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زرین شهر از طریق راه آهن به بافق متصل مى شودتولید سوزن نمونه بردارى مغز استخوان در اصفهانآقاى بازیگر با سرى شکسته در «آچمز»! سومین دانش آموز هم فوت کرد ذوب آهن را له کرده اید بزرگواران! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

مى خـواهم 
به صورت حرفه اى 

در عرصه مد کار کنم

روز جنجالى پارلمان با حضور 7  اصفهانى
2
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همه آنها که 

بستــه حمایتى
 مى گیرند

دومین جشنواره  طراحى پارچه و لباس کودك و 
نوجوان، با شعار «از کودکى خوب بپوشیم» آغاز 
به کار کرده است. مینو پدرام، دبیر این جشنواره 
پس از جلسات شوراى سیاستگذارى جشنواره 

لباس کودك، ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى آخرین اخبار 
از توزیع بســته هاى حمایتى دولت در راســتاى 

حمایت از اقشار مختلف را اعالم کرد.
محمد شــریعتمدارى درباره بسته هاى حمایتى 
دولت از اقشــار مختلف گفت: مبلغ 100 تا 300 
هزار تومان براى خانوار از یک تا پنج نفر و باالتر 

توزیع شده و در حال توزیع است. 
وى افــزود: توزیــع بســته هاى حمایتى براى 
جامعه مددجویان تمام شــده و پشت نوبتى هاى
 نهادهاى حمایتى نیز بسته ها را دریافت کرده اند.
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جدال مدعیان حساس تر خواهد شد!
پس از اتمام نیم فصل اول هجدهمین دوره لیگ برتر، این دوره از مسابقات 
را باید یک دوره متمایز تلقى کرد. در ادوار گذشته سابقه داشته چندین تیم 
رقابت تنگاتنگ و نزدیکى براى قهرمانى در لیگ برتر داشــته باشند ولى 
این براى نخستین بار است که سه تیم در پایان نیم فصل اول امتیاز برابر 

دارند و سه تیم سپاهان...
32
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تخفیف نقدى 
10تا15درصدى

 به خریداران لوازم خانگى

ایران و عربستان
 بر سر «حج98»

 به توافـــق رسیدند

خبر خوش براى زائراناز روز شنبه محقق مى شود

 ورود فاضالب به خاك، عامل بروز بیمارى در استان شده است
مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان:
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تبریزى در مخمصه!تبریزى در مخمصه!

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 120 مورخ 97/08/20 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نســبت به فروش تعدادى از 
اراضى مسکونى مجموعه مهدیه (عج) شــهر خور از طریق آگهى 
مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم 
پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت 
ادارى ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 به شهردارى خور 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200 

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

دوم نوبت 

شهردارى افوس در نظر دارد براساس مصوبه شورا یک قطعه زمین 
با متراژ200 مترمربع به قیمت پایه هرمتر مربع  5000000 ریال  واقع 
در خیابان کشاورز از طریق مزایده به فروش برساند  . لذا از کلیه 
عالقه مندان دعوت به عمل مى آید پیشنهادات خود را تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه 97/10/6 به دبیرخانه شهردارى تحویل 
نمایند . در صورت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03157512220 

تماس حاصل فرمائید.

آگهى  مزایده نوبت اول

روح اله بابائى - شهردارافوس

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى اجرا نماید.

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز چهارشــنبه مورخ 97/09/28 تا پایان وقت ادارى روز ســه شنبه 
مورخ 97/10/04 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شــده به حساب جارى سپهر صادرات 

به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 تا ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/17
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکى از 
طریق ذیل: 1) ضمانت نامه بانکى معتبر 2) ضمانتنامه صادره از مؤسســات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) گواهى 
خالص مطالبات قطعى تأیید شده از سوى شرکت 4) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 
0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و 

سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلــى روزنامه هاى حمایت و نصف جهان به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند.

اســناد و مدارك و اطالعــات کامل ایــن مناقصه در ســایت اینترنتــى معامالت توانیــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى مى باشد. همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه 
ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس 

www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 

با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

تاریخ بازگشایى شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه (ریال)

مناقصه خرید کابل آلومینیوم 1
1651/971397/10/178:30542/500/000کراسلینک 185*1

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

نمایندگان اصفهان مى گویند به دلیل اینکه مجلس از حد نصاب نیافتد به صحن علنى رفتند در حالى که هنوز مستعفى اند

ودك و نیکى مظفرى: 
م» آغاز
شنواره 
شنواره 
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وزیر کار تشریح کرد

یلداهاى دور، از زبان آدم هاى همین نزدیکى ها

زیر کرسى با برف و حافظ؛ بدون موبایل!
زوج هاى جوان باالى شهر و پایین شهر براى شب یلدا باید چقدر هزینه کنند

گشتى در بازار میوه و آجیل در آستانه بلندترین شب سال

«خندوانه»، شب یلدا را ویژه جشن مى گیرد
هوا در شب یلدا چطور است؟
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى آخرین اخبار از توزیع 
بسته هاى حمایتى دولت در راســتاى حمایت از اقشار 
مختلــف را اعالم کرد.محمــد شــریعتمدارى درباره

 بســته هاى حمایتى دولت از اقشار مختلف گفت: مبلغ 
100 تا 300 هزار تومان براى خانوار از یک تا پنج نفر و 
باالتر توزیع شده و در حال توزیع است. وى افزود: توزیع 
بســته هاى حمایتى براى جامعه مددجویان تمام شده و 
پشت نوبتى هاى نهادهاى حمایتى نیز بسته ها را دریافت 
کرده اند. کارمندان دولــت و کارکنان آموزش و پرورش 
نیز مبالغ درنظر گرفته شــده را دریافــت کرده اند واریز 
براى مابقى نیز به تدریج تحت عنوان سیاست جبرانى در 

حال انجام است. وزیر رفاه در پاسخ به اینکه آیا کارمندان 
زن مجرد در فهرست مشموالن بسته هاى حمایتى قرار 
مى گیرند نیز گفت: ما شرط سرپرســت خانوار نداریم و 
همه آنها که زیر سه میلیون تومان دریافتى دارند مشمول 
سیاســت جبرانى دولت مى شــوند. در واقع هر حقوق 
بگیرى را شامل مى شــود.وى با بیان اینکه مرحله سوم 
واریز براى سایر گروه ها از جمله مستمرى بگیران تأ مین 
اجتماعى است اظهار کرد: بعد از آن بیمه شدگان دیگرى 
هستند که مشمول گروه هاى گفته شده نیستند اما کمتر 
از سه میلیون حقوق مى گیرند و اطالعات آنها هم دسته 

بندى شده است. 

تفاهمنامه حج تمتــع 98 میان هیئــت مذاکره کننده 
جمهورى اسالمى ایران و وزارت حج و عمره عربستان 
سعودى به امضا رسید؛ سرپرستى هیئت مذاکره کننده 
کشورمان بر عهده رئیس ســازمان حج و زیارت است. 
مذاکرات میان دو طــرف درباره حج تمتــع 98 در دو 
سطح آغاز شد که در جلسه نخست کارشناسان در مورد 
موضوعات اجرایى حج به بحث و تبادل نظر پرداختند و 
پیشنهادات الزم نیز ارائه شد که نتیجه آن براى مذاکرات 
میان رئیس ســازمان حج و زیارت و وزیــر حج و عمره 
عربستان سعودى آماده شد. در جلسه نهایى نیز دو طرف 
به جمع بندى مذاکرات کارشناســى و موارد مورد نظر 

طرفین پرداختند . از جمله بندهاى مورد توافق طرفین که 
به موجب قول مساعد وزیر حج و عمره عربستان سعودى 
صورت گرفته است شامل راه اندازى دفتر سازمان حج و 
زیارت در عربستان و تسهیل صدور ویزا و اقامت اعضاى 
کمیته هاى اجرایى و تیم کنســولگرى در موعد مقرر و 
پیگیرى رفع مشــکالت در حوزه هاى مختلف عملیات 
اجرایى بوده اســت. به موجب این تفاهم نامه که میان 
طرفین یعنى ســازمان حج و زیارت جمهورى اسالمى 
ایران و وزارت حج و عمره عربســتان سعودى به امضا 
رسید تعداد حجاج و عوامل اجرایى ایران در موسم حج 

تمتع پیش رو 86 هزار و 500 نفر تعیین شد.

همه آنها که 
بسته حمایتى مى گیرند

ایران و عربستان بر سر 
«حج98» به توافق رسیدند

ظریف به انتخابات 
فکر نمى کند

  ایسنا| بهرام قاسمى، ســخنگوى وزارت امور 
خارجه با اشــاره به حضور اخیر محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه در جلســه حزب اصالح طلب نداى ایرانیان 
گفت: این حضور به معناى عضویت در یک حزب، حمایت 
از آن حزب و یا فعالیت حزبى نیســت. وزیر امور خارجه 
فردى فراجناحى و ملى اســت و گرایش حزبى و جناحى 
ندارد و به دنبال اهداف خاصى براى انتخابات ریاســت 

جمهورى آینده نیست. 

زن اختالسگر بازداشت شد
  فارس| وزیر اطالعات گفت: با اقدامات پیچیده 
اطالعاتى یک اخاللگر اقتصادى در یکى از کشور هاى 
همسایه دستگیر و به کشور بازگردانده شد. حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمود علوى گفت: متهمه «شیرین.ن» 
سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان در قالب ارزهاى 
رایج از یکى از بانک هاى کشور اختالس کرده و به خارج 
از کشور متوارى شده بود. این متهمه با تغییر هویت و اخذ 
پاسپورت یکى از کشورها بیش از یکسال از چنگ قانون 
فرارى بود که با اقدامات پیچیده اطالعاتى دستگیر و به 

کشور بازگردانده شد.

انتشار فیلم جلسه غیرعلنى!
از جلسه غیرعلنى روز سه شنبه   آفتاب نیوز |
مجلس فیلمى در فضاى مجازى منتشــر شــده و حاال 
نمایندگان در حال بررسى این هستند که چه کسى در صحن 
علنى این فیلم را ضبط و در فضاى مجازى منتشــر کرده 
است. این جلسه براى بررسى موضوع پیش آمده در گمرك 
درباره توهین هاى محمد باسط درازهى نماینده سراوان به 
مأموران گمرك تشکیل شده بود. ابوالفضل حسن بیگى، 
نماینده دامغان مى گوید  هیئت رئیسه به حراست مجلس 
دستور بررســى داد تا مشخص شــود چه کسى از جلسه 

فیلمبردارى کرده و چرا آن را منتشر کرده است؟

آن تصادف...
 الف| محمد شریعتمدارى، وزیر رفاه، کار و تأمین 
اجتماعى با اشاره به تصادف خودروى حامل نوربخش، 
رئیس سازمان تأمین اجتماعى در استان گلستان در روز 24 
آبان ماه در بریدگى ورودى غربى گرگان، گفت: به گفته 
مسئوالن ذیربط این اولین بارى بود که در این بریدگى 
چنین حادثه اى رخ داده است. خودروى ما در فاصله نزدیک 
و چند مترى با خودروى حامل مرحوم نوربخش قرار داشت 
که ما از بریدگى رد شدیم اما متأسفانه آنها نتوانستند و آن 

تصادف رخ داد.

یـارانه
 200 هزار تومان مى شود؟

  تسنیم| یک عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
اقتصادى مجلس به پیشنهاد جدید تعدادى از نمایندگان 
مجلس براى افزایش یارانه نقدى در قالب بودجه ســال 
آینده اشاره و تصریح کرد: تعدادى از نمایندگان مجلس 
پیشنهاد دادند، میزان یارانه نقدى به 200 هزار تومان براى 
سرپرستان خانوار افزایش یابد. سیدتقى کبیرى ادامه داد: 
پیشنهادات مختلفى براى افزایش میزان یارانه هاى نقدى 
در سال آینده مطرح شده است که البته فعًال در حد پیشنهاد 
است و در جلسات مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه 98 

باید درباره آن تصمیم گیرى شود.

مجازات هاى جدید
  ایسنا|  نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با 
یک فوریت طرحى موافقت کردند که در آن مجازات هایى 
را براى توهین کننــدگان به ادیــان و مذاهب قانونى و 
اقوام ایرانى پیش بینى کرده اســت. در این طرح هرگونه 
سخنرانى عمومى و یا انتشار مضامین اهانت آمیز در اماکن 
ـ تصویرى، جزوات و کتبى که در  و یا رسانه هاى صوتىـ 
بردارنده مضامین اهانت آمیز و تمســخر، انتشار عکس، 
کاریکاتور، نــوار صوتى، مکتوبات و ســایر پدیده هاى 
نرم افزارى در سایت، وبالگ، پیام رســان و نظایر آن و 
اســتفاده از نقش هاى موهون و تحقیرآمیز در فیلم هاى 

سینمایى، سریال ها و نمایش ها مورد نظر بوده است.

خبرخوان
وضعیت 

عراقى هاى مسافر ایران
  ایسنا| رئیس جامعه هتلــداران ایران از 
کاهش 10 درصدى مشتریان هتل هاى کشور از 
ابتداى سال تاکنون خبر داد و این نکته را یادآور 
شد که در شهرى مثل مشــهد حضور مسافران 
عراقى باعث شده ضریب اشــغال در هتل هاى 
اطراف حرم امام رضا (ع) باال رود، اتفاقى که در 
شهر قم نیز رخ داده است اما سفر آنها در خوزستان 
اثر مثبتى نداشته است، چون بیشتر عراقى هایى 
که از مرزهاى شــلمچه و چذابه به خاك ایران و 
خوزستان وارد مى شوند، ماندگارى کوتاه مدتى 
دارند که در بیشــتر مواقع به کمتــر از یک روز 

کامل مى رسد.

بولدوزر در نقش  جهان!
  ایسنا| اسماعیل امینى، شاعر و مدرس 
دانشــگاه مى گوید: زبــان فارســى دیگر براى 
هیچکس مهم نیست؛ در حالى که یکى از ارکان 
این کشور و استقالل و هویت ماست. کسى که با 
خط فارسى بازى مى کند انگار دارد با مرزهاى ما 
بازى مى کند و بولدوزر انداخته است و دارد میدان 
نقش  جهان و تخت  جمشــید را خراب مى کند و 

هیچکس هم نگران آن نیست.

مشارکت روس ها
 در تولید انیمیشن

  فارس| مدیر پویانمایــى خانه انقالب 
اسالمى مى گوید: ما در یک مناقصه بین المللى 
ســاخت فصل دوم ســریالى انیمیشــنى با نام  
«jingliks» را برعهده گرفتیم که با شراکت 
سرمایه گذار روســى آن را به تولید مى رسانیم. 
فصل اول این سریال توسط کمپانى هایى مثل 
«نتفلیکس» پخش شــده بود. رایت فصل دوم 
نیز به صورت 100 درصــدى در منطقه به ایران 

تعلق دارد.

بانمک ترین استان
   خبر آنالین | معــادن نمــک اســتان 
ســمنان جدا از اینکه نیمى از نیاز کشور به این 
ماده معدنى را رفع مى کنند از پتانســیل باالیى 
در حوزه گردشــگرى برخوردارند. این معادن به 
ویژه در گرمســار از کیفیت باالیى برخوردارند و 
گفته مى شود درجه  خلوص نمک بسیارى از این 
معادن باالى 98 درصد اســت و همین ویژگى

 نمک استان ســمنان را از دیگر مناطق متمایز 
مى کند.

دوباره شایعه تجاوز 
در مدرسه 

بــه تازگى شــایعه اى در   آفتاب نیوز |
فضاى مجــازى مبنى بر تجاوز بــه یک دانش 
آموز در مدرسه اى در شــهر جدید عالى شهر از 
توابع شهرستان بوشهر منتشر شده است. روابط 
عمومى آموزش و پرورش شهرســتان بوشــهر 
دیروز با صــدور اطالعیه اى بیان کــرد: در پى 
این شایعه، تیم هاى بازرسى اداره کل آموزش و 
پرورش و شهرستان بوشهر براى بررسى میدانى 
اعزام شدند. براساس بررســى ها فرد متشاکى 
معلم نبوده و از نیروى آموزش و پرورش نیست و 
رویداد مورد ادعا در محیط مدرسه اتفاق نیافتاده 
اســت. بعد از تهران و اصفهان، بوشهر سومین 
شهرى اســت که چنین شــایعه اى درباره اش 

منتشر مى شود.

تبعات رژیم غذایى نامناسب
معاون بهداشــتى وزیر بهداشت،    ایرنا |
درمان و آموزش پزشــکى گفــت: 9/5 درصد 
جمعیت کشــور دچار دیابــت، 27 درصد مبتال 
به فشــارخون باال و 23 درصد چاق هستند که 
رژیم غذایى ناســالم از مهمتریــن عوامل این 

بیمارى ها ست.

آیت ا... مکارم شیرازى به تندى از حسن رحیم پورازغدى 
انتقاد کرد. به گــزارش «خبرآنالین»، رحیم پورازغدى 
هفته گذشــته از تریبون نماز جمعه انتقادات شدیدى را 
متوجه بسیارى از دستگاه ها از جمله نهاد حوزه کرد. وى 
که چند هفته قبل هم از مرکز فیضیه به حوزه ها تاخته 
بود و با واکنش شدید مراجع تقلید مواجه شده بود این بار 

از تریبون نماز جمعه براى حمله به حوزه استفاده کرد.
در پى این ســخنان آیت ا... مکارم شــیرازى نسبت به 
اظهارات وى قبــل از خطبه هاى نمــاز جمعه تهران 

واکنش نشان داد.
این مرجع تقلید در انتهاى درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظم قم به سخنرانى پیش از خطبه هاى هفته پیش نماز 
جمعه تهران اشاره کرد و گفت: هفته گذشته در سخنرانى 
قبل از خطبه هاى نماز جمعه تهــران، ضد حوزه هاى 

علمیه صحبت کردند، عجیب اســت نماز جمعه اى که 
ائمه جمعه فرزندان حوزه هستند، پایگاهى برضد حوزه 
شود. چطور مى شود شما به فردى اجازه دهید ضد حوزه 

حرف بزند و دروغ بگوید؟
او خطاب به طــالب حاضر در درس عنوان کرد: شــما

مى دانید که در دروس حوزه، مرتــب حرف هاى تازه و 
مطابق نیازهاى روز زده مى شــود، امــا این فرد عنوان 
مى کند 40 سال است حرف هاى تازه در حوزه زده نشده 
اســت، اینجا برخى گمان پیدا کردند که درون نظام هم 

افرادى بر ضد حوزه هستند.
آیت ا... مکارم شیرازى با اشــاره به تأسیس اولین حوزه 
علمیه توسط شیخ طوسى و فراز و نشیب هاى آن در طول 
هزارسال گفت: حوزه نباشد هیچ چیزى نیست اما بدانید 

خدا و امام زمان(عج)  حافظ حوزه هستند.

طبق اعالم آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، 
«یکتا میرشــکار»، ســومین دانش آموز آســیب دیده 
آتش سوزى دبستانى در شهر زاهدان هم ساعت 4 صبح 
روز چهارشــنبه جان باخت. «یکتا میرشــکار»، «مونا 
خسروپرست» و «صبا عربى» سه دانش آموز جانباخته 
در این حادثه هستند و حال «مریم نوکندى» دانش آموز 
آسیب دیده این حادثه هم چندان رضایت بخش نیست. 
دیروز در شهرستان زاهدان عزاى عمومى اعالم شده بود.
در همین حال اعالم شد دبستان غیردولتى «اسوه حسنه» 
پلمب شد و دانش آموزان در هر مدرسه اى که خانواده ها 
تمایل داشتند ثبت نام خواهند شد، با دستور دادستان مدیر 

مدرسه نیز بازداشت شده است.
آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعالم کرده 

علت آتش سوزى، استفاده از چراغ نفتى براى گرم کردن 
یکى از کالس هاى درس بود. با وجود آنکه استفاده از این 
چراغ ها و بخارى هاى چکه اى ممنوع اســت اما مدرسه 
از آن اســتفاده مى کرد و بر اثر آتش ســوزى چراغ نفتى 
و ســرایت آتش به کالس درس چهار دانش آموز دچار 
سوختگى شدند. این مدرسه در شهر زاهدان قرار دارد و 
به دلیل اینکه بخشى از شهر گاز ندارد این مدرسه نیز گاز

 نداشت و از چراغ نفتى براى گرم کردن بچه ها استفاده 
مى کردند.

وزیر آمــوزش و پــرورش درباره حادثه آتش ســوزى 
مدرسه اى در زاهدان در صفحه شخصى خود نوشته: «با 
پیگیرى جدى و سریع موضوع با هر گونه قصور و تقصیر 

برابر قانون برخورد خواهم کرد.» 

