
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه  30 آذر ماه 1398 / 21  دسامبر   2019 / 24  ربیع الثانى 1441
سال شانزدهم /شماره 3653 /  8  صفحه / 2000 تومان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد1- بوفه (فست فود) 2- بوفه (سوپرى) 3- اجاره 
محل انتشارات (تایپ و تکثیر) 4- اجاره محل تاکسى سرویس را جهت اجاره و از طریق مزایده 

به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد: 400/000ریال  پس از اخذ شناسه به شماره حساب 0219723795000بانک ملى 

به نام دانشگاه آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگاه- امور ادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناد دریافت شده به دانشگاه: تا پایان ساعت ادارى چهارشنبه 98/10/11
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

 (www.iaufala.ac.ir)شماره تماس: 03137434081              سایت دانشگاه
آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه مورخ
98/06/03 هیأت مدیره شرکت تعاونى در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربرى
مسکونى به پالك ثبتى شماره 409/6405 واقع در بلوار طالقانى طرح تفکیکى
برم به مساحت 198 مترمربع را با قیمت پایه کارشناسى 3/564/000/000 ریال

از طریق مزایده عمومى به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شــهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/10/21 به دفتر شرکت تعاونى
تحویل نمایند. شرکت تعاونى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

مناقصه موادغذایى اداره کل زندان هاى
 استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى

آگهى تجدید مزایده عمومى
نوبت اول

(نوبت سوم)

غذاهاى مفید براى خواب بهترشرکت هاى صنعتى نباید به کمبود مواد اولیه دچار شوندپخش سریال جدید شبکه 2 از شب یلدا سرگردانى 15 ساله اهالى یک روستا  ایران، تیم سى و پنجم جهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه در شب یلدا
سالم و سالمت

 باشیم؟

بى آبى؛ دلیل توقف پروژه ها  در اصفهان
3

3

2

3

براى استقالل هیچ راهى
جز قوى شدن نداریم

نیازهاى اصفهان
 باید تفویض اختیار شود

روزانه 600 هزار نفر
 در اصفهان

سوار اتوبوس مى شوند 5
دانش آموزان
باید تفکر انتقادى
داشته باشند

انار و هندوانه، پاى ثابت سفره شــب یلداى همه ما ایرانى ها
هستند و شاید این سئوال براى خیلى هاى مان

 پیش بیاید که حاال چرا انار و هندوانه؟!
 واقعیت این است که از زمان هاى قدیم و از
دوران ایران باستان، میوه هاى هسته دار    ...

هشتمین جشــنواره پژوهش و فناورى دانشگاه
فرهنگیان اســتان اصفهان با معرفى و تقدیر از
پژوهشــگران در بخش هاى مختلف کارشناس
پژوهش برتر، کتابدار برتر، طرح پژوهشى برتر،
دانشجوى پژوهشگر، رســاله و پایان نامه برتر و

کتاب برتر، به کار خود پایان داد.
دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش کشور در
این مراسم که در تاالر اجتماعات مرکز تحقیقات 
معلمان آموزش و پــرورش اصفهان و با حضور
پژوهشگران، استادان، رؤساى پردیس دانشگاه
فرهنگیان و... برگزار شــده بود، گفت: عملیاتى

4کردن سند تحول  ...

کمبود میوه شب یلدا نداریم، خریدار نیستکمبود میوه شب یلدا نداریم، خریدار نیست
22 مسئول توزیع میوه در اصفهان از وضعیت این بازار همزمان با طوالنى ترین شب سال مى گویند مسئول توزیع میوه در اصفهان از وضعیت این بازار همزمان با طوالنى ترین شب سال مى گویند

3

معاون امور اقتصادى استاندار مطرح کرد 

بازى هاى دسته جمعى
مخصوص شب یلدا

با قسمت و تقدیر نمى شود جنگید
عزت پورقاز مى گوید براى بازگشت به ترکیب سپاهان لحظه شمارى مى کند.
پارگى رباط صلیبى بدترین نوع مصدومیت براى یک فوتبالیست است؛ پورقاز که
پیش از این تجربه شکستگى مهره و از دست دادن رویاى جام جهانى را تجربه
کرده بود، این بار در روزهاى اوج خود در سپاهان و عملکرد دفاعى فوق العاده تیم،
در بازى با نساجى دچار پارگى رباط صلیبى شد تا بار دیگر ماه ها خانه نشین شود.

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مکالمه رایگان
 درون شبکه اى
 تلفن ثابت

و بسته هاى اینترنت

چرا فضاى مجازى را با 48 ساعت تأخیر بستید؟
دادستان کل کشور با اشاره به حوادث آبان ماه:

5
د
بای

هشتم
فرهنگ
پژوهش
پژوهش
دانشج
کتاب
دبیرک
این م
معلما

پژوهش
فرهنگ
کردن

داش على، عاصى ازداش على، عاصى از
اولتیماتوم ها فرار کرداولتیماتوم ها فرار کرد

 روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

کیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهرکیانوش کیانى- مدیرعامل شرکت تعاونى کارکنان شهردارى شاهین شهر

«آگهى مناقصه عمومى»
اداره کل زندان هاى استان اصفهان
در نظر دارد تهیه و تأمین اقالم مواد
غذایى مورد نیاز خود را با برگزارى

مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارك
الکترونیکى دولت در چهار گروه مواد
غذایى به شرح جدول تنظیمى برگزار
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

قیمت مناقصه گران و بازگشایى
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد
شد لذا الزم است مناقصه گران در

صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهى
امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در

مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

98/09/30
- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: 

98/10/08
- مهلت زمان ارایه پیشنهادات: 

98/10/19
- زمان بازگشایى پاکت ها: 98/10/21

ضمانت شرکت در مناقصه: 
ضمانت نامه بانکى معتبر و یا
واریز نقدى به شباى حساب

 IR 230100004061013107670409
نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى
ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره
کل زندان هاى استان اصفهان اطالعات
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه

پاکت هاى الف
آدرس: اصفهان- اتوبان ذوب آهن- 
اداره کل زندان هاى استان اصفهان- 

اداره امور مالى و پشتیبانى- 
شماره تماس: 37885785- 031

دستگاه گروه
مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه گزار

تاریخ
دریافت
اسناد

تاریخ 
تحویل 
اسناد

تاریخ
گشایش
پاکت ها

1

اداره کل
زندان هاى
استان
اصفهان

روغن معمولى حلب
17 کیلویى

روغن سرخ کردنى
17 کیلویى

رب گوجه حلب
 16 کیلویى

100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم

 1/450/000/000
ریال

از
98/09/30
لغایت

98/10/08

98/10/19
98/10/21
ساعت
 10 صبح

2

اداره کل
زندان هاى
استان
اصفهان

پنیر حلب 13 
کیلوگرم خالص
کره 15 گرمى
مربا 25 گرمى
حلوا شکرى
 50 گرمى

100/000 کیلوگرم
2/200/000 عدد
2/200/000 عدد
600/000 عدد

 1/500/000/000
ریال

از
98/09/30
لغایت

98/10/08

98/10/19
98/10/21
ساعت
 11 صبح

3

اداره کل
زندان هاى
استان
اصفهان

برنج دانه بلند 1121
عدس ریز درجه 1
عدس درشت

درجه 1
نخود درجه 1

لپه نخود درجه 1
لوبیا چیتى درجه 1
لوبیا چشم بلبلى

درجه 1
لوبیا سفید درجه 1

100/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
40/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم

 1/475/500/000
ریال

از 
98/09/30
لغایت

98/10/08

98/10/1998/10/21
ساعت 12

4

اداره کل
زندان هاى 

استان 
اصفهان

خرما خشت درجه 1
قند شکسته درجه 1
چاى ایرانى در بسته
بندى 500 گرمى

40/000 کیلوگرم
200/000 کیلوگرم
15000 کیلوگرم

 1/400/000/000
ریال

از
98/09/30
لغایت

98/10/08

98/10/1998/10/21
ساعت 13

م الف: 703135 

4

مه ما ایرانى ها

بستید؟ تأخیر

پخشسریال

 ز
.

2

عزت پورقاز:
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آیت ا... مکارم شیرازى با تأکید بر اینکه خطر وهابیت 
تکفیرى تنها منحصر به شیعه نیست، گفت: محصول 
وهابیت، داعــش بود که خطرى براى کل بشــریت 
است و خوشــبختانه مراکز متعددى نیز در این زمینه 
فعال شــده اند؛ در عین حال باید مســلمانان را بیدار 
کرد که اینها تنها دشمن شیعه و پیروان اهل بیت(ع)

 نیستند.
وى ضمن بیســواد دانســتن عالمان وهابــى با نقل 
خاطره اى از بحث خود با برخــى از علماى وهابیت 
در مدینه منوره گفت: مــا در مدینه در این خصوص با 
آنها بحث کردیم و هیچ یک از مباحث مطرح شده را 

نتوانستند پاسخ دهند و سکوت کرده بودند.
این مرجع تقلید با اشــاره به شــیوه وهابیت تکفیرى 
در اســتدالل هاى خود به روش گزینشــى از آیات 
قرآن کریم، خاطرنشــان کرد: وهابیت تنها به آیاتى 
تمســک مى کنند که مطابــق اهداف و امیالشــان 
باشــد، مابقى آیات را کنار مى گذارنــد. وى با تأکید 
بر اینکه پایان عمــر وهابیت نزدیک اســت، افزود: 
اگر دالرهــاى نفتى و حمایت آمریــکا نبود تابه حال 
اینهــا از بین رفته بودنــد؛ پایان عمــر وهابیت یک 
واقعیت اســت و نباید گفت که وهابیت پیشــرفتى

 داشته است.

فرمانده کل سپاه گفت: براى به دست آوردن استقالل 
کامل هیچ چیز جز قوى شــدن راهگشا نیست و قدرت 

امروز در علم و فناورى نهفته است.
سرلشکر حسین ســالمى در بازدید از پردیس نوآورى 
شهید تهرانى مقدم نیروى هوافضاى سپاه طى سخنانى 
اظهار کــرد: نبرد امروز بر ســرتوانایى حل مشــکل و 
ناکارآمدسازى یک مدل اســت. وقتى نظام ما به یک 
مدل موفق تبدیل مى شــود میدان تأثیر پیدا مى کند که 

این موضوع بسیار حائز اهمیت است. 
سردار سالمى تأکید کرد: تحریم براى ناتوان کردن ما 
در حل مشکالتمان است و اگر نتوانیم مشکالت را حل 

کنیم باید به دشمن متمایل شــویم. وى اظهار کرد: در 
دنیاى امروز یا باید قدرتمند و خود اتکا بود و یا باید وابسته 
و ذلیل بود و راه سومى وجود ندارد. براى به دست آوردن 
استقالل کامل هیچ چیز جز قوى شدن راهگشا نیست و 

قدرت امروز در علم و فناورى نهفته است.
فرمانده کل ســپاه گفت: برخى فکــر مى کنند اگر ما با 
دشمن تعامل کنیم و در مقابل او کرنش کنیم راحت تر به 
نتیجه مى رسیم در حالى که این سخت ترین راهى است 
که یک ملت مى تواند انتخاب کند. اما ساده ترین مسیر 
مقاومت است زیرا مسیر مقاومت مسیر نزول قدرت هاى 

الهى است.

مبارزه فرهنگى با تکفیرى ها 
مقدم بر مقابله نظامى است

براى استقالل هیچ راهى جز 
قوى شدن نداریم

رکورد «مطرب» 
   افکارنیوز | فیلم «مطرب» به کارگردانى 
مصطفى کیایــى، هفته پیش بــا فروش 3/4 
میلیارد توانســت مجموع فروشش را به بیش 
از 25 میلیارد برســاند تا با پشــت سر گذاشتن 
«تگزاس» پرفروش ترین کمدى ســال لقب 
گیرد. فیلم هاى «جان دار» ســاخته حســین 
امیرى دومارى و پدرام پورامیرى و «23 نفر» 
به کارگردانى مهدى جعفرى نیز در اولین هفته 
اکرانشان با وجود تعداد سالن هاى کم به فروش 

مطلوبى دست یافتند.

ایرانى ها چقدر خانه در 
ترکیه خریدند؟ 

   چمــدان | خرید خانه توســط اتباع خارجى 
در ترکیه 54 درصد بیشتر شده است.  در این بین 
ایرانى ها دومین گروه بزرگ خریدار خانه در ترکیه 
معرفى شدند. طبق اعالم مرکز آمار ترکیه، اتباع 
عراقى، روسى، عربستانى و افغانستانى بیشترین 
میزان خرید خانه در ترکیه طى شش ماهه نخست 

امسال را داشته اند.

دعوا در جامعه بیشتر شده 
   مهر | محمد باقر الفــت، معاون اجتماعى 
و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به 
دلیل مشــکالت اقتصادى و بیکارى متأسفانه 
آســتانه تحمل مردم کاهش یافته و بیشترین 
جرائم را نزاع، خشــونت و درگیــرى خیابانى 

تشکیل مى دهد.

آمار عجیب 
«تصویربردارى پزشکى» 

   تســنیم | رئیــس مرکــز تحقیقــات 
بیمارى هاى کلیوى هشدار داد: در کشور ما به اندازه 
کل کشــورهاى اروپایى تصویربردارى پزشکى 
انجام مى  شود که باعث تحمیل هزینه به مردم و 
جامعه مى  شود. بصیرى با تأکید بر اهمیت استفاده 
از گایدالین  هاى درمانــى در کاهش هزینه  هاى 
اضافى تصریح کــرد: اجراى ایــن گایدالین  ها، 
مى  تواند بیمــاران را از قرار گرفتــن در معرض 

اشعه هاى مضر نیز حفظ کند.

