى شده که براى کشور ترکیه و جذب گردشگر 
از این کشور تمرکز بیشــترى صورت گیرد.  وى افزود: 
گردشگرى در حوزه کشور ترکیه یک طرفه است و بیشتر 
گردشگر به سمت کشور ترکیه مى رود که در حال حاضر 
پرواز «ترکیش ایرالین» فرصت خوبى است در این مسیر 

که البته قرار است پرواز «ازمیر» نیز به آن اضافه شود.

رئیس نمایندگى وزارت امــور خارجه در اصفهان با بیان 
اینکه جذب گردشگر ترك مى تواند بسیار براى اقتصاد 
و حوزه گردشــگرى اصفهان کمک کننده و مفید باشد 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ترکیه کشور بزرگى است 
و مردمانى دارد که با ما قرابــت فرهنگى و دینى دارند و 
عالوه بر این هیچ مانعى هم براى رفت و آمد وجود ندارد و 
لغو روادید شده، بنابر این جذب گردشگر از ترکیه و تمرکز 

بر این کشور بسیار حائز اهمیت است.

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: جاده سالمت 
با عنوان «فعال باش اصفهان» براى اولین بار در منطقه 
11 شهردارى براى پایش سالمتى ساکنان این منطقه 

ایجاد شده است.
حمید اشرفى اظهار کرد: این جاده با عنوان «فعال باش 
اصفهان» تست پیاده روى راکپورت را در مسافت 1609 
متر راه رفتن ارزیابى مى کند، تست مذکور تست میدانى، 
علمى و معتبر با هدف اندازه گیرى آمادگى قلبى عروقى 
است و به شرکت کنندگان این امکان را مى دهد تا پیاده 
روى سالم، سودمند و لذت بخش داشته باشند. وى افزود: 

جاده سالمت «فعال باش اصفهان» با جدول بندى سنى 
از 20 سال تا باالى 60 سال و توضیح نحوه اجراى تست 
پیاده روى راکپورت براى اولین بار در شهر اصفهان اجرا 

مى شود. 
مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه بر 
اساس جدول سنى و درجه بندى از خیلى ضعیف تا عالى 
آمادگى قلبى عروقى شرکت کنندگان در تست پیاده روى 
سنجیده مى شود، افزود: بررسى و پایش نتایج، مى تواند 
به آگاهى از سالمت ساکنان منطقه 11 شهردارى منجر 
شود و شهروندان را از وضعیت سالمت خویش آگاه کند . 

مدیر گروه بهداشــت محیط اســتان اصفهان گفت: 
کشــک هاى تقلبى ترکیبى از پودر آب پنیر، نشاسته، 
آرد، جوهر لیمو و رنگ مصنوعى است که براى سالمتى 
مضر خواهد بود و به شدت با این تولیدکنندگان برخورد 

خواهیم کرد.  
حسین صفارى پور در گفتگو با «صاحب نیوز» بیان کرد: 
بازرسان بهداشــتى توجه جدى به تولید غیر بهداشتى 
مواد غذایى دارند و در همین رابطــه مواردى در زمینه 

تولید کشک مشاهده شده است.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
ادامه داد: در همین زمینه مواردى در شهرستان هاى غرب 

اســتان مانند نجف آباد و در یک کارگاه واقع در اطراف 
اصفهان کشف شد. وى افزود: این کشک هاى تقلبى 
ترکیبى از پودر آب پنیر، نشاسته، آرد، جوهرلیمو و رنگ 

مصنوعى است که براى سالمتى مضر خواهد بود.
صفارى پــور در تشــریح توصیه هــاى الزم به مردم 
تأکید کرد: صرف ســنتى بودن یــک محصول دلیلى 
بر سالمت آن نیســت و به تولیدکنندگان محصوالت 
غذایى غیر بهداشتى هشدار مى دهیم که مرکز بهداشت 
در زمینــه رعایت نکردن اصول بهداشــتى هیچ گونه 
اغماضى نخواهد کرد و حتمًا با آن تولید کننده برخورد 

جدى خواهد شد.

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان گفت: در چند ماه اخیر مدیریت پیشگیرى و رفع 
تخلفات شهرى شهردارى اصفهان در خصوص هدایت 
کودکان کار زیر 18 سال به مراکز تحت پوشش بهزیستى 
ورود پیدا کرده که تاکنون نیز این طرح موفقیت آمیز عمل 
کرده است. حسن محمدحســینى در گفتگو با «ایمنا» 
اظهارکرد: یکى از وظایف شهردارى در خصوص تخلفات 
و بررسى آسیب هاى اجتماعى که در سطح شهر مشاهده 
مى شود، کودکان خیابانى یا کودکان کار است.  وى افزود: 
کودکان خیابانى آن دسته از کودکانى هستند که در سطح 
پارك ها و معابر به عناوین مختلف تردد کرده و مشکالتى 
را براى شهر و شهروندان ایجاد مى کنند که شهردارى بر 

اســاس وظایف ذاتى خود به این موضوع ورود پیدا کرده 
و با هماهنگى بهزیستى به محض مشاهده به اورژانس 

اجتماعى براى بررسى بعضى از مسائل هدایت مى شوند.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: گروه دیگــرى به عنوان کودکان 
کار مبادرت به کار در نقاط مختلف شــهر مى کنند که بر 
اساس پروتکل حمایت از حقوق کودك، سازمان بهزیستى 
حمایت هاى مورد نظــر را از آنها انجــام مى دهد، اما در 
خصوص نحوه برخورد نیروهاى رفع تخلفات شهرى با 
آسیب هاى اجتماعى، آموزش هاى مشترك با بهزیستى 
و ســمن هاى فعال در این حوزه ویــژه کارکنان برگزار 

شده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: در سه ماه نخست سال جارى 
بازرسان با همکارى پلیس راهور 9000 راننده متخلف 

خودرو و مسافربر شخصى را اعمال قانون کرده اند.
هادى منوچهــرى در گفتگو بــا «ایمنا» با اشــاره به 
تخلف هــاى صــورت گرفته از ســوى راننــدگان و 
مسافربرهاى شخصى، تصریح کرد: از جمله این تخلفات 
نداشتن کارت شهرى، داشتن تعداد سرنشین بیش از حد 
مجاز، نداشتن آرم و عالیم تاکسى است. وى افزود: این 

گونه تخلفات توســط برخى از رانندگان اصالح و مقرر 
شده از طریق شرکت هاى تحت پوشش سازمان، نسبت 
به دریافت مجوز، آرم، تابلو و... اقــدام کنند، اما با دیگر 

رانندگان متخلف بر اساس مقررات برخورد مى شود.
منوچهرى با بیان اینکه پرونده تعدادى از رانندگان متخلف 
به هیئت انضباطى سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان 
ارجاع شده است، تصریح کرد: بیشتر شکایات واصله به 
این ســازمان از طریق 37، تلفن گویا، حضورى و کتبى 

دریافت شده است. 

سالمت ساکنان منطقه رهنان پایش مى شود 

هشدار جدى  به تولیدکنندگان کشک هاى غیر بهداشتى

طرح جدید شهردارى اصفهان براى کودکان کار

برخورد با 9000 راننده تاکسى و مسافربر شخصى 
جذب گردشگران ترکیه براى اقتصاد ایران مفید استدر 3 ماه

بر اساس قوانین هزینه بلیت اتوبوس باید از سوى مردم، 
شــهردارى و دولت پرداخت شود، همچنین طبق قانون 
هدفمندى یارانه ها 30 درصد از درآمدهاى ناشى از اجراى 
این قانون باید به بخش حمل و نقل عمومى اختصاص 
یابد. این در حالى اســت که به گفته مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه نمى  توان نسبت به 
وصول مطالبات از دولت آنچنان خوش بین بود. به گفته 
قدرت افتخارى براى وصول مطالبات اتوبوسرانى اصفهان 
تاکنون پیگیرى هاى زیادى انجام شده است. بخش هایى 
از اظهارات مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و 

حومه را در گفتگو با خبرگزارى «ایمنا» بخوانید.
■ میزان مطالبات شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
از دولت حــدود 200 میلیارد تومان بابــت یارانه بلیت و 
حدود 400 میلیارد تومان بابت خرید اتوبوس اســت که 
باید محقق مى شــد، اما به تدریج با توجه به محدودیت 
منابع دولت که البته قابل درك است، پرداخت مطالبات 
به تعویق افتاده است و نمى  توان به وصول این مطالبات 

آنچنان خوش بین بود. 
■ شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان براى نوسازى ناوگان 
هیچ گریزى به جز اخذ کمک ندارد، زیرا شهردارى ها با 
این بودجه هاى ناکافى باتوجه به افزایش ســه تا چهار 
برابرى قیمت اتوبوس ها در سه سال گذشته، امکان ایجاد 
تحول اساســى با خرید تعداد قابل مالحظه اى اتوبوس 
جدید را ندارد و قطعاً باید از طریق موضوع صرفه جویى در 
مصرف سوخت، کاهش میزان آالینده ها که قوانین خوبى 

هم در سال گذشته براى آن در دولت تصویب شد، نسبت 
به تأمین منابع براى خرید اتوبوس اقدام شود.

■ در حال حاضر هیچ شهرى در کشور نداریم که امکان 
خرید صد یا 200 دستگاه اتوبوس را داشته باشد، همین 
موضوع باعث افزایش عمر ناوگان اتوبوسرانى شده، از این 
رو اقدامات صورت گرفته نمى تواند تحوالت اساسى را در 

شرکت واحد رقم بزند.
■ بحث بازسازى ناوگان بســیار مهم است، با توجه به 
اینکه در شــرایط بد اقتصادى قرار داریم، جلوگیرى از 
اتالف بیت المال بازسازى ناوگانى که قابلیت استفاده و 
به کارگیرى مجدد را دارد در دستور کار قرار گرفته است. 
بازســازى کامل نزدیک به 40 دستگاه اتوبوس در طول 
یک سال و نیم گذشته در خود شرکت اتوبوسرانى انجام 
شده و چندین دستگاه را به صورت تعمیرات جزیى و نیمه 
بازسازى انجام شده است. در حال حاضر بازسازى تعداد 
50 دستگاه اتوبوس با انجام فرایند مناقصه توسط شرکت 
خصوصى در حال انجام است و قرارداد بازسازى تعداد صد 
دستگاه اتوبوس نیز با شرکت دیگرى در حال جارى شدن 
است که این اتوبوس ها به تدریج به ناوگان اضافه مى شود 
و البته به ازاى اتوبوس هاى بازسازى شده، اتوبوس هاى 
فرســوده را از چرخه تردد خارج مى کنیم. البته على رغم 
انجام این اقدامات ســقف کلى ناوگان اتوبوسرانى تغییر 
چندانى نخواهد کرد و این مغایر با چشم انداز و برنامه هاى 

شرکت واحد اتوبوسرانى است.
■ اقدام دیگر شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان خرید 

اتوبوس و مینى بوس جدید بود که در پایان سال گذشته 
قرارداد آن عملیاتى و تصویب شد و به مرحله اجرا رسید 
که امیدواریم تا پایان شــهریورماه ســال جارى تعداد 
35 دســتگاه مینى بوس و تا پایان سال تعدادى اتوبوس 

خریدارى و به ناوگان اضافه شود.
■ در بحث ضرورت بازســایى تردیدى وجود ندارد، در 
حال حاضر یک دستگاه اتوبوس نو 12 مترى حدود یک 
میلیارد و500 میلیون تومــان اعتبار نیاز دارد. نکته دیگر 
اینکه در حال حاضر اکثــر کارخانه هاى تولیدى ناوگان 
آماده اى براى فــروش ندارند، بنابراین بازســازى یک 
بحث ضرورى و حیاتى است به ویژه اینکه در سال هاى 
گذشته شاهد توقف تعداد قابل مالحظه اى اتوبوس بودیم 
و البته این موضوع تنها مشمول اصفهان نیست بلکه سایر 
شهرهاى کشــور نیز به همین روال عمل کردند. هزینه 
بازسازى اتوبوس ها باتوجه به مدل اتوبوس ها و میزان 
خرابى ها و اســتهالك اتوبوس ها متغیر است  اما با توجه 
به افزایش شــدید قیمت تجهیزات به طور متوسط بین 
150 تا 300 میلیون تومان براى بازســازى هر دستگاه 
اتوبوس شهرى باید هزینه شود و البته تا پنج سال قادر به 
سرویس دهى در خطوط مختلف اتوبوسرانى خواهد بود و 
حتى در قراردادهاى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان این 
تضامین مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع مى توان 
گفت براى بازسازى اتوبوس ها درحدود یک پنجم هزینه 
اتوبوس نو را هزینه مى کنیم تا بتوانیم حداقل پنج سال از 

آن استفاده کنیم. 

اتوبوس هاى کهنه شهر، فعًال 
بازنشسته نمى شوند

رئیس اداره مسافر اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر محدودیتى براى تردد 
مینى بوس هاى باالى 30 سال در مسیرهاى کمتر از 100 

کیلومتر نداریم.
حسین بیغمیان در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: در گذشته 
طرح هایى براى نوســازى ناوگان مینى بوســرانى ابالغ 
مى شد که به دنبال آن تردد ماشــین هایى که سن آنها از 
میزان مشخصى عبور مى کرد ممنوع اعالم مى شد. آخرین 
بخشنامه ابالغى متعلق به ســال 89 است که در آن تردد 
مینى بوس هاى با عمر باالى 30 سال در سفرهاى حمل 
و نقل جاده اى با فاصله بیــش از 100 کیلومتر و همچنین 

حرکت این گروه به تهران و بالعکس ممنوع اعالم شــده 
است.

وى در پاسخ به این سئوال که براى فواصل زیر 100 کیلومتر 
چه تدبیرى اندیشیده شده است، بیان کرد: در پیگیرى هایى 
که در چند روز گذشته داشته ایم کارشناس مربوطه در تهران 
عنوان کرد به دلیل مشکل تأمین نقدینگى در حال حاضر 

هیچ برنامه اى براى نوسازى نداریم.
بیغمیان تصریح کرد: در ســال هاى دور شرایط نوسازى 
ناوگان اعالم و ماشــین  هاى فرســوده در ازاى مبلغى از 
رانندگان دریافت مى شــد، ســازمان راه و شهرسازى با 
تولیدکننــدگان قرارداد منعقد مى کــرد و مینى بوس نو را 

به رانندگان تحویل مى داد اما بــه دلیل محدودیت هاى 
به وجود آمده این طرح ها متوقف شــده اســت، به عنوان 
مثال قیمت اتوبوس اســکانیا درســا که قبل از تحریم ها 
حداکثر 900 میلیون تومــان بود امروز بــه دو  میلیارد و 
700 میلیون رسیده، ســوارى و مینى بوس نیز گران شده 
اســت. وى در ادامه اذعان کرد: ممکن است راننده اى با 
مینى بوس مدل  پایین کار مى کند و چند خانواده از آن ارتزاق 
مى کنند و اگر مانع فعالیت وى شویم از ما مطالبه مینى بوس 
جدید مى کند که نمى توانیم پاسخگوى آن باشیم. رئیس 
اداره مســافر اداره کل راهدارى تأکید کرد: در حال حاضر 

دستورالعملى براى نوسازى ناوگان نداریم.