«نمایندگان اســتان اصفهان امروز هم در جلسه حضور 
ندارند.» این را احمد امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى هنگامى که اسامى غایبان جلسه 
دیروز مجلس را در همان دقایق اولیــه صبح مى خواند 
خطاب به مسعود پزشــکیان که در غیاب على الریجانى 
ریاســت این جلسه را بر عهده داشــت اعالم کرد. پاسخ 
پزشکیان به او این بود: «مشکل نمایندگان استان اصفهان 

حل شده و به صحن مى آیند.»
چند ساعت بعد، نماینده هاى اصفهان با خبرگزارى ها به 
گفتگو پرداخته و روایت دیگرى از حضورشــان در جلسه 
دیروز را مطرح کردند. اظهارات حسینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در این باره متفاوت تر 
بود: «چنین چیزى صحت ندارد، الریجانى و پزشــکیان 
با هدف تفرقه انداختن بین نماینــدگان چنین خبرى را 
اعالم کرده اند و اســتعفاى نمایندگان هنوز به قوت خود 

باقى است.»
پس آیا نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در یک جلسه 
علنى در حضور اصحاب رسانه، سخنان کذبى درباره پس 
گرفته شدن استعفاى نمایندگان اصفهان به دلیل حضور 
آنها در مجلس بر زبان رانده است؟ ظاهراً نه؛ اما پزشکیان 

همه واقعیت را هم نگفت.

روز مهمى به نام چهارشنبه
 موافقت رئیس جمهور با تشکیل ستاد احیاى زاینده رود، 
ماجراى اســتعفاى نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى را وارد فاز تازه اى کرده است. نمایندگان 
مستعفى با توجه به این دســتور (که سه شنبه شب صادر 
شد) و بعد از آنکه در ساعات اولیه صبح دیروز با یکدیگر به 
مشورت پرداختند، تصمیم گرفتند در صحن علنى مجلس 
حاضر شــوند؛ اگرچه در ابتدا معلوم نبود آیا این حضور به 
منزله پس گرفتن استعفایشان محسوب مى شود یا این 
نمایندگان همچنان در انتظار اقدام عملى دولت در جهت 
تحقق خواسته هایشــان، به متن استعفایى که به هیئت 

رئیسه مجلس تقدیم کرده اند وفادار خواهند ماند. 
نمایندگان اصفهان در جدیدترین تقاضایشــان خواستار 
آن شــده بودند کــه هیئت دولــت وضعیــت رودخانه 
زاینده رود را مشــابه دریاچــه ارومیه مــورد توجه قرار 
داده و ساختار ســازمانى مشــابهى را براى این رودخانه 
مهم فــالت مرکــزى کشــور طراحى کند. خواســته 
مشخص نمایندگان مســتعفى این بود که ستاد احیاى 
رودخانه زاینــده رود به ریاســت اســحاق جهانگیرى 
تشکیل شود تا این ســاختار سازمانى شــکل رسمى و 
قانونــى پیداکنــد. ایــن درخواســت، دو روز پیش در 
قالــب نامه اى بــه دفتر رئیس جمهور ارســال شــد و 
حجت االسالم حسن روحانى در همان روز از معاون اولش 

خواست موضوع در هیئت دولت مطرح شود.
از طرف دیگر بعضى نمایندگان مستعفى استان اصفهان 
روز سه شنبه با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و دست راست حسن روحانى مالقات کردند تا بحث 
اختصاص ردیــف هاى بودجه اى مناســب براى احیاى 
زاینده رود نیز در ســطوح عالى اجرایى پیگیرى شود. به 
موازات این اقدامــات، على الریجانى هــم در دو دیدار 
جداگانه با نمایندگان اســتان اصفهان، به آنها قول هایى 

مبنى بر طرح موضوع در جلسه سران قوا داد.
این تحوالت نمایندگان را امیدوار کرد که ممکن است این 
بار تصمیمات جدى درباره آب اصفهان اتخاذ شود حتى اگر 
تضمین هاى عملى در این باره وجود نداشته باشد. به همین 
دلیل هم نگاه ها به تصمیم این نمایندگان براى حضور یا 

عدم حضورشان در جلسه روز چهارشنبه دوخته شده بود. 

این شتر و خانه شما!
نماینــدگان اســتان اصفهان ســاعت 6 صبــح دیروز

جلسه اى میان خودشان برگزار کردند تا با بررسى همه قول 
و قرارهاى داده شده به آنها، به این نتیجه برسند که آیا باید 
در جلسه روز چهارشنبه حاضر شوند یا خیر. نتیجه جلسه 
این بود که هفت نفر از امضاکنندگان نامه استعفا به دلیل 
اینکه جلسه علنى مجلس از حد نصاب نیافتد، به خواست دو 
عضو  هیئت رئیسه و چند نماینده دیگر مجلس  پاسخ مثبت 
داده و به رغم مخالفت برخى نمایندگان مستعفى در صحن 
علنى حضور پیدا کنند اما 12 نماینده دیگر به صحن نروند. 
این در حالى است که پزشــکیان در مقام رئیس مجلس 
شوراى اسالمى، حضور این هفت نماینده در مجلس را به 
منزله حل شدن مشکل و پس گرفتن استعفاى نمایندگان 
تلقى کرد. طرح این موضوع توســط او باعث اعتراض و 
نامه نگارى هفت نماینده اصفهان با هیئت رئیسه و اعالم 
این نکته شد که فقط آنها در جلسه علنى حاضرند و نه همه 

نمایندگان استان.   
کوهکن، نماینــده لنجــان و یکى از هفــت اصفهانى 
کــه در مجلــس حاضــر بودنــد، دیــروز در اخطارى 
آیین نامه اى حضور بعضى نمایندگان اصفهان در مجلس 
را صرفًا  «براساس مسئولیت شــرعى» به دلیل تعطیل 
نشدن مجلس دانســت و از سخنان مســعود پزشکیان 

انتقاد کرد.
البته پزشکیان فقط به اعالم خبر پس گرفتن استعفاى 19 
نماینده اکتفا نکرد و در نطقى جداگانه، دستور روحانى به 
جهانگیرى درباره زاینده رود را نیز به چالش کشید. علت 
این موضوع هم یک اتفاق قابل پیش بینى بود: اعتراض 
دیگر نمایندگانى که مدعى اند استان آنها نیز با بحران آب 

مواجه است. 
روز گذشته و در حالى که هفت نماینده استان اصفهان به 
دلیل شرکت در جلســه میان خودشان با تأخیر به صحن 
علنى رسیدند، نمایندگان سه استان خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و چهارمحال و بختیارى در جایگاه هیئت رئیسه 

مجلس تجمع کرده و خواســتار رسیدگى به اعتراضشان 
درباره مسئله آب شدند. در میان نمایندگان این استان ها، 
خوزستانى ها معتقد بودند حل مشکل آب استان اصفهان 
مى تواند به بروز مشکل براى استان خوزستان منجر شود!

مســعود پزشــکیان به منظور راضى کردن نمایندگان 
معترض، سخنانى در جهت خواست آنها و زیر سئوال بردن 
استعفاى نمایندگان استان اصفهان و نیز دستور روحانى 
ایراد کرد: «نمایندگان اســتان هاى دیگر اعتراض دارند 
که اگر دولت بخواهد بخاطر استعفاى نمایندگان اصفهان 
امتیاز بدهد، مابقى استان ها هم به این شکل اعالم اعتراض 
خواهند کرد. دولت نباید خارج از چارچوب امتیازى بدهد و 
باید بر اساس عدالت تصمیم گیرى کند، زیرا مسئله آب 
براى همه کشور اســت. دولت باید در چارچوب عدالت 
تصمیم گیرى کند، چرا که در غیر این صورت کل مجلس 

شوراى اسالمى با تنش مواجه مى شود.»
آیا پزشکیان در راستاى جلوگیرى از به وجود آمدن «تنش» 
در مجلس شوراى اسالمى اعالم کرد نمایندگان اصفهان 
استعفایشان را پس گرفته اند؟ شاید. همچنین اینکه منظور 
پزشکیان از امتیاز دادن دولت به اصفهان و آن هم «خارج از 
چارچوب» چیست را خود او باید پاسخ دهد ولى واقعیت این 
است که مشکل اصفهان به عنوان دومین استان مهم ایران 
که مهمترین صنایع کشور را در خود جاى داده  و امروز با 
مشکالت عدیده ناشى از کم آبى در همه حوزه ها اعم از 
کشاورزى، صنعت و شرب دست به گریبان است، با استان 
هاى دیگر قابل مقایسه نیست. بى شک دلیل دستور رئیس 
جمهور به جهانگیرى نیز در همین قالب قابل ارزیابى است.
احیاى زاینده رود به هر شکل ممکن یعنى احیاى اصفهان 
و احیاى اصفهان یعنى احیاى بخــش مهمى از صنعت، 
گردشــگرى و کشــاورزى این مملکــت و این چیزى 
نیســت که در یک چارچوب محلى قــرار بگیرد. به قول 
کوهکن نماینده لنجان که از حاضران در جلســه دیروز 
مجلس بود: «مسئولیت ما کشورى اســت اما براساس 
آنچه آقاى پزشکیان گفت که نمایندگان اصفهان امتیاز

 مى خواهند باید بگویم وقتى 19 نفر از نمایندگان استعفا 
مى دهند یعنى کارد به استخوانشــان رسیده است و این 

شترى است که ممکن است در خانه شما هم بخوابد.»

آزمون تاریخى
فعــل و انفعاالت دو ســه روز اخیر نشــان مــى دهد که 
صــداى نمایندگان مســتعفى به تدریج در حال شــنیده 
شــدن اســت. البته این صدا در اســتان اصفهان شنیده 
شده بود اما تدوین یک نقشــه راه کامل که بتواند مشکل 
آب اصفهــان و احیاى زاینــده رود را براى همیشــه حل 
کند، تنها از عهده مقامات رســمى کشــور در قوه مجریه 
بر مى آید. به همین دلیــل مالقات با نوبخت آن هم بعد از 
چند بار درخواست نمایندگان براى اختصاص یافتن زمانى 
براى ترتیب یافتن این مالقات و همچنین دســتور رئیس 
جمهور به جهانگیــرى مبنى بر طــرح وضعیت رودخانه 
زاینده رود در دولت، حاکى از شنیده شدن صداى اعتراض 

نمایندگان مستعفى در باالترین سطوح قوه مجریه است.
بررسى همه آنچه از روز اعالم استعفاى نمایندگان اصفهان 
تا امروز اتفاق افتاده نشان مى دهد که فضا به نفع این استان 
در حال گردش اســت اما چنانکه از ظواهر امر بر مى آید، 
مخالفان قدرتمندى در جهت احقاق حق مردم اصفهان 
در حال فعالیت هستند. سخنان دیروز مسعود پزشکیان، 
تحصن نمایندگان سه استان در هیئت رئیسه و حمالت تند 
و کم سابقه رسانه هاى دو جناح کشور به اقدام نمایندگان 
اصفهان مبین آن است که مراکز ذینفوذ به این راحتى ها 

زیر بار خواسته نمایندگان استان اصفهان نخواهند رفت. 
آزمون تاریخــى عجیبى پیش روى نمایندگان اســتان 
قرار گرفته اســت. پیروز بیــرون آمدن از ایــن آزمون 
کار ساده اى نیســت اما نمایندگان مســتعفى حتى اگر 
خودشان هم نخواسته باشند، اعتبارشــان با پیروزى در 
آن گره خورده اســت. ماجرا دیگر فقط به یک اعتراض 
محلى محدود نیست، بلکه ابعاد وســیع ترى پیدا کرده 
اســت و این را 19 نماینده مســتعفى به خوبى مى دانند. 
اینکه راهبرد آنها براى به ســرانجام رساندن مهمترین 
آزمون دوران نمایندگى شــان چیست، چالشى است که 
زمان نشــان خواهد داد آیا از آن ســربلند بیرون خواهند 

آمد یا نه.

روز جنجالى پارلمان با حضور 7   اصفهانى
نمایندگان اصفهان مى گویند به دلیل اینکه مجلس از حد نصاب نیافتد به صحن علنى رفتند در حالى که هنوز مستعفى اند

مهران موسوى خوانسارى

انتقاد شدید آیت ا... مکارم از رحیم پورازغدى سومین دانش آموز هم فوت کرد



استاناستان 03033393 سال  پانزدهمپنج شنبه  29 آذر  ماه   1397

حجتى، سکاندار شهردارى 
دولت آباد شد

علـى اصغـر ذاکـرى، مدیـر کل دفتـر امور شـهرى و 
شوراهاى اسـتاندارى اصفهان در آیین تکریم و معارفه 
شهردار دولت آباد اظهار کرد: با توجه به مشکل مالى در 
شهردارى ها، رویکرد جدید دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى حرکت به سوى درآمد پایدار براى برون رفت 
از بحران مالى است. در این آیین حسن حجتى به عنوان 
شهردار دولت آباد معرفى و از زحمات یکساله حمیدرضا 

فدایى تجلیل شد.

برگزارى 
سومین ایده کاپ شهر 

سومین ایده کاپ شـهر اصفهان با عنوان «ایده کاپ 
دختـران خـالق»، در محـل کتابخانـه مرکـزى 
شـهردارى اصفهان برگزار شـد. در این مراسـم که 
شـرکت کننـدگان آن از دختـران هنرسـتان نوایى 
بودند، ده گروه ایده هاى خود را هر کدام در مدت سه 

دقیقه مطرح کردند.

ارائه بسته حمایتى به 
رانندگان تاکسى

امیراحمد زنـدآور، رئیس کمیسـیون حمـل و نقل و 
فناورى اطالعات شوراى شهر اصفهان گفت: بسته 
حمایتى براى رانندگان تاکسى جهت خرید الستیک 

و روغن در نظر گرفته شده و در حال اجراست.

رشد طالق در اردستان
علیرضا فرح بخش، معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
فرماندار اردسـتان گفت: آمار ازدواج در هشـت ماهه 
سال جارى در این شهرستان منفى 6 درصد و طالق 
با رشد 2 درصد نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته 

رو به رو بوده است.

معرفى نماینده 
آستان قدس رضوى در استان 
طى مراسـمى رضـا مرتضوى بـه عنوان مدیـر دفتر 
نمایندگى آسـتان قـدس رضوى در اسـتان اصفهان 

معرفى شد.

برگزارى سومین سالروز 
شهادت على شاه سنایى 

یادواره شـهداى محله جنیران و گرامیداشت سومین 
سـالروز شـهادت شـهید مدافع حـرم پاسـدار«على 
شاه سـنایى» 29 آذر(امـروز) برگـزار مى شـود.این 
یادواره پنج شـنبه 29 آذر در خیابان آتشـگاه، خیابان 
بهشت، کوچه 29 برگزار مى شود. این مراسم با حضور 
حجت االسـالم طائب، دبیر قرارگاه عمار و با مداحى 

حاج محمد یزدخواستى برگزار خواهد شد.
شاه سنایى، نهمین شهید مدافع حرم از اصفهان است 
که در دفاع از حرم حضرت زینب (س) آسـمانى شد. 
شهید على شاه سنایى از محله جنیران واقع در خیابان 

آتشگاه اصفهان بود.

خیابان عالمه جعفرى از 
بن بست خارج شد

5شــهردارى اصفهــان گفــت:  مدیــر منطقه
خیابان«عالمه جعفرى» حدفاصل خیابان رودکى 
تا بلوار کشــاورز، با عرض 24  متر بعد از گذشــت 
هشت ســال از بن بست خارج شــد. احمدرضایى 
اظهارکرد: احداث خیابان عالمه جعفرى حدفاصل 
خیابان هاى رودکى و ارتش، درحدود هشــت سال 
پیش آغاز و بخشى از خیابان ســازى انجام شد، اما 
ورودى این خیابان از سمت خیابان ارتش به دالیل 
مختلف مســدود بود. وى افزود: پس از گذشت این 
مدت، طى برگزارى جلســات توافــق متعدد طى 
مدت دو ماه بــا مالکان، این گــره ترافیکى پس از 

سال ها باز شد.

خبر

مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
از برق رسانى به کلیه روســتاهاى باالى ده خانوار استان 

اصفهان خبر داد.
امیر رمضانى با اشاره به خدمات ارائه شده به روستاییان 
در استان اصفهان اظهار کرد: به تمام روستاهاى باالى ده 

خانوار در استان اصفهان برق  ارائه شده است. 
وى ادامــه داد: راه انــدازى مرکــز پاســخگویى 24 
ساعته«سمیع» براى ارائه خدمات غیرحضورى، راه اندازى 
نرم افزارهاى جامع مهندسى، تعمیرات، جامع مشترکین، 
سرویس سالیانه بالغ بر 3000 دســتگاه پست زمینى و 
هوایى، تعمیرات سالیانه بالغ  بر 3000 کیلومتر شبکه فشار 

متوسط و فشــار ضعیف، تعویض سالیانه بالغ  بر 25 هزار 
دســتگاه کنتور معیوب، تعویض 22 هزار دستگاه کنتور 
عادى با کنتور هوشــمند طرح«فهام»، تهیه طرح جامع 
شبکه هاى فشار متوسط در راســتاى تأمین برق پایدار، 
از دیگر اقدامات در راســتاى خدمت رسانى به مردم بوده 
است. وى با اشاره به مسئله خاموشى هاى تابستان گفت: 
براى این موضوع سعى شد تدابیر ویژه اى اندیشیده شود 
که در این راستا، کاهش خاموشى هاى بى برنامه، کاهش 
چشمگیر مدت زمان خاموشــى هاى با برنامه و توسعه و 
استفاده از پنل هاى خورشیدى، از برنامه هاى اصلى براى 

موضوع خاموشى ها بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت  هاى پزشکى استان 
اصفهان از آماده باش 145 پایگاه اورژانس در قالب طرح 

زمستانه در این استان خبر داد.
غفور راســتین پایان این طرح را 22 اسفند اعالم کرد و 
افزود: در هشت ماهه امسال 153 هزار مأموریت اورژانس 
در استان انجام شد که 105 هزار مأموریت غیرترافیکى و 

48 هزار مأموریت مربوط به حوادث ترافیکى بود.
وى ناوگان قدیمى را یکى از مشکالت اورژانس برشمرد 
و اظهارکرد: در دو سال گذشته آمبوالنس  هاى استان به 
بهترین تکنولوژى و ناوگان روز دنیا تجهیز شدند و اکنون 
90 درصد پایگاه  هاى اســتان از بهترین آمبوالنس  ها 

برخوردار هستند.
وى عالوه بر تأمین و تجهیز نــاوگان اورژانس، ارتقاى 
نیروى انسانى، آموزش  هاى تخصصى در زمینه برخورد 
با صحنه، مواجهه بــا مصدوم و مهــارت  هاى علمى و 
تخصصى را از مهمترین اقدامات دو سال گذشته اعالم 
و اضافه کرد: ما تاکنون از حوادث شــیمیایى، هسته اى، 
رادیولوژى و بیولوژیکال غافل بوده ایــم و اکنون تمام 
نیروها آموزش هاى الزم علمى و عملى را در برخورد با این 
حوادث دیده اند و در حال آماده  سازى کد برخى مناطق 
پرخطر همچون سایت  هاى هسته اى، کارخانجات مواد 

شیمیایى، پتروشیمى  ها و تجهیز آمبوالنس  ها هستیم.

آغاز فعالیت 145پایگاه 
اورژانس در استان 

برق رسانى به کلیه روستاهاى 
باالى 10 خانوار استان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به اینکــه بســیارى از بیمارى ها از طریق غــذا به بدن 
انســان منتقل مى شــود، گفت: به علت ورود فاضالب، 
بیمارى هایى در استان ایجاد شده است و در حقیقت مردم 
اصفهان از همه نظر، آب و هوا و خاك در معرض آلودگى 

قرار دادند.
رحمان دانیالى با بیان اینکه در سال هاى اخیر به محیط 
زیست و خاك ناخدمتى شده است، اظهارکرد: مشکالتى 
که محیط زیست با آن دســت و پنجه نرم مى کند، قابل 
تأمل است و زمان آن رسیده که به جاى صحبت کردن، 

در راستاى رفع مشکالت اقدام کنیم .
وى گفت: اعتراف جهاد کشاورزى به برخى  کوتاهى ها در 

خصوص کشاورزى و خاك قابل تقدیر است.
دانیالى ادامه داد: درحدود دو میلیارد تن فرسایش خاك 
در کشور، خسارتى حدود 56 میلیارد دالر براى کشور به 

دنبال دارد که عددى قابل تأمل است.
■■■

وى با اشــاره به تغییرات کاربرى 30 هزار هکتار اراضى 
کشاورزى در کشور گفت: ما براساس تبصره یک، امضاى 

مجوز قانونى تغییر اراضى را  صادر مى کنیم و مى گوییم 
خدا ما را ببخشد. 