گرگ  کش ها
 محکوم شدند

   فارس | دونفر چوپان که با مسموم کردن 
گوشت، چهار قالده گرگ را تلف کرده بودند و 
سرگرگ ها را براى دریافت مژدگانى از صاحب 
گله ها (به رسم کهنه کله گرگى)در روستاهاى 
بخش احمدآباد مشهد مى چرخاند، پس از چند 
روز تحقیق و کار میدانى توسط یگان حفاظت 
محیط زیســت شهرستان مشــهد شناسایى و 
دســتگیر شــدند. ضرر و زیان وارده به محیط 
زیســت بابت از بین بردن چهــار قالده گرگ 
160میلیون ریال است و متخلفان باید این مبلغ 

را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

سفر محدود به عتبات و 
سوریه 

   مهر | رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در 
حال حاضر سفرهاى زیارتى به عتبات عالیات 
و ســوریه به صورت محدود و از طریق ناوگان 
هوایى انجام مى شود. على رضا رشیدیان افزود: 
سفر به سوریه به صورت ســه روزه و پنج روزه 
است و زیارت مرقد مطهر حضرت زینب (س) 
و حضرت رقیه (ع) و... در برنامه ســفر زائران 
سوریه اســت. وى عنوان کرد: سفر به کربال و 
نجف، کاظمین و ســامرا هم به همین شــکل 
و محدود با لحاظ شــرایط و آسایش زائرانمان

 انجام مى شود.

معاف ها
   مهر | محمدهادى سبحانیان، کارشناس اقتصادى 
و عضو هیئت علمى گروه اقتصاد دانشــگاه خوارزمى 
گفت: 40 تا 50 درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف 
اســت که با توجه به تولید ناخالص داخلى ما که حدود 
2500 هزار میلیارد تومان است، 40 یا 50 درصد این رقم، 

عدد بزرگى است.

به درخت رأى مى دهیم!
   خردادنیوز | محســن هاشــمى رفسنجانى، 
منتخب اول مردم تهران در انتخابات شوراى شهر 
در اردیبهشت ماه ســال 96 و رئیس شوراى شهر 
پنجم در توییتر سکوت خود نسبت به آلودگى هواى 
وحشــتناك چند روز اخیر را شکست و یک راه حل 
جالب توجه براى حل موضوع ارائه کرد؛ پیشــنهاد 
کاشت درخت به جاى اهل سیاست براى خوب شدن 
هوا(!) باشد، ایرادى ندارد، ما هم به تأسى از این اقدام 
هنرمندانه و خردمندانه و مســئولیت پذیرانه ایشان 
عزم جزم کرده و بار دیگر با احساس تکلیف بر روى 
شانه هاى نحیف پا به وادى انتخابات مى گذاریم از 
خجالت آن گرامى به درآمده و به جاى ایشــان به 

درخت رأى مى دهیم!

حتى یک مورد...
   مهر | رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به انتشار 
برخى از تصاویر و فیلم هایى از مأموران پلیس که در 
اغتشاشات اقدام به تخریب اموال عمومى کرده اند، 
اظهار کرد: در تهران بزرگ از ســوى مأموران یک 
مورد اقدام خشونت آمیز و یا رفتارى که به شهروندان 
بى احترامى شده باشد، نداشتیم. ما بارها به مأموران 
اعالم کردیم که با احتــرام و تکریم با مردم برخورد 

کنند. 

مشکل
 حقوق 30 میلیونى است

   جام جم آنالین | حســینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده مردم شــاهین شــهر در مجلــس گفت: 
هم اکنون ســه چهارم بودجــه کشــور در اختیار

 شــرکت هاى دولتى اســت که ریخت و پاش ها و 
حقوق هاى هنگفتى دارند. چــه لزومى دارد برخى 
کارمندان این شــرکت ها ماهانه 30 میلیون تومان 
حقوق دریافت کنند؟ با محدود کردن بودجه آنان مى 
توان راهکارى اندیشید تا حدود 200 میلیارد تومان 

منابع بودجه از این طریق تأمین شود.

 FATF کنایه به مخالفان
   برترین ها | فعال رســانه اى اصولگرا، توییتى 
خطاب به مخالفان FATF در مجمع تشــخیص 
منتشــر کرد. محمد مهاجرى نوشــت: «مخالفان 
پیوســتن به FATF در مجمع تشخیص، اگر رأى 
منفى به آن را مایه عــزت و افتخار مى دانند و کمى 
هم شجاعت دارند، رأى گیرى و اظهارنظرشان در 
جلسات را علنى کنند. این افتخارآفرینى و عزتمندى 
را براى ثبت در کتاب هاى درسى تاریخ فرزندانمان 

در آینده نیاز داریم، ما اصولگراها!»

انتقاد از نصب بیلبورد 
آرایشگاه زنانه 

   خبرگزارى حوزه | حجت االســالم قابل، امام 
جمعه موقت قزوین گفت: مدتى است متأسفانه برخى 
بیلبوردهاى آرایشگاه زنانه و تصاویرى به صورت نقاشى 
شده در برخى از نقاط مختلف این شهر نصب مى شود 
که زیبنده این شهر مؤمن و والیتمدار نیست. نصب این 
بنرها در سطح شهر به نوعى ترویج فساد و فحشا را به 
همراه داشته و متولیان و دســت اندرکاران باید اطالع 
داشته باشند که این مسائل را ساده نگاه نکنند؛ بلکه به 
تأثیرات مخرب آن در جامعه هم توجه جدى داشته باشند. 

خبرخوان

خداداد عزیزى یکى از ابزارگریزترین چهره هاى مطرح 
فوتبال ایران است؛ ستاره اى که باوجود شهرت بسیار و 
البته تشویق دوستان، هنوز مبادرت به باز کردن صفحه 
اختصاصى در شبکه هاى مختلف اجتماعى نکرده است.

در شرایطى که عزیزى بارها و بارها اعالم کرده فعالیتى 
در این فضا ندارد، اما افراد با سوءاستفاده از نام او، به دنبال 
سرکیسه کردن ورزش دوستانى هستند که با عالقه به 

خداداد این صفحه قالبى را الیک کرده اند.
خــداداد در یک پیغــام ویدیویــى خطاب بــه اهالى 
فوتبــال گفت: صفحــه اى در اینســتاگرام بــه نام او 
khodadadAzizi.Official بــه راه افتاده که 

نزدیک به 250 هزار فالــوور نیز جمع کرده. صاحب این 
صفحه که مشغول سوءاســتفاده از اسم خداداد عزیزى 
است، با انتشار یک اســتورى و شماره حساب از کاربران 
به مناسبت شب یلدا درخواست پول کرده که خداداد به 
محض مطلع شدن از این موضوع، مسئله را با پلیس فتا 
در میان گذاشته و در عین حال با انتشار پیام ویدیویى از 
مردم درخواست کرده که مراقب باشند گول این صفحه 

مجازى را نخورند.
مشخص نیست با سوءاســتفاده از اسم این ستاره سابق 
فوتبال ایران چه مبلغى از مردم عالقه مند کالهبردارى 

شده است.

بیش از 600 دختر و زن فقیر پاکستانى در عرض دو سال به 
عنوان عروس به مردان چینى فروخته شده اند. این اطالعات 
را یک گروه تحقیقاتى پاکستانى گردآورى کرده و در اختیار 

خبرگزارى AP قرار داده است.
گروه تحقیقى خبرگزارى AP در ابتداى سال مسیحى اخیر 
متوجه شد که اقلیت مسیحى پاکستانى هدف جدید شبکه 
قاچاق انسان اســت. این اقلیت یکى از فقیرترین اقلیت ها 
در پاکستان اســت. حلقه قاچاق متشــکل از واسطه هاى 
چینى و پاکستانى و کشیشان مسیحِى کلیساهاى کوچک 

اونجلیکن است که رشــوه مى گیرند تا پیروانشان را مجبور 
کنند دخترانشان بفروشند. بســیارى از این زنان و دختران 
محصور و مجبور به فحشــا در چین مى شوند. اغلب آنها در 

تماس با خانه التماس مى کنند که برگردند.
گروه تحقیقاتى اســامى این 629 زن و دختر را از اطالعات 
سیستم مدیریت فراگیر مرزهاى پاکستان استخراج کرده اند. 
این اطالعات شامل اسامى زنان، اسامى شوهران چینى شان 
و زمان ازدواج بوده است. همه این زنان به جز تعداد اندکى در 

سال 2018 تا آوریل 2019 از کشور خارج شده اند.

75 خانواده روستاى «دیلم ده» در استان گیالن، 15 سال 
است که پشت دیوارهاى سد بیجار محبوس شده اند.

کلنگ ساخت سد مخزنى آیت ا... بهجت با حضور محمدرضا 
عارف، معاون اول وقت رئیس جمهور در سال 1383 به زمین 
زده شد و پس از یک دهه با حضور اسحاق جهانگیرى، معاون 
اول دولت یازدهم به طور رسمى به بهره بردارى  رسید تا آب 

شرب دو میلیون و 500 هزار نفر تأمین شود.
این در حالى است که در 15 سال گذشته مردمان دیلم ده، 
اهالى باالدست ســد به دنبال این سدسازى دچار گرفتارى 
هایى شده اند. یکى از این اتفاق ها، هنگام آبگیرى و بسته 
شدن دریچه هاى سد رخ داد و موجب پسروى و برگشت آب 
به منازل خانوارهایى شد که هنوز از منطقه کوچ نکرده بودند. 
با آبگیرى مخزن سد شــهر بیجار تعدادى از روستاها زیر 
آب رفت و از همان زمان راه ارتباطى روســتاهاى دیلم ده 
همچنین چانه ســرا و الوکله از توابع رودسر قطع شد. تعداد 
400 خانوار روستایى با احداث سد شهر بیجار دچار خسارت 
شده و به اجبار از منطقه کوچ کردند و تنها حدود 75 خانوار 
به دلیل اینکه سرپناهى در مناطق دیگر نداشتند، در منطقه 

باقى ماندند.
مسئله اى که باید به آن پرداخت این است که پس از گذشت 
پنج سال از بهره بردارى از این سد هنوز وضعیت روستاییان 
باالدست سد شهر بیجار تعیین تکلیف نشده و تنها دو قایق 
براى تردد آنها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در نظر گرفته 
شده است در حالى که روستاییان در این شرایط توان حمل و 
رساندن  علوفه براى احشام خود را ندارند 
و بدین ترتیب مشکالت تنها انسان ها را 
در بر نگرفته بلکــه حیوانات را نیز گرفتار 

کرده است.
یکى از ســاکنان این منطقــه مى گوید: 
نزدیک 75 خانوار در روستا زندگى مى کنند 
که شرایط مناسبى براى زندگى ندارند. به 
خانواده هایى که در پایین دســت زندگى 
مى کردنــد و باال رفتن تــراز آب ممکن 
بود به خانه هایشان آســیب بزند، مبلغى 
را پرداخت کردند اما به ما که در ســطح 

باالترى هستیم، مى گویند: به ما ربطى ندارد.
وى ادامه داد: امروز کرایه حمل و نقل ما به دلیل بسته شدن 
راه ها چند برابر شده و از نظر تهیه نفت با مشکالت جدى رو 
به رو هستیم. از آن طرف قایق نیز یک بار صبح و یک بار بعد 
از ظهر براى حمل و نقل مى آید. در این شرایط اگر براى کسى 
اتفاقى رخ دهد بدون شک جان خود را از دست مى دهد. سه 
سال قبل، قلب پیرمردى درد گرفت و از آنجایى که قایق نبود 

و تلفن همراه نیز بد آنتن مى دهد، فوت کرد.
وى با بیان اینکه بسیارى از خانواده ها بخاطر فرزندهایشان 
کوچ کردند، تشــریح کرد: دیلم ده یک مدرســه دبستان و 
راهنمایى داشت که زیر آب رفتند و دیگر مدرسه اى وجود 
ندارد به همین دلیل چند بچه تاکنون ترك تحصیل کرده اند.

استیضاح شدن یا نشدن رحمانى فضلى به یک موضوع 
جنجالى در مجلس تبدیل شده است. گروهى از نمایندگان 
به سختى تالش مى کنند تا وزیر کشور را بعد از وقایع آبان 
ماه وادار به پاســخگویى کنند و تعدادى دیگر هم با این 
اقدام استیضاح کنندگان مخالفند. در یکى از جدیدترین 
موضعگیرى ها در این باره، شهاب الدین بى مقدار، نماینده 
تبریز و از موافقان استیضاح رحمانى فضلى، اظهارات قابل 
تأملى درباره البى گرى هاى فراوان به منظور باز نشدن 
پاى وزیر کشور به مجلس کرده است که بخشى از آن را 

به نقل از اعتمادآنالین مى خوانید.