مینى بوس هاى باالى 30 سال همچنان مى مانند
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ســاعت 4 صبح جمعه 28 تیرماه 1387 براى همیشه صداى 
«خسرو»ى هنر ایران خاموش شــد؛ او رفت ولى آثار موفق 
و خاطره انگیزش در ذهِن اهالــى فرهنگ و هنر و مخاطبان 

مرور مى شود.
سفر اخروى خسرو شکیبایى به بیش از یک دهه مى رسد ولى 
با دیدن «کیمیا»، «هامون»، «پرى» و «حکم» که جزو آثار 
سینمایى این هنرمند به شــمار مى رود و «روزى روزگارى» 
و «خانه ســبز» و دیگر هنرمندى هایش، به وجــوه متمایز 
نقش آفرینى هاى شگفت انگیز این بازیگر غبطه مى خورد چرا 

در 64 سالگى صحنه هنرمندى را تنها گذاشت.
شاید این بازیگر را بیشتر سینمایى و تئاترى بشناسند اما اولین 
بازیگرى که در تلویزیون نقش آیــت ا... مدرس را بازى کرد، 
نامش خسرو شــکیبایى بود. قدرت بیان این بازیگر و نزدیک 
شــدن او به این چهره تاریخى، تصویرى مانــدگار از او به جا 
گذاشت. یکى از مسائلى که باعث شد بازى شکیبایى در این 
نقش بیشتر به چشم بیاید، مونولوگ طوالنى و معروف مدرس 
با بازى او در مجلس بود. هوشــنگ توکلى، کارگردان سریال 
هم در جایى تعریف کرده: «شکیبایى مونولوگى طوالنى و 20 
دقیقه اى را حتى بدون یک بار کات دادن و قطع فیلمبردارى 

بازى کرد.» 
البته شکیبایى در ســال 1354 به دعوت محمدرضا اصالنى 
در ســریال «ســمک عیار» ایفاى نقش کرد و پس از آن در 

سریال هایى چون «لحظه»، «کوچک جنگلى»، «مدرس»، 
«روزى روزگارى»، «خانه ســبز»، «کاکتوس»، «آواز مه»، 
«تفنگ ســر پر» و «در کنار هم» به ایفــاى نقش پرداخت. 
این شب ها تلویزیون ســریال «تفنگ سرپر» را شب ها تکرار 
مى کند و مخاطبین شــاهِد نقش آفرینى برجسته و هنرمندانه 

خسرو شکیبایى هستند. 
خسرو شــکیبایى با تجربه بازى در «مدرس»، بعد از بازى در 
«هامون»، دوباره به تلویزیون آمد و در «روزى روزگارى» بازى 
کرد. امرا... احمدجو این نقش را براى جمشید هاشم پور نوشته 
بود و حتى فیلمنامه را هم در اختیار او گذاشــته بود اما نهایتًا 
امکان همکارى فراهم نشد و به او پیشنهاد دادند به خاطر بازى 
درجه یک شکیبایى در «هامون» از او دعوت به همکارى کند. 
خود احمدجو جایى تعریف کرده که «خسرو دو ماه طول کشید 
تا جلوى دوربین بیاید. در تمام این مدت او با گریم سرصحنه 
مى آمد و تماشــاچى بود. مدام فیلمنامه دســتش بود و مدام 

مى خواند، تا جایى که اشرافش از من بر فیلمنامه بیشتر بود.»
کارگردان اصفهانى ســریال «روزى روزگارى» مى گوید: از 
روزى که خســرو را در لوکیشــن «روزى روزگارى» دیدم و 
هنرمندى اش حالم را خوب مى کرد به خودم گفتم دوست دارم 
در هر کاِر من خسرو باشد. جایش خیلى خالى است و از این خأل 
احساس آزردگى دارم. فوِت خسرو باعث شد تا شبیه به او را در 
جایى نیابم؛ همیشه گفته ام اى کاش بیشتر از ذوِق بازیگرى، از 

اخالق و شخصیت کم نظیرش بهره مى بردیم.
اما بدون هیچ شکى، درخشان ترین نقش خسرو شکیبایى در 
تلویزیون، همان رضاى محبوب «خانه ســبز» بود. این نقش 
نقطه عطف جدیدى در کارنامه بازیگرى شــکیبایى به شمار 
مى رفت و باعث شــد بعد از «هامون» یک بــار دیگر با رفتار 
و احساســات و بغض ها و دیالوگ هاى ارزشمندش در ذهن 
مخاطبان ماندگار شود و براى همیشه در خاطره آنها بماند. بیژن 
بیرنگ کارگردان این ســریال تلویزیونى گفت: وقتى خسرو 
شکیبایى به سریال «خانه سبز» آمد، یک سوپراستار معروف 
بود. وقتى بازى مى کرد دســت و پاى مــا مى لرزید که آقاى 
شکیبایى در سریال ما بازى مى کند. او واقعًا به کار، جمالت، 

مفاهیم، بازى و کارگردانى معتقد بود.
بیرنگ خاطرنشان کرد: مسئله بازیگرى، توانایى بازیگرى و 
استعداد نیست. چون این ویژگى ها و شاخصه ها را حتماً خداوند 
به یک کسى داده و به هرکسى در شرایط خودش و برمبناى 
توانایى اش حتمًا این موهبت ها را ارزانى مى دارد. مسئله چیز 
دیگرى است. به نظرم مى آید آن شعورى است که یک انسان 
با زندگى کردن در دنیا نه با خواندن و نه با دیدن با زندگى کردن 
به دست مى آورد که در وجودشان نهادینه مى شود؛ مثل داشتن 
معرفت و انســانیت و همچنین داشتن عدالت و برخوردارى از 
انصاف؛ اینها چیزهایى نیســت که خداوند به راحتى به آدم ها 
بدهد. خسرو شکیبایى یکى از این آدم هاست هر روز مى گذرد 

جاى خالى اش بیشتر حس مى شود و بیشتر دلتنگش مى شوم.
خسرو شکیبایى در هفتم فروردین ماه سال 1323 در کرمان به 
دنیا آمد. او پیش از اینکه وارد عرصه تئاتر شود، در حرفه هایى 
چون خیاطى و کانال ســازى و آسانسورســازى کار مى کرد. 
شــکیبایى فعالیت هنرى خود را از ســال 1342 با بازیگرى 
تئاتر آغاز کرد و با بازى در نقش کوتاهى در فیلم «خط قرمز» 
(مسعود کیمیایى، 1361) به سینما آمد و تا سال 1368 نقش 
آفرینى هایى کــرد. از جمله در فیلم هاى «دزد و نویســنده»، 
«ترن» و «رابطه» خوب ظاهر شــد. اما پس از بازى در فیلم 
«هامون» (داریــوش مهرجویى-1368) بود که نام خســرو 
شکیبایى بر سر زبان ها افتاد. او براى بازى خود در همین فیلم از 
«هشتمین جشنواره فیلم فجر»، سیمرغ بلورین دریافت کرد و 

تحسین منتقدان و مردم را برانگیخت.
او براى بازى در فیلم «کیمیــا» (احمدرضا درویش، 1373) 
بار دیگر برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول از 
سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شد. او سومین سیمرغ خود را 
هم براى بازى در نقش «عادل مشرقى» فیلم «ساالد فصل» 
(فریدون جیرانى) گرفت. از آخرین افتخارات شــکیبایى هم 
دیپلم افتخار براى فیلم اتوبوس شــب (کیومرث پوراحمد) 
بود. شکیبایى آخرین جایزه اش را از ششمین جشن ماهنامه 
«دنیاى تصویر» براى بازى در فیلم «کاغذ بى خط» دریافت 

کرد.

خسرو شکیبایى به روایت بیژن بیرنگ و امرا... احمدجو

هر روز مى گذرد جاى خالى اش بیشتر حس مى شود

همه چیز در حد حرف است، باورکردنى مى تواند نباشد اما شما هم مثل ما بیاندازید بر گردن آنهایى که 
این مطلب را شایعه کردند اما گاهى شایعه ها را جدى بگیرید.

در راهروهاى جام جم و کمى دورتر و نزدیک تر شــایعه اى پیچیده است که شاید محمد 
بحرانى، صداپیشه عروســک جذاب «جناب خان» که این روزها بازیگر شخصیت 
«چمچاره» در سریال «هیوال»ى مهران مدیرى است، قرار است جایگزین رامبد 
جوان شود. شایعه عجیب است، باور کردنش سخت است اما دور از منطق نیست. 
اگرچه این برنامه و ساختارش زاییده ذهن رامبد جوان است اما مى توان حدس 
زد که اگر قرار باشد رامبد جوان این برنامه را اجرا نکند (به هر دلیلى) محمد 
بحرانى با توجه به شناختى که از ساختار برنامه دارد مى تواند یکى از 

گزینه هاى منطقى باشد.
در این شرایط باید دید تکلیف عروســک «جناب خان» که بحرانى 

صداپیشه گى آن را بر عهده داشته است چیست؟!

با تولید تاك شوى «شب نشــینى» در شــبکه خانگى توســط مهران مدیرى، به نظر مى  رسد 
«دورهمى» دیگر به آنتن تلویزیون برنمى گردد. در این میان پایگاه اطالع رسانى «خبرآنالین» 
مدعى شده یکى از سئواالتى که مهران مدیرى از مهمان هاى برنامه اش مى پرسید از دالیل حذف 

برنامه «دورهمى» بوده است!
این رســانه نوشــت: «دورهمى» احتماًال دیگر به تلویزیون برنمى گردد. این اتفاقى است که با 
دریافت پروانه ساخت برنامه «شب نشینى» در شبکه نمایش خانگى به کارگردانى مهران مدیرى 
و تهیه کنندگى مصطفى احمدى احتمالش قطعى تر شد.  «دورهمى» که آخرین فصل پخشش از 
فروردین ماه آغاز شده بود و قرار بود ادامه هم داشته باشد، به یک باره و با انتقاداتى که در روزهایى 
که مردم در چند استان گرفتار سیل بودند مهران مدیرى از عملکرد دولت داشت از کنداکتور پخش 
خارج شد. این انتقادات خیلى تند که حتى به تذکر به مدیر شبکه نسیم هم منجر شد، بهانه اى شد 

براى اینکه برنامه «دورهمى» به کلى از تلویزیون حذف شود.
این یک دلیل حــذف «دورهمى» بود. دلیل دیگــر اما خیلى عجیب تر به نظر مى رســد. اینکه 
«دورهمى» بخاطر یک سئوال ثابت که مجرى از مهمان برنامه مى پرسید چندبارى تذکر دریافت 
کرده بود. سئوالى که براى اولین بار در تاك شــوهاى تلویزیونى مطرح مى شد و مهران مدیرى 
هیچگاه هم از شنیدن پاسخ آن کوتاه نمى آمد. به نظر مى رسد این سئوال هم یکى از دالیل حذف 

این برنامه از تلویزیون است؛ این سئوال که: «تا حاال عاشق شدى؟!»

تهیه کننده برنامه «کتاب باز» از تغییراتى در فصل جدید 
این برنامه خبر داد.

محمدرضا رضائیان درباره ساخت جدیدترین سرى از 
این برنامه گفت: قرار است فصل چهارم این برنامه را از 

دوم شهریورماه روى آنتن شبکه نسیم ببریم.
وى افزود: مجرى این ســرى از «کتاب باز» هم مانند 
فصل قبل، ســروش صحت اســت و قرار است افراد 
دیگرى هم در بخش هاى دیگر برنامه به او کمک کنند.
رضائیــان درباره رویکــرد فصل جدید ایــن برنامه و 

تفاوت هاى آن نسب به فصل پیشــین، بیان کرد: در 
فصل گذشته بیشتر روى موضوع کتاب خواندن مردم 
وقت گذاشتیم اما قصد داریم در این فصل تمرکزمان 
را روى موضوع «فرهنگ مطالعه» بگذاریم؛ «فرهنگ 
مطالعه» بــه این معنى که مطالعه کــردن فقط کتاب 
خواندن نیست، بلکه ســفر کردن، فیلم دیدن و تئاتر 
دیدن هم اســت. به گفته رضائیــان پیش تولید فصل 
چهارم از برنامــه «کتاب باز» از دهم مــرداد ماه آغاز 

مى شود.

ههنگههنگ

همه چیز در حد حرف است، باو
این مطلب را شایعه کردند
در راهروهاى جام ج
بحرانى، صداپی
«چمچاره»
جوان شود
اگرچه
زد

چه کسى جایگزین رامبد جوان در 
«خندوانه» مى شود

در حالى که هنوز زمان پخش فصل ششــم ســریال «فرار 
از زندان» اعالم نشــده، بر اســاس گمانه زنى ها، «مایکل 
اسکافیلد» در فصل ششــم زمان زیادى را در کنار خانواده 

خواهد بود.
سریال «فرار از زندان» بدون شــک یکى از محبوب ترین 
سریال هاى تاریخ محسوب مى شود. اکنون و با گذشت پخش 
پنج فصل از این سریال جذاب، بسیارى از افراد براى دیدن 
فصل ششم این سریال لحظه شمارى مى کنند. فصلى که 

تیزر آن نیز منتشر شده است.
به نظر مى رسد انتظارها به پایان رسیده و به زودى شاهد فصل 
جدید فرار از زندان خواهیم بود. بسیارى از بینندگان مشتاق 
این سریال تلویزیونى معروف آمریکایى با دیدن تیزر فصل 
اول و خبرهاى نشت پیدا کرده، به خوبى مى دانند که در این 

فصل انتظار چه نوع روایتى را خواهند داشت.
فیلمبردارى  فصل ششم به دلیل ادغام «فاکس» و «دیزنى» 
به تأخیر افتاده است. این دو غول شــرکت کننده ابتدا باید 
روى همه بازیگران و عوامل سریال به توافق نهایى برسند 
و خوشبختانه خبر خوش براى طرفداران شخصیت «لینکلن 
باروز» این اســت که بازیگر این نقش «دومینیک پرسل» 

قرارداد خود را با کمپانى هاى مذکور نهایى کرده است.
این بازیگر 49 ساله اســترالیا این خبر را از طریق 

پست اینســتاگرامى در حساب 
کاربرى رسمى خود منتشر 

کــرد. دومینیــک یک 
عکس از حضور خود در 

این مجموعه در فصل 
بهار براى کاربران به 

اشتراك گذاشته است. گزارش ها حاکى از آن هستند که همه 
عوامل حرفه اى براى ساخت یک سریال درجه یک در کنار 

یکدیگر جمع شده اند.
با همه اینها، اطالعات بیشــتر در مورد چیدمان فصل آینده 
سریال «فرار از زندان» بســیار محدود است. گزارش هاى 
قبلى ادعا مى کنند که زمان پخش سرى جدید قریب الوقوع 
خواهد بود. اگر این گمانه زنى ها درست باشد امکان دارد تا 

پایان تابستان شاهد قسمت هاى جدید این سریال باشیم.
برخى دیگر از پیش بینى هاى فصل ششم سریال «فرار از 
زندان» نیز مدعى بودند که «مایکل اســکافیلد» (ونتورث 
میلر) یک زندگى جدید را آغاز مى کند. به عبارت دیگر انتظار 
مى رود که زمان بیشترى را با خانواده اش در شش ماه آینده 
صرف کند. نظریه دیگر که از بقیه جنجالى تر بود حکایت از 
آن داشــت که برادر او «لینکلن باروز» در فصل ششم براى 

سازمان سیا کار مى کند.
در حالى که این نظریه ها و گمانه زنى ها مى تواند هر یک در 
فصل ششم دیده شود و حقیقت داشته باشد، اما باز هم الزم 
است توجه داشته باشیم که هیچ چیز در این نوشته به شکل 
رسمى تأیید نشده است. بنابراین، پیروان این سریال باید براى 

تأیید گرفتن این گمانه ها تا زمان پخش سریال صبر کنند.
به جز «ونتورث میلر» و «دومینیک 
پرسل»، شخصیت هاى دیگرى 
که انتظار مى رود به سریال 
بازگردند، شامل «تى بگ»، 
«بنجامین مایلز»، «ســارا 
تانکــردى» و «فرنانــدو 

سوکره» مى شوند.