وى با اشاره به مشــکالت ناشى از عدم تخصیص حقابه 
تاالب گاوخونى اظهار کرد: اراضى کشاورزى درجه یک 

اصفهان دستخوش تغییرات شده است.
دانیالى ادامــه داد: پســاب و فاضالبى کــه در اراضى 
کشاورزى رهاسازى و استفاده مى شــود، سبب نابودى 
خاك کشاورزى است و البته بخشى از فرسایش خاك هم 

به سبب کشت نامناسب است.
وى با اشاره به اینکه بسیارى از بیمارى ها از طریق غذا به 
بدن انسان منتقل مى شود، افزود: به علت ورود فاضالب، 
بیمارى هایى در استان ایجاد شده است و مردم اصفهان 

در معرض آلودگى قرار دارند.
دانیالى گفت: دانشــگاه صنعتى اصفهــان در خصوص 
پســماندهاى ویژه و جلوگیرى از خطرســازى آنها در 
محیط زیســت مطالعه جامعى انجام داد که متأســفانه 
پس از ده ســال تحقیق، این مطالعات به دالیل دانسته 
و ندانسته محکوم شد اما ورود کارگروه آمایش سرزمین 
براى ارائــه راهکارهایى براى دفع مناســب پســماند 

کمک کننده بوده است.
■■■

مدیرکل حفاطت محیط زیست استان در بخش دیگرى 
از سخنانش با اشاره به اینکه بیشــترین دورریز کاغذ در 
ادارات و سازمان هاســت، افزود: براى پرینت هر کاغذ 
13 لیتر آب پنهان مصرف مى شــود و براى کتب درسى 
دانش آموزان درحــدود 115 میلیون متر مکعب آب هدر 

مى رود که باید مورد بررسى قرار گیرد.
■■■

وى ادامه داد: بهره بردارى بیش از حد از آب هاى زیرزمینى 
مى تواند نفوذ آب هاى شــور را به همراه داشته باشد و به 
ازاى هر یک متر افت آب شــیرین، درحدود 40 متر نفوذ 

آب شور به اراضى اتفاق مى افتد.
وى اضافه کرد: ما در خصوص محیط زیست و خاك کشور 
بد عمل کرده ایم، پسماندهاى ویژه به خاك کشور لطمه 
مى زنند که در  کارگروه آمایش سرزمین در حال بررسى 
مشــکالت تغییر کاربرى اراضى کشاورزى به انبارهاى 
صنعتى و تأثیر پسماندهاى ویژه و ارائه راهکارهایى براى 

حفظ خاك از آلودگى ها هستیم .

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

 ورود فاضالب به خاك، عامل بروز 
بیمارى در استان شده است

معاون فرهنگى دانشگاه جامع علمى و کاربردى استان 
اصفهان گفت: این دانشــگاه با وجود نقش مهم و مؤثر 
در تربیت نیروى انســانى کارآمد، از حمایت هاى دولتى 

بى بهره است.
مهدى قیصرى افزود: هم اینک تمامى مراکز دانشــگاه 
جامع علمى و کاربردى استان با وجود آنکه میزان شهریه 
آن نسبت به ســایر دانشــگاه ها کمتر است، به صورت 

خودگردان اداره مى شود.
وى اضافه کرد: از نماینــدگان مجلس و تصمیم گیران 
کشور درخواست مى شــود که در تخصیص بودجه و یا 

اعتبارى براى این دانشگاه توجه ویژه اى داشته باشند.
قیصرى یادآور شد: البته انتظار ما این نیست که به طور 
کامل و همانند دانشگاه هاى دولتى از حمایت کامل دولت 

برخوردار باشیم، بلکه خواسته ما تأمین بخشى از شهریه 
دانشجویان و یا حمایت از مراکز بخش خصوصى است.

وى افزود: یکى دیگر از رویکردهاى این دانشگاه توجه 
به مشاغل خانگى است، به طورى که هم اکنون با توجه 
به کاهش منابع آبى و مشکالت کشاورزى در استان، باید 
مشــاغل خانگى کم آب بر در جامعه ترویج شود که این 

دانشگاه آماده آموزش عالقه مندان در این بخش است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش به برپایى چهارمین 
نمایشگاه اشــتغال و توســعه کارآفرینى دانشگاه جامع 
علمى و کاربردى اشــاره کرد و گفت: این نمایشگاه، با 
هدف زمینه سازى مؤثر براى اشــتغالزایى و کارآفرینى 
وآشکار سازى نیازهاى واقعى جامعه در کسب شغل مورد 

نیاز برپا مى شود.

قیصرى شناسایى فرصت هاى شغلى مورد نیاز، تشویق 
صاحبان صنایع و مشاغل به بهره گیرى از منابع انسانى و 
توجه ویژه به مناطق محروم را، از دیگر اهداف برگزارى 

این نمایشگاه برشمرد.
معاون علمى دانشــگاه جامع علمى و کاربردى اســتان 
اصفهان افزود: این نمایشگاه از بخش هاى مختلف شامل 
بازارچه کارآفرینان مولد و مولدان کسب و کار، کلینیک 
مشاوره اشــتغال و کارآفرینى، معرفى رشته شغل هاى 
دانشــگاه جامع، میزگردهاى تخصصى و کارگاه هاى 
آموزشى با موضوع اشتغال و کارآفرینى تشکیل مى شود.

وى زمان برگزارى این نمایشگاه را از سوم تا پنجم دى 
ماه از ساعت 14 تا 20 در مجموعه سیتى سنتر اصفهان 

عنوان کرد.

دانشگاه علمى کاربردى از حمایت هاى دولتى بى بهره است

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 71 نفر در 
حوادث کار هشت ماهه سال جارى در استان اصفهان 

جان خود را از دست داده اند.
على سلیمانى پور اظهار کرد: در این بازه زمانى 1910  
نفر در ســطح اســتان اصفهان در این حوادث آسیب 

دیده و به مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان مراجعه 
کرده اند.

وى با بیان اینکه 116 نفر  از مصدومان حوادث 
کار استان اصفهان زن و 1794نفر مرد بوده اند، 
افزود:  تعداد مصدومان این  حوادث در سال 
جارى نسبت به مدت مشــابه سال گذشته با 
توجه به آمار 1793 مورد مصدومیت، افزایش 
6/5 درصدى داشته است. مدیرکل پزشکى 
قانونى استان اصفهان در خصوص مرگ و میر 
ناشى از حوادث کار استان اصفهان نیز گفت: 
در هشت ماهه امسال 71 نفر که همگى مرد 
بوده اند، بر اثر این حوادث جان باخته اند که این آمار نیز 
با توجه به آمار 53 مرگ ســال گذشته، با افزایش 30 

درصدى رو به رو بوده است.

71 نفر در حوادث کار اصفهان جان باختند

با رکود بازار فروش لوازم خانگى، تولیدکنندگان پنج 
برند داخلى و خارجى در اصفهــان مجبور به تخفیف 

نقدى 10تا15درصدى به خریداران شدند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى با بیان اینکه 
سه برند داخلى لوازم خانگى، کاهش قیمت 10تا15 

درصدى خود را از شنبه آغاز مى کنند، گفت: دو برند 
خارجى نیز قیمت لوازم خانگى خود را کاهش داده اند.

دیانى با اشاره به رکود و نابســامانى بازار به 
دنبال افزایش ارز وعرضه نشدن لوازم خانگى 
و برخى دالل بازى ها افزود: با ادامه این روند، 
شاهد ورشکستگى تولیدکنندگان، کوچک 
شدن واحدها و بیکارى کارگران خواهیم بود.

وى با اشــاره به اینکه لــوازم خانگى  تولید 
داخل اگر با ارز آزاد تأمین قطعات مى کردند، 
قیمت ها از این هم باالتر رفته بود، گفت: بازار 
با کم شــدن قدرت خرید مردم از سه هفته 
پیش در یک رکود تورمــى قرارگرفته و اکنون تولید 
هست ولى خریدار نیست و تولیدکننده در یک بن بست 

قرارگرفته است.

از روز شنبه محقق مى شود

تخفیف نقدى10تا15درصدى
 به خریداران لوازم خانگى

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
هفته آینده ایســتگاه هاى دوچرخه شــهر اصفهان با 

طراحى جدید رونمایى خواهد شد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه هفته آینده ایستگاه هاى 
دوچرخه با طراحى جدید رونمایى خواهد شــد، افزود: 

امیدواریم این اقدام به ارتقاى ســطح کیفیت زندگى 
شهروندان کمک کند. وى با اشاره به طرح «چشم شهر 
روشن» گفت: در این طرح بزرگ فروش اقساطى انواع 
پاکرو شامل موتوربرقى، دوچرخه برقى، اسکوتر شارژى 

و ... با تسهیالت ویژه ارائه مى شود.

هفته آینده صورت مى گیرد

رونمایى از ایستگاه هاى جدید دوچرخه

پژوهشگران صنعت پزشکى به دانش طراحى وساخت 
سوزن نمونه بردارى مغز استخوان در اصفهان دست 
یافتند. مدیر تحقیق و توسعه شرکت مهندسى سالمت 
یار حکیــم گفت: با دســتیابى به فنــاورى تولید این 
محصول، ایران به جمع کشورهاى سازنده این فناورى 
پیوست. على حسین زهرایى، سرمایه گذارى ساخت 
تجهیزات و تولید این محصول را 100 میلیارد ریال در 
مدت سه سال بیان کرد و افزود: نیاز داخل این محصول 

درحدود 250 هزار عدد است که در صورت صدور مجوز 
تولید، 20 درصد نیاز داخل شامل 50 هزار عدد در سال 

در این کارخانه تأمین مى شود.
وى 70 درصد ماشین آالت، قطعات و مواد اولیه تولید 
ســوزن نمونه بردارى مغز استخوان را داخلى و نتیجه 
تالش پژوهشگران این شرکت  دانســت و  گفت: با 
دستیابى به تولید انبوه آن در داخل، ساالنه ازخروج پنج 

میلیون دالر جلوگیرى خواهد شد.

تولید سوزن نمونه بردارى مغز استخوان در اصفهان

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: به رغم 
دستگیرى چندین مظنون در پرونده تجاوز به یک کودك 
در خمینى شهر، هنوز متهم اصلى این پرونده شناسایى 
نشده اســت. احمد خســروى وفا در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده مدرسه ناحیه 4 اصفهان نیز اظهار کرد: 
این پرونده در دادسراى اصفهان در حال رسیدگى است و 
متهم این پرونده همچنان در بازداشت به سر مى برد و با 

صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه رسیدگى مى شود.
وى اضافه کرد: هنوز پرونده در دادسراست و پس از بررسى 
در دادگاه و صدور حکم قطعى، اطالع رسانى به شهروندان 
صورت مى گیرد. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
تصریح کرد: تجاوزى در این پرونده اتفاق نیافتاده است. 
وى در بخش دیگرى از ســخنانش درخصوص آخرین 
وضعیت پرونده شرکت «صدرا نفت پارسیان» اظهار کرد: 
این پرونده در استاندارى اصفهان با هدف راه اندازى مجدد 
کارخانه و با مدیریت دادگســترى پیگیرى شده و پیگیر 

حقوق سهامداران هستیم  و در حال حاضر نیمى از کارخانه 
این شرکت فعال شده است.

خسروى وفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده تجاوز 
به کودك افغان در خمینى شهر نیز گفت: این پرونده جزو 
پرونده هاى مفتوح دادگسترى است و افرادى به عنوان 
مظنون دستگیر شده اند اما متأسفانه هنوز متهم اصلى این 

پرونده را شناسایى نکرده ایم.

رئیس کل دادگسترى استان:

متهم پرونده دبستان خبرساز اصفهان 
همچنان بازداشت است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از تسهیالت کارگشایى و مسکن 
و همچنین هزینه بیمه تکمیلى مددجویان تحت حمایت این نهاد در هشت ماهه سال 

جارى خبر داد.
محمدرضا متین پور اظهارکرد: در هشت ماه گذشته، بیش از سه میلیارد و 718 میلیون 
تومان در زمینه کمک بالعوض براى احداث، خرید و تکمیل مسکن نیازمندان شهرى و 

روستایى پرداخت شده که 420 خانوار تحت حمایت را خانه دار کرد.
وى بابیان اینکه امسال 1647خانوار نیازمند در استان اصفهان از این خدمت بهره مند 
شدند، افزود: بیش از سه میلیارد و 325 میلیون تومان در این مدت براى تعمیر و بازسازى 

منازل مددجویان هزینه شد.

200دستگاه تاکسى جدید به ناوگان حمل و نقل عمومى خمینى شهر افزوده شد.
شهردار خمینى شهر در آیین تجلیل از فعاالن حوزه حمل و نقل شهرى با اعالم این خبر 
افزود:با وجود این در بخش اتوبوسرانى با مشکل فرسودگى این ناوگان روبه رو شده ایم 
و به دلیل افزایش سه برابرى قیمت اتوبوس در یکسال گذشته، نوسازى این ناوگان از 

توان شهردارى خارج است.
على اصغر حاج حیدرى افزود: براى افزودن ده دستگاه اتوبوس به این ناوگان، بیش از 

150میلیارد ریال نیاز است.
وى از کمک55میلیارد ریالى به ناوگان اتوبوسرانى خبر داد و افزود: این رقم تنها براى 

حفظ و نگهدارى اتوبوس هاى فعلى است.

ورود 200 دستگاه تاکسى 
به ناوگان حمل و نقل خمینى شهر

کمک 3 میلیاردى بالعوض 
به مددجویان اصفهانى
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شرکت مهندســى منظومه زاگرس سهامى خاص به 
شماره ثبت 20259 و شناسه ملى 10260411360 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فــوق العــاده مــورخ1397/02/09 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد : مهنــاز فتاحــى پرچــل با 
کد ملى 1142399052ســمت بازرس اصلى و ندا 
رزاقى به شماره ملى 1219894761 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. و 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان(319213)

شرکت مهندسى منظومه زاگرس ســهامى خاص به 
شماره ثبت 20259 و شناسه ملى 10260411360 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1397/02/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
ســرمایه شــرکت ازمبلغ 1000000ریــال به مبلغ 
10000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و 
صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح ذیل اصالح شد: ماده 5 اصالحى: سرمایه شرکت 
مبلغ ده میلیارد ریال نقدى است که به یک میلیون سهم با 
نام عادى ده هزار ریالى منقسم گردیده و تماماً پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(319208)

شــرکت مهندســى بازرگانى امید آوران آتیه اسپادانا 
شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 57737 و 
شناسه ملى 14006528860 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ1397/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در شهرستان 
اصفهان به بخش مرکزى - شهر اصفهان-محله ملک-

خیابان شــهید احمد رضا توانا-بن بســت الله-پالك 
40-ســاختمان طوبى-طبقه دوم-واحد 7 و کدپستى 
8154678717 انتقــال یافت و در نتیجــه ماده 3 در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (322292)

شرکت پالسما تک ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 33916 و 
شناســه ملــى 10102738722 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1397/09/10 احســان ثابت 
پور به شــماره ملــى 1285032527 
بســمت نایب رئیس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل ، على شــهنام به شــماره 
ملى 1290859787 بســمت رئیس 
هیأت مدیره ، رضا ثابت پور به شــماره 
ملــى 1292280913 بســمت عضو 
هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته 
، بــروات ، قراردادها و عقود اســالمى 
با امضاء مشــترك احســان ثابت پور 
(نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل) و 
على شهنام (رئیس هیأت مدیره) همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان(319215)

شرکت همدوش صنعت ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 12700 و 
شناســه ملى 10260337223 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ1397/03/28 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : صورتهاى مالى و ترازنامه سال 
مالى منتهى بــه1396/12/29 به تصویب 
مجمع رســید . آقاى بهمن رفعتى تاش با 
کد ملى 1689708522 و آقاى فخرالدین 
زاده محمدى با کد ملــى 1249684617 
و خانــم معصومه زاده محمــدى با کد ملى 
0051076829 بعنوان اعضاء هیئت مدیره 
به مدت دو ســال انتخاب گردیدند . آقاى 
محمد کاظم تهجد با کد ملى 2296551122 
بعنوان بازرس اصلى و آقــاى بهروز خیرى 
روشــتى کد ملى 1554878119 بعنوان 
بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند .روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(321671)

شــرکت همــدوش صنعــت ســپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
12700 و شناسه ملى 10260337223 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1397/03/28 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : 1- آقــاى بهمــن رفعتى 
تاش1689708522 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل 2 - آقاى فخرالدین زاده 
محمدى1249684617 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3 - خانم معصومه زاده 
محمدى0051076829 به ســمت عضو 
هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره براى دو 
سال انتخاب شــدند. اختیارات مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره و طبق مفاد 
اساسنامه مى باشد . کلیه مکاتبات ادارى به 
امضاء مدیر عامل . - کلیه چکها - قراردادها - 
اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر 
عامل و با مهر شــرکت داراى اعتبار است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (321143)

شرکت پالسما تک سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 33916 و شناســه ملى 
10102738722 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1397/09/10 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : - احســان ثابت پور به شماره 
ملــى 1285032527 ، على شــهنام به 
شــماره ملى 1290859787 و رضا ثابت 
پور به شماره ملى 1292280913 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - رکسانا دالئلى به 
شماره ملى 0063866749 بسمت بازرس 
اصلى و سمیرا شــاه زیدى به شماره ملى 
1292683831 بسمت بازرس على البدل 
بــراى مدت یکســال انتخاب شــدند.ـ  
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
نشــر آگهى هاى شــرکت انتخاب شد.ـ  
صورت هاى مالى سال 1396 مورد تصویب 
مجمع قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان(319216)

آگهى تغییراتآگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات  آگهى تغییرات 

مهدى باقربیگى، بازیگر نقش اصلى سریال «قصه هاى مجید»، در جشن منتقدان سینما، تأکید کرد اگر کیومرث پوراحمد در کشور دیگرى بود، بیشتر قدرش دانسته مى شد.
دوازدهمین جشن منتقدان سینما، سه شنبه شب برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت. در بخش 40 سال سینماى کودك ایراِن این جشن، جایزه بهترین کارگردانى و جایزه بهترین بازیگر نوجوان 

به ترتیب به کیومرث پوراحمد و مهدى باقربیگى،  دو هنرمند اصفهانى براى بازى در سریال «قصه هاى مجید» اهدا شد.
کیومرث پوراحمد روى صحنه پس از دریافت جایزه خود در سخنانى گفت: «من از قبل از انقالب کار کودك مى ساختم اما همه مرا به «قصه هاى مجید» مى شناسند. اى کاش فقط یکى در طول 

این 27 سالى که از ساخت این سریال مى گذرد، مى آمدند و مى گفتند تو که این اثر را ساختى، بیا و یک فیلم دیگر هم بساز.»
این کارگردان با انتقاد از وضعیت امروز تولید فیلم در کشور تأکید کرد: «هربار که پیشنهاد ساخت اثرى را مى دهم، مسئوالن بنیاد فارابى به من مى گویند سرمایه گذار بیاور. براى بسیارى از مدیران 

فارابى، من و یک جوان تازه کار تفاوتى با هم نداریم.»
این سخنان پوراحمد باعث شد وقتى نوبت به دریافت جایزه مهدى باقربیگى رسید، او با لحنى احساسى خطاب به کارگردان «قصه هاى مجید» گفت : «ما 40 سالمان شد اما قدمان اندازه شما 

نشد. من سعى کردم در زندگى ام راست بگویم اما آقاى پوراحمد از شریف ترین آدم هایى است که در زندگى ام دیده ام. اگر او در مملکت دیگرى بود بیشتر قدرش را مى دانستند. اما من قدر شما را 
مى دانم و امیدوارم روزى همه هنرمندان به جایگاه اصلى خودشان برسند.»