   استیضاح وزیر کشــور به دلیل البیگرى اعالم وصول 
نشد. متأسفم کشــور به اینجا رسیده اســت. گروهى و 
جزیره اى شده ایم؛ هر جزیره یک پادشاه دارد و یک عده 

هم از آن جزیره و پادشاه آن دفاع مى کنند.
   قرار شد رئیس مجلس اسیتضاح را اعالم وصول کنند 
اما در آخرین لحظه که الریجانى داشت صندلى ریاست را 
به مصرى نایب رئیس دوم مجلس مى داد به او گفت این 
طرح را اعالم وصول کن. بعد از آن مصرى به ما گفت من 
رئیس یک ساعت و نیمه هستم و مسئولیت اعالم وصول 

این استیضاح را بر عهده نمى گیرم.
   آقاى عارف نیز در راســتاى کاهش امضاى استیضاح 
رحمانى فضلى تالش کرد و بر برخى از اعضاى فراکسیون 

امید تأثیر گذاشت. عقبه جامعه چه مى گویند؟
   مهمترین دلیل مــا براى اســتیضاح رحمانى فضلى 
خون هایى است که به ناحق ریخته شده و باید وزیر مسئول 
آن جوابگو باشد. وزیر کشــور بد عمل کرده است. به وزیر 
کشور و مسئوالن این وزارتخانه گفتم چرا از وسایل معمولى 

مانند ماشین هاى آبپاش، گاز اشک آور و گلوله پالستیکى 
در حوادث آبان اســتفاده نکردید یا مانع ایجاد نکردید که 

معترضان نتوانند بانک ها را آتش بزنند؟
   به وزیر کشور گفتم شما که مى گویید قوى هستیم چرا 
اغتشاشگران را از قبل شناسایى نکرده بودید؟ در مورد اینکه 
مى گویید عده اى به مردم حاضــر در تجمعات چاقو زدند، 

یک وظیفه نیروى انتظامى جلوگیرى از اغتشاش و یک 
وظیفه اش حفظ جان مردم است پس نباید مى گذاشتید که 
مردم را بکشــند. حاال بگویید آنها مردم را کشتند. کى بود 

کى بود من نبودم...
   از وزیر کشور در خصوص فیلم هایى که منتشر مى شود 
پرسیدیم. اگر نیروى انتظامى نیستند و لباس نیروى انتظامى 

پوشیده اند به مردم توضیح بدهید، اگر هم نیروى انتظامى 
هستند آنها را بگیرید و محاکمه کنید تا مردم بفهمند. 

   البى در کشور غوغا مى کند. تا یک حرکتى مى کنیم از 
این ور و آن ور تلفن مى کنند که این کار را نکن! اینکه فشار 
بیاورند بروید و امضایتان را پس بگیرید صحیح نیست. این 

نتیجه البیگرى است.

نماینده تبریز در انتقاد از البى ها براى مطرح نشدن استیضاح وزیر کشور:

جزیره اى شده ایم و هر جزیره یک پادشاه دارد

گرفتاران پشت سد بیجار گیالن

سرگردانى 15 ساله اهالى یک روستا 

کالهبردارى اینستاگرامى با اسم خداداد عزیزى
چینى ها از پاکستان «عروس» مى خرند!

دادستان کل کشور گفت: یک محموله سالح در میدان 72 
تن قم کشف شد که براى استفاده در درگیرى هاى آبان در 

حال انتقال به تهران بود.
حجت االسالم  و المســلمین منتظرى گفت: مسئوالن 
انتظامى کشــور وظیفه دارند از جان و مــال و ناموس 
مردم دفاع کنند، وقتى مى  بینیم دشمن با عوامل نفوذى 

خود به داخل کشور اســلحه فرستاده، 
برنامه ریزى کرده، فضاى مجازى را نیز 
بستر هدایت قرار داده، در خارج از کشور 
اغتشــاش را هدایت مى کند و مى گوید 

فالن ساعت به فالن خیابان بروید.
او تصریح کرد: چرا باید با 48 ســاعت 
تأخیر فضاى مجازى بســته شود؟ چه 
کسى پاسخگوى خسارتى که به مردم 
وارد شده اســت؟ چه کسى پاسخگوى 
جان ها و خون  هایى است که به  ناحق 
ریخته شده است؟ چه تعداد از نیرو هاى 

بسیجى و انتظامى و پاسدار ما جان باختند و توسط عوامل 
دشمن به شهادت رسیدند؟ چه تعداد از مردم بى گناه در 
خیابان توســط گلوله یا آتش یا سالح ســرد اشرار جان 

باختند و مصدوم شدند؟
دادستان کل کشور عنوان کرد: بیشترین آسیب دیدگان 
این حادثه نیروى انتظامى بود. عده اى راه افتادند حالت 
طلبکارانه به نیرو هاى انتظامــى و اطالعاتى و قضایى 
ما دارند، اگر اینها نبودند و آتش به دامن شــما مى افتاد 

چه مى گفتید؟
منتظرى تصریح کرد: مقام معظــم رهبرى چه زیبا و به  

موقع به میدان آمدند و دســتور دادند کسانى که در این 
حادثه آسیب دیدند دولت وظیفه دارد پشتیبانى کند، چه 
بسا افرادى که بى  گناه در مسیر خانه و زندگى خود توسط 
عوامل دشــمن از بین رفتند و اینها را مى خواهند به پاى 

نظام بگذارند، این بى انصافى بزرگى است.
او اضافه کرد: یک خودروى حامل اسلحه در میدان 72 

تن قم و 83 تا 84 اسلحه شکارى با گلوله هاى مخصوص 
کشف شد که مشابه آن را ما در حوادث دیده بودیم، اینها 

براى چه وارد شده است؟ 
دادستان کل کشور بیان کرد: کسانى که بى گناه در این 
حوادث جان خود را از دست دادند با تأکید مقام معظم 
رهبرى حقوقشان حفظ مى شود، البته هنوز مسئوالن 
امر در حال تفکیک هســتند باید مشــخص شود چه 
کسانى اشرار بوده و چه کسانى توسط اشرار به شهادت 
رســیدند، اطالعات پس از جمع آورى به اطالع مردم 

خواهد رسید.

دادستان کل کشور با اشاره به حوادث آبان ماه:

چرا فضاى مجازى را با 48 ساعت تأخیر بستید؟



استاناستان 03033653 سال  شانزدهمشنبه  30 آذر  ماه   1398

زمین به اندازه نیاز 
واگذار کنید

اسـتاندار اصفهـان در جلسـه شـوراى سـرمایه گذارى 
شهرسـتان گلپایگان اظهار کرد: زمین محدود اسـت و 
نمى توانیم آن را تولید کنیم. زمین به انـدازه نیاز واگذار 
کنید در شـهرى براى یک درمانـگاه 20 هزار متر زمین 
واگذار کردند در حالى که نیازشـان 2 هـزار متر بود. اگر 
شکایتى که در خصوص شـهرك تهویه شده است حل 
و فصل شود ما دیگر مته به خشـخاش نگذاریم. عباس 
رضایى یادآورشد: با خوش بینى به مسـائل نگاه کنید و 
آنها را حل کنید، مردم مشکالت اقتصادى زیادى دارند. 
دلیلى ندارد مشـکالت پـگاه بـراى گلپایگان باشـد اما 

مالیات ها را در تهران پرداخت کنند.

درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد 
رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى نجف آبـاد از انتخاب این 
دانشـگاه به عنوان برترین واحد دانشـگاهى کشـور در 
هفتمین جشـنواره فرهیختگان خبر داد. امیررضا نقش 
در ایـن بـاره گفت: واحـد نجف آبـاد با کسـب 9 عنوان 
برتـر در 9 بخش جشـنواره فرهیختگان، ضمن کسـب 
بیشـترین رتبه برتر، به عنوان برترین واحد دانشـگاهى 

کشور معرفى  شد.

توصیه به مجموعه حمل و نقل
نایب رئیس و برخى از اعضاى شوراى اسالمى شاهین 
شهر با کارکنان و رانندگان سازمان مدیریت حمل و نقل 
شهردارى شاهین شـهر دیدار کردند. شـهردار شاهین 
شهر در این دیدار ضمن تبریک روز حمل و نقل گفت: با 
توجه به اینکه مجموعه حمل و نقل در راسـتاى خدمت 
رسانى به شهروندان ارجمند از جایگاه باالیى برخوردار 
مى باشد شایسته است دست اندرکاران این حوزه براى 
تکریم شـهروندان بیش از پیش تالش و همت نمایند. 
حمیدرضا فرهنگ گفت : موفقیت نـاوگان حمل و نقل 
عمومى  در گرو میزان رضایت مندى مردم مى باشـد و  
رعایت حریم شهروندى و حفظ آداب اسالمى و اجتماعى 
حین انجام کار یکى از تعهداتى است که رانندگان خدوم 

موظف به انجام آن هستند.

86 درصد 
تأیید صالحیت شدند

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینکه 86 
درصد از داوطلبان نمایندگى مجلس شـوراى اسـالمى 
در اصفهـان تأییـد صالحیت شـدند گفت: بعـد از 196 
نفر انصرافى از داوطلبان دوره یازدهم مجلس شـوراى 

اسالمى در اصفهان، 142 نفر رد صالحیت شدند.

بازدید از تصفیه خانه
 شهر تیران

با توجه به اهمیت پروژه جمع آورى فاضالب و سـاخت 
تصفیـه خانه فاضالب شـهر تیـران، مهنـدس پاکروح 
معاونت مهندسى توسـعه وزارت نیرو  و مهندس امینى 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به همراه معاونت 
مهندسـى توسـعه  و همچنین مدیـر آبفا منطقـه تیران 
و کرون و جمعى از همراهـان، از محل  پـروژه  در حال 
سـاخت تصفیه خانه شـهر تیران بازدید کردند. الزم به 
ذکر است پس از این بازدید با برگزارى جلسه اى در محل 
تصفیه خانه، پیرامون بررسـى مسـائل و رفع مشکالت 
موجود با هدف تسریع در روند و اتمام این پروژه بحث و 

تبادل نظر گردید.

تجلیل از پژوهشگران برتر 
دانشگاه پیام نور

در مراسمى از پژوهشگران و دانش آموختگان برتر مراکز 
پیام نور کشـور در اصفهان تجلیل شـد. دراین مراسم از 
96 نفر پژوهشـگر،فن آور، دانش آموخته برتردانشـگاه 
هاى پیام نور کل کشـور تجلیل شـد. این افراد در قالب 
61 پژوهشگر برتر، 10 فن آور و کارآفرین برتر ،7 دانش 
آموخته و کارمند برتر ،6 هیات علمى ارتقا یافته ، 9 فعال 
نشـریات دانشـگاهى  در3 حـوزه علـوم آزمایشـگاهى 

هستند.

خبر

رئیس تعمیرات نورد گرم از انجــام موفقیت آمیز تعمیرات 
ســاالنه نورد گرم فوالد مبارکه و ماشین کارى قفسه هاى 
نورد مقدماتى بدون حضور کارشناسان خارجى خبر داد و 
گفت: این تعمیرات بزرگ دقیقا مطابق با برنامه طى مدت 
10 روز به اتمام رسید.مسعود نصیرى مهمترین اهداف این 
پروژه تعمیراتى را اجراى پروژه هاى توسعه و آماده سازى 
خط نورد گرم جهــت تولید محصوالت جدیــد موردنیاز 
بازار، انجام تعمیــرات به منظور بهبود عملکرد تجهیزات و 
ارتقاى سطح کیفیت محصوالت دانســت و افزود: براى 
دستیابى به اهداف مذکور، پس از برگزارى جلسات متعدد 
و برنامه ریزى هاى بسیار دقیق، با صرف بیش از 5 هزار نفر 

ســاعت کار و با همکارى کارکنان قسمت هاى مختلف 
شــرکت و پیمانکاران طرف قرارداد، فعالیت هاى بســیار 
سنگین و فشرده اى در زمان تعیین شده انجام گرفت.با توجه 
به نظر تیم کارشناسى و بازرس فنى مبنى بر فرسودگى سازه 
فلزى تیرکرین هاى انبار تختــال نورد گرم و پرخطر بودن 
ادامه فعالیت جرثقیل ها بر روى این سازه و تأثیر مستقیم 
خرابى احتمالى آن بر توان تولید نورد گرم، برنامه تعویض 
تیرکرین ها با همکارى واحد توسعه نورد گرم در دستور کار 
قرار گرفت و با آماده سازى هاى صورت گرفته از چندین ماه 
قبل و اولویت بندى فعالیت ها، بخش مهمى از سازه فوق در 

توقف ساالنه نورد گرم تعویض شد.

معاون امور اقتصادى استاندار اصفهان گفت: تعداد زیادى 
از پروژه هاى استان اصفهان به منابع آبى نیاز دارد و به 
همین دلیل اجراى بسیارى از آنها تا تأمین منابع آبى مورد 

نیاز متوقف شده است.
سید حسن قاضى عسگر اظهار کرد: به نظر مى رسد به 
یک شــبکه تأمین ضرورى آب در فالت مرکزى کشور 
نیاز داریم تا در زمان وقوع سیل، آبى که باعث تخریب در 
سایر استان هاى کشور مى شود را به فالت مرکزى ایران 
بیاوریم و در این شبکه توزیع آب اختصاصى ذخیره کنیم.
معاون امور اقتصادى اســتاندار اصفهــان تصریح کرد: 
واگذارى امور به بخش خصوصى و دخالت نکردن بیش 

از اندازه دولت در امور بخش خصوصى مى تواند به توسعه 
اقتصادى استان کمک کند و باید به تعرفه هاى صادراتى 

و وارداتى به صورت دقیق و ویژه نظارت شود.
قاضى عسگر اضافه کرد: باید ســهم نهاده هاى ارزان 
قیمت در قیمت تمام شــده محصوالت صادراتى تعیین 
شود و سپس براى آنها تعرفه صادراتى در نظر بگیریم. 
وى ادامه داد: به دنبــال یک راه حل ریشــه اى براى 
مشکالت ســوخت اســتان اصفهان هســتیم و قصد 
داریم نفــت صادراتى ایــران را به واحدهــاى صنعتى

 و صنفى اســتان بدهیم تا مشکالت تأمین سوخت آنها 
حل شود.