مسعود جعفرى جوزانى در مورد سرانجام تولید پروژه عظیم «کورش» 
گفت: تاکنون 700 و خــرده اى میلیون تومان بابت فیلم «کورش» 
هزینه کرده ام ولى فعًال ساخت آن را متوقف کرده اند. جوزانى با اشاره 
به علت توقف کار گفت: متأسفانه اراده تولید در دست ملت نیست. 
سرمایه گذارهاى ایرانى هم شهامتش را ندارند و بیشتر براى کارهاى 

دیگر مى آیند نه فیلم ساختن!
کارگردان ســریال «در چشــم باد» در ادامه گفت: ما یکســرى 
سرمایه گذار خارجى پیدا کردیم، با آنها قرارداد بستیم و کار را شروع 
کردیم ولى متأسفانه مشکالتى بر سر راه شان پدید آوردند تا حدى 
که آنها به جز یکسرى کمک هایى که انجام دادند، گذاشتند و رفتند! 
مسعود جعفرى جوزانى سپس گفت: من امیدوارم قبل از اینکه بمیرم، 

«کورش» را بسازم چون ساخت آن برایم حسرت شده است.

سرنوشت تلخ  «کورش» 

خبر داغ براى طرفداران سریال  «فرار از زندان»

آخر و عاقبت سرنوشت «مایکل اسکافیلد» و 
«لینکلن باروز»

فیلم «صداى آهســته» ســاخته جدید افشین هاشمى با 
صداى خاص رؤیــا تیموریان به جاى «منوروا ســلزا»، 

شخصیت اصلى داستان اکران مى شود.
«صداى آهسته» فیلم جدید افشین هاشمى است که به 
زودى در ســینماهاى هنر و تجربه اکران مى شــود. این 
ساخته افشین هاشــمى که با حضور بازیگران انگلیسى 
زبان جلوى دوربین رفت با اتفاقى جدید در ســینماهاى 

ایران اکران میشود. 
منوروا ســلزا، شــخصیت اصلى این فیلم سینمایى است 
که رؤیا تیموریان در زمان اکران به جاى این شــخصیت 

صحبت مى کند.
رؤیا تیموریان، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان صفحه 
اینســتاگرامش را با انتشار پســتى درباره فیلم «صداى 
آهسته» به روز کرد و نوشــت: «صداى رؤیا تیموریان بر 
منوروا سلزا ... صدایى مى خواســت "زیِر آواِر بم" و رؤیا 

تیموریان لطف کرد و گفت.»
دومین فیلِم افشــین هاشــمى - «صداى آهسته» - با 
نوشــته اى از محمد رضایى راد، مرداد ماه در گروه هنر و 
تجربه اکران مى شود. زبان فیلم انگلیسى است و جمعى 
از بازیگران تئاتر نیویورك در آن بازى مى کنند. اما براى 

ارتباط بهتر تماشــاگران در اکران ایران، بخش هاى 
گفتگو با خود شــخصیت اصلى فیلم، برگردان 

فارسى شده است. 
«صداى آهسته» که نگاهى فلسفى به تغییر 
جنســیت دارد، تاکنون در نمایش هاى بین 
المللِى خود جوایز بهتریــن فیلم تجربى، 
بهترین فیلم آوانگارد، بهترین فیلمبردارى 

و... را از جشــنواره هــاى مختلف 
دریافت کرده است. «صداى 
آهســته» مرداد ماه در گروه 
ســینماهاى هنروتجربه به 

نمایش در مى آید.
افشــین هاشــمى، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر 
کشورمان اســت که به عنوان چهره اى تئاترى شناخته 
مى شود و سابقه بازى و کارگردانى در چند فیلم سینمایى را 

هم در کارنامه هنرى اش دارد.
«خاله قورباغه»، «گذر موقت»، «خداحافظ دختر شیرازى»، 
«اولین انتخــاب»، «بى خداحافظــى»، «میگرن»، «گاو 
صنــدوق»، «خیلــى دور خیلــى نزدیــک» و... از جمله

 فیلم هاى ســینمایى با بازى و کارگردانى افشین هاشمى 
هستند. «خداحافظ دختر شــیرازى» یکى از تجربه هاى 
جدید افشین هاشمى است که به عنوان کارگردان و بازیگر 
در آن حضور داشت و در این فیلم با چهره هایى چون حسین 
محب اهرى، مونا فرجاد، حســین یارى، هومن برق نورد، 

هدایت هاشمى و رسول صدرعاملى همبازى بود.

این هفته در بخش مرور پرونده کارى بازیگران در شبکه نمایش، فیلم هایى از «آنتونیو باندراس» 
پخش مى شود.

«خوزه آنتونیو دومینگوئز باندراس» یکى از معروف ترین بازیگران اسپانیایى است. وى در مدرسه 
هنر هاى دراماتیک در ماالگا به تحصیل تئاتر مشغول شد و اولین نقش خود را در یک تئاتر کوچک 
ایفا کرد. آنتونیو باندراس همزمان به نویسندگى هم مى پرداخت تا اینکه به تئاتر ملى اسپانیا پیوست. 
باندراس در نمایش هاى مختلف حضور یافت و با جلب توجه کارگردان اســپانیایى پدرو آلمادوار 
توانست در سال 1982 در اولین فیلم خود با عنوان «هزار توى دلبستگى» به نقش آفرینى بپردازد.

یکى از بهترین آثار آنتونیو باندراس در اواسط دهه 90 میالدى فیلم وسترن «دسپرادو» از «رابرت 
رودریگز» محسوب مى شود که آنتونیو به همراه «سلما هایک» نقش اصلى را بر عهده داشت. فیلم 

شود و با نظر مثبت منتقدین روبه رو شد.«ماسک زورو» باعث شد به یک ستاره تبدیل 
بازیگــرى خالصــه نمى شــد. شــهرت ایــن بازیگــر در دنیاى 

چکمه پــوش» در نقش این باندراس در انیمیشــن «گربه 
گربه صداپیشگى کرد.

«نقــاب  زورو»، «گلولــه نامرئى»، فیلم هــاى 
«افســانه زورو»، «امنیت» «سیزدهمین سلحشور»، 
که بــا نقــش آفرینى این و «قلدر ها» آثارى هستند 
یک شنبه 30 تیر تا جمعه بازیگر به ترتیب از امشب 
از شبکه نمایش پخش شده 4 مرداد ماه، ســاعت 21 

و 8:00 روز بعــد بــاز پخش و ساعت 3:00 
مى شوند.

این هفته را با «آنتونیو باندراس» بگذرانید

حذف «دورهمى» مهران مدیرى به یک دلیل عجیب

تغییر رویکرد «کتاب باز» در فصل نو

فیلم جدید افشین هاشمى با صداى خاص رؤیا تیموریان!

"ســت "زیِر آواِر بم" و رؤیا 

مى - «صداى آهسته» - با 
راد، مرداد ماه در گروه هنر و 
یلم انگلیسى است و جمعى 
 آن بازى مى کنند. اما براى

کران ایران، بخش هاى 
لى فیلم، برگردان 

لسفى به تغییر 
یش هاى بین
فیلم تجربى، 
فیلمبردارى 

ختلف 

مسعود جعفرى جج
0گفت: تاکنون 0

هزینه کرده ام وللى
به علت توقف کک
سرمایه گذارهاىى
دیگر مى آیند نه
کارگردان ســرر
سرمایه گذار خارر
کردیم ولى متأسس
که آنها به جز یکک
مسعود جعفرىجج
«کورش» را بسسا

سرنوو
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شــرکت بنیان انرژى پارتاك سهامى 
خاص به شماره ثبت 52957 و شناسه 
ملــى 14004481027 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ1398/04/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - على رضا اسفندیارى به 
کدملــى 1288063474، جهانگیــر 
ســعادتى به کدملى 0046066731 
و حســین پورکاظــم بــه کدملــى 
1291032924 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - غالمرضا شریفیان به کدملى 
1289419248 و سعید ارشادى نژاد 
به کدملى 1293047880 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک ســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (537230) 

شرکت بنیان انرژى پارتاك سهامى خاص 
به شــماره ثبت 52957 و شناسه ملى 
14004481027 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/04/10 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - على 
رضــا اســفندیارى بــه شــماره ملى 
1288063474 بعنــوان مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره، جهانگیر سعادتى به 
شماره ملى 0046066731 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و حسین پورکاظم به 
شماره ملى 1291032924 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و

 تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، 
بــروات، قراردادهــا، عقود اســالمى و 
اوراق عادى و ادارى بــا امضاى على رضا 
اســفندیارى و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (537226)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات

هفته اى که پشت سر گذاشتیم را به نوعى مى توان هفته 
خارجى هاى لیگ برتر در فصل نقل و انتقاالت بنامیم. در 
این هفته ذوب آهن اصفهان دو بازیکن اهل نیجریه را به 
جمع یاران خود اضافه کرد و قهرمان و نایب قهرمان لیگ 
گذشته هم توانستند با هافبک میانى و مهاجم سابقشان به 
توافق برسند و همکارى خود را با این بازیکنان براى فصل 

پیش رو تمدید کنند. 
از این بازیکنان مى توان به عنوان آخرین خریدهاى بازار 
نقل و انتقاالتى تابستانى نیز یاد کرد. خریدهایى با برند 
خارجى که چشــم کادر فنى تیم هاى مورد اشاره از آغاز 
فصل نقل و انتقاالت به دنبــال آنها بود با این تفاوت که 
ذوبى ها ابتدا تصمیم داشــتند مهاجم نیجریه اى که نیم 
فصل پیش خریده بودند را حفظ کنند اما خب این معامله 
به دلیل باال بردن قیمت از سوى «کریستین اوساگوآنا» 
به سرانجام نرســید. مدیرعامل سبزپوشــان اما پا پس 
نکشید و در بازار گشت و گشت تا باالخره توانست از میان 
فوتبالیست هایى که منصوریان دست روى آنها گذاشته 
بود با دو نفرشان به توافق برسد و آنها را به اصفهان بیاورد؛ 
«ابیابووى باکر» و «ماکالى کریســانتوس» خریدهاى 
جدید سبزپوشان هستند. یکى از آنها با قرارگرفتن در پست 
مدافع میانى محافظ دروازه ذوبى ها خواهد بود و دیگرى 
قرار است با بازى در نوك حمله بالیى باشد براى دروازه 

حریفان ایرانى و آسیایى «گاندوها».  
خریدهاى جدید سبزپوشــان، هموطــن و اهل نیجریه 

هســتند. از باکر همینقدر مى دانیم که فصل پیش عضو 
القادسیه کویت بوده اســت. اما کم نیستند باشگاه هاى 
معتبرى که کریســانتوس، مهاجم 28 ساله ذوبى ها در 
خط آتش آنها پا به توپ شــده است. این بازیکن پیش از 
اینکه ذوب آهن ایران را بــراى ادامه دوران فوتبالى خود 
انتخاب کنــد در تیم هایى چــون الس پالماس، آ. ا. ك 
آتن، کارلسروهه، رئال مورســیا، اف اس وى فرانکفورت 
و هامبورگ آلمان بازى مى کرده اســت. ذکر این نکته 
خالى از لطف نیست که ماکالى در الس پالماس همبازى 
مســعود شــجاعى، کاپیتان تیم ملى ایران بوده است. 
گفته مى شــود مبلغ قراردادى که سعید آذرى با مهاجم 
درخواســتى علیمنصور بســته نصف قیمت پیشنهادى 
اوساگوآنا براى ماندن در اصفهان است. طبق اعالم یکى 
از مدیران باشگاه ذوب آهن، قرارداد این مهاجم 6 فوتى 
براى یکسال 200 هزار دالر اســت. جالب آنجاست که 
بدانید او دو بار تصمیم گرفته بود با پیوستن به استقالل 
آبى پوش شود اما سرانجام این پیراهن سبز بود که بر تن 

او جلوه کرد. 
باید منتظر ماند و دید که آیا ایــن دو بازیکن نیجریه اى 
مانند دیگر هموطنشان قادر خواهند بود با لباس سبز در 
میدان مسابقات بدرخشــند یا خیر؟ آیا درآینده ابیابووى 
باکر، مدافع جدید ذوبى ها هم مانند اوساگوآنا با عملکردى 
رضایتبخش نامى براى خود دســت و پا خواهد کرد و در 
انتهاى لیگ ساز ناســازگارى براى ماندن در ذوب آهن 
کوك مى کند؟ یا ماکالى جوان به اندازه کارنامه پربارى 

که یدك مى کشد مى تواند در خط آتش ذوبى ها موفق 
حاضر شــود و خود را به عنوان یک مهاجــم زهردار در 
لیگ نوزدهم مطرح کند؟ چه بســا در پایان فصل جدید 
رقابت هاى لیگ برتر نام مهاجم ســیه چرده سبزپوشان 
در صدر جدول گلزنان لیگ قــرار گیرد و کیفیت بازى او 
سپاهانى ها را از تمدید قرارداد کى روش استنلى پشیمان 
کند و آنها را به این صرافت بیاندازد که چرا به جاى اصرار 
براى ادامه همکارى با آقاى گل فصل هجدهم در بازار به 

دنبال یک مهاجم ششدانگ جدید نگشتند. 
کى روش پس از به صدا در آمدن زنگ پایان لیگ هجدهم 
و حذف طالیى هــا از رقابت هاى جــام حذفى دیگر در 
اصفهان دیده نشــد و هر روز خبر از حضور او در یکى از 
تیم هاى لیگ برترى، تن و جان ســپاهانى ها را به لرزه 
مى انداخت و برخى فوتبالدوستان اصفهانى جدایى وى از 
زردپوشان را بمب نقل و انتقاالت مى دانستند و جایگزینى 
براى او در نوك حمله تیمشــان متصور نبودند. اما نایب 
قهرمان لیگ برتر پس از کــش و قوس هاى فراوان، در 
آخرین روزهاى هفته گذشــته خبر از توافق دوســاله با 
کى روش استنلى داد و اعالم کرد که مهمترین دلیل حضور 
نداشتن وى در تمرینات اخیر سپاهان، زایمان همسرش 
بوده است. سرانجام فرزند این بازیکن جمعه چشم به دنیا 
گشود و گفته مى شود قرار است مهاجم برزیلى زردها از 
امروز در اردوى ترکیه به جمع طالیى پوشان ملحق شود.
اما در میان بازیکنان خارجى تأثیرگذار در لیگ برتر، تنها 
کى روش اســتنلى نبود که بحث حضور یا عدم حضور 

وى در تیم ســابقش از همان لحظه شروع فصل نقل و 
انتقاالت تابستانه دغدغه هواداران شده بود؛ بشار رسن، 
بازیکن عراقى پرســپولیس نیز از جمله این بازیکنان 
بود. هافبک هجومى که در مــدت حضورش در جمع 
سرخپوشان با عملکرد درخشــانش توانسته بود اعتماد 
کادرفنى و طرفداران پرشمار این تیم را به خود جلب کند. 
به گونه اى که صحبت از جدایى وى براى پرسپولیسى ها 
قابل هضم نبود. به خصوص هنگامى که حرف پیوستن 
او به االهلى عربســتان، تیم جدید برانکو، ســرمربى 
محبوب ســابق ســرخ ها به میان آمد یا حتى شــایعه 
حضورش در سپاهان. این شایعه ها زمانى بیشتر رنگ 
واقعیت به خود گرفت که بشار اذعان کرد قراردادش با 
پرســپولیس را چون مبلغى در آن درج نشده و صورى 
بوده پاره کرده است. اما مدیران پرسپولیس که در حال 
گذراندن روزگار پسابرانکو هستند به خوبى مى دانستند 
در صورت ناکامى در حفظ این بازیکن، بیش از پیش با 
خشم طرفداران مواجه خواهند شد و باالخره هر طور که 
بود رضایت این بازیکن را کسب و او را در تهران ماندگار 
کردند. حاال باید منتظر ماند و سطح کیفى بازى این چهار 