 مى شد.
و جایزه بهترین بازیگر نوجوان 

 اى کاش فقط یکى در طول 

اور. براى بسیارى از مدیران 

ان شد اما قدمان اندازه شما 
مى دانستند. اما من قدر شما را 

تجلیل احساسى بازیگر «قصه هاى مجید» 
از کیومرث پوراحمد

سریال جدید سیروس مقدم که به 
تازگى مراحل پیش تولید آن براى 
پخش در شبکه نمایش خانگى به 
پایان رسیده اســت، هفته جارى 

مقابل دوربین رفت.
«خواب زده» به تهیه کنندگى الهام 
غفورى توسط ســعید نعمت ا... در 
ژانر وحشــت به نگارش در آمده و 
در سه فصل براى پخش در شبکه 
نمایــش خانگى به تولیــد خواهد 

رسید.
ریحانه پارســا و الدن مســتوفى 
از جملــه بازیگرانى هســتند که 
حضورشــان در این سریال قطعى 
شده است اما بیشتر بازیگران این 

سریال سینمایى خواهند بود.
پس از کارهاى مشــترك سیروس 
مقدم با سعید نعمت ا... در ساخت 
مجموعه هاى «مادرانه» و «میکائیل»، 
باز هم شــاهد همکارى مجدد این 
دو هســتیم. البته این سریال اولین 
همکارى مشترك و مجزاى نعمت 
ا... و مقدم در شبکه نمایش خانگى 

است .
باید دید سیروس مقدم که با ساخت 
سریال هاى مناسبتى از جمله سریال 
محبوب «پایتخت» موفق عمل کرده 
است، با ساخت این سریال در شبکه 
نمایــش خانگى ایــن محبوبیت و 

موفقیت را تداوم مى بخشد؟

سریال ژانر وحشت 
سیروس مقدم 
کلید  خورد

دومین جشنواره  طراحى پارچه و لباس کودك و نوجوان، با 
شعار «از کودکى خوب بپوشیم» آغاز به کار کرده است. مینو 
پدرام، دبیر این جشنواره پس از جلسات شوراى سیاستگذارى 
جشنواره لباس کودك، به این نتیجه رسید که نیکى مظفرى، 
بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر و فرزند مجید مظفرى را 
به عنوان مشــاور خود انتخاب کند. مظفرى طراحى لباس 
را پیش از این تجربه کرده اســت. اخیراً تمرکز اصلى این 

هنرمند، معطوف به طراحى لباس کودك است.
مظفرى در خصوص تالشــش براى حرفه اى تر شدن در 
حوزه  طراحى اظهار کــرد: خیلى دلم مى خواســت که به 
لحاظ آکادمیک، مدرك تحصیلى و دانشــگاهى خودم را 
به روز و فعالیتم را در حوزه  مد و لبــاس و طراحى حرفه اى 
کنم. االن لباس کودك و نوجوان، اصلى ترین دغدغه ام در 
طراحى است و سعى مى کنم، آنچه الزم است را یاد بگیرم 
که اصولى تر کارهایم را جلو ببرم. در تمام این سال ها سعى 
کردم یاد بگیرم و دلم مى خواست اگر کارى در حوزه طراحى 
لباس انجام مى دهم، آن را درســت و بجا پیش ببرم. االن 
خیلى دوست دارم که روى فضاى کودك حرفه اى کار کنم. 
فکر مى کنم به زودى کار طراحى ام در لباس کودك انجام 

خواهد شد و نتیجه  آن را مردم مى توانند، ببینند.
این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون اولویت اصلى اش را 
بازیگرى دانســت و بیان کرد: اولویت من بازیگرى است و 
خودم را بازیگر مى دانم اما در کنار این حرفه با توجه به سال ها 
تجربه ام در طراحى لباس، این هنــر را هم جدى پیگیرى 
مى کنم. درست است که حرفه  بازیگرى و طراحى هر کدام 
نیاز به زمان و مرکز دارد اما با توجه به اینکه میان پروژه هاى 
سینمایى وقفه وجود دارد، فرصت پیدا کردم که کمى بیشتر 

طراحى کنم.
مظفرى افزود: من در کل نمى توانم بیکار بنشــینم. سعى 
مى کنم انتخاب هاى درســتى در بازیگرى داشته باشم و 
به همین دلیل ممکن است ســه یا چهار ماه سر کار نباشم. 
همیشــه به این فکر بودم کــه این وقت هــاى خالى را پر 
کنم. قطعًا اگر در طول سال وقتش را داشته باشم، در روند 

فعالیت هاى این چنینى خواهم بود.

عوامل سریال «بانوى عمارت» در تدارك ساخت فصل 
دوم این سریال تاریخى هستند.

سریال «بانوى عمارت» به تهیه کنندگى مجید موالیى 
و کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد این روزها در حال پخش 
از شبکه 3 سیماست، با استقبال خوب مخاطبان رو به رو 
شده و قرار اســت فصل دوم این سریال تاریخى ساخته 

شود.
احسان جوانمرد، نویسنده ســریال «بانوى عمارت» به 
«صبا» گفت: قرار بود از ابتدا فصل دوم بالفاصله بعد از 
فصل اول ساخته شود، ولى تصمیم بر این شد که در ابتدا 
واکنش ها نسبت به فصل اول این سریال دیده شود. بعد 

از استقبال خوب مخاطبان، فصل دوم در حال حاضر طرح 
اولیه آن آماده است و سه قسمت آن نیز نوشته شده است.

وى ادامه داد: موضوع فصل دوم از 12 ســال بعد شروع 
مى شــود و بعضى از بازیگران فصل اول حضورشان در 
فصل دوم الزامى است ولى شروع ســاخت، به تصمیم 

عوامل و مدیران سازمان صدا و سیما بستگى دارد.
 گفتنى است؛ سریال «بانوى عمارت» ملودرامى عاشقانه 
اســت که مقطعى از تاریخ قاجار را روایــت مى کند و در 
الیه هاى زیرین به شرایط اجتماعى و سیاسى آن زمان 
مى پردازد. تهران، کاشــان و قزوین شهرهایى است که 

این مجموعه تلویزیونى در آن تصویربردارى شده است.

پانته آ پناهى ها، علیرضا شجاع نورى، اندیشه فوالدوند، 
غزل شاکرى، رامتین خدا پناهى، سیروس میمنت، حسام 
منظور، شبنم فرشاد جو، مینا وحید، نیکى نصیریان، مهتاج 
نجومى، صالح میرزا آقایى، احســان امانى، محمد فیلى، 
فریدون سورانى، حسن ســرچاهى، احمد یاورى، مریم 
مؤ من، پاوان افســر، مهرى آل آقا، صادق ملک، مجید 
سعیدى و ســعید بحر العلومى از بازیگران این مجموعه 

تلویزیونى هستند.

فصل دوم «بانوى عمارت» ساخته مى شودفصل دوم «بانوى عمارت» ساخته مى شود
نیکى مظفرى: 

مى خواهم به صورت حرفه اى 
در عرصه مد کار کنم

مجموعه تلویزیونى «آچمــز» به کارگردانى 
مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگى حســین 
آقاهرنــدى در محــدوده دهکــده المپیک 
تصویربردارى مى شود. تصویربردارى سریال 
«آچمز» که از اواخر آبان آغاز شــده اســت، 
تاکنون طبق برنامه ریزى پیــش رفته و چند 
بازیگر مقابــل دوربین آن قــرار گرفته اند. در 
جدیدترین عکسى که از «آچمز» منتشر شده 
هومن برق نورد یکــى از بازیگران اصلى این 

سریال با سرى شکسته دیده مى شود.
«آچمز» یک درام با موقعیت هاى طنز اســت 
که تا اردیبهشت ماه سال آینده تصویربردارى 
آن در لوکیشــن هاى مختلفى در شهر تهران 

ادامه دارد.
در خالصــه داســتان مجموعــه تلویزیونى 
«آچمز» آمده اســت: «مصیب پــس از 45 
ســال مى فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده 
اســت. او براى پیدا کردن گمشده سالیان دور 

مادرش، راهى تهران مى شــود و، اما خودش 
هم گمشــده بزرگ ترى دارد؛ عزت و احترام! 
مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب 
کند و همین داستان هاى پیچیده اى برایش به 
وجود مى آورد که او را تبدیل به انســانى دیگر 

مى کند.»
«آچمز» به کارگردانى مهرداد خوشــبخت و 
تهیه کنندگى حسین آقاهرندى در 30 قسمت 
براى پخش از شبکه 3 سیما در حال تولید است.

بعد از آنکه نام مدیر اسبق یک ارگان به عنوان تهیه 
کننده فصل چهارم «هفت» به طور رسمى اعالم شد 
حاال هم پرسش هایى شــکل گرفته درباره حضور 
کارگردانى با کارنامه ضعیف در سینما ولى پرکار در 

تلویزیون به عنوان مجرى «هفت».
به گزارش «ســینما روزان»، مجتبــى امینى که به 
عنوان تهیه کننده «هفت» انتخاب شده فارغ از ایفاى 
نقش هاى فرعى آثارى همچون «دلشکســته» و 
«رســوایى» به واســطه مدیریت در مؤسسه آوینى 
و تولید فیلم هاى این مؤسســه شــناخته مى شود. 
فیلم هایى که برخى مانند «به تهران خوش آمدید» 
بعد از ســال ها رنگ پرده ندیده انــد و برخى مانند 
«چراغ هاى ناتمام» شکست سختى در گیشه خورده اند.

متعاقب انتصاب امینــى، روزنامه «هفت صبح» خبر 
داده که اجراى «هفت» به محمدحسین لطیفى سپرده 
خواهد شــد. کارگردانى که هرچند آخرین کارهاى 
سینمایى اش یعنى «اسب سفید پادشاه» و «به وقت 
خمارى» چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اند ولى 
در زمره نیروهاى معتمد رســانه ملى است به طورى 

که بالفاصله بعد از مرگ ضیاءالدین درى کارگردانى 
پروژه «سنجرخان» به وى واگذار شد. لطیفى پیش 
تر در «سینما اکران» شبکه تهران با همراهى فرشید 
نوابى اجرا را برعهده داشت و همانجا همچنان که باید 

مسلط به مباحث سینمایى نشان نداد.

این در حالى اســت که روابط عمومى شبکه 3 سیما، 
این انتصاب را تأیید کرده است. 

محمدحســین لطیفى در نخســتین اظهارنظر پس 
از قطعى شــدن حضورش در مقام مجرى «هفت» 
به تشــریح رویکرد و اولویت هاى خود در این برنامه 

پرداخت.
این کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با «مهر» 
درباره اجراى برنامه «هفــت» و رویکردش در این 
برنامه عنــوان کرد: اگر بنابــر مذاکراتى که تاکنون 
داشته ایم قرار باشد من اجراى قطعى این برنامه را به 
عهده بگیرم قطعاً رویکرد متفاوتى خواهم داشت. وى 
ادامه داد: من جزو کسانى بودم که هیچگاه رویکرد 
قبلى «هفت» را قبول نداشتم و قطعًا رویکرد من در 

چالش با مهمانان شیوه متفاوتى خواهد داشت.
لطیفى اظهار کرد: اینکه مردم را به عیان به تماشاى 
مشکالت سینما بنشانیم و مردم به ما بخندند رویکرد 
درستى نیســت. من رویکرد قبلى را هیچ وقت قبول 

نداشتم و شاید نیم ساعت از برنامه را مى دیدم.
این کارگردان ســینما درباره رویکــرد خود عنوان 
کرد: من عالقه اى به تنش ها نــدارم رویکرد ما باید 
مهر و محبت و دوستى باشد. اساسًا برنامه «هفت» 
چالشى اســت اما این چالش مى تواند پدرانه باشد یا 
نوعى موضعگیرى باشد در نهایت من موضع گیرى

 نمى کنم.

آقاى بازیگر با سرى شکسته در «آچمز»! 

نامزد جدید برنامه «هفت»، برنامه هایش را اعالم کرد

با مهر و محبت و دوستى پیش مى رویم تا کسى به ما نخندد!
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پس از اتمام نیم فصل اول هجدهمیــن دوره لیگ برتر، 
این دوره از مســابقات را باید یک دوره متمایز تلقى کرد. 
در ادوار گذشته سابقه داشته چندین تیم رقابت تنگاتنگ و 
نزدیکى براى قهرمانى در لیگ برتر داشته باشند ولى این 
براى نخستین بار است که سه تیم در پایان نیم فصل اول 
امتیاز برابر دارند و سه تیم سپاهان، پدیده و پرسپولیس با 
31 امتیاز در صدر جدول جاى گرفته اند و این نشان از یک 

دوئل نفسگیر در نیم فصل دوم است.

تمایز این دوره اما فقط در نزدیکى تیم هاى مدعى نیست 
بلکه در عملکرد ممتاز این تیم هاست. اصوًال کسب متوسط 
2 امتیاز در هر بازى کلید قهرمانى در لیگ محسوب مى شود 
و در بسیارى از فصول هیچ تیمى به این میانگین نرسیده و 
تیم هایى که رسیده اند عنوان قهرمانى را کسب کرده اند. در 
طول تاریخ در پایان نیم فصل اول در ادوار مختلف حداکثر 
یک تیم به این حد نصاب رسیده بود و آن تیم توانسته بود 
خود را از سایر مدعیان جدا کند اما در این دوره در یک اتفاق 
بى سابقه سه تیم باالى جدول توانستند میانگین باالى 2 

امتیاز در هر بازى از خود به جاى بگذارند.
این اما تنها آمار منحصر به فردى نیســت که ابَرمدعیان 
این دوره به جاى گذاشــته اند. در 17 دوره گذشــته لیگ 
برتر هیچ تیمى موفق نشده بود که نیم فصل اول را بدون 
شکست پشت سربگذارد ولى در این فصل هم سپاهان و 
هم پرسپولیس توانستند این رکورد را به نام خود ثبت کنند. 
این دو تیم اگر بتوانند تا هفته دوم نیم فصل دوم شکست 
ناپذیر باقى بمانند رکورد بیشترین تعداد بازى بدون باخت 
در ابتداى فصل در تاریخ لیگ برتر که متعلق به پرسپولیس 

در لیگ هفتم که به صورت هجده تیمى برگزار مى شد را 
خواهند شکست.

در کنار ســه تیم باالى جدول، دو مدعى جدى قهرمانى 
حضور دارند که مى توانند در نیم فصل دوم، سپاهان، پدیده 
و پرسپولیس را تهدید کنند. تراکتورسازى و استقالل در 
هفته هاى اخیر نشان دادند که در این فصل چیزى براى 
قهرمانى کم ندارند. چیزى که مشخص است با توجه به 
قدرت و نزدیکى مدعیان قهرمانى امسال، جدال آنها در 

نیم فصل دوم حساس تر و خونبارتر پیگیرى خواهد شد.

جدال مدعیان حساس تر خواهد شد!

مهاجم تیم اســتقالل طبق قوانین نقل و انتقاالت ســازمان لیگ 
نمى تواند به ذوب آهن برگردد.

طى روزهاى گذشته بحث هاى مختلفى درباره بازگشت مرتضى 
تبریزى به تیم ذوب آهن اصفهان مطرح شده است؛ تبریزى در فصل 

جارى چند بازى براى ذوب آهن انجام داد و سپس با فسخ قراردادش 
راهى استقالل تهران شد. او اما در استقالل نتوانست دوران طالیى 
اش در ذوب آهن را تکرار کند و به همین دلیل شایعاتى درباره جدایى 

اش مطرح شده است.
درباره تبریزى گفته مى شود که ذوب آهنى ها به دنبال بازگرداندن او 
به اصفهان هستند، اما چون او بازیکن استقالل است آنها نمى توانند 
مستقیمًا با خود بازیکن وارد مذاکره شوند. سعید آذرى، مدیرعامل 
ذوب آهن درباره تبریزى گفته اســت: «تبریزى بازیکن استقالل 

است. چون تبریزى یکســال و نیم قرارداد دارد اجازه ندارم درباره 
او اظهارنظر کنم. اگر تبریزى کمتر از شــش ماه قرارداد داشت با او 
مذاکره مى کردیم. در نقل و انتقاالت منصوریان حرف اول و آخر را 
مى زند. اگر سرمربى تیم احساس نیاز کرد مى توانیم با عزیزانمان در 

استقالل براى این بازیکن وارد مذاکره رسمى شویم.»
این صحبت ها در شرایطى مطرح مى شود که طبق قوانین نقل و 
انتقاالت سازمان لیگ، تبریزى نمى تواند تا پایان فصل به ذوب آهن 
یا هیچ تیم دیگرى بپیوندد. طبق قوانین یک بازیکن در طول فصل 

نمى تواند بیشتر از دو بار با باشگاه هاى مختلف قرارداد امضا کند و 
با توجه به اینکه او از ذوب آهن هم به صورت قرضى به اســتقالل 
منتقل نشده، نمى تواند بار دیگر قراردادش را با استقالل فسخ کند 

و به ذوب آهن برگردد.
اگرچه او با بیشتر از دو باشگاه قرارداد نمى بندد اما قرارداد احتمالى 
بعدى با ذوب آهن قرارداد ســوم محسوب مى شود و بر این اساس 
پروسه بازگشت تبریزى به ذوب آهن با پیوستن او به هر تیم دیگرى 

در این شرایط منتفى مى شود.

تبریزى در مخمصه!
 

 

 
 
 

ذوب آهن را له کرده اید 
بزرگواران!

برنامه نقد داورى لیگ برتر که توســط عادل فردوسى پور 
روى آنتن رفت تأثیر اشتباهات داورى بر بازى هاى انجام 
شده و تیم هاى مختلف را مورد بررســى قرار داد و در این 
میان تیم هایى که بیشترین ضرر را از داورى دیدند مشخص 
شدند. اشتباهاتى که در صورت اتفاق نیافتادن یا کمتر اتفاق 

افتادن مى توانست جدول رده بندى را زیر و رو کند. 
در این میان یکى از تیم هایى که بیشــترین اشتباه داورى 
را تجربه کرده اســت تیم ذوب آهن بود که شــش اشتباه 
داورى اثرگذار در نتیجه را تجربه کرده و در جام حذفى نیز 
متأثر از اشتباهات داور از مسابقات حذف شد. جالب اینکه 
اگر ذوب آهن این حد از مشکالت داورى را شاهد نبود، بى 
تردید در رده هاى بهترى از جدول رده بندى لیگ برتر قرار 
مى گرفت و معادالت این تیم شاید به کلى تغییر مى کرد. 
به قول سایت «ورزش سه»، اگر فارغ از آسیب هاى روحى 
و روانى، ضررهاى مالى و اعتبارى که شکست هاى ذوب 
آهن براى این تیم در پى داشت عبور کنیم به امتیازات مى 
رسیم که از ذوب آهن دریغ شده و به حتم جایگاه این تیم را 
رده هاى بهتــرى از جدول تعریف مى کــرد. در واقع اگر 
اشــتباهات داورى را فاکتور بگیریم و بخشى از امتیازاتى 
که داوران با اشتباهاتشان از ذوب آهن دریغ کردند حداقل 
9 و حداکثر 18 امتیاز را به این تیم برگردانیم، سبزپوشــان 
اصفهانى به حتم در جدول رده بنــدى مى توانند در جمع 

شش تیم برتر قرار بگیرند.

عمر و مامه در رادار زنوزى

 تراکتورسازى تبریز یکى از تیم هایى است که براى پنجره 
زمستانى اهداف بلندى در سر دارد و قصد دارد کمبودهاى 
تیم را برطرف کند و با قدرت بیشتر به رقابت هاى نیم فصل 
دوم پا بگذارد. تراکتورى ها بابت از دست دادن دو مهاجم 
گلزن بریتانیایى خود در طول نیم فصل نخســت دچار 
بدشانسى بزرگى شده و حاال اینطور که به نظر مى رسد 
اولویت این باشگاه جذب دو مهاجم کارآمد در حد اروین و 
استوکس باشد. طبق گفته هاى محمدرضا زنوزى، مالک 
باشگاه تراکتورسازى  آنها قصد دارند حتى مهاجمانى با 

کیفیت تر از آن دو نفر جذب کنند.
در روزهاى اخیر صحبت از جــذب نفراتى مثل مهدى 
طارمى و رضا قوچان نژاد از سوى تراکتورسازى مطرح بود 
که البته هنوز پاسخى به پیشنهاد تراکتورسازى نداده اند و 
از طرف دیگر تراکتورى ها هم تمام تمرکز خود را روى این 
دو گزینه نگذاشتند و اهداف دیگر را هم به صورت موازى 

پیگیرى مى کنند تا دستشان خالى نماند.
در روزهاى گذشته صحبت از جذب عمر خربین، مهاجم 
سورى الهالل بود که البته رقم قرارداد دو میلیون دالرى 
او کمى سنگین به نظر مى رسد و بعید است تراکتورى ها 
بخواهنــد چنین هزینــه اى متحمل شــوند و به دنبال 
گزینه هاى ارزان تر هستند. منابع خبرى نزدیک به باشگاه 
تراکتورســازى عنوان کرده اند که چندین گزینه در رادار 
باشگاه تراکتورسازى قرار دارند و حتى نام مامه تیام هم در 
میان آنها دیده مى شود. مهاجم فصل گذشته استقالل که 
این روزها در عجمان عضویت دارد، فصل چندان موفقى تا 
اینجاى کار نداشته ولى عملکرد فوق العاده فصل گذشته او 
با استقالل همچنان مشتریان دست به نقدى برایش دارد.
البته مشخص نیســت تیام حاضر به بازگشت دوباره به 
ایران باشــد ولى در هر صورت او یکى از گزینه هاى مد 
نظر تراکتورسازى اســت. در روزهاى اخیر شایعاتى که 
از مذاکره استقاللى ها با اســتوکس مطرح شده حسابى 
هواداران قرمزهاى تبریز را شاکى کرده و به همین دلیل 
از صحبت هایى که پیرامون مذاکره با تیام عنوان شده با 
استقبال آنها روبه رو شده اســت. باید دید نیم فصل دوم 

بازهم تیام را در لیگ برتر خواهیم دید یا نه.