بى آبى؛ دلیل توقف 
پروژه ها در اصفهان 

ماشین کارى قفسه هاى نورد 
مقدماتى در فوالد مبارکه

هشتمین جشنواره پژوهش و فناورى دانشگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان با معرفى و تقدیر از پژوهشــگران در 
بخش هاى مختلف کارشــناس پژوهــش برتر، کتابدار 
برتر، طرح پژوهشى برتر، دانشجوى پژوهشگر، رساله و 

پایان نامه برتر و کتاب برتر، به کار خود پایان داد.
دبیرکل شــوراى عالى آموزش و پرورش کشور در این 
مراســم که در تاالر اجتماعات مرکز تحقیقات معلمان 
آموزش و پــرورش اصفهان و با حضور پژوهشــگران، 
استادان، رؤساى پردیس دانشگاه فرهنگیان و... برگزار 
شده بود، گفت: عملیاتى کردن سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش باید با جدیت انجام شود که یکى از مهمترین 
مؤلفه هاى عملیاتى کردن سند تحول بنیادین، دانشگاه 

فرهنگیان است.
مهدى نوید ادهم با بیان اینکه اگر دانشــگاه فرهنگیان 
این مأموریت را به خوبى انجام دهد پیامدهاى خوبى به 
ارمغان خواهد داشت، افزود: برگزارى اینگونه جشنواره ها 

و نشست ها فرصت بسیار مناسبى براى ادامه راه و تبیین 
حرکت در این مسیر است.

وى ادامه داد: امروز نظام کشور در بُعد کالن با مشکالتى 
روبه رو بوده که آموزش و پرورش از آن مستثنى نیست. 
بنابراین به نظر مى رسد ما در آموزش و پرورش باید با دو 
نگاه به پژوهش توجه کنیم، اول اینکه کلیه سیاست ها و 
اقدامات پژوهش محور شود و دوم تربیت نسل پژوهشگر 

مدنظر قرار گیرد.
دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش کشور مى گوید: 
امروز فقط آموختن جواب نمى دهد بلکه باید دانش آموزان 
بیاموزند که ذهن خالق و پرسشگر و تفکر انتقادى داشته 

باشند.
نوید ادهــم تأکید کرد: یکــى از اصلى ترین عواملى که 
پژوهش ها در همــه حوزه ها اثربخشــى الزم را ندارند 
مسئله شناسى است که اســتاد راهنماى پژوهشگر آن 
را جدى نمى داند. بنابراین دانشــجو و استادان دانشگاه 
فرهنگیان و حتى مــدارس، باید در صحنه عمل تعلیم و 

تربیت قرار گیرند و مسائل را احســاس و لمس کنند تا 
تحقیق و پژوهش، اثربخشــى الزم را بیابد و در حقیقت 

مسئله شناسى از ضروریات به شمار مى رود.
وى گفت: کار آموزش و پرورش، ناظر به آینده اســت و 
باید بدانیم که امروز به دانش آموز چه باید آموخت که در 
حال و آینده به درد او بخورد و آینده پژوهى بســیار مهم 
است. در این صورت آموزش و پرورش نیازمند یافته هاى 

پژوهشى است.
دبیرکل شــوراى عالى آموزش و پرورش کشور با بیان 
اینکه 96 درصد از اعتبارات در بودجه به پرداخت مستمرى 
کارکنان اختصــاص دارد، گفت: اعتبــارات براى دیگر 
فعالیت ها در آموزش و پرورش و از جمله پژوهش اندك 
است و نمى توانیم آنگونه که مى خواهیم از پژوهشگران 
حمایت کنیم و اگر نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
باور دارند در آینده به نیروهاى کیفى، خالق و کارآفرینى 
در آموزش و پــرورش نیاز اســت و باید در این راســتا 
ســرمایه گذارى کرد ما را یارى دهند و بودجه هاى الزم 

را اختصاص دهند.
وى نیــروى انســانى کارآمد و مســائل اقتصــادى را 
از مشــکالت آموزش و پرورش برشــمرد و گفت: این 
مشکالت باعث شده تا بسیارى از طرح هاى پژوهشى، 

عملیاتى نشود.
سرپرست مدیریت امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان 
استان اصفهان هم با تبریک هفته پژوهش گفت: دانشگاه 
فرهنگیان اگرچه سابقه صد ساله داشته و ما سال گذشته 
هشتاد و دومین سالگرد آن را در اصفهان برگزار کردیم اما 
با توجه به اینکه در سال 91 ساختار تغییر کرد دانشگاهى 

نوپاست.
شــهرام عروف زاد با بیان اینکه امید اســت در راستاى 
دانشگاه هاى نســل نو حرکت کنیم، افزود: ما به دنبال 
پژوهشى هستیم که بتوانیم آن را به بدنه آموزش و پرورش 
تزریق کنیم و زمینه به کارگیرى دانش را براى ذینفعان 
تعلیم و تربیت به کار گیریم و به سوى تربیت معلم پژوهش 
محور گام برداریم تا سهم خود را از پژوهش افزایش دهیم 

که البته این مهم، نیازمند همت ملى است.
در این مراســم که مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان و چند تن از معاونان وى حضور داشــتند رئیس 
دانشــگاه صنعتى اصفهان هم با تشــریح میزان ذخایر 
نفتى کشور گفت: وقتى منبع دولت، نیروى انسانى نباشد 
پاسخگو هم نیست. این در حالى است که ثروت غرب از 
نیروى انسانى فکور درمى آید و ما از ذخایر زیرزمینى که 

باید براى آن هزینه کنیم استفاده مى کنیم.
ســید مهدى ابطحى، دانشــگاه را محل تولید فناورى 
مى داند و مى گوید: درآمد شــرکت هاى دانش بنیان در 
سال 97 در کشور معا دل 9700 میلیارد تومان بوده است.

وى ادامه داد: کشور ظرفیت هاى فراوان نیروى انسانى 
دارد، ولى ما فقط از آنان تقدیر مى کنیم و در عمل نگاهمان 
به ذخایر زیرزمینى است و به نظر مى آید بر اساس نیاز به 
نیروى انسانى باید به نیروى انسانى فعال توجه داشت که 
بدینسان مهاجرت کاهش یافته و کشــور توسعه پایدار 

خواهد داشت.

دانش آموزان باید تفکر انتقادى داشته باشند
ساسان اکبرزاده

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان در نشست ویژه اى 
که با حضور 12 نفر از کارکنان معلول برگزار شد، تصریح 
کرد: همکاران ما در جریانات اخیر که در سطح اصفهان با 
مخاطرات بسیارى همراه بود همدلى خود را اثبات کردند.

حمیدرضا پیرپیران افزود: با همه مخاطرات، تأمین برق 
مردم با همه امکانات شــخصى و با تمام وجود صورت 
پذیرفت به گونه اى که حتى در شرایطى که عبور و مرور 
مردم عادى در شهر دشــوار بود اما همکاران ما با لباس 
شخصى به خدمت رســانى ادامه دادند و براى برق رسانى 
پایدار تالش کردند. وى عنوان کرد: در نشست صمیمانه اى 
که با کارکنان امور برق شمال داشتم قدردانى خودم را از 
این عزیزان به عنوان نمونه اى از کارکنان بهره بردارى 
ابالغ کردم و همینجا نیز اعالم مى کنم مجموعه کارکنان 
شرکت به خصوص نیروهاى بهره بردارى در یک همدلى 
شبانه روزى با بیشترین چالش برون سازمانى و بیشترین 
همدلى درون ســازمانى روزهاى بحرانى را پشــت سر 

گذاشتند و همکاران از هیچ تالشى مضایقه نکردند .

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: روزانه 600 هزار نفر از خدمات اتوبوسرانى شهر 

اصفهان استفاده مى کنند.
قدرت افتخــارى گفــت: بســیارى از مــوارد مانند 
ایســتگاه ها، ســرپناه ها، پایانه ها، فرسودگى ناوگان 
که مردم نســبت به آنها اعتراض یا درخواســت دارند

 به شرکت واحد مربوط نمى شــود اما بسیارى از موارد 
ماننــد زمانبندى هــا،  تأخیرها، تعلل هــا و رفتارهاى 
نامناســب را همکاران من در شــرکت واحد رسیدگى 

مى کنند.
افتخارى اضافه کرد: مردم نکاتى را مطرح مى کنند که 
نشان مى دهد، اســتفاده کننده از سیستم حمل و نقل 
عمومى هستند؛ این موضوع بر خالف فضاى مجازى 
و افرادى است که شاید ســالى یکبار هم سوار اتوبوس 
نشــوند و تنها بر موج نارضایتى ها و شــکایت ها سوار 
مى شوند و خدمات شــرکت واحد و سایر سازمان ها را 

زیر سئ وال مى برند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براى صادرات همه 
کاالها به جز مواردى که از یارانه دولتى استفاده مى کنند 
و تنظیم بازار را با مشــکل مواجه مى کنند، محدودیتى 

وجود ندارد.
 رضا رحمانى روز پنج شنبه در نشست با فعاالن اقتصادى 
شهرستان هاى شــهرضا و دهاقان با بیان اینکه براى 
تفویض اختیار به استان ها هیچ محدودیتى وجود ندارد 

اضافه کرد: هر گونه اختیار باید براى صدور مجوز تأسیس 
به شهرســتان ها داده شــود و همچنین  باید از ظرفیت 
حوزه الکترونیک و فضاهاى آى ســى تــى براى تولید 

استفاده شود.
به گفته وى بیش از 10 درصد صنعت کشــور در استان 
اصفهان مستقر اســت و هر چه نیاز در این استان وجود 

دارد باید تفویض اختیار شود.

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت خاطرنشــان کرد: به 
هیچ عنوان با توسعه فروشــگاه هاى بزرگ به ویژه در 
شهرســتان هاى کوچک موافق نیســتم و  از روز اول 
فعالیت اجازه توسعه این فروشگاه ها را ندادم اما مشکل 
موجود در این زمینه قانون نظام صنفى است و باید این 

قانون اصالح شود.
 

در جریانات اخیر
 از هیچ تالشى مضایقه نشد 

روزانه 600 هزار نفر در اصفهان 
سوار اتوبوس مى شوند

نیازهاى اصفهان باید تفویض اختیار شود

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایران اعــالم کرد: 
به منظور اســتفاده تمام مشــتریان از خدمات شرکت

 مخابرات ایران در شب یلدا، تمام مکالمات تلفن ثابت 
به تلفن ثابت درون شبکه اى از ساعت 20 روز شنبه 30 
آذر تا ســاعت 8 صبح روز یک شنبه اول دى  به صورت 
رایگان براى تمام مشترکان در سراسر کشور محاسبه 

مى شود.
سید مجید صدرى ضمن اعالم مطلب فوق اضافه کرد: 
به منظور همراهى با مشتریان اینترنت شرکت مخابرات 

ایران و در راســتاى تحقق شــعار ارتباطى فراگیر، سه 
بســته اینترنت با تخفیف ویژه شــب یلدا طراحى  شده 
که به مدت ده روز از جمعه 29 آذر تا دوشــنبه 9 دى  به 

فروش مى رسد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه فروش 
بســته هاى ویژه از روز جمعه 29 آذر ماه آغاز مى شود، 
اضافه کرد: این بسته هاى ویژه اینترنتى و مکالمه تلفن 
ثابت به تلفن ثابت درون استانى رایگان به دلیل تکریم 

مشتریان مخابرات ارائه مى شود.

مکالمه رایگان درون شبکه اى تلفن ثابت و بسته هاى اینترنت

همایش پدافند غیرعامل با حضور سردار محمدحسن آل 
اسحاق معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، عبدالحســین صفرى مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان اصفهان، منصور یزدى زاده مدیر عامل، معاونان، 
مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان 24 آذر ماه در تاالر 

آهن برگزار شد.
یــزدى زاده در این همایــش به برگــزارى رزمایش 
پدافند غیرعامل در حوزه ســایبرى در ذوب آهن اشاره 
کرد و گفت: هــدف از پدافند غیرعامل مصون ســازى 
زیرساخت هاى کشور از مخاطرات احتمالى است. وى 
افزود: طرح جامع پدافند غیرعامل در ذوب آهن اصفهان 
در دست تدوین است و با این طرح در صدد هستیم این 
شرکت را از هر گونه آسیب احتمالى مصون سازى کنیم.

مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: بر اســاس 
اهداف پدافند غیرعامل شــرکت هاى صنعتى نباید به 
کمبود مواد اولیه دچار شــوند و قطعًا با تدوین و برنامه 
ریزى هاى پدافند غیر عامل، خیلى از مشکالت کنونى 

صنعت حل خواهد شد. 

طرح ورودى و خروجى ویالشــهر و شــهرك صنعتى 
منتظریه و کاوه اجرایى مى شــود. معــاون وزیر و مدیر 
عامل صنایع کوچک وشهرك هاى صنعتى در جلسه حل 
مشکالت صنعتگران شهرستان نجف آباد گفت: هزینه 
زیرسازى جاده ورودى شهرك صنعتى نجف آباد  به طول 
9 کیلومتر را شرکت شهرك ها تأمین مى کند و هزینه 
آسفالت آن از منابع شهرســتان تأمین مى شود.محسن 
صالح نیا در خصوص حل مشکل ورود و خروج ویالشهر، 
شهرك صنعتى منتظریه و کاوه که موجب خطرات جانى 
و مالى براى عموم مردم به ویژه صنعتگران و کارگران 
شده است، گفت: در آینده اى نزدیک با مشارکت شرکت 
شهرك ها، هیئت امناى شهرك صنعتى منتظریه و کاوه 
و اداره راهدارى و شهردارى، طرح ساماندهى ورودى از 

خط کمربندى اجرایى مى شود.