بازیکن خارجى را در طول رقابت هاى لیگ برتر دید. 
گذشت زمان مشــخص خواهد کرد که این خارجى ها 
ارزش این همه دســت و پا زدن مدیران این باشگاه ها 
براى تأمین خواسته هایشان را داشته اند یا اینکه بهتر بود 
از فوتبالیســت هاى وطنى براى تکمیل تیم ها استفاده 

مى شد؟ 

نیجریه اى هاى تازه وارد و فوتبالیست هایى که ماندنى شدند

هفته خارجى ها
ى که ماندنى شدند نیجریه اىى

 سعید آذرى، مدیرعامل ذوب آهن به شکل عجیبى 
از پیروزى این باشــگاه در پرونده شــکایت از رضا 
شکارى مطمئن است. رضا شکارى که این فصل به 
تیم تراکتورسازى تبریز پیوسته است، دو سال پیش 

در حالى راهى تیم روســتوف روسیه 
و ســپس رابین کازان شد که به 

ادعاى مســئوالن ذوب آهن، 
این بازیکن بــا آنها قرارداد 

داشــته و بدون فســخ 
قرارداد و گرفتن 

رضایتنامه راهى روسیه شــده است. در صورتى که 
رأى نهایى به سود باشــگاه ذوب آهن اعالم شود، 
رضا شکارى با محرومیت مواجه خواهد شد و به این 
ترتیب نمى تواند تراکتور را در فصل پیش رو همراهى 
کند. در این محرومیت خطرى متوجه تراکتور نیست. 
آذرى درباره ایــن پرونده مى گویــد: «یک تیم 
کامل دو سال تمام براى پرونده رضا شکارى 
وقت صرف کرد تا این پرونده تکمیل شــود 
و در آســتانه رأى نهایى قرار بگیرد. رأیى که 
ان شاءا... به نفع ذوب آهن باشد. آخرین اقدامى 
که در این خصوص صــورت گرفت صحبت هاى 
خود من بــه تازگى بــا وکیلمان در ایتالیاســت. ما 
منتظریم تا رأى نهایى به ســود ذوب آهن صادر 
شود که در این صورت، این پیروزى در این پرونده 
پیچیده و ســنگین مى تواند آخرین هدیه من و 

همکارانم به ذوب آهن باشد.»

آذرى بى خیال نمى شود

ب به ل فصل ین این رشکارىى که ررضا تست. نئن ا رىکارى مطم ش
تیم تراکتورسازى تبریز پیوسته است، دو سال پیش 

در حالى راهى تیم روســتوف روسیه 
و ســپس رابین کازان شد که به 

ادعاى مســئوالن ذوب آهن، 
این بازیکن بــا آنها قرارداد 
داشــته و بدون فســخ

قرارداد و گرفتن

رىکارىى ررضا ش
ترتیب نمىى
کند. در اینن
آذرى درر
کاملل
وقتت
و درر
ان شاء
که در اینن
خود من بـــ
منتظریمم
شود کهه
پیچیده
همکارر

مهدى کیانى، کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان اصفهان 
تأکید کرد، این تیم براى دســتیابى بــه قهرمانى در 

نوزدهمین دوره لیگ برتر رقباى زیادى دارد.
مهدى کیانى در گفتگویى با اشاره به شرایط سپاهان 
در اردوى ترکیه گفت: اردوى ما به تازگى شروع شده و 
قرار است اینجا دو یا سه بازى دوستانه انجام دهیم. ما 
از ابتداى تیر استارت زدیم و بازیکنان تمرینات سختى 
را در دو نوبت صبح و عصر پشت  سر گذاشتند. مطمئنًا 
اردوى ترکیــه هم هماهنگى تیمــى و آمادگى بدنى 
بازیکنان را باالتر خواهد بــرد و خودمان را آماده یک 

فصل سخت مى کنیم.
وى در پاسخ به این پرســش که آیا سپاهان نسبت به 
فصل گذشته قوى تر شده است، خاطر نشان کرد: همه 
چیزمان عالى اســت. البته چند بازیکن خوب از تیم ما 
جدا شدند و چند بازیکن باکیفیت هم جذب کردیم. این 
طبیعى است که باید نسبت به فصل قبل خیلى قوى تر 
باشیم. ما فصل گذشــته نایب قهرمان شدیم و حاال 

باید براى قهرمانى بجنگیــم. قطعًا انگیزه بازیکنان و 
کادر فنى هم بسیار باالســت تا بتوانیم در فصل آینده 

قهرمان شویم.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان در پاســخ بــه اینکه 
اصلى ترین رقیب آنها براى قهرمانى چه تیمى است، 
گفت: از حاال زود است در این خصوص صحبت کنیم 
ولى تیم هایى که فصل گذشته مدعى قهرمانى بودند 
در این فصل هم مدعى هستند. ما براى قهرمانى رقباى 
زیاد داریم و باید خیلى بیشــتر از فصل گذشته تالش 

کنیم تا به هدفمان برسیم.
کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان در مورد ماندن استنلى 
کى روش در ایــن تیم تصریح کــرد: کى روش براى 
سپاهان مهره ارزشــمندى است و قبًال هم گفته بودم 
براى این بازیکن هیچ جا بهتر از ســپاهان نیست. ما 
امســال بازیکنان خوب و باکیفیتى داریم و امیدوارم 
بهترین نتایــج را بگیریم تا دل هواداران ســپاهان را 

شاد کنیم.

مهدى کیانى: همه چیز در سپاهان عالیه

3 بازیکن ســرباز فوتبال ایران این روزها شرایط سختى را 
سپرى مى کنند؛ آنها 43 روز است کارشــان رفت و آمد به 
پادگان است و حاال آینده فوتبالشان نیز در خطر قرار گرفته 

است.
دانیال اسماعیلى فر، احسان پهلوان و مهدى مهدى پور سه 
بازیکنى بودند که در نیم فصل لیــگ هفدهم از ذوب آهن 
براى گذراندن خدمت سربازى شان به صورت قرضى راهى 
تراکتور شدند و یک فصل و نیم در این تیم حضور داشتند. با 
اینکه گفته مى شــد در پایان لیگ هجدهم سربازى آنها به 
پایان رسیده و به واسطه قراردادشان با ذوب آهن باید به تیم 
اصفهانى برگردند اما یک مشکل عجیب باعث شده تا آنها به 

جاى تمرینات ذوب آهن به پادگان بروند!
بر اساس قوانین جدید نیروهاى مسلح بازیکنان سرباز باید در 
پایان دوران خدمتشان به دوران آموزشى بروند و اسماعیلى 

فر، پهلوان و مهدى پور اولین ســربازان فوتبال هستند که 
شامل این قانون شــده اند. بنا بر این آنها بعد از پایان فصل 
گذشته به جاى اینکه به اســتراحت بپردازند و خود را براى 
فصل جدید آماده کنند، سریعاً به پادگان رفتند و حاال 43 روز 
از دوران حضورشان در پادگان مى گذرد، اتفاقى که به یکى از 

عجیب ترین مسائل روز فوتبال تبدیل شده است.
این سه بازیکن در هفته هاى گذشته هر روز از ساعت 7 صبح 
به پادگان رفته اند و به غیر از روزهاى جمعه هیچ استراحتى 
نداشته اند. حتى دانیال اسماعیلى فر که به اردوى تیم ملى 
دعوت شده بود، بعد از پایان این اردو دوشنبه شب سریعًا به 

تبریز رفت تا ساعت 7 صبح سه شنبه در پادگان حضور یابد و 
حاضرى اش را اعالم کند!

در ایــن خصــوص ســعید آذرى، مدیرعامــل ذوب آهن 
تالش هاى زیادى انجام داده تا بتواند مشکل سه بازیکن خود 
را حل کند اما تا این لحظه موفق به انجام چنین کارى نشده 
است. از آنجایى که طبق اعالم مسئوالن نیروهاى مسلح به 
این سه بازیکن، 27 روز دیگر از دوران آموزشى خدمتشان 
باقى مانده، آینده فوتبالشان نیز در خطر قرار گرفته است. این 
سه بازیکن باید به ذوب آهن برگردند و این در حالى است که 
حدود دو هفته دیگر تیم اصفهانى به عنوان تنها نماینده ایران 

در دور حذفى لیگ قهرمانان باید با االتحاد عربستان دیدار 
کند، اما این سه بازیکن با شرایط موجود بعید است بتوانند در 
ترکیب تیم خود به میدان بروند. از سوى دیگر با توجه به اینکه 
سربازى آنها ادامه دارد، هنوز کارشان با تراکتور به طور کامل 
به پایان نرسیده و مشخص نیست چه آینده اى در فوتبال در 

انتظار آنها خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتى پیرامون دانیال اسماعیلى 
فر، احســان پهلوان و مهدى مهدى پور رخ مى دهد و آنها 
چگونه و در نهایت چــه زمانى کارت پایان خدمتشــان را 

دریافت مى کنند.

فوتبال این 3 نفر
 در خطر

سروش رفیعى، یکى از غیرمنتظره ترین انتخاب ها براى 
خط خوردن از فهرست بازیکنان فصل آینده پرسپولیس 
بود. بازیکن خوش اخــالق و محبوبى که بنا بود تا وارث 
شماره افسانه اى باشگاه باشد. اما روند عملکرد او در فصلى 
که گذشت و پس از بازگشت از قطر، چندان امیدوار کننده 
نبود. چه نیم فصلى که به دلیل پنجره بســته، در فوالد 
گذراند و چه نیم فصل دیگرى که در پرســپولیس بازى 
کرد، هرگز آن سروش جذاب و مسحورکننده پیش از بازى 
در قطر نشان نداد. آینده نشان خواهد داد که این بازیکن 
مؤدب و خوش اخالق، آیا به دوران اوج خود بازمى گردد 
یا خیر. اما به همین بهانه، بیایید به حضور بازیکنان ایرانى 

در لیگ هاى عربى و تأثیر این حضور نگاهى بیاندازیم. 
لیگ هاى قطر و امارات، براى بازیکنان ایرانى، 40 سال 
است که آشنا هستند. از ابراهیم قاسمپور و حسن روشن و 
على فیروزى بگیر، تا همین آخرى، کریم انصارى فرد. هر 
ادعایى را به جز کسب درآمد سرشار، اگر از هرکدامشان 
شنیدید، باور نکنید. تا پیش از رســوخ پول در مناسبات 
فوتبال ایران در اوایل دهه 70، که اساســًا فوتبالیســت 
ایرانى از محل بازى کردن درآمد خاصى نداشت، پس از 
رفتنشان به سواحل جنوبى خلیج فارس براى کسب درآمد، 
کامًال توجیه پذیر بود و ابداً حرفى از پیشرفت فوتبالى زده 
نمى شد و حتى در آن زمان به سیاق امروز، به آنها لژیونر 
هم نمى گفتند. اما از آغاز موج انتقال بازیکنان ایرانى به 

اروپا، در اواسط دهه 70، لژیونریسم، رسماً موجودیت خود 
را در فوتبال ایران اعالم کرد. از تیم سرشار از استعداد 98، 
تنى چند، پا به اروپا گذاشتند و دیگرانى که نتوانسته بودند 
با این موج همراه شوند، بیقرار خارج شدن از فوتبال ایران 
بودند تا از قافله لژیونرها جا نمانند. جز شش هفت نفر که به 
جمع تیم هاى بوندسلیگایى پیوستند، دیگران جایى بهتر 
از ترکیه، بلژیک، اتریش و یونان نیافتند. لیگ هایى که نه 
تنها به باال رفتن سطح فوتبالشان کمک نکرد، بلکه آنها را 

از فرم ایده آلى که در ایران داشتند هم دور کرد. 
براى دسته سومى که به لیگ هاى درجه دوى اروپایى هم 
راهى نیافته بودند، دم دست ترین و آسان ترین هدف براى 
لژیونر شدن، قطر و امارات بود. از میان خیل بازیکنانى که 
در دو دهه اخیر، به لیگ هاى عربى رفتند و بازگشــتند، 
شاید تنها على کریمى و فرهاد مجیدى بودند که توانستند 
علیرغم سال هاى طوالنى حضور در امارات، فرم خوب 
فوتبالى شــان را حفظ کنند و تا پایان حرفه شان در اوج 
بمانند. بقیه، چه بازگشــتگان از اروپا و چه گریزندگان از 
ایران، نه تنها در بازگشت به لیگ ایران، از شرایط آرمانى 
به دور بودند، بلکه اکثرشان دیگر هرگز، به شرایط پیش 

از کوچ، بازنگشتند. 
درآمد ارزى باال با فاصله معنى دار از سطح پرداخت هاى 
ایران، شوق تجربه بازى در یک کشور خارجى، بیشتر دیده 
شدن و به چشم آمدن، شرایط متفاوت زندگى شخصى و... 
شاید عمده دالیل آن کوچ ها بود و هنوز هست. اما تردید 

دارم هیچکدام از بازیکنان ایرانى، براى رشــد فوتبالى و 
ارتقاى سطح کیفى و فنى، دســت به چنین اقدامى زده 
باشد. سیاهه افول کنندگان بازگشــته از قطر و امارات، 
طوالنى است. از جواد کاظمیان و مهرزاد معدنچى بگیر 
تا محمدرضا خلعتبرى و محمــد نورى، تا همین آخرى، 
سروش رفیعى. کســى که به وضوح گفت براى کسب 
درآمد بیشــتر به قطر مى رود، اما به همان وضوح، وقتى 

بازگشت، سایه اى بود از سروش سابق.  
این البته، کامًال یک انتخاب شــخصى 

اســت و منطقًا، چنین تصمیمى، به 
هیچکــس ارتباطى نــدارد. اما 

نمى تــوان از اثــرات مخرب 
چنین کنش هایى بر فوتبال 
ایــران چشــم پوشــید. 
توســعه نامتوازن فوتبال 
باشگاهى در ایران، درکنار 
سوءمدیریت ها و شلختگى 

اقتصادى و فنــى فوتبال 
داخلــى، بســترى را فراهم 

مى کند، تا فوتبالیست 
مســتعد 

ایرانى، یا در جریان مخرب داخلى غرق شــده و جزیى از 
آن بشود، یا براى جانماندن از قافله گمراه داخلى، تن به 
مهاجرتى بدهد که علیرغم درآمد چشمگیر، عمر بازدهى 
فنى او را، بــه نحو قابل تأملى کوتاه کنــد. طبیعتاً چنین 
ناسپاسى در حق اســتعدادهاى داخلى، ضربه اصلى را به 
تیم ملى خواهد زد. هرچند در سالیان اخیر، تفکر حاکم بر 
تیم ملى، مشوق خارج شدن استعدادهاى داخلى به مقصد 

هرجایى جز ایران بود. 
شیوه برخورد با اســتعدادهاى فوتبال براى رشــد و ارتقا، 
جزیى از فرهنــگ فوتبال اســت. در روزگارى که 
ژاپن، با توســعه دیپلماسى ورزشــى و مدیریت 
و فرهنــگ صحیــح، ســتارگان نونهالش 
را به الماســیا مى فرســتد تا بزرگان آینده و 
چهره هاى الهام  بخش پیــش روى فوتبال 
باشند، طبیعتًا دیدن بهترین نام هاى فوتبال 
ایــران در ردیف تیم هــاى عربــى، یا حتى

 لیگ هاى درجــه 2 و 3 اروپایــى چندان جذاب 
نیست. امثال سروش رفیعى ها، در اوج هنرمندى و 
انگیزه، به سرزمین هایى مى روند که کمکى به رشد 
انگیزه و توانشان نمى کند. و در بازگشت، مجبورند 
براى رسیدن دوباره، به قله هایى که پیش 
تر فتح کرده بودند، دچار 
زحمــت مضاعف 

شوند.