روزنامه دولتى «ایران ورزشى» و سایت «ایران آنالین» در 
گزارشى به احتمال تغییر مدیر عامل ذوب آهن اشاره کرده 

و طورى سخن گفته که ظاهراً از پشت پرده هایى خبر دارد.
ذوب آهن نیم فصل اول لیگ هجدهم را با قرارگرفتن در 
جایگاه چهاردهم جدول به پایان رساند. رتبه اى که براى 
نایب قهرمان فصل گذشته، هیچ جاى دفاعى نمى گذارد. 
به همین دلیل است که بعد از تغییر سرمربى، حاال طبق 
ادعاى این روزنامه، مسئوالن تراز اول شرکت ذوب آهن 
به فکر تغییر مدیرعامل باشــگاه افتاده اند. تصمیم براى 
برکنارى سعید آذرى و انتخاب شخص دیگرى به جاى 
او در باشــگاه ذوب آهن به طور جدى مطرح شــده و به 
احتمال زیاد، بزرگ ترین تغییر این باشگاه در فصل نقل 
و انتقاالت، تغییر مدیریتى خواهد بود. سعید آذرى البته از 
مدت ها پیش به تصمیم مدیران باالدستى اش پى  برده بود 
و خیلى از تصمیم ها، اعتراض ها و صحبت هایى که مطرح 
مى کرد در راســتاى همین نارضایتى ها بود که نسبت به 

او حس مى شد. 
صحبت هاى او بعد از باخت ســنگین 4 بر یک ذوب آهن 

مقابل تراکتورســازى در هفته دوازدهم، نمونه اى از همین 
واکنش هاســت. آذرى مقابل خبرنگاران ایســتاد، تقصیر 
نتایج ضعیف این تیم در فصل جارى را به عنوان مدیرعامل 
باشگاه گردن گرفت و گفت: «فکر مى کنم ذوب آهن باید 
مدیرعاملش را برکنار کند. با توجه به اینکه توانمندى ام کمى 
کاهش پیدا کرده است، فکر مى کنم مجموعه ذوب آهن باید 
به فکر یک مدیرعامل توانمند باشــد. مربى کار خودش را 
مى کند. فکر مى کنم خودم روى وظایفى که داشتم، ضعیف 
عمل کردم که االن رتبه تیم این است. امیدوارم مجموعه 
باشگاه به این تحلیل برسد که با آوردن یک مدیرعامل قوى، 

شرایط را تغییر بدهد.»
صحبت هاى او اما به همینجا ختم نشد. آذرى گفت: «فکر 
مى کنم وظایفم را تا االن خوب انجام نــداده ام. در واقع یا 
نتوانسته ام خوب انجام بدهم یا اینکه قدرتم نرسیده است 
که خوب این کار را کنم وگرنــه بچه ها و کادر فنى زحمت 
کشــیده اند.» با اینکه او از عملکرد امید نمازى و کادرفنى 
تمجید کرده بود و معتقد بود که هــواداران، فوتبال خوبى 
را از ذوب آهن شــاهد بودند اما در نهایت بعد از همان بازى 
امید نمازى از سرمربیگرى ذوب آهن برکنار شد و علیرضا 

منصوریان جایگزینش شد. تغییرى که البته با نظر مستقیم 
آذرى اعمال نشده بود. آذرى در واقع بعد از هفته دوازدهم 
منتظر برکنارى خــود بود اما ظاهراً تا نیــم فصل هم به او 
فرصت داده شــد تا ذوب آهن با سرمربى جدید شانس خود 

را امتحان کند.
انتخاب علیرضا منصوریان به جاى امید نمازى، بیش از پیش 
جایگاه آذرى را متزلزل مى کرد و او به خوبى به این موضوع 
واقف بود. به همین دلیل هفته ســیزدهم، درست در اولین 
بازى علیرضا منصوریان او جنجالى را با صدا و سیما به راه 
انداخت و مانع از ورود دوربین هاى سیماى استان اصفهان 
به ورزشگاه فوالدشهر شد. شاید براى اینکه بعد از برکنارى 
خیلى ها دلیلش را در اعتراض و اختالف او با صدا و ســیما 
جستجو کنند. او البته مى دانست در نهایت این جنجال ها، 
مدیران شرکت ذوب آهن را براى تغییر مدیرعامل باشگاه 
مصمم تر خواهد کرد اما اگر قرار به رفتن باشد، آذرى ترجیح 

مى داد به این بهانه از ذوب آهن خداحافظى کند.
عالوه بر همه اینها، على رغم اینکه سعید آذرى بعد از بازى 
با تراکتورسازى در مصاحبه اى اعتراف کرد که مقصر اصلى 
نتایج ضعیف این تیم است اما در طول نیم فصلى که گذشت 

بارها و بارها نسبت به داورى بازى هاى ذوب آهن گالیه کرده 
و مدعى این است که با داورى هاى جهت دار، مى خواهند او 
را زمین بزنند. او گفته بود: «با یک سوت، با سرنوشت یک 
تیم بازى مى کنند و هدفشان فقط سعید آذرى است؛ نه کس 
دیگرى. هدف این ســوت ها آذرى است.» اعتقاد آذرى به 
سوت هاى جهت دار علیه ذوب آهن تا همین هفته آخر نیم 
فصل اول هم ادامه پیدا کرده و او حتى از داور بازى تیمش  
برابر نفت مسجد سلیمان در هفته پانزدهم هم شکایت کرده 
و همچنان معتقد است که اگر اشتباهات داورى نبود، ذوب 

آهن در جایگاه باالترى قرار مى گرفت.
باید دید در نهایت ادعاهاى روزنامه ورزشى دولت که بسیارى 
از اوقات از تغییر و تحوالت سطح کالن اطالعات موثقى دارد 

به واقعیت مى پیوندد یا خیر.

روزنامه دولتى از تغییر مدیر عامل ذوب آهن مى گوید

خبرى در راه است؟

ایرادات انضباطى به اکبر!
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان نسبت به انتقال اکبر 

ایمانى به تراکتورسازى واکنش نشان داد.
طى روزهاى گذشته اخبار متعددى درباره پیوستن اکبر ایمانى 
به تراکتورسازى در تعطیالت نیم فصل مطرح شده است؛ 
ایمانى که نیم فصل هم مورد توجه باشگاه تبریزى بود، به 
دالیلى نتوانست به تبریز برود و پیراهن صنعت نفت آبادان 
را پوشــید. این بازیکن حاال اما با پست هاى اینستاگرامى 
خود شــایعات درباره پیوســتنش به تراکتورسازى را قوت 

بخشیده است.
رفتارهاى ایمانى اما در این باره باعث دلخورى مدیرعامل 
صنعت نفت آبادان شــده است. على عیســى زاده در این 
خصوص گفت: «ایمانى مذاکره اى انجام نداده و چیزهایى 
که مــى گوید غیرحرفه اى اســت. خودش هــم مى داند 
شرایطى نیســت که اینطور عمل کند. هر باشگاه قوانین 
خاص خــودش را دارد. ایمانــى نباید ایــن مصاحبه ها را 
انجام بدهد و یا این ُپســت ها را بگذارد. او باید پاسخگوى 
عملکردش باشــد. او با من هم هیچ صحبتى نداشــته و 

حرف هایى که ایمانى مى زند ایرادات انضباطى دارد.
وى افزود: وضعیت او بعداً مشــخص مى شود. ایمانى قبل 
از اینکه حرفى بزند و مصاحبه اى انجام بدهد باید با باشگاه 

خودش صحبت کند و نگرش حرفه اى داشته باشد.
باید منتظر ماند و دید طى روزهاى آینده چه اتفاقاتى درباره 

وضعیت هافبک باتجربه صنعت نفت آبادان رخ خواهد داد.

لرزش استقالل از گروه مرگ 
بیشتر شد

با صعود العین امارات به فینال جام باشگاه هاى جهان که 
در عین حال یکى از هم گروهى هاى اســتقالل در گروه 
مرگ لیگ قهرمانان آسیا هم هست، ترس و لرز آبى ها از 
گروهشان بیشتر شد و پرسپولیسى ها حاال با العین براى آنها 
کرى مى خوانند! همانطور که در خبرها خواندید در نخستین 
بازى مرحله نیمه نهایى فصل 2018 جام باشگاه هاى جهان، 
تیم العین امارات که میزبان این رقابت هاست، در استادیوم 
هزاع بن زاید به مصاف تیم ریورپالتــه آرژانتین، قهرمان 
لیبرتادورس رفت. بازى در وقت اضافه 2 بر 2 به پایان رسید 
و تالش  بازیکنان العین و ریورپالته براى زدن گل سوم در 
ادامه 90 دقیقه و دو وقت اضافه 15 دقیقه اى ثمرى نداشت 
و درخشش دروازه بانان اجازه نداد تیم ها به گل برسند تا در 

نهایت بازى به ضربات پنالتى کشیده شود.
در ضربات پنالتى هر دو تیم پنج پنالتى به ثمر رساندند که 
کایو، شیوتانى، بندر االحبابى، عامر عبدالرحمن و ریان یسلم 
پنالتى هاى خود را تبدیل به گل کردند و اسکوکو، کوئینترو، 
پراتو و سانتوس نیز براى ریورپالته موفق به گلزنى شدند اما 
پنالتى اى که انزو پرز از دست داد، برترى تیم اماراتى را رقم 
زد.  العین امارات که به عنوان میزبان جام باشگاه هاى جهان 
در این رقابت ها حضور دارد و در مراحل قبل تیم ولینگتون 
نیوزلند قهرمان اقیانوسیه و اسپرانس تونس قهرمان آفریقا 
را شکست داده بود،  شــگفتى دیگرى با حذف ریورپالته 
آرژانتین خلق کرد و در فوتبال آسیا و جهان تاریخ ساز شدند.

این براى اولین بار است که تیمى از غرب آسیا به فینال این 
رقابت ها صعود مى کنــد و قدرتمندى تیم هاى خاورمیانه 
زنگ خطر براى باشگاه هاى ایران در لیگ قهرمانان آسیا را 

بیشتر و بیشتر به صدا در مى آورد.

استارت سپاهان از 8 دى ماه 
بعد از تعطیالت دو هفته اى دور جدید تمرینات آماده سازى 
قهرمان نیم فصل از روز هشــتم دى ماه در نصف جهان 

استارت خواهد خورد.
وقفه 50 روزه در رقابت هاى لیگ برتر به دلیل حضور تیم 
ملى در جام ملت هاى آســیا 2019 باعث شد تا بسیارى از 
باشگاه ها در پایان نیم فصل تعطیالت طوالنى مدتى براى 

بازیکنان خود در نظر بگیرند.
ســپاهان به عنوان قهرمان نیم فصل یکى از این تیم ها 
بود که دو هفته به بازیکنانش استراحت داد تا با ریکاورى 
مناسب خود را براى نیم فصل دشوار و طاقت فرساى دوم 
آماده کنند. امیر قلعه نویى و شاگردانش طبق برنامه ریزى 
انجام شده بعد از دو هفته استراحت از روز هشتم دى ماه در 
مجموعه فردوس اصفهان تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.

سپاهانى ها در تالش هستند یک هفته بعد از آغاز تمرینات 
اردوى ده روزه داخلى در جزیره خوش آب و هواى کیش برپا 
کنند تا تمرینات بدنسازى و هوازى خود را در سواحل این 
جزیره پشت ســر بگذارند. ضمن اینکه قرار است این تیم 

در تورنمنت چهارجانبه به میزبانى کیش نیز شرکت کند.

شانس هاى قهرمانى از نگاه حدادى فر

اول قرمز بعداً زرد و 
آبى!

قاســم حدادى فر مى گوید، امید نمازى مى خواست 
با ذوب آهن ســبک خاصى را پیاده کند ولى متأسفانه 

نتیجه نگرفت.
 قاسم حدادى فر در گفتگویى در مورد اینکه ذوب آهن 
در این فصل بیشترین ضرر را از اشتباهات داورى کرده 

اســت، گفت: متأســفانه ما در این زمینه خیلى ضربه 
خوردیم، ولى باید بگویم که اشتباهات داورى عمدى 
نبوده است. اعتقاد من این اســت که اگر در مسابقات 
لیگ برتر ایران از سیستم VAR در داورى ها استفاده 
شود، حق تیمى ضایع نخواهد شد. امیدوارم این اتفاق 

در مورد داورى ها رخ دهد.
وى در واکنش به مصاحبه هــاى اخیر امید نمازى که 
علیه مسئوالن باشــگاه ذوب آهن و همچنین علیرضا 
منصوریان موضع گرفته اســت، تصریح کرد: نمازى 
براى تیم ما زحمت کشــید و قصد داشت ذوب آهن با 
سبک خاصى فوتبال بازى کند. وى نهایت تالش خود 

را انجام داد، اما متأسفانه نتایج خوبى نگرفتیم و باشگاه 
هم در نهایت تصمیم به ایجاد تغییر در کادر فنى 

گرفت. امیــدوارم که با ایــن کادر فنى نتایج 
خوبى بگیریم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به عملکرد خودش در نیم فصل اول مسابقات 

لیگ برتر عنوان کرد: هر چنــد در مقاطعى از 
فصل نیمکت نشین بودم ولى در مجموع 

نیم فصــل اول برایم خــوب بود. 
امیدوارم که شرایط همه بازیکنان 

در نیم فصل دوم بهتر شود.

کاپیتان تیم ذوب آهن در پاســخ به این پرســش که 
جدى ترین مدعى کســب عنوان قهرمانى 
چه تیمى است، گفت: پرسپولیس تیم 
پرقدرت و منسجمى است که بازیکنان 
این تیم در هر مســابقه بردن را باور 
دارند. به نظر من پرســپولیس شانس 
اول قهرمانى است و سپاهان و استقالل 
هم دیگر مدعیــان قهرمانى 

هستند.

سعید نظرى

محسن کدخدایى

على رضایى

ب و یم ر وبى یج
جاد تغییر در کادر فنى 

ـن کادر فنى نتایج 

ناصفهان با اشاره 
صلاول مسابقات 
نــد در مقاطعى از

ى در مجموع 
وب بود. 

یکنان 

ین ب خ پ ر ن وب یم ن پی
جدى ترین مدعى کســب ع
پ چه تیمى است، گفت:
پرقدرت و منسجمى اس
این تیم در هر مســابق
دارند. به نظر من پرســ
اول قهرمانى است و سپا
هم دیگر مدعی
هستند.
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى علیرضا شــیخ درخواستى به الزام به حضور 
در دفترخانه به انتقال ســمند شــماره 71 ایران 735 ج 18 بطرفیت آقاى حســین کامکار هفشجانى 
که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 530/97 در شــعبه یک حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 6 /97/11 ساعت 4 عصر در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 

الف: 320139 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/392
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى داود قربانى کالســه پرونده: 550/97 وقت رسیدگى: 97/11/3 
ساعت 4/5 عصر خواهان: منصور کریمیان خوانده: داود قربانى اسماعیل ترخانى خواسته: الزام به انتقال 
سند خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى 
مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده  روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ 

مى نماید. م الف: 319307 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /9/393
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقــت رســیدگى و ابــالغ دادخواســت و ضمائم- آقــاى هاشــم جمالى گله دادخواســتى 
به مبلغ هفتــاد میلیون ریال بطرفیــت على نقى نادعلى پور که اعالم شــده مجهول المکان اســت 
تقدیم و به کالســه 976/97 در شــعبه ســه حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبــت گردیده و 
به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامــت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضــاى خواهان 
و به تجویز مــاده 73 قانــون آیین دادرســى مدنى مراتــب یک نوبــت در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شــود در مورخ 97/11/1 ســاعت 16/15 در جلسه شورا 
حاضر و در همیــن خالل با مراجعه به دفتر شــورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دریافت 
نماید در غیــر این صــورت وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و شــورا غیابــًا رســیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 322062 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /9/396
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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 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 شماره 139760302023000740 مورخ 97/08/30 آقاى علیرضا محمدى کیانى 
به شماره شناسنامه 1966 کدملى 1286638941 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4962- 

اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000742 مورخ 97/08/30 خانم زهره نساج پور اصفهانى 
به شماره شناسنامه 63925 کدملى 1281736279 صادره از اصفهان فرزند عبدالوهاب نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 22/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 4962- اصلى واقع در بخش 3 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: 1397/09/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/15 م الف: 

320408 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/407 
حصر وراثت

آقاى / خانم فاطمه رجبى دشتچى بشناسنامه شماره  264  به شرح دادخواست کالسه 97/1819  از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان براتعلى رجبى دشتچى 
بشناسنامه شماره  14 در تاریخ 05/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- احمد رجبى دشتچى شماره شناسنامه 143 نسبت فرزند  2- محمود رجبى دشتچى شماره شناسنامه 
3103 نسبت فرزند 3- اشــرف رجبى دشتچى شماره شناسنامه 660 نســبت فرزند 4- فاطمه رجبى 
دشتچى شماره شناسنامه 264 نســبت فرزند 5- تاج بیگم رجبى دشتچى شماره شناسنامه 18 نسبت 
همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 320520  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان/ 9/397 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آزیتا درویشــیان  آقاى رضامیرشکارى – خانم آزیتا درویشیان 
دادخواستى مبنى برمطالبه وجه چک  این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 509 ش 4ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 6 / 11 / 97 روزشنبه  ساعت 5/15 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 شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهدشد  

. 314998 /م الف مدیر دفتر شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/398 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به نداسبطى  آقاى رضامیرشکارى خانم نداسبطى دادخواستى مبنى 
برمطالبه وجه چک  این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 507 ش 4ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 6 
/ 11 / 97 روزشنبه  ساعت 5 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 وفق مقررات اقدام خواهدشد  . 315007 /م الف 

مدیر دفتر شعبه 4حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/399 
فقدان سندمالکیت

خانم /آقاى عماد مظاهرى کرونى به اســتناد2برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است سند مالکیت موکل  خود به نام سیدمحمدرضا تاجرزاده تبریزى  به شماره ى 
805211را که به میزان ششدانگ بوده   به شــماره پالك ثبتى 5237 / 437 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) که در دفتر329 صفحه 433به نام نامبردگان  ثبت وصادروتسلیم گردیده 
که به موجب  سند انتقال  140893 دفتر 72اصفهان مالکیت یافته ومعامله ى دیگرى هم انجام نشده  
وملک فاقدبازداشتى وفاقدرهنى بوده ونحوه گم شدن جابه جایى اعالم شده  ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى  ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد 
. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم 
صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 317016 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /9/400 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سمیه قنبرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده پرداخت نفقه به طرفیت خوانده غالمرضا 
موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
905/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/10/30 ساعت 9:30صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 319755/م الف شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/401
 اخطار اجرایى

شــماره 277/96 به موجب راى شــماره 862 تاریخ 96/05/14 حوزه 5امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد کــه قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه 1.الهام صداقــت 2.حبیب صالحى 
3. جعفرصالحى به نشــانى 1. مجهــول المکان 2.صالح آباد خ ســاحل غربى پالك 53 کدپســتى: 
8516939441  3.مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
بصورت تضامنى و مبلغ دویســت و پنجاه و دو هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و 
خسارت تاخیردرتادیه از زمان اقامه دعوى96/02/13 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم 
له: شرکت تعاونى اعتبار حســنات با نمایندگى هیئت تصفیه با وکالت آقاى سلمان رحیمى به نشانى: 
اصفهان-خ شیخ صدوق شمالى – خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم-موسسه حقوقى کتیبه، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى 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 نماید. 320075/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/402
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مهدى اسماعیلیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
خوانده وحید قلى پور به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1163/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/11/03 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 320036/م الف شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/403
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سهیال محمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده فاطمه 
آسترکى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 826/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/11/02 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 

آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 319967/م الف شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/404
 حصروراثت 