در گذشته هاى نه چندان دور با نزدیک شدن به شب یلدا 
بازار خوراکى  از یکى دو هفته مانده به آن رونق خاصى 
مى گرفت و هرچه به این شب نزدیک مى شدیم بازار تب 
و تاب بیشترى براى خرید و دورهمى هاى خودمانى به 
خود مى گرفت اما امســال قصه گرانى هاى شب چله را 
همه مى دانند چرا که شب یلداى 98 وجه تمایزى جدى 
با شب یلداى سال ها و حتى دهه هاى گذشته دارد، سخن 
از گرانى و افزایش قیمتى است که در ماه ها و روزهاى 
اخیر، به صورتى افسارگسیخته بر بازار سایه گسترده به 
طورى که همزمان با فرا رسیدن این شب، مجدداً شاهد 

باال رفتن قیمت  اقالم هستیم.
به گزارش «تسنیم»، آخرین بررسى ها از بازار اصفهان 
نشــان مى دهد که نرخ انار، خرمالو، هندوانه، ســیب، 
پرتقال، نارنگى، ازگیل، موز، خیار و بســیارى از اقالم 
دیگر نســبت به هفته هاى اخیر با نوســانات 5 تا 10 
درصدى در بازار روبه رو شــده که برخى فروشــندگان 
افزایش کرایه هاى حمل ونقل و بعضى دیگر شب یلدا را 

عامل اصلى این گرانى ها مطرح مى کنند.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
قیمت انواع میوه در آستانه شب یلدا در بازار اصفهان 5 تا 

10 درصد افزایش یافته است.
محمدصادق ریاحى درباره اینکه کمبودى براى تأمین 
میوه شــب یلدا در بازار اصفهان نداریم، اظهار کرد: در 
آستانه شــب یلدا به دلیل ورود بار کافى به بازار برخى 
از میوه ها اعم از انار، مــوز، خیار، آناناس افزایش قیمت 
داشــته و مابقى اقالم همانند روزهاى گذشته عرضه 
مى شــود. وى با بیان اینکه خرید و فروش در بازار میوه 
بســتگى به عرضه و تقاضا دارد، افــزود: طى روزهاى 
اخیر به دلیل بارندگى هاى شــدید و شــرایط جوى در 
منطقه جنوب کشورمان در عرضه برخى از محصوالت 

کشاورزى مشکالت ایجاد شده است.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان درباره 
اینکه با کاهش ورودى بار به بازار محصوالت کشاورزى 

دســتخوش افزایش قیمت مى شــوند، بیان کرد: طى 
روزهاى گذشته ورودى بار به تهران و دیگر شهرستان ها 
مناسب تر از اصفهان بود و به همین دلیل در آستانه شب 
یلدا برخى از میوه ها افزایش 5 تا 10 درصدى داشــته 
است. وى با بیان اینکه قیمت هندوانه نو در بازار افزایش 
نداشته است، گفت: با ورود بار هندوانه به میدان میوه و 

تره بار اصفهان بازار براى فروش شب یلدا تأمین است. 
ریاحى در مورد اینکه هم اکنون در تأمین میوه هاى شب 
یلدا مشکلى وجود ندارد، اظهار کرد: طى بارندگى هاى 
اخیر در جنوب کشــورمان احتمال دارد با تغییر شرایط 
جوى هوا برخى از محصوالت همچون گوجه فرنگى و 
خیار مجدداً با افزایش قیمت روبه رو شــوند. وى با بیان 

اینکه در آستانه شب یلدا قیمت آناناس از 260 به 280 
هزار تومان در هر کارتن افزایش قیمت داشــته است، 
افزود: برخى از میوه ها در یلدا براى مهمانى ها و مراسم 

خریداران خاص خود را دارد.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فــروش اصفهان هم با 
بیان اینکه طى سال جارى قیمت انواع میوه با افزایش 
سرسام آور روبه رو شده و سیرصعودى همچنان ادامه دارد، 
گفت: هم اکنون قیمت انواع میوه در آستانه شب یلدا 5 تا 
10 درصد نسبت به روزهاى گذشته افزایش قیمت دارد.
نوروزعلى اســماعیلى درباره اینکه قیمــت انواع میوه 
نســبت به یک ماه گذشته کاهش نداشــته و برخى از 
میوه ها به دلیل ورود محصوالت تــازه به بازار افزایش 
نرخ هم داشته اســت، اظهار کرد: قدرت خرید مردم نه 
تنها در مقایسه با سال گذشــته بلکه روزهاى ابتدایى 
ســال جارى و حتى روزهاى قبل هم بسیار پایین آمده 
است و اســتقبال براى خرید میوه در این روزها نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته به شــدت کاهش یافته 
است.  وى با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم به 
هر حال افزایش قیمت بنزین بــر حمل و نقل و کاالها 
تأثیرگذار اســت، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ حمل و 
نقل درون شهرى خدمات بار محصوالت تغییرى نکرده

 اما بیرون شــهرى تغییراتى داشــته که مسئوالن باید 
رسیدگى کنند.

اسماعیلى درباره اینکه قیمت هرکیلو هندوانه نو در بازار 
اصفهان طى دو هفته گذشته 2500 تومان بوده و اکنون 
با بهاى 3500 تومان عرضه مى شــود، افزود: در حال 
حاضر از چابهار و جاســک بار هندوانه به بازار اصفهان 
وارد مى شود و قیمت ها اندکى دستخوش تغییرات شده 
است. وى اضافه کرد: طى دو هفته گذشته هرکیلو انار 
در بازار اصفهان شــش تا هفت هزار تومــان فروخته 
مى شــد و خریدارى هم نداشت و اکنون در آستانه شب 
یلدا با عرضه قیمت 8500 تومان هم مشترى ندارد زیرا 

کیفیت آن مطلوب نیست.

کمبود میوه شب یلدا نداریم، خریدار نیست
شرکت هاى صنعتى نباید  2 مسئول توزیع میوه در اصفهان از وضعیت این بازار همزمان با طوالنى ترین شب سال مى گویند

به کمبود مواد اولیه دچار شوند

اجرایى شدن طرح 
ورودى و خروجى ویالشهر
 و شهرك منتظریه و کاوه
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در این دوره و زمانه و گرانى ها که بیشــتر دلخوشى ها 
و تفریح ها پولى شــده اند، بازى هاى ساده اى هستند 
که مى توانید کامًال رایگان و بى درد ســر با دوســتان و 
فامیل هایتان انجام دهید و یک شب یلداى متفاوت و به 
یادماندنى را رقم بزنید. این بازى ها فقط به یک فقره کاغذ 
و قلم نیاز دارند تا کارتــان را راه بیاندازند؛ کاغذ ها گاهى 
زمین بازى هستند و گاهى هم جایى براى پیاده کردن 
محتویات مغزتان. با هم مرورى داریم بر چند بازى لذت 

بخش و ساده.

پانتومیم
یک بازى یخ شکن. حتى اگر جماعتى غریبه هم دور هم 
باشید، باز جواب مى دهد. هر چند نفر که هستید، باید به 
دو گروه تقسیم شوید. انصاف داشته باشید و آنهایى را که 
بلدند دست و پاهایشان را خوب تکان بدهند و از بازیگرى 

سررشته دارند به عدالت در گروه ها تقسیم کنید.
بعد از یارکشى، یکى از گروه ها، یک نفر از تیم حریف را 
انتخاب مى کند و کلمه مورد نظرش را به او مى گوید تا 
او با یک پانتومیم، با الل بازى به اعضاى گروه خودش 
بفهماند، گروه اول چه کلمه اى را انتخاب کرده اند. یک 
تایمر هم دم دستتان باشد تا هر گروه فرصت معینى براى 

حدس زدن داشته باشند.

بازى حدس صدا
اگر بخش هاى بازى «خندوانه» را دیده باشید با این بازى 
آشنا شده اید. در این بازى دو به دو با هم گروه مى شوید و 
تعدادى اسم حیوان یا اشیا و چیزهاى صدادار دیگر را روى 
برگه مى نویسید. با شروع شدن بازى یکى از افراد گروه 
باید صداى آن چیز را دربیاورد و هم گروهیش باید اسم 
آن را حدس بزند. دقت کنید که این بازى دقیقًا برعکس 
پانتومیم است یعنى شما اجازه  انجام دادن هیچ حرکتى 
را ندارید و فقط باید با صدا به هم گروهیتان کمک کنید 

که حدس بزند.

گل یا پوچ
سنتى ترین شیوه بازى این اســت که شىء کوچکى را 
که معموًال یک تکه کاغذ مچاله شــده است، در مشت 
تان قایم کنید و طرف مقابل حــدس بزند گل در کدام 
دست شماست. اگر درست بگویید گل جابه جا مى شود 
و امتیاز به شما مى رسد. بازى به همین ترتیب ادامه پیدا 
مى کند تا یک طرف به امتیازى که با هم قرار گذاشته اید، 
برسد. هیجان بازى وقتى باالتر مى رود که تعداد شرکت 

کننده ها بیشتر و گروهى باشد.
اگر در گروهتان یک  تر و فرز داشــته باشید که بتواند در 
جابه جایى گل بین اعضاى گروهش تبحر داشته باشد، 
بازى حسابى جذاب مى شود. کســى که بتواند در یک 

چشم به هم زدن خالى بازى کند و رقیب بیچاره را در کف 
بگذارد. مى توانید براى یک ضرب گفتن در اولین حدس 

هم امتیاز ویژه بگذارید تا ریسک بازى باال برود.

جمله سازى
بازى به ارث رسیده از دوران بامشقت کالس دوم ابتدایى. 
شکل ساده اش این است که نفر اول سه تا کلمه به دومى 
بگوید تا با آنها جمله با ربطى بسازد. این چرخه مى تواند 
به ترتیب تا نفر آخر ادامه پیدا کند تا هر کسى که نتوانست 
جمله معنادارى رو کند یا زیادى طول کشید تا جمالتش 

را قطار کند، از بازى برود بیرون.
اگر بخواهید بازى را سخت تر و جذاب تر کنید مى توانید 
با همان ســه کلمه شــروع کنید، بعد نفــرى که جمله 
را مى ســازد، یک کلمه به نفر بعدى بدهد تــا در ادامه 
همان جمله، جمله جدیدى بسازد. احتمال شکل گیرى 
جمالت بى معنا اینجا بیشــتر مى شــود که تا جایى که 
فانتزى ادبیات تحمل مى کند، شما هم باید صبور باشید

 وگرنه نفر گوینده باید به ســمت سکو هاى تماشاگر ها 
هدایت شود.

اسم پیشانى
نوعى 20 ســئوالى جمعى؛ همان بازى است که نقى در 
«پایتخت 1» با بابایش، «پنجعلى» در آخرین قســمت 
سریال انجام مى داد. هر بار یکى از جمع مى شود سوژه 
بــازى و جماعت با اجمــاع روى او اســم مى گذارند و 
مى چسبانند روى پیشانى اش. آن فرد از همه جا بى خبر 
هم آنقدر سئوال مى کند تا اسمش را حدس بزند و کشف 
کند. بازى وقتى تمام مى شود که روى همه اسم بگذارند 

و همه بتوانند اسم هایشان را حدس بزنند.

بله – نه معکوس
یک بازى ســاده براى مچگیرى از آدم هایى که قدرت 
تمرکز ندارند. یک بچه سرتق سرزبان دار باید در حکم 
پرسشگر ظاهر شود و از نفر مقابل سئوال هاى بدیهى کند 
و طرف مقابل هر جایى که باید بگوید «بله»، «نه» جواب 
بدهد و بالعکس. طبق منطق این بازى، ماست سیاه است 
و حاجى فتح ا... زاده مقام شــوالیه گى ندارد. کسى که 
سئوال مى پرسد حسابى باید پرحافظه و با تمرکز باشد و 
تا مى تواند به بازى سرعت بدهد تا کسى که به سئوال ها 
جواب مى دهد دستپاچه شــود و زبان سوخته ها زودتر از 
بازى کنار بروند. کســى که در مقابل تعداد بیشترى از 

سئوال ها مقاومت مى کند، برنده بازى است.
اسم بازى

نفر اول جمع، اســمى را مى گوید و نفر بعدى با آخرین 
حرف اسم قبلى، اسم جدیدى مى گوید. قانون بازى هم 
این است که هر کسى بیش از حد مکث کند مى سوزد. 

نفر آخرى که در بازى مى ماند سلطان مى شود و دور بعد 
با اسمى که او مى گوید شروع مى شــود. از آنجایى که 
این بازى به درد جمع هاى خیلــى عمومى تر مى خورد، 
بســته به هر جمعى که در آن هســتید مى توانید یک 
بازى تخصصى تــر هم راه بیاندازید؛ مثــًال اگر در جمع 
عشق فوتبالى ها هســتید، مى توانید بازى را در ژانر اسم 
بازیکن هاى فوتبال یا در بین جماعت سینمادوســت با 

اسم بازیگر ها پیش ببرید.