براى پول به قطر رفتى، حاال تاوانش را پس بده

هایهایى کهىکه نهنه
 ببللکهآنها را 

.
رروپایى هم 
 ههدف براى 
ییکنانى که 
زگگشــتند، 
هه توانستند 
خوب   ففرم
اوج شاان در

یزیزندگان از 
ییط آرمانى 
ررایط پیش 

ااختهاى 
 بییشتر دیده 
شخخصى و... 
ت. اما تردید 

وقتىقتى به قطرقطر مىمىرود،رود، امااما بهبههمانهمان وضووضوح، وح، بیشــتشــتر بهر درآمدرآمد بید
بازگشت، سایه اى بود از سروش سابق.  
این البته، کامًال یک انتخاب شــخصى

اســت و منطقًا، چنین تصمیمى، به 
هیچکــس ارتباطى نــدارد. اما 

نمى تــوان از اثــرات مخرب 
چنین کنش هایى بر فوتبال
ایــران چشــم پوشــید. 
توســعه نامتوازن فوتبال 
باشگاهى در ایران، درکنار

سوءمدیریت ها و شلختگى 
اقتصادى و فنــى فوتبال 

داخلــى، بســترى را فراهم 
مى کند، تا فوتبالیست 

مســتعد 

تیمتیمملى،ملى، مشومشوق خاقخارج شرجشدن ادناستعدستعدادهاادهاى داىداخخ
هرجایى جز ایران بود.

شیوه برخورد با اســتعدادهاى فوتبال براىر ر
فرهنــگ فوتبال اســت. درر جزیى از
ژاپن، با توســعه دیپلماسى ورزشـــ
و فرهنــگ صحیــح، ســتارگگ
را به الماســیا مى فرســتد تا بزز
چهره هاى الهام  بخش پیــشش
باشند، طبیعتًا دیدن بهترین نامم
ایــراندر ردیفتیمهــاى عرب
3 و3اروپایــىچ 2 لیگ هاى درجــه 2
نیست. امثال سروش رفیعى ها، در اوجج
انگیزه، به سرزمین هایى مى روند که ککم
انگیزه و توانشان نمى کند. و در بازگشش
براى رسیدن دوباره، به قله هه
تر فتح کردهه
زحمــ
شش

پاتوسى در نیم فصل لیگ هجدهم و با قراردادى قرضى 
که بند بازخرید داشت به اســتقالل پیوست و عملکرد 
درخشان او باعث شــد تا مدیران اســتقالل در پایان 
فصل به دنبال تمدید قرارداد این بازیکن باشــند اما در 
این میان یک بند خرید 350 هــزار دالرى باعث بروز 

مشکالتى شد.
اســتقاللى ها که این بازیکن را قــرض گرفته بودند، 
تصمیم داشتند با پرداخت رقمى کمتر از 350 هزار دالر 
توافق شــده او را جذب کنند اما حضور تیم بن یاس و 

تجربه همکارى شفر و پاتوسى باعث 
شد تا استقالل در این روند بازنده 

شود و ستاره خود را از دست داد.
عدم توانایى اســتقالل و البته 

دیگر باشگاه هاى ایران 
در پرداخــت بندهاى 

اینچنین و البته مبلغ 
رضایتنامه یک 

بـــازیکن 

توانمند با توجه به اقتصاد ضعیف فوتبال باشگاهى ایران 
موضوعى اســت که پیش بینى آن براى سال آینده نیز 
کار سختى نیست اما این روزها گزینه هایى به استقالل 
نزدیک مى شوند که به نظر مى رسد بوى تکرار وضعیت 

سال گذشته پاتوسى را مى دهند.
استقاللى ها اگر براى پر کردن جاى خالى پاتوسى به 
دنبال بازیکنى قرضى با بند بازخرید بروند، تقریباً اشتباه 
فصل گذشته خود را به صورت کامل تکرار کردند زیرا باز 
هم درخشش در لیگ ایران با توجه به تمرکز تیم هاى 
حاضر در منطقه و توان مالى باالتر آنها باعث مى شود تا 
استقالل دوباره تبدیل به سکوى پرتاب بازیکنان شود 
و آبى ها باز هم در شــروع فصل آینده با تکرار یک 

تراژدى همراه باشند.
همین موضوع شاید باعث مى شود تا لزوم توجه 
به این موضوع بیش از گذشــته مورد توجه قرار 
گیرد که با توجه به شرایط استقالل، خرید یک 
بازیکن قطعى براى آبى ها به مراتب بهتر 
از قرض گرفتن از باشگاه دیگر 
است و داشتن یک نگاه 
بلند مــى تواند به 
براى  استقالل 
فــرار از تکرار 
این اشــتباه 

کمک کند.

بازیکن قرضى فقط روى اعصابتان راه مى رود

روز رى ر ز ر ن ن
مشکالتى شد.

اســتقاللى ها که این بازیکن را قــرض گرفته بودند، 
350 هزار دالر  پرداخت رقمىکمتر از 0تصمیم داشتند با
توافق شــده او را جذب کنند اما حضور تیم بن یاس و 

تجربه همکارى شفر و پاتوسى باعث 
شد تا استقالل در این روند بازنده 

شود و ستاره خود را از دست داد.
عدم توانایى اســتقالل و البته

دیگر باشگاه هاى ایران
پرداخــت بندهاى در
اینچنین و البته مبلغ

رضایتنامه یک 
بـــازیکن

ى و پ ى ى ن ر ىپر ر ر ىى
دنبال بازیکنى قرضى با بند بازخرید بروند، تقریباً اشش
فصل گذشته خود را به صورت کامل تکرار کردند زییر
تیم هه هم درخشش در لیگ ایران با توجه به تمرکز
حاضر در منطقه و توان مالى باالتر آنها باعث مى ششو
استقالل دوباره تبدیل به سکوى پرتاب بازیکنانش
و آبى ها باز هم در شــروع فصل آینده با تکرارر

تراژدى همراه باشند.
همین موضوع شاید باعث مى شود تا لزوم تتو
به این موضوع بیش از گذشــته مورد توجهه
خرید استقالل، گیرد که با توجه به شرایط
بازیکن قطعى براى آبى ها به مراتبب
از قرض گرفتن از باشگاهد د
است و داشتن یکن
بلند مــى توانند
ببرر استقالل 
فــرار از تکتک
این اشـــ
کمککک

مرضیه غفاریان

علیرضا مؤیدى فر

احمد خلیلى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000294 مورخ 98/04/03 خانم سمانه 
حضرتى به شماره شناسنامه 321 کدملى 1286096367 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 16/14 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 4058- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز  گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/30 م الف: 517701 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /4/215
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000279 مورخ 98/04/01 آقاى مهدى 
نقشین به شــماره شناســنامه 42305 کدملى 1281520012 صادره از اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 216/07 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1001 و 1002- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
مقدار شانزده ســهم و پنجاه و دو هفتاد و هفتم از 72 سهم ششــدانگ طبق سند شماره 
23- 72/03/67470 دفترخانه 9 اصفهان مالکیت خریدارى و سهم االرث نامبرده احراز 
گردیده است.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/15 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/4/30 م الف: 520170 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/217
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000274 مورخ 98/04/01 آقاى عباس 
پهلوان صادق به شماره شناســنامه 28 کدملى 1290027439 صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237 مترمربع مفروزى 

از پالك شــماره 2845- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. 

ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000275 مورخ 98/04/01 خانم زهرا نایب 
عبدالرحیم به شماره شناســنامه 27881 کدملى 1280276932 صادره از اصفهان فرزند 
على نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 2845- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 4/30 /1398 م الف: 519048 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /4/219
مزایده اموال غیرمنقول

شــماره نامه: 1398009000505141 شــماره پرونده: 9609980350900726 شماره 
بایگانى پرونده: 970741 اجراى احکام حقوقى شــعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص پرونده اجرائى کالسه 970741 ج/3 له 1- ثریا 2- سید جوا 3- سید 
رحیم 4- سهیال 5- سید کمال شهرت همگى اصفا و علیه 1- مرضیه اصفا 2- سید کریم 
اصفا مبنى بر تقسیم ماترك مبنى بر فروش پالك ثبتى 679 فرعى از 15190 اصلى بخش 
5 اصفهان در تاریخ 98/5/28 ساعت 9,30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش ششدانگ ملکى به پالك ثبتى 
شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملک مرحوم 
جمال اصفا و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع د ولت ضبط خواهد 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 15190/679 بخش 
5 اصفهان به نشانى خیابان جى کوچه شماره 15 (فردوس) نبش بن بست ساالر که شامل 
یک باب منزل مسکونى به مساحت عرصه حدود 300 مترمربع و اعیانى 150 مترمربع با 
قدمت باالى 60 سال میباشد. بنا در یک طبقه و با سقف تیر و چوب و دیوارهاى خشتى و 
پوشش کاهگلى احداث شده است و حدود 50 متر عقب نشینى به دلیل تعریض گذر شمالى 
و غربى دارد بر اساس مشخصات اشاره شــده در باال و با در نظر گرفتن تمام موارد شامل 
قدمت بنا، موقعیت و سایر موارد ارزیابى پالك ثبتى اشاره شده به میزان 12/500/000/000 
ریال (معادل یک میلیارد دویست و پنجاه میلیون تومان) برآورد مى گردد. م الف: 497458 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/4/167
 حصروراثت 

خدا مراد اسدى داراى شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به کالسه 571/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صنم اسدى 
بشناسنامه 82 در تاریخ 1332 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. خدا مراد اسدى ش ش 84 ، 2. لطفعلى اسدى ش ش 86 
، 3. فاطمه جهانبخش چهاربرى  ش ش 41 ، 4. خانم بى بى اســدى ش ش 62 ، 5. على 
مراد اسدى ش ش 83 6. لطفعلى اســدى ش ش 86 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 534789/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/358
 اخطار اجرایى 

شماره 1115/97 به موجب راى شــماره 23/98 تاریخ98/1/25 حوزه 6 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- زینب شجاع 2- 
حسین قورى به نشانى 1- مجهول المکان 2- ویالشهر مجتمع کبیرزاده ك شهید عیدى 
پ 8 محکوم است به خانم زینب شجاع به انتقال سند خودروى پیکان به شماره انتظامى 

ایران 78-984 ى 23و حســین قورى به پرداخت مبلغ نهصد و هشــتاد هزار ریال  بابت 
هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: محمد حبیب الهى با وکالت 
امین سبحانى نام پدر : احمد  به نشانى: نجف آباد خ 17 شهریور نبش تقاطع 22 بهمن دفتر 
وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا 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 اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید534818/م 

الف-شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 4/359
 فقدان سند مالکیت

خانم پرى چهره موسى عرب نجف آبادى فرزند عباسعلى باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو-پنجم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از 15 اصلى  واقع در قطعه نه نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که دردفتر امالك الکترونیکى به شماره  139620302030005929 
بنام پرى چهره موســى عرب نجف آبادى (نامبرده ) ثبت و ســند بشماره چاپى964508 
سرى د/94 صادر و تســلیم گردیده سپس به موجب ســند انتقال اجرائى 178767 مورخ 
1396/06/23 دفترخانه 23 نجف آباد تمامت چهارصد و شــصت و سه – بیست و چهار 
هزارم دانگ مشاع از شش دانگ به فتح اله حاجى عرب انتقال و باقیمانده سهام پرى چهره 
موسى عرب نه هزار و یکصد و سى و هفت – بیســت و چهار هزارم دانگ مشاع از شش 
دانگ مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/04/30، 536716/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 4/360
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030003746     چون ورثه حســینعلى نمازیان نجف آبادى  فرزند 
قربانعلى بموجب درخواست وارده به شماره 2645 مورخ 1398/02/10 و  باستناد دویکبرگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
دو حبه و چهار-بیست و پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ  پالك ثبتى 200 
واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 437 دفتر 231 امالك 
ذیل ثبت 51558 بنام نامبرده ثبت و سندمالکیت بشماره سریال 632220 صادر و تسلیم 
گردیده و طى ســند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال  و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1398/04/30، 
524545/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/  4/361
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 13988562030003746چون ورثه حسینعلى نمازیان نجف آبادى  فرزند قربانعلى 
بموجب در خواست وارده به شــماره 2646-مورخ1398/02/10و باســتناد دو یکبرگ 

استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
دو حبه و چهار- بیست و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 184  در 
قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه درصفحه 38 دفتر 232 امالك ذیل ثبت 
51606 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشــماره سریال 632229 صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال ومعامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جایجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1398/04/30، 
524577/م الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/ 4/362
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007001517 – تاریخ 1398/04/24 – خانم پروانه رهنما 
فالورجانى فرزند محمود  به  اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده مدعى است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به پالك ثبتى 690 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 
995070 که در دفتر امالك الکترونیکى 139520302007006941 به نام نامبردگان  ثبت 
و سپس مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/

الف 533070- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان / 4/363 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان ماه نساء پارسه  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال خط تلفن ثابت  به 
طرفیت خوانده آقاى عبدالرزاق ابومحســن پور به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
155 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12/ 6/ 98 ساعت 30 / 4عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 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 شد . 535365 /م الف 

مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  4/364 
مزایده

اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالســه 269/95 اجرایى موضوع فروش ماشین آالت با مشخصات 
1- گیوتین m 2/5 برقى ساخت تهران تکنو 2-یک دستگاه خم دستى برقى 2/5 مترى 
ساخت تهران تکنو با قدرت موتور گیربکس 2 اسب بخارى 3- یک دستگاه نقطه جوش 
با مارك s-t-1200 به آدرس علویجه شهرك صنعتى نبش فرعى هشتم کارگاه دهقانى 
به میزان مبلغ 92080000 ریال ، جلسه مزایده اى در تاریخ 1398/5/27 ساعت 9 در دفتر 
اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که 
طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه 
تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى آنست که 
ده درصد مبلــغ ارزیابــى را نقدا به همراه داشــته باشــد و باالترین قیمت را پیشــنهاد 
نماید توضیحــات کلیه هزینه هاى جانبــى مربوط به مزایده به عهــده برنده مزایده مى 
باشد516517/م الف امین مامایى - مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه 

مهردشت/ 4/207

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى نجف آباد گفت: 
در ماه هاى اخیر در دو کارخانه کاشــى شهرستان که در 
ســال هاى اخیر و بعد از واگذارى به بخش خصوصى با 
مشکالت جدى مواجه شده و تا مرز ورشکستگى کامل 
پیش رفته بود، عالوه بر حفظ اشتغال موجود بیش از 180 

فرصت اشتغال جدید ایجاد شد.
محمد مغزى با بیان این مطلب، اظهــار کرد: مدیریت 
جدید ایــن دو مجموعه در چند ماه اخیــر براى 70 نفر 
در یکى از کارخانه هــا و براى 110 نفــر در واحد دیگر 
اشتغالزایى کرده  و ظرفیت اشتغال کارخانه هاى مذکور 
را به بیش از 600 نفر رســانده اند. وى اضافه کرد: حجم 

بدهکارى ها و معوقــات حقوق و مزایاى پرســنل این 
کارخانه هــا در دوران مدیریت قبلى بــه حدى افزایش 
پیدا کرده بود که بســیارى از طلبکاران شروع به اجراى 
احکام کرده و حتى بعضى از خطــوط تولید مجموعه را 

مالک شدند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى نجف آباد با بیان 
اینکه ظرفیت تولید یکى از این کارخانه ها در حال حاضر 
250 هزار مترمربع کاشــى در ماه اســت، ادامه داد: در 
ماه هاى آینده روند تعمیرات کلى بخش هایى از کارخانه 
تکمیل مى شــود و تولید به مرز 500 هزار مترمربع و تا 

پایان سال نیز  به 900 هزار مترمربع خواهد رسید.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز شهرستان 
اصفهان گفت: کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش 
قیمت گوشت قرمز رکود و کسادى بازار را به دنبال دارد 
و با وجود این به دلیل عدم صرفــه اقتصادى مجبور به 

افزایش قیمت آن هستیم.
اصغر پورباطنى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص وضعیت 
تأمین دام  سنگین و سبک در اصفهان، گفت: طى چند روز 
گذشته قیمت دام سبک افزایش یافته است اما نرخ دام 
سنگین با کاهش روبه رو است. در حال حاضر هر کیلو 
دام زنده کیلویى 35 تا 47 هزار تومان اســت که پس از 
ذبح قیمت آن افزایش مى یابد. وى همچنین یادآور شد: 

دام سبک مورد نیاز از تبریز، کردستان، شیراز، خرم آباد و 
استان هاى همجوار وارد استان اصفهان مى شود.