محمود عسگرى علویجه داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 392/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسینعلى عسگرى علویجه 
بشناســنامه 2 در تاریخ 1396/11/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. صغرى عسگرى علویجه ش ش 97  متولد 1331 فرزند حسن، 2. معصومه 
عسگرى علویجه ش ش 23 متولد  1330 فرزند حسن ( خواهران متوفى)، 3. احمد عسگرى علویجه 
ش ش 1 متولد 1340 فرزند حسن ، 4. محمود عســگرى علویجه ش ش 2 متولد  1340 فرزند حسن 
، 5. ابوالقاسم عسگرى علویجه ش ش 154 متولد  1337 فرزند حســن ( برادران متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 319104/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل 

اختالف مهردشت /9/405
 اخطار اجرایى

شماره 387/97 به موجب راى شماره 704 تاریخ 1397/06/31 حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امید مطلبى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/920/000 ریال  بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها به 
شماره 969312(96/11/25) به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و 969313 (96/12/20) به مبلغ سى 
میلیون ریال و 969311(96/10/25) به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال  لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى.محکوم له:حسن 
براتى با وکالت زهرا سلحشورى به نشانى: نجف آباد- یزدانشهر-خ 5 غربى-کدپستى: 8519658951، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى 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 نماید. 321986/م الف-شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /9/406
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 791/96 دادنامه 55/97-97/02/01 مرجع 
رسیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: علیرضا احمدیان وکیل خواهان : زهرا 
سلحشورى نشــانى: نجف آباد-خ 15 خرداد جنوبى-خ قدس شرقى-روبروى نانوایى، خوانده: سجاد 
حسینى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 840983/34 (95/2/15)

و840982/48 (95/10/30)و 840981/62(95/09/10) جمعا به مبلغ یکصدوســى وهفت میلیون 
هفتصدهزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضا احمدیان با وکالت زهرا 
سلحشورى به طرفیت سجاد حسینى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سیصدو سى و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/09/10-95/10/30-95/02/15 
لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحــق خواهان صادر و
 اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد321893/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه ششم /9/409
مزایده اموال منقول 

در پرونده اجرایى اجراى احکام کیفرى شهرستان شاهین شهر آقاى رضا اکبرى فرزندعلى محکوم به  
پرداخت 745000000ریال درحق اولیاء دم متوفى مرحوم علیرضا پورجم به نامهاى ابوالقاسم پورجم 
ورقیه کریمى وسمیه صابرى شده است که درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل 
یک دستگاه دریل  cnc به همراه میز 4در2/5ساخت ایران شده است که طبق گزارش   کالنترى مورچه 
خومرت اموال نزدامین اموال آقاى غالمعلى الماسى زفره درآدرس شرکت تکنوماشین مورچه خورت 
خیابان شیخ بهایى چهارم پالك 146نگهدارى مى شود وطبق نظریه ارزیابى مشخصات  دقیق اموال 
به شرح یک دستگاه دریل دروازه اى cnc کارکرده وآماده به کار ساخت مشترك ایران وآلمان متصل به 
برق کارخانه درعرض 2وطول 4متر وحرکت قائم 60سانتى متر باقاب حامل یک دستگاه کله دریل ایزوم 
40ومته تا40میلى متر وحرکت قائم فید حرکتى cnc وبادى وقابل برنامه ریزى داراى کامپیوترصنعتى 
مدلadtechcnc 4240   باقابلیت ترسیم نقشه واتوکد ویک دستگاه فیدردستى متحرك قابل حمل 

به انضمام یک عدد میزکارجداگانه پرفیلى به ابعاد 2در4مترمحتوى حوضچه هاى آب وصابون وبه میزان 
1200000000ریال ارزیابى شده است ونظریه ارزیابى پس ازابالغ به طرفین مصون ازایرادواعتراض 
بوده ودراجراى ماده 51قانون اجراى احکام مدنى باتوجه به میزان طلب  محکوم له وهزینه هاى اجرایى 
اموال فوق درروز شنبه مورخ 97/10/10ساعت 10دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحداجراى 
احکام کیفرى ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود -مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده  دادگسترى به شماره 2171290277002 نزدبانک ملى شاهین 
شهر واریز نماید و  مابقى راحداکثرظرف یک ماه پرداخت کند واال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م الف: 312103 علیرضاعرب -  مدیر اجراى احکام 

کیفرى دادسراى شاهین شهر/9/414 
 مفاد آرا

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت، 

1-برابر راى شماره ى 139760302177000651 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا پورجم علویجه 
فرزند مسیب به شماره شناسنامه 554  اصفهان و شماره ملى 1287778399 درششدانگ یکباب مغازه 
قســمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 80/40 
مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى مســیب پورجم و خانم حاجیه بیگم الحسینى الموسوى محرز 

گردیده است. 
2-برابر راى شماره ى 649 139760302177000 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فریدون پورجم علویجه 
فرزند مسیب به شماره شناسنامه 65  فریدونشهر و شماره ملى 1129576922 درششدانگ یکباب مغازه 
قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 81 مترمربع 
انتقالى از مالکین رسمى آقاى مسیب پورجم و خانم حاجیه بیگم الحسینى الموسوى محرز گردیده است.

3- برابر راى شماره ى 139760302177000650 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصر پور جم علویجه فرزند 
مسیب به شماره شناسنامه 5568 نجف آباد و شــماره ملى 1090512759 درششدانگ یکباب خانه 
قســمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که به مساحت 369 
مترمربع انتقالى از مالکین رسمى مسیب پورجم و خانم حاجیه بیگم الحسینى الموسوى علویجه محرز 

گردیده است.
4- برابر راى شماره ى 139760302177000648مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد کریمى علویجه فرزند 
عبدالحسین به شماره شناسنامه 75 نجف آباد و شماره ملى 1091884791 درششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 790/1 فرعى که به پالك 4539 فرعى اصالح گردیده است واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 312/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على 

امینى علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره ى 139760302177000647 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسن نظرى فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 26 نجف آباد و شــماره ملى 1091868433 درششدانگ یکباب مغازه احداثى بر 
روى قسمتى از پالك 836 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 55/66 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد على نظرى علویجه محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره ى  139760302177000638 مورخه 1397/07/14 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه زمانى علویجه فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 3358  اصفهان و شماره ملى 1287042996 درششدانگ یکباب تجارى و 
فوقانى احداثى بر روى قسمتى از پالك 3282 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که به مساحت 109/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار کریمى علویجه محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره ى 139760302177000632 مورخه 1397/07/14 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه رشیدى فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه 81 نجف آباد و شماره ملى 1091870403 درششــدانگ یکباب خانه احداثى بر 
روى قسمتى از پالك 172 فرعى و ششــدانگ پالك 170 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت391/70 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى آقاى قنبر على کریمى و آقاى 
احمد شــفیعى و آقاى ســید محمد باقر رفیعى علوى علویجه محرز گردیده است.در اجراى ماده یک 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختماهاى فاقد سند رســمى و بر حسب ماده 3 قانون 
مذکور، آرائى کــه از طرف این هئیت مبنى بر تایید انتقال مادى و یا ســهم مفــروزى متقاضى صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به ارا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست  به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط بــه ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صدور خواهد شد و صدور و 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/09/13 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1397/09/29 م الف: 303583 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/ 9/198 

رئیس پشتیبانى ساخت داخل پاالیشگاه اصفهان گفت: 
طى هشت ماهه سال جارى، بیش از 127 میلیارد ریال در 
تأمین قطعات مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان صرفه جویى 

شده است.
سعید احترامیان بیان کرد: تا پایان هشت ماهه امسال در 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان تعداد 248 قطعه با تیراژ 
88هزار عدد و با صرفه جویى 127 میلیارد ریال تولید شد. 
وى با بیان اینکه تیراژ اقالم ســاخته شده  نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته بیش از 40درصد رشد داشته است، 
اظهارکرد: در  این مدت  موفق به ســاخت تعداد زیادى از 

انواع قطعات یدکى دستگاه هاى پاالیشى  شده ایم.

احترامیان  تصریح کرد:  در این هشت ماه،  ساخت قطعات 
یدکى با اســتفاده از توانمندى هاى  ســازندگان داخل 
کشــور  بالغ بر 18 میلیارد ریال هزینه  داشــته و این در 
حالى اســت  که اگر مى خواســتیم نیاز خــود را از خارج 
کشور تأمین کنیم، مى بایست بیش از 145 میلیارد ریال 

در نظر مى گرفتیم.
رئیس پشتیبانى ساخت داخل پاالیشگاه اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر با بیش از  450 شرکت سازنده داخلى 
ارتباط داریم، گفت: تاکنون با این روش، ســاخت قطعات 
بســیار مهم و ارزشــمندى انجام شــده، به طورى که با 

نمونه هاى خارجى قابل رقابت است.

معاون آموزش، پژوهش و فناورى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: در کنار آموزش ها به داوطلبان، نیارمند اجرایى 
و عملیاتى کردن آموزش ها هستیم و اصفهان سردمدار مراکز 
آموزشى است. امیر جاللیان اظهارکرد: مرکز آموزش هاى 
تخصصى امداد و نجات از ســال 89 فعالیت خود را شروع 
کرده است و در کشــور پنج مرکز آموزش تخصصى داریم 
که مرکز اصفهان میزبان دوره هاى بین المللى، کشــورى، 
منطقه اى و استانى اســت. وى به انجام طرح مطالعاتى در 
مراکز آموزش تخصصى اشاره و عنوان کرد: وسعت و توانایى 
علمى و طبیعى این مرکز در کشور بى نظیر است، خوابگاه 200 
نفره، پنج فضاى آموزشى 50 نفره، سالن ورزشى به استعداد 

700 نفر، استخر، سازه طبیعى کوهســتان و سازه اسکان 
اضطرارى را در این مرکز داریم که به واسطه این امکانات، در 
بحث هاى آموزشى تخصصى امداد و نجات قدم برداشته ایم 
و ســازه طبیعى برف و یخ را هم در پادناى سمیرم داریم که 
آموزش هاى مربوطه را داریم و در شهرستان چادگان در پشت 
سد آموزش هاى آب هاى خروشان را انجام مى دهیم. جاللیان 
همچنین عنوان کرد: دوره تخصصى نجات در کوهستان به 
مدت 9 روز به صورت منطقه اى براى امدادگران و داوطلبان 
در این مرکز برگزار شد و دوره بعدى، دوره تخصصى نجات در 
ارتفاع و در فضاهاى معلق به صورت منطقه اى براى 55 نفر از 

داوطلبان به مدت هشت روز برگزار شد.

صرفه جویى میلیاردى
 در پاالیشگاه اصفهان 

اصفهان، سردمدار مراکز 
آموزشى کشورى هالل احمر

تمدید عضویت بانک آینده 
در انجمن بانکداران

عضویت بانـک آینـده در انجمـن بانکداران آسـیا و 
اقیانوسیه تمدید شد.

انجمـن بانکداران آسـیا بـا عضویـت بیـش از 120 
بانک معتبـر از کشـورهاى مختلف، از جملـه ایران، 
بزرگ ترین نهاد تخصصى غیردولتى بانکى در حوزه 
آسیا و اقیانوسیه است که برقرارى تعامل و ارتباط بین 
آنها در بهبود ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها مؤثر 

خواهد بود.
عضویت در ایـن انجمن، ضمن ایجاد بسـترى براى 
تبادل دیدگاه هاى اعضا در خصوص پیشـرفت هاى 
جارى در صنعت بانکدارى، زمینه ساز توسعه روابط و 
همکارى بین بانک هاى عضو و بهره گیرى از تجارب 

بین المللى در عرصه فعالیت ها نیز به شمار مى رود.

مهمانى موجى ناپایدار 
در آسمان اصفهان

 کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: براى روز جــارى جوى پایدار را براى 
استان پیش بینى مى کنیم که به دنبال آن شرایط براى 

افزایش آالینده هاى جوى نیز فراهم مى شود.
فاطمه زهرا ســیدان با بیان اینکه بــراى بعدازظهر 
امروز موج ناپایدار دیگرى بر اســتان حاکم مى شود، 
اظهارکرد:  دما 2 تا 3 درجه سانتیگراد روند کاهشى 

دارد.

خبر

ساسان اکبرزاده
«اداره کل راه آهن اصفهان در کل مناطق 21گانه راه آهن 
کشور در دو بخش جابه جایى بار و مسافر در اکثر شاخص هاى 
عملکردى رتبه اول تا ســوم را داراست که نشان از جایگاه 
ویژه  آن مى دهد و تالش داریم در حوزه توسعه بار و مسافر 

بکوشیم.»
مدیرکل راه آهن استان اصفهان با اعالم این مطلب گفت: 
در برنامه ششم توسعه و در بندهاى 24 و 25 اتصال مراکز 
صنعتى به خط ریلى و رقابت پذیرى مدنظر اســت و در این 
راستا دو خطه شدن خط اصلى زرین شهر به بافق یزد در حال 
انجام است و از این خط 500 کیلومترى، 300 کیلومتر آن از 
زرین شهر تا عقدا در منطقه راه آهن اصفهان قرار دارد که اگر 
این کریدور نهایى شود ظرفیت حجم بار روى ریل به دو تا 

چهار برابر افزایش مى یابد.
سید رضا سادات حسینى با بیان اینکه در یکسال گذشته در 
بخش خطوط اصلى و آنتنى اقدامات بسیار خوبى انجام شده 
است، اظهار کرد: البته ما با حمایت مسئوالن استان ایجاد 
خطوط فرعى را هم دنبال کــرده و هر واحد صنعتى که در 
سطح استان اصفهان بار مستمر داشته باشد را نیز پشتیبانى 
خواهیم کرد که پاالیشگاه اصفهان نیز یکى از آنهاست که 
در صورت نهایى شدن توافقات، کار عملیاتى خواهد شد و 
با احداث 80 کیلومتر مسیر ریلى، 2/5 میلیون تن بار روى 
شبکه ریلى قرار خواهد گرفت.وى ادامه داد: امسال ما در راه 
آهن اصفهان در بخش بار 24 درصد و در جابه جایى مسافر 
15 درصد نسبت به سال گذشته، رشد داشتیم. این در حالى 
است که روزانه بالغ بر 25 میلیون در تن کیلومتر ناخالص، 

جابه جایى صورت گرفت. 
مدیرکل راه آهن استان اصفهان از جابه جایى سالیانه یک 
میلیون و 200 هزار مسافر به صورت مبدأ- مقصد که خاص 
راه آهن اصفهان است خبر داد و گفت: افزون بر این تعداد 23 
تا 25 رام قطار مسافربرى به صورت عبورى و عمدتاً از کاشان 
تردد مى کنند. سادات حســینى در مورد قطار سریع السیر 
اصفهان- قم- تهران هم گفــت: اقدامات و پیگیرى هاى 
بسیار خوبى به خصوص اصفهان تا قم انجام شده و امروز 
پنج کارگاه فعال هستند و 70 درصد زیرسازى ها پیشرفت 

فیزیکى دارد و امید اســت فاز اول آن یعنى اصفهان تا قم 
در صورت تأمین منابع مالى کامل، تا چهار ســال آینده به 
بهره بردارى برسد. وى ادامه داد: در سال گذشته 20 میلیون 
ُتن بارگیرى و تخلیه بار در راه آهن اصفهان صورت گرفت و 
این سهم راه آهن در جابه جایى بار را شاخص مى کند که امید 
است افزایش داشته باشد. مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
البته بخش مسافر راه آهن اصفهان را هم در جابه جایى مسافر 
شاخص خواند و افزود: مسافران استقبال بسیار خوبى از راه 
آهن در مسیرهاى مختلف به ویژه مشهد و تهران دارند و در 

مجموع قطار مسافربرى اصفهان از جهت کیفى بسیار خوب 
بوده و ضریب اشتغال ما 80 تا 90 درصد است.

سادات حسینى مى گوید: راه آهن جمهورى اسالمى ایران 
از تولید ریل مخصوص ذوب آهن اصفهان به هر میزان که 
تولید کند استقبال مى کند تا بتواند توسعه راه آهن را انجام 
دهد. وى جابه جایى ریلى بار و مسافر به جاى جاده اى را از 
سیاست هاى نظام برشــمرد و افزود: این سیاست در کلیه 
مناطق راه آهن کشور در دســتور کار قرار دارد تا در برنامه 
ششم ســهم جابه جایى ریلى بار به 30 درصد و جابه جایى 

مسافر به 20 درصد برسد.
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان ایمنى و صرفه جویى در 
حمل و نقل ریلى که صنعت سبز است را دو مزیت راه آهن 
دانســت و گفت: ما در راه آهن به ایمنى و صرفه جویى در 
سوخت مى بالیم. این در حالى است که مصرف سوخت راه 

آهن، یک هفتم مصرف سوخت حمل و نقل جاده اى است.
سادات حســینى از ســرمایه گذاران بخش خصوصى هم 
خواست تا با مشارکت در طرح هاى توسعه راه آهن، به توسعه 

شتاب ریلى در کشور کمک کنند. 
مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: حمل و نقل، موتور 
محرکه توسعه بوده، که شاخص آن حمل و نقل ریلى است 
و اگر در حوزه ریلى ســرمایه گذار بخــش خصوصى طرح 
داشته باشــد راه آهن با آغوش باز از آن استقبال مى کند و 
مى تواند وارد عمل شود. ســادات حسینى اظهار امیدوارى 
کرد گردشگران داخلى و خارجى نیز با بهره گیرى از خطوط 
ریلى در سفر و اینکه راه آهن افتخار خدمت به مردم را دارد به 

گردشگرى ریلى رونق بخشند. 

بر اساس برنامه ششم توسعه؛

زرین شهر از طریق راه آهن به بافق متصل مى شود
امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش، ســه 
طرح آموزشى و ورزشى در آران و بیدگل افتتاح 
و کلنگ آغاز عملیات اجرایى پنج طرح عمرانى 

به زمین زده مى شود.
محمد معدن دار، مدیر آموزش و پرورش آران 
و بیدگل افزود: در این آیین، دو طرح آموزشى 
شش کالســه «حبیبى» و «بهاران» در سفید 
شــهر با اعتبارى بالغ بر 38 میلیارد ریال و با 
کمک  70 درصدى خیران بــه بهره بردارى 

مى رسد.
وى گفت: افتتاح سالن مجهز ورزشى «شهید 
اســماعیلیان» با اعتبارى بالغ بــر 25 میلیارد 
ریال، از دیگر طرح هاى افتتاحى آران و بیدگل 
است که با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح 
مى شود. وى از آغاز عملیات اجرایى پنج طرح 
عمرانى، فرهنگى و آموزشــى دیگر با حضور 
وزیر آموزش و پرورش در آران و بیدگل خبر داد 
و گفت: کلنگزنى زمین چمن مصنوعى و زمین 
والیبال ساحلى «اســماعیلیان» یکى دیگر از 

این طرح هاست.
معدن دار خاطر نشــان کرد:  آموزشــگاه 12 
کالسه«سجاى»، شــش کالسه«کوزه گر»، 
شش کالسه«حالجى»و شش کالسه «باب 
الحوائج» از دیگر طرح هایى است که با حضور 

وزیر آموزش و پرورش کلنگزنى مى شود.

افتتاح3 طرح آموزشى
 و ورزشى با حضور 
وزیر آموزش و پرورش
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اگر تازه داماد باشید، چه از اوضاع مالى خوبى برخوردار باشید 
و یا نباشید، نوعروستان توقع دارد شب یلدا برایش سنگ تمام 
بگذارید. این سنگ تمام گذاشتن ها ممکن است تا 25 میلیون 
تومان هم آب بخورد. البته هدایایى که خانواده داماد در شب 
چله براى تازه عروس در نظر مى گیرند در پایین و باالى شهر 
تفاوت عجیبى دارد. تا جایى که محله هاى اعیان نشــین 
میلیون ها تومان هزینه روى دست داماد مى گذارند و پایین 

شهر به یک بیرون رفتن دو نفره قناعت مى کنند. 
در محله هایى مثل هزارجریب، مرداویج و محدوده خیابان 
شیخ صدوق، شب یلدایى بردن براى عروس شامل اقالمى 
مى شــود که پایین شــهرى ها یکســرى از آنها را فاکتور 

مى گیرند. به طور مثال در باالى شهر یک بسته هدیه 
لوکس که معموًال هم طالســت و 

یک ســبد گل لیلیوم و ارکیده، 
انواع و اقسام آجیل و شکالت 
خارجى، میوه هاى پرتقاضاى 
این شب و شــیرینى و کیک 
مخصوص، ماهــى و مرغ در 
ظرف هاى سنتى خاتم همراه 
با حکاکى، کتاب نفیس دیوان 

حافظ و دیگر خریدها، بــاالى 25میلیون تومان براى داماد 
هزینه در بر دارد.