شاه، دزد، وزیر
یک بازى براى ادب کردن مجرم ها. این بازى معموًال با 
چهار نفر انجام مى شود. ابتدا تکه هاى همشکل و کوچکى 
از کاغذ تهیه مى شود و روى هر کدام کلمات شاه، وزیر، 
جالد و دزد نوشته مى شــود. کاغذ ها به شکل یکسان تا 

مى شود تا کســى از داخل آن خبردار نشود. بعد هر یک 
از بازیکنان کاغذى را برمى دارنــد. وقتى همه کاغذ ها 
را برداشتند و از سمت خودشــان خبردار شدند، شاه رو 
به دیگران مى گوید: «وزیر من کیســت؟» اینجا وزیر 
با نشــان دادن کاغذ، خودش را به شاه معرفى مى کند. 
شاه مى گوید: «دزد را از میان این دو پیدا کن.» صحنه 
حساس و خانمان برانداز بازى اینجاست. باالخره وزیر 
یک نفر را به عنوان دزد معرفى مى کند که دو حالت دارد؛ 
اگر حدس وزیر درست بود که شاه فرمان شکنجه اى را 
به جالد صادر مى کند و جالد هم دزد بخت برگشــته را 
شکنجه مى کند اما اگر حدس وزیر اشتباه بود و جالد را 
اشتبا هًا به جاى دزد معرفى کرده بود معموًال بالفاصله 
پس از حدس وزیر و معرفى او، مى گوید «به جالد توهین 
کردى؟!» و بعدش دوباره شاه شــکنجه اى را به جالد 

مى گوید تا جــالد، وزیر 
بخت برگشــته را تنبیه کند. 
شکنجه ها معموًال دردآور است 
که از مشهورترین هایش سبیل آتشین 

یا بشین و پاشو است.

اسم فامیل
کالســیک ترین بازى جمعى مکتوب از زمان ماد ها تا 
به حال! تعداد نفرات بازى نامحدود اســت. فقط به قلم 
وکاغذ نیاز دارید تا صفحه را براى اســم، فامیل، شهر، 
کشور، غذا، اشــیا و... ســتون بندى کنید. به نوبت هر 
کسى یک حرف را اعالم مى کند و خودش و بقیه شروع 
مى کنند کلمه هاى مرتبطى را که با آن حرف خاص شروع 
مى شود، زیر ستون ها مى نویسند. حضور ذهن و سرعت 

عمل فاکتور هاى برترى در این بازى هستند.
اولین نفرى که تمام ســتون ها را پر کرد، برگه اش را باال 
مى گیرد و «استوپ» کشــیده و بلندى مى گوید و شروع 
مى کند بــه کولى بازى که «فالنى ننویس، من اســتوپ 
گفتم!». شــیوه امتیازدهى هم این شــکلى است که به 
جواب هاى صحیح 5 امتیاز تعلق مى گیرد و اگر کسى براى 
یکى از ستون ها اســمى منحصر به فرد را نوشته باشد که 
بقیه آن را خالى گذاشته باشند، 10 امتیاز نوش جان مى کند. 
این قالب، سنتى ترین شکل برگزارى بازى است، اما اگر 
مى خواهید کمى هیجــان و اطالعات به روزتر را قاطى 
بازى کنید، مى توانید بازى را مثًال در ژانر سینما برگزار 
کنید و سرستون هایتان را اسم فیلم، کارگردان، بازیگر 
و... بگذارید. اسم فامیل سرعتى هم یکى از آپشن هاى 

موجود است.

بازى جابه جایى وسایل
این بازى را معموًال زمان مدرســه زیاد انجام مى دادیم. 
این بازى به این صورت است که یکى از افراد جمع همه  
وسایل را نگاه مى کند و براى چند دقیقه از جمع بیرون 
مى رود بقیه  افراد یک وسیله را جابه جا مى کنند و بعد از 
اینکه فرد مذکور آمد باید به دنبال تغییر ایجاد شده بگردد. 
یکى از افراد گروه هم باید با یک مداد روى میز بزند و با 
نزدیک شدن آن فرد به وسیله اى که جایش تغییر یافته 
صدا را افزایش دهد تا تغییر پیدا شود. اگر در مدت زمان 
معین شده فرد بتواند آن وســیله را پیدا کند برنده  بازى 

خواهد شد.

مافیا
مافیا نیز یک بازى گروهى بســیار جذاب است که نبرد 
بین یک اقلیت آگاه (مافیا) و یک اکثریت ناآگاه(شهروند) 
را شبیه ســازى مى کند. این بازى به یک بازیگردان نیاز 
دارد که به آن حاکم یا راوى مى گویند و خود نقش بازى 
نمى کند و فقط مدیریت بازى را بر عهده دارد. وى ناظر بر 
اعمال تمام بازیکنان است. در ابتدا، بازیگردان نقش هر 
یک از افراد را به طور مخفیانه مثًال با پخش کارت تعیین 
مى کند. در هنگام بازى اگر تخلفى رخ دهد،راوى مى تواند 
فرد متخلف را از بازى اخراج مى نماید. بازیکنان باید تمام 
صحبت ها و حرکاتشان را پس از کسب اجازه از او انجام 
دهند. بازیکنان به طور مخفیانه تعیین نقش مى شوند: 
«مافیا» که همدیگر را مى شناسند یا «شهروند» که تنها 
از تعداد افراد مافیا آگاه هســتند و عده معدودى از آنها از 
برخى نقش ها اطالع دارند. در فاز شب بازى، افراد مافیا 
به صورت مخفیانه یک شهروند را به قتل مى رسانند. در 
طول فاز روز، تمام بازیکنان بازمانده در مورد هویت هاى 
مافیایــى بحث مى کننــد و براى حذف یــک مظنون 

رأى گیرى مى کنند. 
بازى ادامــه مى یابد تــا زمانى کــه همــه مافیاها حذف 
شــوند (برد شــهروندان) یا تعداد مافیاها و شــهروندان 
برابر شــود (برد مافیا). ضمن اینکه بــراى جذابیت بازى 
در گروه شــهروندان مى تــوان نقش هایــى اضافه کرد 
مثــل «کاراگاه» و «دکتــر». کاراگاه عملکــرد منحصر 
به فردى در فاز شــب بــازى دارد؛ به این ترتیــب که در

 فاز شب با اجازه راوى بازى چشــم هایش را باز مى کند و 
مى تواند از مدیر بازى هویت یکى از افراد بازى را بپرسد. مدیر 
بازى با اشاره آره یا نه به کاراگاه مى گوید که فرد استعالم شده 
جزو اعضاى مافیا هست یا نه. بعد از انجام این عمل، همانند 
سایر بازیکنان چشــم هایش را مى بندد و منتظر مى ماند تا 
مدیر بازى پایان فاز شب را اعالم کند. دکتر هم در فاز شب 
بازى به فرمان راوى بازى چشم هایش را باز کرده و مى تواند 
خود یا یکى از بازیکنان را از حذف شــدن و کشته شدن در

 فاز شــب بازى نجات دهد. به این ترتیب که دکتر با اشاره 
به مدیــر بازى، بازیکنى کــه قصد نجاتش را دارد نشــان 
مى دهد و مجدداً چشــم هایش را مى بنــدد و منتظر اعالم 
مدیر بازى بــراى پایان فاز شــب بازى مى شــود. انجام 
این عمل نیز باید در ســکوت کامل اتفــاق افتد. دکتر باید 
تمام ســعى خود را در نجات شــهروندان از تیر شب مافیا 

انجام دهد. 

شرکت لعل کیفیت سپاهان روا سهامى 
خاص به شماره ثبت 48542 و شناسه 
ملــى 10260667663 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ1398/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - پرویز خرم قهفرخى به 
کدملــى 1288763972، منصــور 
پرویــن به کدملــى 1819289125 و 
نوید پروین به کدملى 1271627248 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مریم 
عبداللهى به کدملــى 0061541745 
و شــادى تراشــنده دهقى به کدملى 
1270191497 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (700832)

شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1614 و شناسه ملى 
10260192198 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1398/09/10 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : آقاى مهــران گلچین 
1283547139 بسمت رئیس هیأت مدیره 
و آقــاى منصور گلچیــن1950457729 
بســمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم 
صدیقه بردبار 2571670026 بســمت 
عضو هیئــت مدیره و خانــم منیر حیدرى 
جونى1280996536 بسمت عضو هیئت 
مدیره و آقاى مجید ســدیدى به شــماره 
ملى 2511276887بســمت مدیر عامل 
(خارج از ســهامداران ) براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است . 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (700967)

شرکت لوله ســان اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1614 و شناسه ملى 
10260192198 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ1398/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : آقاى مهران گلچین به شــماره ملى 
1283547139 و آقــاى منصور گلچین به 
شماره ملى 1950457729 و خانم صدیقه 
بردبار به شــماره ملــى 2571670026 و 
خانم منیر حیــدرى جونى به شــماره ملى 
1280996536 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. آقــاى مرتضى دهقــان به کد 
ملــى1284788504 و آقــاى حبیب اله 
بهرامى کد ملى 1288640447 به ترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند.

 روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (700991)

شــرکت زرین کوب پایمر سهامى خاص 
به شــماره ثبت 39454 و شناســه ملى 
10260571077 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ1397/11/15 مصطفى 
عباسى به شــماره ملى 1090281481 
بسمت رئیس هیئت مدیره ، مرضیه حسینى 
خیر آبادى به شماره ملى 1092015582 
بســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، محمد 
عباســى به شــماره ملى 109140432 
بســمت عضو هیئت مدیــره ، فاطمه نقى 
زاده به شماره ملى 1270369474 بسمت 
مدیرعامل (خارج از ســهامداران و هیئت 
مدیره) براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل-چک-ســفته-برات-قراردادها و 
عقود اسالمى شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (700995)

شــرکت مرواریــد ارغوان پارس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 31229 و شناسه ملى 
10260517947 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ1398/09/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :ســمیرا جعفرى شماره ملى 
3490286855 وکدپستى 8135753331 
بسمت رئیس هیأت مدیره -کامران بختیارى 
شــماره ملى 1532608497 وکدپســتى 
8135753331 بســمت نایب رئیس هیأت 
مدیره -مهران پور قدیرى اصفهانى شماره ملى 
1287077471 وکدپستى 8135753331 
بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شــرکت با امضاء نائب رئیس 
هیات مدیره یا مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء نائب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(702767)

شــرکت مرواریــد ارغــوان پارس ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 31229 و شناســه ملى 
10260517947 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى بطــور فــوق العاده 
مورخ1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: سمیرا جعفرى به شماره ملى 3490286855 
وکدپســتى 8135753331 -کامران بختیارى 
به شــماره ملى 1532608497 وکدپســتى 
8135753331 -مهران پور قدیرى اصقهانى 
به شــماره ملى 1287077471 وکدپســتى 
8135753331 بعنوان اعضــاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد 
نیل فروشان دردشتى به کد ملى 1291152172 
و کد پستى 8135753331 و شهین سامى کد 
ملى 1140853831 و کد پستى 8135753331 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (702768)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

بازى هاى دسته جمعى مخصوص شب یلدا

مى گوید تا جــالد، وزیر 
بخت برگشــته را تنبیه کند. 
است  شکنجه ها معموًال دردآور
که از مشهورترینهایش سبیل آتشین

خواهد شد.

مافیا
مافیا نیز یک بازى گروهى بســیار جذاب است که نبرد
بین یک اقلیت آگاه (مافیا) و یک اکثریت ناآگاه(شهروند)
را شبیه ســازى مى کند. این بازى به یک بازیگردان نیاز
دارد که به آن حاکم یا راوى مى گویند و خود نقش بازى

دا

فیلمى جدید از شخصیت «وایل اى. کایوت» شرکت «برادران وارنر» که «کایوت مقابل 
اکمى» نام گرفته یک گام به رسیدن به پرده هاى بزرگ نزدیک تر شده و «دیوید گرین» 

را به عنوان کارگردان خود انتخاب کرده است.
«وایل اى. کایوت» و «رود رانر» در ایران به نام «میگ میگ» و «کایوت» شــناخته 
مى شوند که یکى «کایوت» و دیگرى یک «کوکو دونده» است و هر وقت که «کایوت» 

در تالش است که «رود رانر» را بگیرد ناموفق مى ماند.
 «Looney Tunes» این فیلم انیمیشن داستان «کایوت» معروف کارتون محبوب
را تعریف مى کند که هدفش نابود کردن دشمنش «رود رانر» است. «اکمى» نام یک 
شرکت خیالى در این داستان است که به «کایوت» سالح هایش را مى دهد که خیلى از 

آنها شکست مى خورند و باعث مى شوند او له بشود یا بسوزد.
گرین اخیراً و در سال 2016 فیلم «الك پشــت هاى نینجا نوجوان: خارج از سایه ها» را 
کارگردانى کرد که توسط «پارامونت» اکران شد و توانست بیش از 245 میلیون دالر در 

باکس آفیس جهانى بفروشد.
شخصیت «کایوت» نخستین بار در کارتونى بدون دیالوگ محصول سال 1949 ظاهر 

شد که اولین کارتون از مجموعه اى 49 قسمتى بود که در آن هرگز نمى توانست «رود 
رانر» را بگیرد. 

گروه انیمیشن «برادران وارنر» همچنین قصد دارد تعدادى از شخصیت هاى محبوب 
دیگر را زنده کند که از جمله آنها مى توان به «باگز بانى» و فیلمى بر پایه شخصیت هاى 

«تام» و «جرى» اشاره کرد.