پورباطنى بــا تأکید بر اهمیت کیفیت و قیمت گوشــت 
قرمز تصریح کرد: گوشت هاى وارداتى پس از سرمایه 
گذارى توســط عده اى به تهران مى آید و سپس فرایند 
قیمت گذارى انجام مى شود. اما اعضاى ما از لحاظ قیمت 
و کیفیت از گوشت هاى وارداتى استقبال نمى کنند، زیرا 
کیفیت آن با کیفیت گوشــت درجه 2 و 3 داخل کشور 
تفاوتى ندارد. وى افزود: به طور معمول گوشــت هاى 
وارداتى از قرقیزســتان، روســیه و رومانى وارد کشور 

مى شوند.

نجات 2 کارخانه از 
ورشکستگى کامل

گوشت گوسفند 
گران تر مى شود

دفن 460 شهید گمنام در اصفهان
سردار مجتبى شیروانیان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه در 
سطح اسـتان تاکنون 460 شـهید گمنام در 160 نقطه 
تدفین شده اند گفت: 160 دانشگاه و مرکز آموزش عالى 
دروسى با موضوع آشنایى با علوم و معارف دفاع مقدس 

را ارائه مى کنند.

تخریب 111 ویال
با حکم قضایـى 111 ویالى غیرمجـاز در منطقه براآن 
شمالى تخریب شـد. مدیر جهاد کشـاورزى شهرستان 
اصفهان با اشاره به اینکه با اجراى احکام قضایى در سه 
مجتمع ویالیى منطقه براآن شمالى شهرستان اصفهان 
22 هزارمترمربع ویالى ساخته شده تخریب و از ساخت 
111 واحد ویـالى دیگر ممانعت شـد. صادقى گفت: از 
تغییرکاربرى 117 هزار متر مربع اراضى کشـاورزى هم 

جلوگیرى شد.

اختالف دمابه 33 درجه رسید
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفـت: اختالف دماى گرم تریـن و خنک ترین 
نقاط این اسـتان در 24 سـاعت منتهى به شـنبه به 33 
درجه سانتیگراد رسید. حجت ا... على عسگریان افزود: 
کاشان، آران و بیدگل و بادرود با حداکثر دماى هواى 45 
درجه سانتیگراد گرم ترین و بوئین و میاندشت با 12 درجه 

سانتیگراد خنک ترین نقطه استان اصفهان بودند.

خبر

رئیس اداره امــور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان از 307 هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان 
خبر داد و گفت: در این اســتان از سال 49 به طور رسمى 
کار بیابان زدایى شروع و تا به امروز حدود 307 هزار هکتار 
جنگل دست کاشت در هشت شهرستان توزیع شده است.

حســینعلى نریمانى در گفتگو با «تسنیم» با اشاره به سه 
میلیون و 200 هزار هکتار بیابان در استان اصفهان اظهار 
کرد: دو میلیــون و 200 هکتــار از بیابان هاى اصفهان 
رخساره هاى بیابانى کویرى و اراضى رسى نمکى است و 
یک میلیون هکتار آن را تپه هاى ماسه اى و شنى به خود 

اختصاص داده است.
وى افزود: از مجموع سه میلیون و 200 هزار هکتار بیابان 
در اصفهان یک میلیون و 92 هــزار هکتار کانون بحران 
فرسایش بادى است که در صورت فعال شدن طوفان و 
گرد و غبار، به منابع زیســتى و اقتصادى اطراف خودش 

خسارت فراوانى وارد مى کند.
رئیس اداره امــور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در این استان از سال 1349 به طور 
رسمى کار بیابان زدایى شروع شده است، گفت: تا به امروز 
حدود 307 هزار هکتار جنگل دســت کاشــت در هشت 
شهرستان توزیع شده که شامل گونه هاى طاق، قره باغ، 

آترى پلکس و شورگز است.
وى تصریح کرد: این گونه ها با دو سال آبیارى مداوم دیگر 
نیازى به آبیارى ندارند و این گیاهان دو ریشه عمودى و 
افقى دارند که ریشه عمودى از آب هاى زیرزمینى و ریشه 

افقى از نزوالت جوى تغذیه مى کنند.
نریمانى ادامه داد: اســتان اصفهان از لحاظ جنگل هاى 
دست کاشــت، رتبه نخست را در کشــور دارد و در حال 
حاضر بیشترین همت و تالش ما در حفاظت از جنگل هاى 
دست کاشت اســت، این جنگل ها به صورت کمربند از 
شهرستان کاشان شروع و تا شهرســتان خور و بیابانک 
ادامه دارد و سبب شده منابع زیستى و اقتصادى پیرامون 

آن تثبیت شود.
وى با اشاره به منشــأ و هجوم ریزگردها در یک ماه اخیر 
اظهار کرد : منشــأ ریزگردها محلى یا  عمومى هســتند، 
ریزگردهایى کــه تابع بادهاى محلى هســتند در اوقات 
گرم سال فعال مى شوند که مختص مناطق بیابانى است 
و گرد و غبار محلى ایجاد مى کند، ولى بادهاى عمومى که 
از خارج کشور وارد مى شوند اثر بیشترى باقى مى گذارند، 
هجوم ریزگردهاى استان اصفهان از سمنان اتفاق افتاد و 
باد از جهتى وارد منطقه منشأ شد و رسوب را  برداشت و به 

صورت ریزگرد به استان هاى دیگر انتقال داد.
رئیس اداره امــور بیابان اداره کل منابع طبیعى اســتان 
اصفهان افزود: در اداره کل منابع طبیعى استان اصفهان، 
براى کنترل بادهاى محلى اقداماتى انجام شده ولى کنترل 
بادهاى عمومى در اختیار یک استان نیست چرا که حرکت 
ریزگرد داراى سه مرحله برداشت، حمل و رسوب است، 
اگر بتوانیم در هر مرحله برداشت هر مکان، ریزگردها را 
کنترل کنیم به جاهاى دیگر انتقال نمى یابد ولى اگر کنترل 
نشود قاعدتاً ارتفاع گرفته و صدها کیلومتر حرکت مى کند.

به رغم مبارزه با کانون هاى بحران فرسایش بادى در استان؛

یک سوم بیابان هاى اصفهان تهدیدزا هستند
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ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان محمد باقر قیطاسى دادخواستى مبنى بر مطالبه  به طرفیت خوانده آقاى 
ناصرسبزوارى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 139 ش 2 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 3 / 6 / 98 ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 534147 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر / 4/365  
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007003443 مورخ 97/12/05 سلطنت سدهى فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187,20 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک رسمى 

علیرضا رستگارى فرزند رضا مى باشد 
2 - راى شــماره 139860302007004180 مورخ 98/03/25 کبرى جمالى قهدریجانى 
فرزند امیر قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على آقا 
3 - راى شماره 139860302007004136 مورخ 98/03/22اقاى صفر شاه سنائى گنیرانى 
فرزند رحیم  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,85 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
356 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت فالورجان که مالک اصلى شخص 

متقاضى مى باشد  
4 - راى شماره 139860302007004143 مورخ 98/03/22 خانم بتول شجاع فالورجانى 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام  به مســاحت 86,43 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره683 فرعى از  15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رهنما فرزند علینقى
5 - راى شــماره 139860302007004138مــورخ 1398/03/22 علــى اصغر کیانى 
فالورجانى  فرزند  رمضان نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 193,43 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدااله کیانى فالورجانى مى باشد
6 - راى شــماره 139860302007004173 مــورخ 98/03/25 خانم محترم شــفیعى 
فالورجانى فرزند غالمحسین در ششــدانگ از یکباب خانه  به مساحت 167,42 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 961فرعى از  15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که 

مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد
7 – راى شماره 139860302007004137مورخ 98/03/22 رضا قلى دهقان فالورجانى 
فرزند حسن  در ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 89,68 مترمربع  
قســمتى از پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسن احمدى فرزند قاسمعلى 
8 - راى شــما 139860302007004152مورخ 3/23 /98 محسن توکلى گارماسه فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152,80 مترمربع قسمتى  پالك شماره 
149 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمود کال نتر معتمدى
9 - راى شماره 139860302007004175 مورخ 98/03/25 زهراکیانى فالورجانى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,15 مترمربع پالك 15 اصلى واقع 
در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مظاهررهنما.

10 - راى شــماره 139860302007003284ورخ 98/01/24 عباس شفیعى دارافشانى 
فرزنداسماعیل نســبت به ششــدانگ یکباب بهاربند به مســاحت 110,74 مترمربع536 
اصلى  واقع در دارافشــان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عبدالحسین شفیعى دارافشانى
11 - راى شــماره 139860302007004142 مورخ 98/03/22 محســن شفیعى  فرزند 
قدرت اهللا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 166,81 مترمربع پالك 

شماره8فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 
شده از مالک رسمى عباس یزدى فرزند شیرعلى

12 - راى شــماره 139860302007004178 مورخ 98/03/25 زهرااســدى اجگردى  
فرزندغالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت    150,69مترمربع قسمتى از 
پالك 32اصلى واقع در اغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

لطف اهللا راستى فرزند محمدحسن.
13 - راى شماره 139860302007003445  مورخ 98/02/03 محسن فالحیان  کلیشادى  
فرزندحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 623,26مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع درسهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

براتعلى نوروزى فرزندکریم
14 - راى شماره 139860302007004151 مورخ 98/03/23 اعظم زارع الرگانى  فرزند 
قاسمعلى نسبت ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 164,77 مترمربع پالك شماره 
449اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى 

حسن اسماعیلى الرگانى فرزندغالمرضا.
15 - راى شماره 139860302007004150 مورخ 98/03/23 محمدشفیعى فالورجانى 
فرزندابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 295,73 مترمربع پالك شماره 
فرعى  از 14اصلى واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک 

رسمى ابراهیم شفیعى فرزندعلى محمد
16 - راى شماره 139860302007004328 مورخ 98/04/02 علیرضارحمانى فرزندعباس 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 170,67 مترمربع پالك شماره 672فرعى 
از53اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده ازمالک رسمى 

سیدحسین نکوئى.
17 - راى شماره 139860302004056 مورخ 98/03/13 افسانه کشاورز فرزند نعمت اهللا 
نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 219,60مترمربع پالك شماره 17فرعى از667 
اصلى واقع دربلوارشــفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اهللا هدایت فرزندسراج
18 - راى  شــماره 139860302007004165  مورخ 98/03/25 سردارعباسى تشنیزى  
فرزندبهرام نسبت به 40سهم مشاع از 160سهم ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 160 
مترمربع پالك شــماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى خود شخص متقاضى است

19 - راى شــماره 139860302007004163 مــورخ 98/03/25 مرتضى باقرى طادى 
فرزندیداهللا نسبت به 40سهم مشاع از160سهم ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 160 
مترمربع پالك شــماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى خودشخص متقاضى است
20 - راى شماره 139860302007004166 مورخ 98/03/25 مصطفى اسماعیلى شاهزاده 
على اکبرى فرزندرحمت اهللا نسبت به 40سهم  مشاع  از160سهم ششدانگ یکباب  خانه به 
مساحت 160مترمربع  فرعى2707  واصلى 667 واقع در بلوارشفق   بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک  رسمى خود متقاضى است   
21 - راى شــماره 139860302007004167 مورخ 98/03/25 سحرسعیدى  والشانى 
فرزندعنایت اله نسبت به 20سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 
مترمربع پالك شــماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى  خود متقاضى است
22 - راى شماره 139860302007004168 مورخ 98/03/25 ولى اله دهقان فرزندرحمت 
اله نسبت به 20سهم مشاع از160 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
پالك شماره 2707فرعى از667 اصلى واقع در بلوارشــفق  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک 

رسمى  خود متقاضى است
23 - راى شماره 139860302007003874 مورخ 98/03/01 بهمن رضایى فرزند امراله 
نسبت به ششدانگ یکباب مرغدارى  به مســاحت 7287/09مترمربع پالك شماره فرعى 
از496اصلى واقع در جوچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 

رسمى امراله رضایى
24-راى شــماره 139860302007004560 مــورخ 98/04/18 بتــول جهانبخــش 
فرزندحیدرعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 18,2مترمربع پالك شماره 
356فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خودمتقاضى 

است.
25-راى شماره 139860302007004141 مورخ 98/03/22 ابراهیم نصرى نصرآبادى 
فرزندرضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 103,43مترمربع پالك شماره 
287فرعى ازیک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خودمتقاضى 
است. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  یکشنبه  مـورخ 30 / 04 /1398تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز   دوشنبه مورخ   1398/05/14م الف: 538090 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك  شهرستان فالورجان/4/366

همواره از رژیم هاى کم کربوهیدرات به عنوان روشى سریع 
براى کاهش وزن یاد مى شود و باورهاى زیادى در مورد آن 
وجود دارد، که برخى از آنها درست نیستند. در ادامه با باورهاى 
غلط در مورد رژیم کربوهیدرات آشنا مى شویم.  رژیم هاى 
حاوى کربوهیدرات هاى پایین، بسیار قوى و مؤثر هستند. آنها 
ممکن است به کاهش بسیارى از بیمارى هاى جدى از جمله 
چاقى، دیابت نوع 2 و سندروم متابولیک کمک کنند. با این 
حال افسانه هایى در مورد رژیم هاى داراى کربوهیدرات هاى 
پایین وجود دارد که بسیارى از آنها پایه علمى ندارند و در این 

مطلب تعدادى از آنها را بیان مى کنیم.

رژیم هاى حاوى کربوهیدرات هاى پایین 
براى تمام افراد مفید هستند

مطالعات گســترده نشــان مى دهند که رژیــم هاى کم 
کربوهیدرات باعث از دست دادن وزن و افزایش فاکتورهاى 
خطر ابتال به بیمارى ها مى شوند که بیانگر مناسب نبودن 
آن براى همه افراد است. بعضى از افراد ممکن است احساس 
ناخوشى داشــته باشــند و بعضى دیگر به نتیجه اى که 
مى خواهند نرســند. به طــور قابل توجه، ورزشــکاران و 
افرادى که از لحاظ جســمانى فعالیت بیشــترى دارند به 

کربوهیدرات هاى بیشترى نیاز دارند.