خانم جوانى که پنج ماه است عقد کرده و با گوشى موبایلش از  
یک کالسکه چوبى بزرگ مقابل در ورودى مغازه گلفروشى 
در خیابان خاقانى عکس مى گیرد تا براى همسرش بفرستد 
درباره تجمالت شب یلدا مى گوید: «من همسرم را دوست 
دارم و هیچ اهمیتى ندارد براى کادویى که او یا خانواده اش 
برایم مى گیرند چقدر هزینه کنند. ولى مــا در ایران زندگى 
مى کنیم و رسم و رسومى که براى همه هست و همه انجام 
مى دهند را دوست داریم. براى من هم باید کم و بیش اجرا 

اهمیتــى قائــل شود که به من نشان بدهند حداقل 
«بــراى همین از هســتند.» او با خنده مى گوید: 

مى گیرم بزرگ ترین کالســکه   عکــس 

تا متوجه شــود حتى اگر شــده باید برایم یک سبد کوچک 
بیاورند.»

بانوى جوانى که با برادرش به همین گلفروشى آمده بود تا براى 
عروس برادرش سفارش یک سبد گل بدهد مى گوید: «بعضى 
خانواده ها اوضاع اقتصادى و گرانى را  بهانه مى کنند تا از آوردن 
شب یلدایى براى عروس خود دارى کنند. در حالى که این رسم 
اصًال به وضع اقتصادى داماد و خانواده اش ربطى ندارد و فقط 
و فقط به شعورشان بستگى دارد وگرنه مى شود دل یک تازه 

عروس را با یک هدیه 30 هزار تومانى هم شاد کرد.»
از باالى شهر به سمت مرکز شهر، هزینه هاى شب 
یلدایى کاهش پیدا مى کند امــا قیمت ها همچنان روى 

چرخد. مثًال هزینه سبد گل رز و لیلیوم، میلیــون مــى 
آجیل و شیرینى، حکاکى لبو، میوه آرایى 
کدو حلوایى و هندوانه بــا دیگر میوه هاى 
مخصوص این شــب و یــک کادوى 
معقــول، 10 تــا 15 میلیون 
تومان هزینه روى دستتان 

مى گذارد.
در خیابان کاشانى یک گلفروش خوش ذوق که با حوصله 
نمونه کارهاى سال هاى گذشته خود را از آرشیو لپ تاپش 
به مشترى ها نشــان مى داد تا آنها مطابق سلیقه خود آنچه 
مى خواســتند انتخاب کنند و سفارش دهند، همانطور 
که مشــغول آماده کردن دســته گلى براى یکى از 
مشترى هاى جوانش است مى گوید: «قیمت تزیین 
انواع گل و میوه در این شب بسته به سلیقه مشترى و 
انصاف فروشنده متفاوت است و نمى توان رقم مشخصى براى 

تزیین هر کدام گفت.»
نوعروسى که با همسرش براى سفارش گل آرایى و میوه آرایى 
به این مغازه آمده بودند مى گوید: «از قدیم مرسوم بوده که 
آقاى داماد و خانواده اش شب یلدا یا همان شب چله زمستان 
براى عروس خانم هدیه پیشکش مى بردند؛ هر کسى بسته 

به اندازه توان مالى خودش.»
 مرد جوان که داشت دسته گلش را مى گرفت در جواب این 
نوعروس گفت: «همین رسم و رســومات شماهاست پدر 
جوان ها را در آورده و کســى جــرأت ازدواج کردن ندارد.» 
عروس خطاب به مرد جوان پاســخ مى دهد: «یک جورى 
مى گویید رسم شــماها که انگار خودتان بیگانه اید. رسم و 
رسوم ایرانى پدر جوان ها را در نیاورده؛ بى پولى، بیکارى و فقر 

فکرى است که باعث بدبختى شان شده.»
اما فارغ از این بگو مگوها که هر چه از جنوب به شمال شهر 

مى رویم بیشــتر مى شــود،  در محله هاى متوسط نشین 
قیمت ها براى شــب چله اى بردن کمى منطقى تر به نظر
 مى رسد چراکه عموم مردم یا توان خرج چند میلیونى براى 
این رسم شب یلدا را ندارند و یا صرف چنین هزینه هنگفتى را 
براى یک شب مناسب نمى دانند و معموًال با یک تا دو میلیون 

تومان دغدغه شب چله اى را از سر مى گذارند!
خانم جوانى که چشــم دوخته بود به سبدها و کالسکه هاى 
بیرون گلفروشى خیابان عسگریه، ناخودآگاه با یک آه بلندى 
شروع به حرف زدن کرد: «وقتى مجرد بودم براى هر دخترى 
در فامیلمان شب چله مى آوردند ذوق مى کردم و به همین دلیل 
هم براى شب چله اى خودم خیلى ذوق داشتم ولى همین که 
فهمیدم خانواده همسرم چنین رسمى ندارند، با اینکه از یک 
شهریم و رسوم مان مثل هم است خیلى حالم گرفته شد؛ نه 
براى هدیه آوردن، براى احترام. مى خواستم خانواده ام بدانند 
که خانواده همسرم براى من احترام قائل اند. با اینکه چندسالى 
از ازدواجم گذشته است اما هنوز از آن ماجرا خیلى دلم گرفته 
است. اصًال انتظار چنین برخوردى را نداشتم. فقط اى کاش 
آنهایى که عروس عقد مى کنند بیشــتر به دل عروسشان 
اهمیت بدهند، دلى که شکست و حســرتى که به دل ماند 

جبران شدنى نیست.»
از باالى شهر تا پایین شهر؛ از 25 میلیون تومان تا یک میلیون 
تومان. اگر تازه داماد هســتید باید براى نوعروستان جورى 
هزینه کنید که مبادا حسرت شب چله اى به دل نوعروستان 
بماند و تا آخر عمر جورى نگاه تان کند که انگار مرتکب گناه 

کبیره شده اید!

«خندوانه»، شب یلدا را ویژه جشن مى گیرد
«خندوانه» شب یلدا به صورت ویژه روى آنتن مى رود و میزبان مهمانان 
متنوعى از عرصه رادیو و تلویزیون از جمله بهروز رضوى است. این برنامه 
در شب یلدا (جمعه 30 آذر)  میزبان خوانندگان سرشناسى چون بهنام بانى و 
حجت اشرف زاده خواهد بود و امیرحسین قیاسى به اجراى استندآپ کمدى 
مقابل مردم مى پردازد. گفتنى است؛ برنامه «خندوانه» به تهیه کنندگى سید 
على احمدى و کارگردانى و اجراى رامبد جوان چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 

هر هفته ساعت 23 روى آنتن شبکه مى رود.

هوا در شب یلدا چطور است؟
سامانه بارشزاى ضعیفى که در بخش هایى از کشور از جمله استان اصفهان 
فعالیت مى کرد از ایران خارج شــد و مطابق گزارش سازمان هواشناسى، 
آخرین سامانه پاییز امسال از امروز  پنج شــنبه وارد کشور مى شود. به این 
ترتیب بارش ها از صبح امروز در مناطقى از کشــور آغاز خواهد شد. این 
سامانه در مقایسه با سامانه قبل کمى سردتر بوده و بارش ها در مناطقى که 
در ســامانه قبلى به صورت برف و باران بوده از ابتدا به صورت بارش برف 
خواهد بود، این سامانه اواخر وقت امروز پنج شــنبه و صبح فردا جمعه در 

مناطق مرکزى تر فعال خواهد بود. به این ترتیب شــب 
یلدا صرفاً مناطقى از شمال شرق کشور و ییالقات شمال 

کشــور برفى خواهد بود در حالى که پیش بینى 
مى شود اصفهان هواى 

بارانى را تجربه کند.

روزهاى بازنشستگى و شب و یلدا. البد مى پرسید اینها چه 
ربطى با هم دارند؟ در نگاه اول شاید به نظر بى ربط باشند اما 
اگر پاى صحبت پیرمردهایى که سال ها پیش جوانى شان 
را با یلدایى متفاوت از امروز گذرانده اند بنشینید، آن وقت 
عقیده تان عوض مى شود. پس با ما بیایید به پارك شهید 
رجایى؛ یکى از بزرگ ترین پارك هاى شهر که پاتوق این
بازنشسته هاى پا به سن گذاشته اســت. گوشه اى از این 
پارك مقابل حوض هاى آب، حدود ده پانزده پیرمرد دور هم 
نشسته اند و مشــغول گپ و گفت هستند. به میانشان که 
بروید، شما را با خودشان مى برند به سال هاى خیلى دور؛ 

سال هایى که برف مى آمد و کرسى ها به راه بود.
پیرمردى که هر چین صورتش حکایت از سال هاى عمرش 
دارد مى گوید: « قدیم ها وقتى اسم شب یلدا مى آمد سرما 
لرزه بر اندام آدمى مى انداخت. یک هفته قبل از شب چله، 
برف ها را پارو مى کردیم تا راه را براى مهمان ها باز کنیم اما 
حاال بوى زمستان هم انگار قرار نیست در این شب هاى آخر 

پاییز به مشام مان برسد. زمانه برعکس شده است.»
 در این هنگام پیرمردى دیگر صحبتش را قطع مى کند و 
بالفاصله مى گوید: «آنقدر برکت از آسمان خدا مى آمد که 
مهمان ها شب را بخاطر سرما خانه میزبان مى ماندند و صبح 

راهى خانه هاى خودشان مى شدند.»
 در این بین دیگر پیرمرد کنارى اش صحبت او را با دست 
گذاشتن روى شانه اش قطع مى کند و مى گوید: «قدیم ها 
که مثل االن نبود؛ دارا و ندار زیاد تفاوتى با هم نداشتند. هر 
جورى بود سفره شــب یلدا را مى انداختند. کنار هم خوش 
بودند. نه االن که فقط دارا بتواند سفره شب یلدا بیاندازد.» 
با صحبت پیرمرد سوم، همه سکوت مى کنند و او دست بر 
زانو مى گذارد و بلند مى شود و بى اینکه حرفى بزند، به راه 

مى افتد و نگاه ها رفتنش را نظارگر مى شوند.  
بى درنگ پیرمردى که ست کرم پوشیده با دستمال گردن 
قرمز که کالهش با آن همخوانى ندارد، ســکوت و نگاه را 
مى شــکند و با لحنــى لرزان مــى گویــد: «قدیم ترها 
طوالنى ترین شب سال شیرین صبح مى شــد اما حاال... 
(سکوت)» سپس نگاه مى کند و با خودش مى گوید: «شاید 

ما دیگر پیر شده ایم.»
پیرمردى که سالنه ســالنه از کنار عمارت هشت بهشت 
به ســمت نیمکت هاى روبه روى حوض مى آمد از شــب 
یلداى گذشــته ها اینچنین حکایت مى کند: «قدیم جمع 
مى شــدند، حافظ مى خواندند، نقالى مى کردند. حاال چى؟ 
بچه هاى االن بزرگ و کوچک فرقى ندارد؛ سرشان را بگیرى، 

با پاهایشان و برعکس در گوشى  تلفن همراه فرو رفته اند.»
پیرمرد دیگرى که از ترس اینکه ســرما بخــورد، خود را 

آنچنان با لباس پوشــانده و پتوى کوچکى روى پاهایش 
انداختــه بود، بــا لبخندى شــیرین اما لحنــى گله مند 
خاطره هایش را زنــده مى کند و میگویــد: «قدیم ها که 
مثل االن نبود، همه جمع مى شدند، حافظ مى خواندند. اگر

 خانــه اى نوعروس داشــت، برایش شــب چله اى
 مى بردنــد. آن وقــت ها، میوه شــب چله را 

خانواده داماد بــا صندوق، خانه عروس 
مى بردنــد. از هر نوع میــوه اى یک 

صندوق؛ ســپس مدتى را بــا خانواده 
عروس گپ و گفت مى کردنــد و بعد مى رفتند.  

صبح روز بعد هم خانواده عروس میوه ها 
را بین فامیل خود تقسیم مى کردند. 
حاال کــه هیچ چیز اصولى نیســت. 

میــوه هــا اســراف مى شــود 
بــراى خوشــگل کردنشــان!  

جــوان هــا بــه ایــن کار چى 
مى گویند؟» لبخندش به 

اخم تبدیل مى شود تا به 
ذهنش فشار بیاورد 
و آن واژه را بگوید. 

دقیقــه اى نمى گذرد 
که با ذوقى که گویا کشفى 

بزرگ کرده  باشد مى گوید: 
«میوه آرایى!» و دست روى 

پاهایش مى زنــد و بلند بلند مى خنــدد. پیرمردى دیگر
 صحبت هایش را تأیید مى کند و ادامه مى دهد: «مثًال اگر 
شب چله در ماه رمضان مى افتاد پشمک و زولبیا را به عنوان 
شیرینى با خود به همراه مى بردند اما حاال انگار یک اصل 
اساسى شده است که همیشه پشمک و کیک هم در شب 

چله عروس باید باشد. هیچ چیز روى رسومش نیست.»
پیرمرد دیگرى دســتانش را در هوا تکان مى دهد و مى گوید: 
«گرمى که آن روزها زیر کرســى ها بود. کنار این شوفاژها و 
بخارى ها پیدا نمى شود. جوان ها را هم نمى شود از موبایل ها  

دور کرد.»
پیرمردى که به آب داخل حوض خیره شــده و انگار رفته 
در گذشــته هاى دور، از زمانى مى گوید که لبو و زردك را 
در قدح هاى بزرگ طبخ مى کردند و ســرکه مى زدند. او

 مى گوید: «زمانى که من کــودك بودم مرکبات کم بود، 
وقتى در شب یلدا جمع مى شــدیم آجیل، شیرینى، گز و 
سوهان براى پذیرایى فراهم مى کردیم؛ نمى خواهم اغراق 
کنم اما شب یلدا امروزه کمرنگ شــده و اگر در یکسرى 
خانواده ها این جشــن ها را مى گیرند، فقط براى پز دادن 

است.» 

در شرایط اقتصادي موجود که نیازي به توصیف ندارد، 
شاید باز هم شب نشینی هاي یلدا ادامه داشته باشد اما 
این جمع ها و سفره ها کوچک تر شده و اگر این روزها 
بخواهیم دورهم جمع شویم، شاید گرانی اقتضا کند هر 
کدام از اقالم این سفره شب نشینی را یکی تقبل کند 
و با خودش همراه بیــاورد(!) چراکه دیگر کمتر بزرگ 
فامیلی زورش می رسد سفره کامل شب چله را خودش 

به تنهایی بچیند یا بخرد.
اما هر چه هست اینکه خوردنی هاي رنگارنگ شب یلدا 
را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: خشکبار، انواع 
میوه هاي تازه و شیرینی و شکالت. هر چند دیدن قیمت 
و ارقام جالب توجه این خوراکی ها احســاس یلدایی 
خاصی را در انسان ایجاد می کند(!) کاسب هاي بازار 
به این نکته اذعان دارند که شب یلداي امسال، حال و 
هواي سال هاي گذشته را ندارد و اقبال مردم به خرید 
محصوالت ویژه این شب باســتانی، خود را به دست 

سرماي زمستانی سپرده است.
یکی از فروشندگان آجیل و خشــکبار در مرکز شهر، 
همانطور که براى مشترى پیرش کیسه اى را از توت 
خشــک پرمى کند مى گوید: «امسال مردم نسبت به 
سال هاي گذشــته، کمتر براي خرید آجیل شب یلدا 
مراجعه کرده اند و اغلب مشــتریان، افرادي هستند 
که به طــور معمول قــدرت خرید دارنــد و در طول 
ســال نیز مراجعه مى کنند در حالى که در توان طیف 
گسترده اى از جامعه نیست تا براى سفره شب یلدایش 
که تنها یک آجیلش به طور مثال پسته باشد، کیلویى 

250هزار تومان هزینه کند.»
در ادامه صحبت فروشنده، مشترى پیر با لهجه شیرین 
اصفهانى اش چنین مى گوید: «آجیل شب یلدایى که 
پسته آن کیلویى 250 هزارتومان باشد را که نمى شود 
گفت آجیل شب یلدا؛ باید گفت آجیل شب اول قبر!» 
وحرفش که تمام مى شــود، خودش و فروشنده غش 

غش مى خندند.
یکی دیگر از فروشندگان آجیل در توصیف وضع این 
بازار در شب یلدا می گوید: «وقتی از شب چله پارسال 
تا امسال یک قلم تخمه کدو بین 15 تا 30 هزار تومان 
افزایش قیمت داشته، نمی شــود انتظار داشت مردم 
امسال هم مثل سال هاي قبل در شب چله خرید کنند. 
حق هم دارند؛ مگر چقدر حقوق می گیرند و یارانه شان 
چقدر اســت که فقط 55هزار تومان قیمت یک کیلو 
تخمه کدو گوشــتى را بپردازند؟ زمانی بود که وقتی 
مشتري می آمد و کمتر از «کیلو» می خواست خرید 
کند رو ترش می کردیم اما حاال اگر مشتري 150 گرم 
هم بخواهد می بینیم نمی توانیم نه بگوییم یا کارش 

را راه نیاندازیم.»
وقتی نگاهی به قیمت هاي خشکبار در فروشگاه هاي 
سطح شهر بیاندازید، به حرف این فروشنده می رسید. 
براي مثال یک کیلو بادام هنــدى از 165 تا 200هزار 
تومان، قیسی 40 هزار تومان، پسته احمد آقایی 170 تا 
190هزار تومان، پسته فندقی 136 تا 155هزار تومان، 
پسته کله قوچی 250 هزار تومان، تخمه آفتابگردان 
20هزار تومان، تخمه ژاپنی 25 تــا 40 هزار تومان و 
تخمه کدو گوشــتی از 35تا 55 هزارتومان به فروش 

می رسد. 
البته تفاوت قیمت خشــکبار در بعضى از مغازه هاي 
سطح شــهر بین 10 تا 15هزار تومان به طور کامل 
مشــهود اســت. اما اگر قصد دارید به ســراغ آجیل 
«دستچین» بروید، حداقل تفاوت قیمت ها از 20 هزار 

تومان شروع می شود.
مثًال بانوى خانه دارى مى گوید شــب یلــدا با دیگر 
شــب ها براى او که درآمدشــان کفاف مخارج ماهانه 
خودش و فرزندانش را نمى دهــد تفاوتى ندارد چرا که 
خرید آجیل و میوه هاى مخصوص شب یلدا میسر نیست.

فروشنده یک مغازه لوکس خشکبار که نه تنها پسته 
هایش بلکه تمام آجیل هــاى آن لبخند زنان و منظم 

روى ظرف هاى قلمزنى بزرگ نشســته اند، در ادامه 
حرف فروشــنده قبلى مى گوید: «ممکن است آجیل 
شب یلدا قیمت هاي متفاوتی داشته باشد، که بسته به 
نوع و مرغوبیت پسته، بادام یا قیسی و برگه زردآلو است. 
البته ما امسال براي اینکه مردم بتوانند آجیل را نیز بر سر 
سفره یلداي خود ببرند، طیف متنوعی از آجیل را تهیه 
کرده ایم که با کیفیــت و قیمت هاي متفاوت عرضه 
می شوند. به طور مثال آجیل چهار مغز کیلویى 16 8 

هزار تومان و یا آجیل شــب چلــه را داریم که 
کیلویى 130هزار تومان است.»

با این اوصاف بخشى از مردم مجبور خواهند 
بود که اصًال از خیر آجیل شــب یلدا بگذرند. 