سریال «از سرنوشــت» به کارگردانى محمدمهدى سلطانى و علیرضا بذرافشــان و تهیه کنندگى اکبر 
تحویلیان از امشب (30 آذر ماه) جانشین «حکایت هاى کمال» مى شــود. «از سرنوشت» در سه فصل 

تولید شده است.
داستان این سریال از رفاقت «هاشم» و «سهراب» دو پسربچه  پرورشــگاهى آغاز مى شود. آنها از 

کودکى در این مرکز زندگى مى کنند تا به مرحله نوجوانى و جوانى مى رســند. آنها که آرزوهاى 
بزرگى را در سر مى پرورانند فراز و نشــیب هاى زندگى شان محور روایت  اتفاقات این سریال 

مى شود.
در فصل اول «از سرنوشت» پوریا پورسرخ، مجید واشقانى، لیال بلوکات، مریم کاظمى، 

علیرضا استادى، دارا حیایى، راستین عزیزپور، کیسان دیباج، امیررضا فرامرزى، میترا 
رفیع، مهرداد فالحتگر، حبیب دهقان نسب، حسین پاکدل و... نقش آفرینى مى کنند.

راستین عزیزپور و امیررضا فرامرزى دو بازیگر نقش کودك در فصل اول هستند که دارا 
حیایى و کیسان دیباج ادامه نقش آنها را در سنین جوانى بازى مى کنند.

«از سرنوشت» در 60 قسمت به قلم محمدمهدى سلطانى و روح ا... صدیق نگارش شده 
و از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 و 30 روانه آنتن مى شود. پنج شنبه ها خالصه هفتگى 

این سریال در همین ساعت پخش خواهد شد .
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شرکت زرین کوب پایمر سهامى خاص به شماره 
ثبت 39454 و شناسه ملى 10260571077 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1397/11/15 مرضیه حســینى خیر 
آبادى به شــماره ملى 1092015582 ، مصطفى 
عباسى به شــماره ملى 1090281481 و محمد 
عباسى به شــماره ملى 1091404321 بسمت 
اعضا هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (700992)

شرکت سهامى خاص راشا ناز اسپادانا درتاریخ1398/08/30 به شماره ثبت 63528 به شناسه 
ملى 14008779696 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :وخرید وفروش ،تولید و توزیع وصادرات وواردات کلیه کاالهاى 
مجازبازرگانى واخذنمایندگى ازشرکت هاى داخلى وخارجى واخذ تسهیالت ازبانکها وموسسات 
دولتى وخصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شــرکت وشــرکت درمناقصــه ومزایده هاى دولتى 
وخصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله زوان ، کوچه بهاران ، بن بست بهار ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8158371846 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
94581 مورخ19 /1398/08 نزد بانک ملت شعبه مشتاق اول با کد 9251 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مهرى کوهى اصفهانى به شماره 
ملى 1280855762و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى ایزدان به 
شماره ملى 1287213421و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم راضیه تقوى به شــماره ملى 1289588724و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاءرئیس هیات مدیره یا 
مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم پروین محمدعلى بک به شماره ملى 1199562149 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى آقاى ماشاءاله تقوى به شماره ملى 1817868683 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (701014)

شرکت گروه مشاوره کسب و کار ناوك نگرش 
نوین شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
63592 و شناسه ملى 14008800065 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: نام شرکت به کسب و کار ناوك نگرش نوین 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (702291)

شرکت سهامى خاص معادن گستر پارس ایرســا درتاریخ1398/09/09 
به شماره ثبت 63586 به شناســه ملى 14008797790 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه عملیات مربوط به اکتشــافات، استخراج 
معادن جز اســتخراج و اکتشــاف وبهره بردارى ازمعادن نفت وگاز، پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح، شستشــو، دانه بندى، پودر ســازى، 
تقلیظ،تسویه،ذوب وانجام هرگونه تغییرات فیزیکى و شیمیایى و بطور کلى 
فرآورى کلیه مواد معدنى و تولید محصوالت ثانویه معدنى، انواع فوالد و ایجاد 
و بهره بردارى از کارخانه جات مربوطه .خرید و فروش کلیه محصوالت مواد 
و ماشین االت معدنى، صنعتى، ساختمانى، شیمیایى مجاز فوالد و محصوالت 
شرکت در داخل و خارج از کشــور و واردات و صادرات, انجام کلیه عملیات 
بازرگانى , پیمانکارى و ارایه خدمات فنى و مهندســى،معدنى و مشــارکت 
با اشــخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى،طراحى، ساخت، نصب و راه 
اندازى،تعمیر و نگهدارى،بازرســى فنى و کنترل سرویس فنى و تجهیزات 
و ماشــین آالت صنعتى و معدنى،اخذ واعطاى نمایندگــى داخلى و خارجى و 
مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى،داخلى و خارجى،سرمایه 
گذارى خارجى صرفا در راستاى موضوع شــرکت و مشارکت در پروژه هاى 
نفتى,گازى,پتروشیمى,پاالیشگاه بجزاســتخراج و اکتشاف وبهره بردارى 
ازمعادن نفت وگازوپتروشیمى،اخذ هر نوع تسهیالت از موسسه هاى مالى و 
اعتبارى و بانکها صرفا در راســتاى اهداف شرکت،خرید سهام و خرید انواع 
اوراق بهادار براى شرکت.شرکت در مناقصات و مزایدهاى دولتى و خصوصى 
(داخلى و خارجى )انعقاد هرگونه قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى،تهیه 
و ورود ماشــین آالت تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و نیز صدور فرآورده ها 
و تولیدات ،انجام بررســى و تحقیقات فنى,طراحى و ساخت در پروژه هاى 
پتروشیمى و پاالیشگاهى, باربرى و حمل و نقل سبک و سنگین به جهت حمل 

مواد اولیه(درون شــهرى) جهت فرآورى پس از مجوز هــاى الزم از مراجع 
ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بهارستان غربى ، کوچه غنچه، 
بن بســت ویال ، پالك 16 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8194943655 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 181 مورخ1398/07/02 نزد بانک 
قوامین شعبه فردوس با کد 29198 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره روان پژوهش صدر به شناسه ملى 
10260632762 و به نمایندگى میالد خدائى به شماره ملى 1270329650و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ساره خدائى به شماره ملى 
1289125813و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
حمیدرضا خیرى به شماره ملى 1291098720و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء حمیدرضا خیرى 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى احمد زهره نسب به شــماره ملى 1283067031 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى بهروز تیمورى سیچانى به شماره 
ملى 1288701977 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (702739)

تاسیسآگهى تغییراتتاسیس

آگهى تغییرات

عزت پورقاز مى گوید براى بازگشت به ترکیب سپاهان لحظه شمارى مى کند.
پارگى رباط صلیبى بدترین نوع مصدومیت براى یک فوتبالیست است؛ پورقاز 
که پیش از این تجربه شکســتگى مهره و از دست دادن رویاى جام جهانى را 
تجربه کرده بود، این بار در روزهاى اوج خود در سپاهان و عملکرد دفاعى فوق 
العاده تیم، در بازى با نســاجى دچار پارگى رباط صلیبى شــد تا بار دیگر ماه ها 
خانه نشین شود. همین موضوع سبب شد به سراغ این مدافع اهل بندرترکمن 
سپاهان برویم و با او هم صحبت شــویم. گفت و گوى عزت ا... پورقاز را در 

ادامه مى خوانید.  

 این مصدومیت چطور رخ داد؟
فکر مى کنم حدود دقیقه 90 بازى با نساجى بود که بین دو بازیکن 
نساجى بلند شدم تا سر بزنم و با برخورد به یکى از آن ها در 
حین فرود زانوى چپم پیچ خورد؛ همان موقع صدایش 

را هم شنیدم.

با این حال به بــازى ادامه دادى و 
تعویض نشدى.

بله تیم در شــرایطى بود که نمى توانستم 
زمین را ترك کنم و فکر مى کنم دو بار هم 

پریدم و موفق هم بودم و سر زدم.

از شرایط اآلن خودت صحبت کن.
با قســمت و تقدیر نمى توانم بجنگم. همچنان با انگیزه به بازگشت دوباره فکر 
مى کنم. فعال روزى دو نوبت زیر نظر دکتر صدیقى فیزیوتراپى مى کنم تا آماده 
عمل جراحى بشــوم. حدود دو هفته دیگر جراحى مى کنم . همینجا از همه 

هواداران و هم تیمى هایم و کادرفنى و به خصــوص آقاى قلعه نویى که لطف 
زیادى به من داشتند سپاسگزارم. واقعا من را شــرمنده کردند، امیدوارم بتوانم 

بازگردم و جواب لطف و محبت هایشان را بدهم.

شرایط سپاهان را امسال چطور مى بینى؟
مطمئنا امسال مدعى اصلى قهرمانى هستیم. آقاى قلعه نویى کارش را بلد است 
و نیاز به تعریف کسى ندارد افتخارات وى نشان دهنده همین موضوع است. سال 
گذشته هم خیلى بدشانسى آوردیم. خیلى امیدوار بودم بیشتر در قهرمانى سپاهان 
سهیم باشم و در مسابقات آســیایى به میدان بروم اما قسمت نبود. وظیفه خودم 
مى دانم در ورزشگاه کنار هم تیمى هایم باشم. از همه میخواهم در بازى هاى باقى 

مانده کنار تیمشان باشند. واقعا حضور آن ها انگیزه خاصى به بازیکنان مى دهد.

فکر مى کنى جاى خالى تو در خط دفاعى حس شود؟
محمدرضا مهدى زاده دوست خوبم اآلن در پست من بازى مى کند که مطمئنا 
از بهترین و آینده دارترین بازیکنان ایران است. او تا همین حاال هم عملکرد فوق 
العاده اى داشــته و مطمئنا مى تواند حرف هاى زیادى براى گفتن داشته باشد و 

جاى نگرانى نیست.

حرف پایانى؟
در آخر ضمن تشکر دوباره از کســانى که جویاى حالم بودند، باید بگویم بازى با 
پیراهن سپاهان مهمترین اتفاق زندگیم بوده است. شکستگى مهره کمر، دو فصل 
پیش و حاال هم مصدومیت زانو با پیراهن ســپاهان برایم اتفاق افتاد با این حال 
همیشه براى بازگشــت مصمم بوده ام. در این بین نحوه برخورد مردم اصفهان 
و ســپاهانى ها عزم من رو چند برابر کرد تا براى بازى دوباره با پیراهن سپاهان 

لحظه شمارى کنم.

عزت پورقاز:

با قسمت و تقدیر نمى شود جنگید

نارضایتى از اولتیماتوم هاى متوالى و جلسات مکرر مدیریتى، باعث شد تا علیرضا منصوریان هفته 
پیش عطاى کار در ذوب آهن را به لقایش ببخشد.

ســرمربى ســابق اســتقالل که در بازگشــت به فوتبال با تیم ذوب آهن در فصل گذشته نتایج
 فوق العاده اى گرفته و به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در دور دوم با کادر مدیریتى 
قبلى حضور داشت، با شروع فصل جدید دچار چالش هایى فنى و مسائل حاشیه اى مختلفى شد تا 
در نهایت در پایان نیم فصل و یک روز قبل از بازى بسیار حساس با سایپا، تیم سبزپوش ذوب آهن 
را رها کند. علیرضا منصوریان در این باره مى گوید: من رابطه خوبى با مدیران ذوب آهن دارم و با 

دوستى از هم جدا شدیم.
منصوریان در این باره  به خبرنگاران و سایت «ورزش سه» گفت: با رئیس هیئت مدیره ذوب آهن 
صحبت کردم و به ایشان گفتم بعد از اولتیماتوم قبلى، پنج بازى انجام دادیم و دو بازى بردیم و دو 
بازى مساوى کردیم و در یک بازى شکست خوردیم اما روند رو به رشد است و براى من قابل قبول 

نیست که بازى به بازى براى من اولتیماتوم هاى تازه اى تعریف شود.
وى همچنین عنوان کرد: به این ترتیب و با تمام احترام و عالقه اى که به ذوب آهن دارم، با توجه به 

صورت جلسه قبلى هیئت مدیره و توافقى که داشتیم از ذوب آهن جدا شدم.
با این وصف تجربه منصوریان در سومین باشگاهش در دوران مربیگرى مثل دومین تجربه، نیمه 
کاره به پایان مى رســد. او در استقالل یک فصل و نیم ســرمربیگرى کرد اما در ذوب آهن بعد از 
جانشینى امید نمازى در نیم فصل با کسب نتایج عالى با سبزپوشان در نهایت کارش در فصل تازه 
به فرجام نرسید. منصوریان همچنین ســرمربى نفت تهران هم بوده و با این تیم دو سال شرایط 

خوبى را تجربه کرده است.