کربوهیدرات ها به طــور ذاتى چاق کننده 
هستند 

مصرف زیاد قند و کربوهیدرات ها مى توانند به سالمت شما 
ضربه مى زنند. با این حال کربوهیدرات ها زمانى شما را چاق 
مى کنند که فراورى شــوند و همراه با غذاهایى که ممکن 
است در مصرف آنها افراط شود، به کار روند. به عنوان مثال 
سیب زمینى پخته شده شــامل مقدار زیادى فیبر است که 
سبب ایجاد حس سیرى در شما مى شود اما از طرفى سیب 
زمینى سرخ شــده در روغن که با نمک پوشیده شده باشد، 
رژیم کربوهیدرات پایین بسیار چاق کننده و اعتیاد آور است.

هویج، میوه ها و سیب زمینى ها به دلیل وجود 
کربوهیدرات ناسالم هستند

از نظر افرادى کــه از رژیم غذایى بــا کربوهیدرات پایین 
استفاده مى کنند، بسیارى از غذاهاى سنتى مانند انواع سیب 

زمینى ها، میــوه ها و هویج به دلیل وجــود کربوهیدرات، 
ناسالم و منفور هســتند. کم کردن میزان اســتفاده از این 
مواد در رژیم هاى کــم کربوهیدرات ضرورى اســت اما 
این به این معنى نیست که این غذاها ناسالم و مشکل دار 

هستند.

رژیم هاى غذایى کــم کربوهیدرات باید 
همیشه کتوژنیک باشند

رژیم هاى غذایــى کتوژنیک یک نوع رژیــم غذایى کم 
کربوهیدرات است که در آن کمتر از 50 گرم کربوهیدرات 
و مقادیر زیاد چربى (در حدود 60 تــا 85 درصد کالرى) در 
روز مصرف مى شود. رژیم غذایى کتوژنیک مى تواند براى 
افرادى که مبتال به بیمارى هاى دیابت، سندروم متابولیک 
صرع و یا چاقى هستند، بســیار مفید باشد. با این حال این 
روش تنها نوع رژیم غذایى کم کربوهیدرات نیســت و در 
محدوده رژیم هاى کتوژنیک شــما مى توانید چند قطعه 
میوه و حتى مقدار کمى از مواد غذایى نشاســته دار مانند 
سیب زمینى را مصرف کنید. اگرچه رژیم کم کربوهیدرات 
کتوژنیک ممکن اســت براى کاهش وزن سریع و از بین 
رفتن نشانه هاى بیمارى مؤثر باشد اما براى همه اینگونه

 نیست.

تمام کربوهیدرات ها تبدیل به قند مى شوند 
این ادعا که تمام کربوهیدرات ها در دستگاه گوارش شکسته 
و به قند تبدیل مى شوند تا حدى درســت و گمراه کننده 
است. کلمه قند به قندهاى ســاده مانند گلوکز، فروکتوز و 
گاالکتوز گفته مى شــود. قندى که در آشپزخانه استفاده 
مى شود ساکاروز است و شامل یک مولکول گلوکز متصل 
شده به فروکتوز است. نشاسته که در حبوبات و سیب زمینى 
یافت مى شود، یک زنجیره طوالنى از مولکول هاى گلوکز 
است. آنزیم هاى گوارشــى، نشاسته را شکسته و به گلوکز 

تبدیل و جذاب مى کنند. 
در حالى که قندهاى ســاده به راحتى ســطح قند خون را 
باال مى برند، نشاسته ها و ســایر کربوهیدرات هاى یافت 
شــونده در غذاها عالقه اى به باالبردن ســطح قند خون 

ندارند.

رژیم غذایى کم کربوهیدرات باعث چاقى 
نمى شوند

 بعضى از مردم باور دارند که اضافه وزن در رژیم غذایى کم 
کربوهیدرات امکانپذیر نیست و سطح انسولین پایین نگه 
داشته مى شود. اما باید آگاه باشــیم که اضافه وزن در این 
رژیم غذایى بسیار محتمل است. مصرف زیاد غذاهاى کم 
کربوهیدرات باعث ایجاد چاقى مى شود به ویژه در افرادى 
که پرخورى مى کنند. این نوع از غذاها شامل پنیر آجیل و 
خامه هاى سنگین مى شود. اگرچه بسیارى از مردم مى توانند 
بدون هیچ مشکلى این غذاها را مصرف کنند اما دیگران باید 

مصرف خود را کاهش دهند.

نوشیدن آب و روغن نارگیل در رژیم غذایى 
کم کربوهیدرات مفید است

با وجود تبلیغات گســترده ضد چربى، مطالعات پیشنهاد 
مى کنند که چربى هاى اشباع شده به میزانى که قبًال تصور 
مى شد، مضر نیستند و دلیلى وجود ندارد که از لبنیات پرچرب 

یا گوشت هاى چربى دار، روغن نارگیل و کره دورى کنید.

کالرى در رژیم غذایى کــم کربوهیدرات
 بى اهمیت است

برخى از طرفــداران رژیم هاى غذایى کــم کربوهیدرات 
معتقدند که کالرى دریافتى از غذاها بى اهمیت هستند. اگر 
بدن شما کالرى بیشترى از مقدارى که بسوزاند دریافت کند 

آن را به عنوان چربى بدن ذخیره مى کند. 

کربوهیدرات ها مى توانند ســبب ایجاد 
بیمارى شوند

بسیارى از افرادى که داراى متابولیت سالم هستند، مى توانند 
مقدار زیادى کربوهیدرات را بدون آســیب به بدن مصرف 
کنند. با این حال شــرایط براى افرادى که داراى مقاومت 
نسبت به انسولین یا چاقى هستند، فرق مى کند و ممکن است 
مجبور شوند مصرف غذاهاى داراى کربوهیدرات باال را کًال 
کنار بگذارند. به یاد داشته باشید که شاید ترك کردن مصرف 
کربوهیدرات ها باعث بهبود بیمارى شما شوند اما نباید تصور 

کنید که حتماً خودشان باعث ایجاد آن بیمارى بوده اند.

اگر یک نظرســنجى از همه  مردم انجام شود بیشتر 
آنها، افزایــش کارآمدى، خالقیــت و موفقیت را به 
افزایش شادى ترجیح مى دهند و این واقعیت تا حدود 
زیادى به غریزه  افراد براى دنبال کردن چیزهایى مانند 
موفقیت و کامیابى، شــهرت، پرستیژ و... برمى گردد، 
نه شــادى و رضایت درونى؛ اما مطالعات زیادى که 
در مورد اثر شــادى در زندگى و سالمتى انجام شده، 
اهمیت آن را کامًال نشــان داده اســت، مخصوصًا از 

جنبه  ســالمتى. براى اینکه کمکتان کنیم شادى را 
به هر چیز دیگرى ترجیح دهید در این مطلب به شما 
مى گوییم که شــادى چه تأثیرى روى سالمتى تان

 مى گذارد:
شــادى به ســالمت قلبتان کمک مى کند. شــادى 
سیســتم ایمنى تان را قوى مى کند. شــادى کمک 
مى کند استرستان را کاهش دهید. شادى عمرتان را 

طوالنى مى کند.

سال

باورهاى غلط در مورد رژیم هاى 
غذایى کم کربوهیدرات

نایب رئیس انجمــن فیزیوتراپى اســتان تهران، 
نسبت به آسیب ستون فقرات در اثر کم تحرکى 
و استفاده روز افزون از وسایل دیجیتالى، هشدار 

داد.
همایون آبائى گفت: دلیل زندگى هاى ماشینى 

بیمارى هاى ناشى از مشکالت عضالنى و اسکلتى 
بیش از پیش جامعه را درگیر کرده است. لذا، اهمیت 

درمان هایى که کمترین عارضه را براى بیماران به همراه 
دارد، بیش از پیش نمایان مى شود.

این فیزیوتراپیست اظهار کرد: با توجه به استفاده روز افزون از وسایل 
ارتباط جمعى از جمله تلفن همراه و رایانه، مشکالت ناشى از استفاده 

باعــث ضعف عضــالت، انحراف مکرر از این وسایل 
همچنین کم ســتون مهره ها و 

عث تحرکى ناشى از آنها  با
اضافه وزن مى شود و این اضافه 

وزن تبعات زیادى به دنبال دارد و 
همه اینها در صورت توجه نکردن به موقع 

باعث صدمات و بیمارى هاى بسیار ناتوان کننده مى شود.
وى تصریح کرد: توصیه مى شــود افراد ضمــن رعایت اصول 

بهینه استفاده از وســایل دیجیتالى و الکترونیکى، در صورت بروز 
مشکل براى مشاوره و درمان به متخصصین فیزیوتراپیست مراجعه و 

راهکارهاى الزم را دنبال کنند.

مــن فیزیوتراپى اســتان تهران، 
 ستون فقرات در اثر کم تحرکى 
ون از وسایل دیجیتالى، هشدار 

فت: دلیل زندگى هاى ماشینى 
ىاز مشکالت عضالنى و اسکلتى 

معه را درگیر کرده است. لذا، اهمیت 
کمترین عارضه را براى بیماران به همراه 

ش نمایان مى شود.
ت اظهار کرد: با توجه به استفاده روز افزون از وسایل 
جمله تلفن همراه و رایانه، مشکالت ناشى از استفاده 

باعــث ضعف عضــالت، انحراف سایل 
همچنین کم ها و 

عث ز آنها  با
و این اضافه  شود

به دنبال دارد و  ى
رت توجه نکردن به موقع 

 بیمارى هاى بسیار ناتوان کننده مى شود.
: توصیه مى شــود افراد ضمــن رعایت اصول 

وســایل دیجیتالى و الکترونیکى، در صورت بروز 
اوره و درمان به متخصصین فیزیوتراپیست مراجعه و 

 را دنبال کنند.

 آسیب ستون فقرات در اثر استفاده از
 وسایل دیجیتالى 

 بدون شک تا کنون از عوارض نوشیدنى هاى گازدار 
بســیار شــنیده و خوانده اید. در این مطلب به شما 
مى گوییم که نوشــیدن روزانه یک قوطى نوشابه 

گازدار با بدن ما چه مى کند.
محققان به این نتیجه رسیده اند که افراد با مصرف 
نوشــابه کبد خود را در معرض خطــر بزرگى قرار
 مى دهند. مــى دانیم که هر قوطى نوشــابه گازدار 
حاوى ده قاشق شکر، 200 کالرى و 55 تا 30 میلى 
 گرم کافئین است و به عالوه رنگ هاى مصنوعى. این 
میزان قند، کالرى و مــواد افزودنى زیان آور  در یک 
محصول که هیچ ارزش غذایى ندارد، به خودى خود 

براى سالمتى مضر و نگران کننده است.
بر اســاس مطالعاتى که ســازمان ملى بهداشت و 
تحقیقات سالمت فرانسه انجام داده است، مصرف 
روزانه 33 سانتى لیتر نوشابه گازدار مى تواند براى کبد 
بسیار خطرناك باشد. دکتر «الرنس سرفتى»، استاد 
دانشگاه استراسبورگ در کنگره متخصصان کبد در 
فرانسه مى گوید با استناد به این نتایج، ما از خطر و 
واقعیتى نگران کننده صحبــت مى کنیم که تنها با 
نوشیدن روزانه یک قوطى نوشیدنى گازدار ممکن 

است براى کبد به وجود آید.
او ادامه مى دهد که تا کنون مى دانستیم که نوشیدنى 
گازدار، باعث افزایش وزن و چاقى مى شود و همچنین 
خطر ابتال به دیابت را در افــراد افزایش مى دهد اما 
امروز به این نتیجه رسیده ایم که کبد نیز عضوى از 

بدن است که شدیداً از این نوشیدنى آسیب مى بیند.
بیمــارى نوشــابه، عنوانى اســت کــه محققان 
بــراى این خطــر انتخــاب کــرده انــد و معتقد 
هســتند که این بیمارى بــه تدریج کبــد را از بین 

بــرد. مــى 
مــى دانیم که 
این نوشیدنى ها 
حاوى قند زیادى 
هســتند و زمانى 
که این قند به کبد 
مى رســد، تبدیل 
به چربى مى شود 
و بــه کبد آســیب 
جدى وارد مى کند. 
این بیمــارى اغلب 
بدون عالیم است و به 
همین دلیــل خطرناك 
تلقى مى شــود،  چون این

 چربى هــا، ضایعات کبدى 
فیبروز را تشکیل مى دهند که 
ممکن است به ســیروز یا سرطان 

کبد منجر شود.

نوشیدن روزانه 
یک قوطى نوشابه گازدار 

با بدن ما چه مى کند

 شادى چقدر بر سالمتى مؤثر است؟

غذا را چطور بپزیم تا از آلزایمر 
پیش گیرى کند 

نایب رئیس
نسبت به آس
و استفاده رو

داد.
همایون آبا
بیمارى هاى
بیش از پیش
درمان هایى
دارد، بیشا
این فیزیوتر
ارتباط جمع
مکرر از این
ســتون مه
تحرکى ناش
اضافه وزن
وزن تبعات
همه اینها د
باعث صدما
وى تصریح
بهینه استفا
مشکل براى
راهکارهاى

 آس

ى بیند. یب
بیمــارى نوشــابه، عنوانى اســت کــه محققان 
بــراى این خطــر انتخــاب کــرده انــد و معتقد 
هســتند که این بیمارى بــه تدریج کبــد را از بین

بــرد. مــى 
مــى دانیم که 
این نوشیدنى ها 
حاوى قند زیادى 
هســتند و زمانى 
که این قند به کبد 
مى رســد، تبدیل
به چربى مى شود

و بــه کبد آســیب 
جدى وارد مى کند. 
این بیمــارى اغلب 
بدون عالیم است و به 
همین دلیــل خطرناك 
تلقى مى شــود،  چون این
 چربى هــا، ضایعات کبدى 
فیبروز را تشکیل مى دهند که 
ممکناست به ســیروز یا سرطان

کبد منجر شود.

تحقیقات نشان مى دهد خوردن غذاهایى که با حرارت 
باال طبخ شــده اند، خطر ابتال به آلزایمــر را افزایش 

مى دهد.
پخت غذا با حرارت باال باعث افزایش تشکیل ترکیباتى 
موسوم به گلیکوزیله پیشرفته مى شود؛ این ترکیبات 
گروهى از ترکیبات شــامل شــکر، پروتئین و سایر 

مولکول هاى بزرگ هستند.

محصوالت نهایى گلیکوزیله پیشرفته، از طریق برخى 
مکانیسم ها شامل افزایش التهاب و فشار اکسایشى، 

خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن را افزایش مى دهند.
 RAGE آنها همچنیــن قادر به اتصال بــه گیرنده
هستند؛ این گیرنده، پروتئین هاى بتاآمیلوئید را در سد 
خونى مغز عبور داده و با بروز بیمارى هایى مانند آلزایمر 

در ارتباط است.
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مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت 
اصفهان براى سال مالى منتهى به 29 اسفند 97 با حضور حدود 88 
درصدى سهامداران خرد و عمده برگزار شد و بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شده و با تصویب ســهامداران، سود هر سهم به میزان 800 

ریال بین سهامداران تقسیم شد.
مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان منتهى 
به پایان اسفند 97 در سالن همایش شهرك شهید محمد منتظرى 
با قرائت آیاتى از کالم ا...مجید و نواختن سرود پرافتخار جمهورى 
اسالمى ایران و ارائه گزارش تصویرى از اقدامات انجام شده، پس 

از رسمیت یافتن، آغاز شد. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در آغاز مجمع عمومى 
عادى سالیانه این شرکت، با بیان اینکه با انجام پروژه هاى انجام 
شده، شــرکت پاالیش نفت اصفهان از وضعیت خوبى برخوردار 
اســت، گفت: مهمترین اصل در شــرکت پاالیش نفت اصفهان، 
نداشتن حوادث است که خوشبختانه ما حادثه اى در سال گذشته 

نداشتیم که این خود مزیت به شمار مى رود.
مرتضى ابراهیمى افزود: یکى از اقدامات بزرگ در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان راه اندازى واحدهاى آیزوسایکل، واحد تقطیر شماره 
3، طراحى، ساخت و نصب پست 230/33 و احداث خط انتقال فشار 

قوى و... بود که تأثیر بسیار خوبى در سوددهى داشت.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان مى گوید: در کل سال 
گذشته، ما توانســتیم 2 درصد از هزینه هاى تولید را کاهش دهیم 

که رقم بسیار بزرگى بود.