حاال باید دید مردمى که توان خریدن آجیل را ندارند، 
مى توانند دستکم میوه  هاى شب یلدا را  فراهم کنند؟ 

عرضه کافى است، قیمت ها متفاوت
بازار میوه که یکى از اصلى ترین ملزومات شــب یلدا 
به شمار مى رود، به گفته متولیان در آستانه بلندترین 
شب سال اشباع از محصول است و طبق آنچه بعضى 
فروشندگان نیز مى گویند، افزایش قیمتى در بازار میوه 
وجود ندارد، زیرا عرضــه میوه به میزان کافى صورت 

گرفته است.
اما با گشت و گذارى در این بازار که اتفاقًا بساط شان 
کمى هم از همه گرم تر است، بسیارى از میوه فروشان، 
قیمت هاى گوناگونى را اعمال کرده اند! از هندوانه 600 
تومانى تا 2500 تومانى یا انار از کیلویى 4000 تومان تا 

حدود 8000 تومان.
مغــازه دارى در رابطه با اختالف چنــد هزار تومانى 
بین قیمت هــاى یک نوع میوه، مــى گوید: «قیمت 
محصوالت را کیفیت و سایز آنها تعیین مى کند و این 
عامل موجب نوسان چند هزار تومانى قیمت ها در نقاط 

مختلف شهر مى شود.»
 مادر بزرگى که در این مغازه میوه فروشى قیمت هر 

نوع میوه اى را مى پرسید و بعد از یک مکث کوتاه باز از 
میوه فروش سئوال مى کرد «گفتى انارشهرضا کیلویى 
چند؟»، با خوشرویى مى گوید: «بین خیلى از جوان ها 
این رسم که کنار مادر بزرگشــان شب یلدا را جشن 
بگیرند برچیده شده اما هنوز فرزندان و نوه هاى من 
در این شب پیشم جمع مى شوند.» او با شرمى آکنده 
از مهر آرام ادامه مى دهد: «قیمت ها خیلى باالست 
و حقوق بازنشستگى همسرم آنقدر نیست که بریز و 
بپاش کنم و به تعدادشان میوه مى خرم. مهم 
این است که کنار هم باشیم. البته با خودشان 

چیزهایى هم مى آورند.»
در این میان فروشــنده اى مى گویــد: «قیمت انار و 
هندوانه تا شب یلدا افزایش چشمگیرى خواهد داشت» 
و با خنده اى تلخ ادامه مــى دهد: «مردم مى توانند به 

جاى هندوانه و انار، پرتقال خوشه اى بخورند!»
از این یکى بگذرید!

از بحث قیمت بازار شیرینى جات هم باید گذشت تا 
کاممان بیشتر از این تلخ نشــود، زیرا اوضاع این بازار 
آنچنان بر وفق مراد نیســت که بتوان بــه این فقره 

شیرین پرداخت!

یلداهاى دور، از زبان آدم هاى همین نزدیکى ها

زیر کرسى با برف و حافظ؛ بدون موبایل!
ریحانه فروتن

محیا حمزه

گشتى در بازار میوه و آجیل در آستانه بلندترین شب سال

یلــــ دا آخر سیاهى نیست!
مینا سرلک

قبلى به صورت برف و باران بوده از ابتدا به صورت بارش برف 
ین سامانه اواخر وقت امروز پنج شــنبه و صبح فردا جمعه در

زى تر فعال خواهد بود. به این ترتیب شــب 
لمال اطقى از شمال شرق کشور و ییالقات ش

ى خواهد بود در حالى که پیش بینى
فهان هواى 

ربه کند.

ندارند،  ا
 کنند؟ 

فاوت
شــب یلدا 
ه بلندترین 
نچه بعضى 
 در بازار میوه 
افى صورت 

قًا بساط شان 
میوهفروشان، 
0زهندوانه600
4000 تومان تا

ـدهزار تومانى 
ىگوید: «قیمت 
ن مى کند و این 
قیمت ها در نقاط 

فروشى قیمت هر 

یرینپرااین است که کنار هم باشیم. البته با خودشان

 زوج هاى جوان باالى شهر و پایین شهر براى شب یلدا باید چقدر هزینه کنند

شب چله اى چند؟!

میلیون ها تومان هزینه روى دست داماد مى گذارند و پایین 
شهربه یک بیرونرفتن دونفره قناعت مى کنند. 

در محله هایى مثل هزارجریب، مرداویج و محدوده خیابان 
شیخ صدوق،شب یلدایى بردن براىعروس شامل اقالمى

مى شــود که پایین شــهرى ها یکســرى از آنها را فاکتور 
مى گیرند. به طور مثال در باالى شهر یک بسته هدیه

لوکس که معموًال هم طالســت و
یک ســبد گل لیلیوم و ارکیده، 
انواع و اقسام آجیل و شکالت 
خارجى، میوه هاى پرتقاضاى 
این شب و شــیرینى و کیک 
مخصوص، ماهــى و مرغ در 
ظرف هاى سنتى خاتم همراه 
نوان کتاب نفیس دی با حکاکى،

برایم مى گیرند چقدر هزینه کنند. ولى مــا در ایران زندگى 
رسمو رسومىکه براىهمه هست و همه انجام مى کنیم و
مى دهند را دوست داریم. براى من هم باید کم و بیش اجرا

للاقل بدهند حد من نشان اهمیتــى قائــلشود که به
:::ید: «بــراى همین از سهســتند.» او با خنده مى گو

ههههکه مى گیرم بزرگ ترین کالســ عکــس 

تا متوجه شــود حتى اگر شــده بایدب
بیاورند.»

بانوىجوانى که با برادرش به همین گلف
عروس برادرش سفارش یک سبد گلب
خانواده ها اوضاع اقتصادى وگرانى را  به
شب یلدایى براى عروس خود دارى کنن
اصًال به وضعاقتصادى داماد وخانواده
و فقط به شعورشان بستگى دارد وگرن
0عروس را با یک هدیه 30 هزارت
از باالى شهر به سمت مرکز ش
یلدایى کاهش پیدا مى کند امــا قی

چرخد. مثًال هزینمیلیــون مــى
آجیل و شیرینى،ح
حلوایى و هندوان کدو
ومخصوصصص این ش
معقــول
تومان
مى گذار
در خیابان کاشانى یک گلفروش خو
نمونه کارهاى سال هاى گذشته خود
به مشترى ها نشــانمى داد تا آنها مط
مى خواســتند انتخاب کنند و س
که مشــغول آماده کردن دسـ
مشترى هاى جوانش است مى
انواع گل و میوهدر این شب بس
انصاف فروشنده متفاوت است و نمى تو

تزیین هر کدام گفت.»
نوعروسى که با همسرش براى سفارش
به این مغازه آمده بودند مى گوید: «از
آقاى داماد و خانواده اش شب یلدا یا ه
براى عروس خانم هدیه پیشکش مى

به اندازه توان مالى خودش.»
 مرد جوان که داشت دسته گلش را مى
نوعروس گفت: «همین رسم و رســ
جوان ها را در آورده و کســى جــرأت
عروس خطاب به مرد جوان پاســخم
مى گویید رسم شــماها که انگار خود
رسوم ایرانى پدر جوان ها را در نیاورده؛
فکرىاست که باعث بدبختى شان شد
اما فارغ از این بگو مگوها که هر چه از

گشتى در باززار میوه و آجیل در آستانه بلندت

ا آآخ ا ل

چ ش وس و
ـد. آن وقــت ها، میوه شــب چله را 

ماد بــا صندوق، خانه عروس
ـد. از هر نوع میــوه اى یک 

 ســپس مدتى را بــا خانواده 
گفت مى کردنــد و بعد مى رفتند.   پ و

هم خانواده عروسمیوه ها بعد
خود تقسیم مى کردند. میل
ه هیچ چیز اصولى نیســت.
ودوـودـود ــا اســراف مى شـ

خوشــگل کردنشــان!  
ىى چى هــا بــه ایــن کار

د؟» لبخندش به
ل مى شود تا به

شار بیاورد
 را بگوید. 
ى نمى گذرد

 که گویا کشفى 
  باشد مى گوید: 

یى!» ودست روى
مى زنــد و بلند بلند مى خنــدد. پیرمردى دیگر

هایش را تأیید مى کند و ادامه مى دهد: «مثًال اگر 
در ماه رمضان مى افتاد پشمک و زولبیا را به عنوان 
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اى خداونــد، تو شایســته زیباتریــن توصیف هایــى و در خور آنى کــه فراوانت 
ســتایند. اگر کســى آرزو در تو بندد، بهترین کســى هســتى کــه آرزو در او 
توان بســت و اگر به تو امیدوار شــوند، بهترین کســى هســتى که به او امیدوار 
توان بود. بارخدایا، مرا نعمت خود چندان ارزانى داشــته اى که دیگرم نیازى به 
ستودن دیگرى نیست و جز بر تو ثنا نگویم. کسانى را نستایم، که مرا ناامید کنند 

موال على (ع)و گمان بود که بر من در احسان نگشایند.

محل بازدید وسایط نقلیه

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى وسایط نقلیه اوراقى به شرح ذیل را از طریق حراج 

حضورى به فروش برساند:

حراج حضورى

تعداد 1400 دستگاه موتورسیکلت اوراقى
توضیح: کلیه موتورسیکلت ها به صورت برش خورده، انجین شکسته، شماره 

شاسى و موتور سنگ گرفته تحویل مى گردد.

اصفهان- دولت آباد- حبیب آباد- بلوار شهید بهشتى- بلوار معلم- جنب 
بهشت زینب- (1150 موتورسیکلت)

اصفهان- خیابان آبشار سوم- اشکاوند- دشتى- پارکینگ زاینده رود 
(250 دستگاه موتورسیکلت)

زمان بازدید وسایط نقلیه
یکشنبه مورخ 97/10/02 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 16

زمان حراج وسایط نقلیه:
دوشنبه مورخ 97/10/03 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابــان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شــهید غالمى، روبروى 

دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

در هفدهمین نشست سه شنبه ها با رسانه ها، این بار معاون 
شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان در سالن کنفرانس 
کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان پذیراى خبرنگاران بود.
احمد حسینى نیا با مرور بر اقدامات شاخص سه ماهه معاونت 
شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان گفت: معاونت 
شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گنجینه اى است 
مملو از متخصصان و کارشناســان توانا و اندیشــمند، که 
توانسته در ارتباطى مؤثر با جامعه علمى و کارشناسى شهر 
اصفهان و کشور عزیزمان ایران اسالمى منشأ خدماتى بزرگ 
و ارزشمند باشد و به جرأت مى توان این معاونت را مغز متفکر 
شهردارى نامید، چرا که افق آینده، دورنما و جهت گیرى شهر 

و شهردارى از این حوزه خالق نشأت مى گیرد.
وى ادامه داد: تشکیالت سازمانى این معاونت در چارت جدید 
شــامل «اداره کل نظارت بر اجراى ضوابط شهرسازى»، 
«اداره کل طرح هاى توسعه شهرى و منطقه اى» و «مدیریت 
کمیسیون هاى ماده 100» اســت. این در حالى است که با 
توجه به تغییر مدیریت در معاونت شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان، شاهد به ثمر نشستن 141 اقدام با رویکرد 
«حکمروایى خوب شهرى، شفافیت، اداره ارزان شهر، حقوق 
شهروندى، درآمد پایدار، شهر زیست پذیر و شهر هوشمند، 
بازآفرینى شهرى پایدار، عدالت اجتماعى شهر و مدیریت 

دانش» در ماه هاى مرداد، شهریور و مهر سال 97 هستیم.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان عنوان کرد: 
در بخش رویکرد حکمروایى شهرى همکارى در جهت تهیه 
برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید، تشکیل «شوراى 
عالى برنامه ریزى شهرى و سیاستگذارى طرح هاى عمرانى» 
و «کمیســیون بررســى و تصویب طرح هاى عمرانى»، 
تدوین تکنیک هاى مشارکت ذینفعان (شهروندان) در تهیه 
طرح هاى توسعه شهرى، اخذ مصوبه ورودى محور تشریفات 
در کارگروه امور زیربنایى، تدوین مدل هاى تحلیل ذى نفعان 
در تهیه طرح هاى توسعه شهرى، مطالعات و طرح احیاى 

دولتخانه صفوى، تشکیل کمیته سیما و منظر شهرى، تدوین 
سند سیما و منظر شهرى به منظور بازخوانى و نگهداشت 
عناصر هویتى (قدیم و جدید) منظر شهرى اصفهان اقداماتى 
انجام شده اســت، همچنین در اداره ارزان شهر اصالح و 
روان سازى روند صدور پروانه ساختمان در 18 روز، تکمیل 
فاز اول شهرسازى الکترونیک و ایجاد بستر اجراى فاز دوم در 
قالب سراى 9 (شهروند سپارى)، تشکیل کارگروه اصالح و 
روان سازى روند صدور پایان کار ساختمان، تشکیل کارگروه 
اصالح و روان سازى روند پاسخ استعالم ایستایى و وحدت 
رویه و بومى ســازى فرم ها و فرایندها بر اساس ضوابط و 
مقررات جارى در شــهردارى و بسترســازى تحقق آن از 
طریق آموزش پرسنل صورت گرفت. وى افزود: تکمیل فاز 
اول شهرسازى الکترونیک و ایجاد بستر اجراى فاز دوم در 
قالب سراى 9 (شهروند سپارى)، ایجاد وحدت رویه در بانک 
اطالعات توصیفى، مکانى (نقشه ها) و آرشیو امالك در کلیه 
مناطق 15گانه، تشکیل کارگروه امور مهندسین ناظر و طراح، 
مسئله یابى و تعیین اولویت مسائل حوزه معاونت شهرسازى 
و معمارى، برگزارى جلسه با هیئت رئیسه نظام مهندسى 
ساختمان و تشریک مســاعى، کنترل اجراى ساختمان و 

نظارت عالیه نیز از اقدامات براى شفافیت است.
حسینى نیا به حقوق شهروندى اشــاره کرد و گفت: تهیه 
جزئیات اجرایى و ابالغ طرح گیت هاى ویژه معلولین براى 
جلوگیرى از ورود موتورسیکلت و تسهیل تردد معلوالن و 
جانبازان، ایجاد گروه «دوستدار کودك» با همکارى سازمان 
یونیسف، مشارکت فعال در امور رفع مشکالت شهروندان 
در مراجع ذیصالح از جمله کمیسیون ماده 5، ارسال تدقیق 
ارتفاعات منطقه 12، آشنایى شهروندان با حقوق شهروندى 
به ویژه امور حقوقى مرتبط با ساخت و ساز و کمیسیون هاى 
ماده 100، تعیین تکلیف بن بســت ها (پیگیرى و اصالح) 
منطقه 12، طرح اراضى 22 هکتارى اراضى کشــاورزى 
منطقه 15 (تهیه طرح پایه تفصیلى)، گستره طرح هاى ویژه 
(پیگیرى و اصالح) منطقه 11، تدقیق محدوده شهرى، طرح 

اراضى 50 هکتارى منطقــه 2 (تهیه طرح پایه تفصیلى) از 
جمله اقدامات انجام شده است. همچنین در رویکرد درآمد 
پایدار هم ارزیابى پتانســیل هاى مالــى مناطق 10، 14 و 
15 و تعیین پهنه بندى ها، طرح ویژه اراضى پرتمان و طرح 
امکان سنجى پروژه گردشگرى گورت در محدوده برج هاى 
کبوتر، در شهر زیست پذیر و هوشمند طرح استفاده از انرژى 
خورشیدى، اخذ مصوبه ناژوان در کارگروه امور زیربنایى، اخذ 
مصوبه توسعه پایدار حریم شهر اصفهان، پیگیرى و انجام 
هماهنگى در خصوص بررسى راهکارهاى تحقق پذیرى 
مجموعه حمل و نقــل محور TOD بهارســتان و اتصال 
رینگ سوم به کمربندى شرق (رینگ چهارم)، در بازآفرینى 
شهرى پایدار تهیه بسته تشویقى ویژه نوسازى بافت هاى 
فرسوده، تهیه طرح اراضى باطان، تهیه طرح اراضى سودان، 
تهیه بانک اطالعاتى از وضعیت موجود و اجراى اراضى با 
کاربرى خدماتى در محدوده بافت هــاى ناکارآمد، تدوین 
شــیوه نامه تعریف پروژه هاى محرك توســعه و تشکیل 
کارگروه پروژه هاى محرك توســعه، شناسایى زمین هاى 
دولتى، خصوصى و شهردارى در جهت اجراى مسکن امید 

و راه اندازى دفاتر تســهیلگرى در بافت هاى ناکارآمد شهر 
اصفهان، در عدالت اجتماعى شــهر راه اندازى کمیته رفع 
محرومیت مناطق محروم شهر، برگزارى جلسه به منظور 
حل مشکل ورودى اندوان، تهیه و تکمیل مدارك مورد نیاز 
کمیسیون ماده 5 براى بررسى طرح مرکز محله ستار واقع 
در منطقه 15 شهردارى و تهیه طرح ارتقاى کیفى محالت، 
در تاب آورى شهرى شناســایى ساختمان هاى آسیب پذیر 
شــهر اصفهان، اخذ مصوبه طرح جامع ریــز پهنه بندى و 
مدیریت ریسک لرزه اى شهر اصفهان با تأکید بر فرونشست، 
در مدیریت دانش برگزارى بیش از 36 جلســه شــوراى 
تخصصى شهرسازى و معمارى و تنظیم 250 صورتجلسه 
شوراى تخصصى و اصالح فرایند اولویت بندى کاربرى ها 

فعالیت هاى مؤثرى صورت گرفته است.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان اظهار کرد: 
این معاونت درصدد است تا در راستاى برنامه سنجش پذیر 
شهردار اصفهان، برنامه اصفهان 1400 و تحقق مفهوم حق 
به شهر؛ چشــم اندازى امیدبخش براى کالنشهر اصفهان 
ترسیم کند و آینده  روشنى را براى پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمى رقم بزند.
حســینى نیا گفت: در اصفهان 2300 هکتار بافت فرسوده 
مصوب وجود دارد که 500 هکتار آن بافت تاریخى و بقیه 
بافت فرسوده روستایى و... است و نیازمند برنامه ریزى براى 

احیاست.
وى ادامه داد: در سه ماه اخیر، فرآیند صدور پروانه ساختمانى 
به کمتر از یک ماه رســید. این در حالى اســت که با تأکید 
شهردار اصفهان در راستاى کاهش رسیدگى اخذ مصوبات 
ماده 5، گام برداشته شد و با همکارى اداره راه و شهرسازى 
و استاندارى 300 پرونده در صف امروز به کمتر از 50 پرونده 
رسیده است، تا در امور شهروندان بیش از پیش تسهیل شود .

حســینى نیا عنوان کرد: ماهیانه 950 تــا 1100 پرونده در 
کمیسیون ماده 100 رسیدگى مى شود که 63 درصد منتج به 
جریمه شده و براى 21 درصد رأى تخریب صادر مى شود و 
بیشترین تخریب مربوط به اضافه ساخت، کسرى پارکینگ، 

اضافه ارتفاع و... است.
وى با قدردانى از همکارى شایسته سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان، گفت: شعار شهرســازى امسال، «شهر 
تاب آور» بوده که این نشــان مى دهد، در شرایط فعلى به 
خصوص در کالنشــهرها باید در راستاى شهرهاى ایمن، 

پایدار و... برنامه ریزى و فعالیت شود.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان از برگزارى 
کالس هاى آموزشى، آشنایى با تخلفات ساختمانى، برگزارى 
نشست با اعضاى ماده 100 براى ایجاد وحدت رویه بیشتر 
خبر داد و گفت: در دى ماه سال جارى، اصفهان برگزارکننده 
سمینار آموزشى ملى شهر دوستدار کودك با همکارى وزارت 

کشور و یونیسف است که به صورت دوزبانه خواهد بود. 
حســینى نیا افزود: دبیرخانه شــهر اســالمى در معاونت 
شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان دایر شده و تدوین 
مؤلفه هاى شهر اصفهان را براى تصویب، مدنظر داشته ایم تا 

بتوانیم جشنواره سالیانه معمارى را عملیاتى سازیم.
وى خاطرنشــان کرد: در حوزه بازآفرینى منطبق با توسعه 

شهرى مصوب تمامى پهنه ها و... با تأکید بر بافت فرسوده 
شناسایى شده و براى احیا و تملک آنها 972 میلیارد تومان 
نیاز است که در دو فاز شامل گلوگاه در بافت فرسوده معادل 
183 میلیارد تومان و بقیه که به تحقق پذیرى سرانه اختصاص 

خواهد داشت اجرا خواهد شد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان اظهار کرد: 
از نظر پروانه صادره در هشت ماه اخیر سال جارى، در صدور 
پروانه از نظر تعداد 12 درصد رشد داشتیم و از نظر متراژ 11 
درصد رشد داشته و دو  میلیون و 156 هزار مترمربع، متراژ 

آن بوده است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان خبر داد:

ماهانه تا 1100 پرونده در کمیسیون ماده 100 رسیدگى مى شود
ساسان اکبرزاده

در سه ماه اخیر، فرآیند 
صدور پروانه ساختمانى 

به کمتر از یک ماه رسید. 
این در حالى است که با 
تأکید شهردار اصفهان در 
راستاى کاهش رسیدگى 
اخذ مصوبات ماده 5، گام 
برداشته شد و با همکارى 
اداره راه و شهرسازى و 

استاندارى 300 پرونده در 
صف امروز به کمتر از 50 
پرونده رسیده است، تا در 

امور شهروندان بیش از 
پیش تسهیل شود