اجراى 5 پروژه
وى از اجراى پنج پروژه و راه اندازى آنها در سال 97 خبر داد و گفت: 
از 12 پروژه که در راستاى افزایش تولید و درآمدها مدنظر بود، پنج 
پروژه در سال 97 راه اندازى شــد و به بهره بردارى رسید و بقیه در 

سال جارى اجرایى مى شود.

 کیفیت زیر ذره بین است
وى گفت: کیفیت فرآورده هاى شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
همچون نفت که از فرآورده هاى اصلى ماست به شدت زیر ذره بین 

است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از سودآورى 900 میلیارد 
تومانى واحد بنزین سازى در سال گذشــته خبر داد و افزود: از اول 
سال جارى ما با مشکل آب مواجه بودیم که حتى وزارت نیرو براى 

حل مشکل آب پاالیشگاه نفت اصفهان وارد عمل شد.
ابراهیمى اظهــار کرد: انجام پروژه هاى فــرآورى، تضمین کننده 
حیات پاالیشگاه بوده که اگر انجام نشود، فعالیت پاالیشگاه متوقف 
خواهد شد. بنابراین از همه ســهامداران مى خواهم فرصتى ایجاد 
کنند تا بتوانیم پروژه هاى تعریف شده را ســامان دهیم و محقق 
سازیم و قول مى دهم سال آینده در مجمع، گزارشى از راه اندازى و 

اثربخشى آنها ارائه کنیم.

 نقش مهم شرکت پاالیش در کشور
وى گفت: پیام هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به 
مجمع، حول محورهاى اساســى و جایگاه پاالیشــگاه اصفهان 
است. این در حالى است که شرکت پاالیش نفت اصفهان از جمله 
شرکت هاى مطرح پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى کشور است 
که در زمینه پاالیش نفت و فرآورده هاى نفتى از سال 58 فعالیت 
خود را آغاز کرده و هم اکنون نیــز بیش از 20 درصد فرآورده هاى 
نفتى کشــور را تولید مى کند و در حجم وسیع به بازار ارائه مى کند 
که از آن جمله مى توان به گاز مایع، بنزین، نفت گاز، سوخت جت، 
خوراك پتروشیمى، نفت ســفید، انواع حالل، روغن خام گوگرد و 

خوراك قیرسازى اشاره کرد.
ابراهیمى با برشمردن نکاتى از این پیام گفت: به منظور دستیابى 
به ثبــات و تــداوم و امنیت عرصه انــرژى در ســال هاى آینده 
که از مهمترین شــاخصه هاى مورد بررســى در تعیین شــرایط 
ســرمایه گذارى هاى صنعتى و اقتصادى در اقتصاد ملى محسوب 
مى شــود، عالوه بر توسعه و بهینه ســازى فرآیندهاى پاالیشگاه 
موجود، اقدام به احداث پاالیشــگاه میعانــات گازى بندرعباس، 
پاالیشــگاه نفت خام فوق ســنگین بندرعباس و پاالیشگاه فوق 
ســنگین آبادان شــده اســت که این خود بیانگر الزام در تکمیل 
و بهره بردارى هرچه ســریع تر از پــروژه عظیم بهبــود فرآیند و 
بهینه سازى پاالیشگاه با حمایت بخش هاى دولتى و خصوصى به 
منظور ارتقاى کیفیت محصوالت تولیدى با رویکرد استمرار تولید 
و تحقق الزامات زیست محیطى اســت. همچنین در راستاى نیل 
به اهداف خصوصى سازى که از جمله مهمترین مباحث مطرح در 
حوزه صنعت پاالیش طى سال هاى اخیر بوده است، مهمترین گام 
اولیه، واگذارى سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکى 
از مراکز پیشگام در مجموعه صنعت عظیم نفت کشور و سودآورى 
و بهره ورى مناسب طى سال هاى گذشته از طریق سازمان بورس 

اوراق بهادار بوده است.

 شرط موفقیت
وى خاطرنشان کرد: تحقق موفقیت آمیز این برنامه در صنعت نفت 
با توجه به ســرمایه باالى مورد نیاز براى مشارکت فعاالن بخش 
خصوصى منوط به ایجاد زیرساخت هاى مالى، مقرراتى و قانونى 
مورد نیاز اســت، بازار کارآمد مالى و افزایش تــوان خرید بخش 
خصوصى از جمله پیش زمینه هاى مهم در خصوصى سازى به شمار 
مى روند که در صورت فقدان این پیش شرط ها، واگذارى بنگاه هاى 

دولتى به بخش خصوصى چندان مؤثر نخواهد بود.
ابراهیمى گفت: آزادسازى اقتصادى یکى دیگر از عوامل مهم به 
منظور دســتیابى به نتایج مطلوب در امر خصوصى سازى با هدف 
ارتقاى کارایى است. مادامى که مواد اولیه شرکت ها و نرخ فروش 
محصوالت مشمول قیمتگذارى باشد و قیمت ها بر اساس فضاى 
رقابتى در صحنه داخلى و بین المللى تعیین نشود، نمى توان به این 
مهم دست یافت و شرکت هاى مشمول این طرح امکان شناسایى 

فرصت ها و مشکالت خود را نخواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان گفــت: عملکرد و 
دســتاوردهاى شــرکت در طول ســال هاى فعالیت و همچنین 
موفقیت هاى حاصل شده در عرصه رقابت با دیگر شرکت ها خود 
دلیلى بر این ادعاست که این شرکت از جایگاه مناسبى در صنعت 
نفت و در اذهان عموم مردم برخوردار اســت. بدون شک حمایت 
بى دریغ سهامداران از برنامه ها و سیاست هاى شرکت در این سال، 

نقش اساسى در به ثمر رسیدن این تالش ها داشته است.

 آینده روشن شرکت پاالیش نفت
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز این شرکت در 
سال 1400 را سرآمد شــرکت هاى تولیدکننده فرآورده هاى نفتى 
کشور دانست و گفت: ارتقاى عملکرد زیســت محیطى، ایمنى، 
بهداشت و مسئولیت هاى اجتماعى، مدیریت و توسعه سرمایه هاى 
انسانى، مدیریت منابع آب و انرژى، تأمین خوراك و استمرار تولید، 
مدیریت بهینه دارایى ها، ارتقاى توان بازاریابى و فروش، عملکرد 
رقابتى، بهبود توان اقتصادى و افزایش سودآورى، تأمین ساختار 
بهینه ســرمایه، هم افزایى بین راهبرد شرکت و ارکان حاکمیتى و 
پیشــگیرى از بروز شــرایط اضطرارى و مدیریت ناشى از شرایط 

اضطرارى و بحران از اهداف کالن است.

 چشم اندازهاى مقابل شرکت پاالیش نفت
ابراهیمى با اشاره به استراتژى هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
هم گفت: استراتژى هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز توسعه 
پایدار با اشتیاق به محیط زیست و مسئولیت هاى اجتماعى، توسعه 
دانش، توانمندى، مشارکت و مدیریت سرمایه هاى انسانى، اصالح 
و بهبود زیرساخت هاى انرژى، حفظ و تداوم تأمین خوراك و تولید 
محصوالت فعلى، توســعه سیســتم هاى مدیریتى، اطالعات و 
تجارب الکترونیک، ارتقاى توان بازرگانى، مدیریت توسعه زنجیره 
ارزش، توســعه ارزش هاى قابل ارائه به مشتریان، مدیریت بهینه 
منابع مالــى، اثرگذارى در مدیریت زنجیره ارزش نفت و توســعه 

زیرساخت هاى پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است.
وى با تشــکر و قدردانى از ســهامدارانى که با اعتماد خود نیل به 
موفقیت هاى سال 97 را میسر ساختند، افزود: تالش خواهیم کرد 
در سال 98 با تکیه بر الطاف الهى و با پشــتوانه عظیم مردمى در 
سایه تعهد و تالش کارکنان، ادامه روند رو به رشد شرکت و تأمین 

رضایت ذینفعان را فراهم سازیم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان بار دیگــر تأکید کرد: 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در افق 1400 با تکیه بر ارزش هاى 
سازمان، سرمایه هاى انسانى و اســتفاده از فناورى هاى نوین در 
راســتاى تأمین منافع سهامداران و ســایر ذینفعان و دستیابى به 
استانداردهاى جهانى فرآورده ها و استانداردهاى زیست محیطى، 

سرآمد شرکت هاى تولیدکننده فرآورده هاى نفتى کشور خواهد بود.

 مأموریت ها و الزامات
ابراهیمى پاالیش نفت خام، تولید و فروش فرآورده هاى نفتى مورد 
نیاز مشتریان بر اساس تعهدات و توافقات فى مابین با هدف ایجاد 
ارزش افزوده براى شــرکت و طرف هاى ذینفع را از مأموریت ها 
برشمرد و گفت: شــرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکى از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان فرآورده هاى نفتى کشور، به منظور کسب 
جایگاه شایسته در بازار جهانى صنعت پاالیش و دستیابى به اهداف 
چشم انداز سازمان و تحقق مأموریت شرکت از طریق ارزش آفرینى 
و تأمین متوازن منافع ذینفعان، خــود را ملزم به تالش و توجه در 
محورهاى عملکرد زیست محیطى، ایمنى و بهداشت، منابع انرژى، 

استمرار تولید و... مى داند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان کرد: با ایجاد ارتباط 
مناسب و آموزش کارکنان و تأمین اطالعات الزم، در مقاطع زمانى 
مشخص، اهداف و خط مشى شرکت مورد بازنگرى قرار گرفته و 
از همه همکاران انتظار است بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت ها و 

برنامه هاى خود قرار دهند.

 محصوالت شرکت پاالیش نفت اصفهان
وى بنزین یورو 5، نفت گاز یورو 4، نفت گاز معمولى، نفت سفید، 
نفت کوره، گاز مایع، انواع سوخت هواپیما، روغن خام، آیزوسای کل، 
انواع حالل هاى نفتى و بنزینى، ته مانده برج خأل تقطیر، گوگرد و 
سایر فرآورده هاى نفتى را از تولیدات شرکت پاالیش نفت اصفهان 

برشمرد.
***

در ادامه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
نسبت به تقسیم ســود تصمیماتى اتخاذ شد و گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانونى شــرکت در خصوص عملکرد سال مالى 
منتهى به 29 اســفند 97 بررســى و تصویــب ترازنامه و صورت 
عملکرد سال مالى منتهى به 29 اسفند 97، به سهامداران ارائه شد 
و مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره به سئواالت متعدد سهامداران 

در زمینه هاى مختلف پاسخ گفتند.

شرکت پاالیش نفت اصفهان در تاریخ اول دى ماه 77 بر اساس 
بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملى نفت ایران و بند 4 ماده 
7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران به عنوان شرکت فرعى شرکت ملى پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران تأسیس شده و تحت شماره 144506 به 
تاریخ 25 مهر 77 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

تهران به ثبت رسیده است.
بر اساس مصوبه مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
مورخ 88/4/31 مرکز اصلى شرکت از تهران به نشانى اصفهان 
کیلومتر 5 جاده تهران تغییر یافت که مراتب فوق تحت شــماره 
40855 مورخ 89/3/29 در اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان به ثبت رسیده است.
بر اساس ابالغ مصوبه مجمع عمومى فوق العاده 87/2/15 شرکت 
ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران شخصیت حقوقى 
شرکت از سهامى خاص به سهامى عام تبدیل و مفاد اساسنامه 
تنظیمى بر اساس نمونه شرکت هاى سهامى عام پذیرفته شده و 
در بورس اوراق بهادار تصویب شده و مراتب در تاریخ 86/11/30 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در تاریخ 87/4/9 
اولین معامله ســهام صورت گرفت و بر طبق اساسنامه فعالیت 
شرکت در احداث، راه اندازى و بهره بردارى از کارخانجات صنعتى 
به منظور تولید، بازاریابى، فروش، صدور انواع مختلف محصوالت 
نفتى، شیمیایى و مشابه، دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراك 
پاالیشــگاه (نفت خام، مایعات گازى، گاز طبیعى و محصوالت 
جانبى پتروشیمى) از شرکت ملى نفت ایران، شرکت ملى گاز ایران 
و یا هر عرضه کننده داخلى و خارجى دیگر انجام عملیات پاالیش 
و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآورده هاى 
نفتى از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گازوئیل، نفت کوره و سایر 
مشتقات و فرآورده هاى جنبى و انجام هرگونه عملیات به منظور 

عرضه مواد مندرج در اساسنامه است.
همچنین کسب عنوان نخست در حوزه امنیت فناورى اطالعات 
و ارتباطات در سطح شرکت هاى پاالیش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران در سال 96، رتبه اول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
شرکت هاى پاالیش نفت در سال 96، رتبه ســوم در بین 500 
شرکت کننده برتر ایران (LMI -100) در سال 96، رتبه سوم 
و دریافت تندیس برنزین از جشنواره ملى نظام پیشنهادها سال 
96، کسب عنوان یکى از رتبه هاى برتر در نوزدهمین نمایشگاه 
دســتاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار در سال 97 و کسب 
عنوان محصول تحقیق و توسعه برتر از پنجمین جشنواره پژوهش 
و فناورى صنعت، معدن و تجارت ســال 96 بخشى از افتخارات 

شرکت پاالیش نفت اصفهان است.
گفتنى اســت پروژه هاى موجود پاالیشگاه نفت اصفهان شامل 
تصفیه گازوئیل، یوتیلیتى آفسایت و مخازن، احداث تقطیر شماره 
3 (URP)، احداث دستگاه بویلر 227 تنى و آب DM، مدرنیزه 
نمودن سیســتم هاى برق پاالیشــگاه، خطوط ارتباط مخازن 
بنزین سازى، طراحى، ساخت و نصب پست 230/33 و احداث خط 
انتقال فشار قوى، احداث سکوهاى بارگیرى، احداث ایستگاه پمپاژ 
و سیستم تصفیه خانه پساب شاهین شهر، فنس کشى و احداث 
جاده دسترسى اراضى شرقى و غربى، احداث یوتیلیتى پروژه هاى 
داخلى، بازســازى برج خنک کننده A و طــرح انجام مطالعات 
امکان ســنجى و طراحى مفهومى اتصال بخش هاى شمالى و 
جنوبى و احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعى طرح بهبود فرآیند 

و بهینه سازى است .

کمى بیشتر درباره 
شرکت پاالیش نفت

در مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت عنوان شد

چشم انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 1400 
سرآمدى در کشور است

ساسان اکبرزاده

شرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامى عام)
صورت سود و زیان سال مالى منتهى به 29 اسفند 1397