داش على، عاصى از اولتیماتوم ها 
فرار کرد

 فدراســیون جهانى فوتبال (فیفا)  رده بندى تیم هاى ملى در ماه دسامبر که آخرین رده بندى سال 
2019 است را اعالم کرد که بر این اساس تیم ملى ایران بدون تغییر نسبت به رده بندى قبلى و با 
1489 امتیاز در جایگاه دوم آسیا و سى و سوم جهان قرار گرفته است. تیم ملى فوتبال کشورمان در 
حالى جایگاه اول آسیا را در رده بندى ماه نوامبر فیفا به ژاپن داده بود که مارك ویلموتس ماه قبل 
ایران را ترك کرد و در حال نهایى کردن فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران تنها پس از 6 ماه 

حضور روى نیمکت تیم ملى است.
رده بندى 5 تیم ملى برتر آسیا به شرح زیر است:

1- ژاپن 1503 امتیاز (بیست وهشتم جهان/ بدون تغییر)
2- ایران 1489 امتیاز (سى و سوم جهان/ بدون تغییر)

3- کره جنوبى 1461 امتیاز (چهلم جهان/ یک پله صعود)
4- استرالیا 1457 امتیاز (چهل و دوم جهان/ بدون تغییر)

5- قطر 1396 امتیاز (پنجاه و پنجم جهان/ بدون تغییر)

ایران، تیم سى و پنجم جهان

 پس از آنکه آندره آ استراماچونى استقالل را ترك کرد و راهى 
کشورش شــد، این اتفاق در داخل و خارج از کشور بازتاب 
هاى فراوانى داشت؛ به شکلى که حتى برخى از چهره هاى 

غیر ورزشى داخل کشــور به بدعهدى نسبت به سرمربى 
ایتالیایى انتقاد کردند. فوتبال ایران در ســالهاى اخیر به 
دلیل شکایت هایى که برخى مربیان و بازیکنان خارجى از 

باشگاههاى آن انجام داده اند چهره بدى در فیفا پیدا کرده 
است حاال به دلیل دامنه وسیع قهر سرمربى استقالل بیش از 

پیش در چشم خارجى هاست.
نکته عجیب آنکــه پس از اتفاقاتى که در باشــگاه 
اســتقالل رخ داد و اســتراماچونى در شبکه هاى 
مختلف خارجى مدیران باشــگاهش را به بد قولى 
متهم کرد، برخــى خارجى هــاى در راه ایران نیز 
دچار تردید شــده اند. یکى از این بازیکنان خارجى 
که ماجراى اســتراماچونى را بهانه اى براى نیامدن 
به ایران قرار داده است گزینه مورد نظر باشگاه گل 

گهر است.
مجید جاللى سرمربى گل گهر این اتفاق را اینگونه 
شــرح مى دهد: «با یک بازیکن خوب خارجى وارد 
مذاکره شدیم و حضور وى مى توانست به ما خیلى 
کمک کند اما در پیامى اعالم کرد نمى تواند به ایران 
بیاید. این بازیکن گفت: شنیده ام شما پول خارجى ها 
را نمى دهید و اشاره مستقیم وى به ماجراى سرمربى 
استقالل بود.» با توجه به این ماجرا و آبروریزى هاى 
قبلى در فوتبال ایران به دلیل شکایت هاى مربیان 
و بازیکنان خارجى، باید فکــرى به حال این اوضاع و احوال 
کرد و اجازه نداد برخى با سوء مدیریت خود، بیش از این آبرو 

و حیثیت ورزش ایران را به بازى بگیرند..

از روزى که بحث فســخ قرارداد مارك ویلموتس با تیم 
ملى مطرح شد، نام  برانکو بر سر زبان ها افتاد. او هم براى 
حضور در ایران چراغ سبز نشان داد و حتى دو بار با سفیر 
ایران در کشور کرواسى جلسه داشت. هر چند مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در این باره سکوت کردند ولى ناگفته 

پیدا بود او گزینه اول براى جانشینى ویلموتس است.
مهدى تــاج کــه در یک ماه گذشــته خیلــى تالش 
مى کرد درباره برانکو حرف نزد و حتــى یک بار گفت: 
«نمى خواهیم با حرف زدن درباره مربى بعدى بهانه دست 
ویلموتس و وکالیش بدهیم» چند روز قبل سرانجام به 
حرف آمد و گفت: «برانکو یکى از گزینه هاى ماست.»، 
اما کیست که نداند او تنها گزینه است و به احتمال فراوان 
به زودى روى نیمکت تیم ملى ایران خواهد نشست. روز 
گذشته هم باخبر شدیم فدراسیون فوتبال نماینده خود را 
به کرواسى فرستاده تا با این مربى مذاکرات جدى داشته 
باشــد. مذاکرات مقدماتى با این مربى صورت گرفته و 
طرفین به جمع بندى رسیده اند. منتها هنوز روى جزئیات 
و همین طور رقم به توافق نرسیده اند. فدراسیون فوتبال 
ترجیح مى دهد براى این انتقال از جیب هزینه نکند. به هر 

حال تاج غرامت سنگینى به خاطر یک اشتباه و انتخاب 
ویلموتس داشت تا همین حاال پول قابل توجهى قرض 
و به او پرداخته است. فدراســیون خیلى پنهانى نماینده 
خود را به کرواســى فرســتاده و قصد نداشتند کسى از 
این خبر مطلع شود ولى  یک مقام آگاه در خارج از ایران 
گفت باخبر است نماینده فدراسیون سه روزى است که 
عازم کرواسى شــده تا درباره جزئیات قرارداد با برانکو 

حرف بزند.
احتماًال پرونده ایران و ویلموتس به سادگى حل شدنى 
نیست و فدراسیون هم مجبور اســت با احترام به فسخ 
قرارداد این مربى، رسماً کارش را با او تمام و با مربى جدید 
آغاز کند. تا اینجا تاج به این نتیجه رســیده که باید یک 
جنگ قانونى با ویلموتس و وکالیش داشته باشند، چون 
ظاهراً خواسته آن ها فراتر از چیزى است که در قرارداد 
وجود دارد. البتــه درباره برانکو و رقم درخواســتى اش 
شایعه زیاد است. گفته مى شــود او هم خواهان امضاى 
قراردادى به ارزش 2 میلیون یورو با ایران است. البته این 
پول شامل دستمزد کمک هایش هم مى شود. باید دید 

فدراسیون فوتبال در نهایت به چه تصمیمى مى رسد.

سفیر در تالطم است

خارجى ها مى ترسند

هافبک ســابق تیم هاى ذوب آهن و تراکتورسازى از فوتبال 
خداحافظى کرد. سینا عشــورى، هافبک با سابقه اى که یکى 
از بازیکنان خوب چند فصل اخیر فوتبال ایران بوده، هفته پیش 

خبر خداحافظى اش از فوتبال را به صورت رسمى منتشر کرد.
عشورى که در تیم هاى ذوب آهن و تراکتور سابقه بازى دارد، با 
بدشانسى هاى مختلفى از جمله پارگى رباط صلیبى و اختالف با 

مدیران تراکتور مواجه شد و در چند فصل اخیر هر بار به نحوى 
شانس بازى کردن را از دست داد.

این اتفاقات دســت به دســت هم داد تا این هافبک ســابق
 تیم هاى ملى پایه ایران، در سن 31 سالگى از فوتبال خداحافظى 
کند. عشــورى خبر خداحافظى خود را در صفحه اینســتاگرام 

شخصى اش منتشر کرد.

یک وداع تلخ

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

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139860302007009574 مورخ 98/08/23 محمود طاهرزاده اصفهانى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 468,65 مترمربع قسمتى از  
پالك  شماره 457 فرعى  از  یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139860302007009754 مورخ 98/08/26 رکسانا یزدانى  فرزند اسماعیل 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت.796,25 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 512 اصلى واقع در چهار برج  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى بختیار یزدانى فرزند حسن مى باشد
3 - راى شماره 139860302007009755 مورخ 98/08/26 شاهین یزدانى فرزند اسماعیل 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ  به مساحت 796,25 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 512 اصلى واقع در چهار برج  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى بختیار یزدانى فرزند حسن میباشد
4 - راى شماره 139860302007009743 مورخ 98/08/25 فاطمه صابرى فودانى فرزند 
قدیر على در سه دانک مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257,84 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى رضا مهرابى فودانى مى باشد
5 - راى شماره 139860302007009742 مورخ 98/08/25 میالد مهرابى فرزند احمددر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت.257,84 مترمربع از قسمتى از  پالك 
شماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رضا مهرابى فودانى مى باشد     
6 - راى شماره 139860302007009734 مورخ 98/08/25 محمد باقر رهنما فرزند صادق  
در ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت..935,96 مترمربع از قسمتى از  پالك شماره 407 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى غالمعلى رئیسى خیر آبادى مى باشد     
7 – راى شماره 139860302007009549 مورخ 98/08/23 زهرا موذنى قهدریجانى فرزند 
احمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.216,83 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مرحوم نوروز على کریمى قهدریجانى  مى باشد
8 - راى شــماره 139860302007009764 مورخ 98/08/26 قربانعلى جعفر زاده فرزند 
عباس  در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به  مساحت.321,70 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 328 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حاجى بابا جمالى قهدریجانى فرزند ابراهیم مى باشد
9 - راى شــماره 1039860302007009637 مورخ 98/08/23 علــى صفر زاده فرزند 
قاسمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.227,02 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
736 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى مى باشد
10 - راى شماره 139860302007009638 مورخ 97/08/23 حسین صفر زاده فرزند على  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.212,63 مترمربع قسمتى ازشماره 736 فرعى از 385 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

سید محمد هاشمى مى باشد
11 - راى شــماره 139860302007009544 مورخ 98/08/23 ذبیح اله موسیانى فرزند 
حسن  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.159,40 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد کیانى فرزند مسیب مى باشد
12 - راى شماره 139860302007009245 مورخ 98/08/20 روح اله یزدانى فرزند مظاهر  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,46 مترمربع  قسمتى از پالك شماره  50 فرعى  
از 406اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین ایزدى گارماسه فرزند مرحوم عباسعلى مى باشد
13 - راى شماره 139860302007009150 مورخ 98/08/20 مهدى باقرى یزدآبادى فرزند 
محمد   در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت.146,09 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 7 
فرعى از  662  اصلى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسن  اقا جانى یزد ابادى مى باشد.
14 - راى شماره 139860302007009789 مورخ 98/8/26 على اصغر صادقى فیالورگانى 
فرزندحسین در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت.197,40 مترمربع  
قسمتى از پالك شماره 400 اصلى واقع فیالورگان  در بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسین صادقى فرزند حسن مى باشد
15 - راى شماره 139860302007009802 مورخ 98/08/26 مرضیه عباسى گلگون آبادى 
فرزند على  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت.197,40 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 400 اصلى واقع فیالورگان  در بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسین صادقى فرزند حسن مى باشد
16 - راى شــماره 1398602007009738 مورخ 98/08/25 محمود کریمى منش فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب انبار  به مساحت.1552,80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
44 اصلى واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت فالورجان مالک رسمى  شخص متقاضى مى باشد
17 - راى شماره 139860302007011313 مورخ 98/09/14 صادق محمدى فالورجانى 
فرزند قاسمعلى  نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت.462,08 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 44 اصلى واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمد کاظم عسگرى ریاخونى مى باشد
18 - راى شماره 139860302007009815 مورخ 98/08/26 عباس فتحى فرزند نعمت 
اله  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.177,20 مترمربع  قسمتى پالك شماره 389 اصلى 
واقع در قلعه میر  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا 

قربانى فرزند حسن مى باشد
19 - راى شــماره 139860302007009778 مورخ 98/08/26 على کریمى تخته چوبى 
فرزند یداله  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.103,66 مترمربع  قسمتى از پالك شماره  
3فرعى  از 407اصلى واقع در برزوان گارماسه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد شیرزادى فرزند اسماعیل مى باشد
20 - راى شماره 139860302007009113 مورخ 98/08/19 مهدى وزیرى فرزند اسداله 
در ششدانگ  یکقطعه باغ به مســاحت 14706,53 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 519 
اصلى واقع در دستجرد شــاده بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حاج اسداله وزیرى فرزند حسین مى باشد
21 - راى شماره 139860302007009809 مورخ 98/08/26 عزیزاله نصیرى مزارع طادى 
فرزند صفرعلى  در ششــدانگ یکباب  خانه به مساحت.225,85 مترمربع قسمتى از  پالك 
413 اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد تقى شفیعى فرزند نوروزعلى مى باشد
22 - راى شــماره 139860302007009545 مورخ 98/08/23 ولى اله یزدانى گارماسه 
فرزند امراله  در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت.159 مترمربع  قسمتى از پالك 
شماره 405 اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى مرحوم امراله یزدانى گارماسه  مى باشد

23 - راى شماره 139860302007009199 مورخ 98/08/20 محسن شیرعلى فرزند حسن  
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت.134,78 مترمربع قسمتى ار  پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى 

شیرعلى فرزند کاظم مى باشد
24 - راى شــماره 139860302007009145 مورخ 98/08/20 عباس على پناهى فرزند 
عبدالرضا  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308,75  مترمربع قسمتى از پالك شماره  20 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمد حسن آقانجفى زاده فرزند محمد اسماعیل مى باشد
25 - راى شماره 139860302007009675 مورخ 98/08/25 فهیمه اعرفى فرزند على 
اصغر  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,53 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 138 
فرعى از  53 اصلى واقع در شهرك قدس   بخش 9 ثبت اصفهان که مالک رسمى شخص 

متقاضى مى باشد
26 - راى شماره 139860302007009661 مورخ 98/08/25 محمد على نقیان الیادرانى  
فرزند حسین  در ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 2195,80 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 26 اصلى واقع در هویه   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى بهجت السادات پزشک فرزند سید مصطفى مى باشد 
27 - راى شــماره 139860302007009739 مورخ 98/08/25 ابراهیم شــفیعى فرزند 
قاسمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.141,62 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى غالمحسین فاضلى مى باشد
28 - راى شــماره 139860302007009685 مورخ 98/08/25 عبداله جوانمردى فرزند 
رجبعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.264 مترمربع قسمتى از  385  اصلى واقع در 
قهدریجان   بخش 9 ثبت فالورجان  . مع الواسطه خریدارى شده از مالک رجبعلى جوانمردى 

قهدریجانى فرزند عباس مى باشد 
29 - راى شماره 139860302007007665 مورخ 98/06/28 زهره قاسمى فرزند صفر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت.151,81 مترمربع پالك شماره فرعى از 15 اصلى واقع 
در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى 

فاضلى فرزند عباس مى باشد
30 - راى شماره 139860302007007870 مورخ 98/07/09 رضا وکیلى سهرفروزانى 
فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت.131,24 مترمربع پالك 
شماره  20 فرعى از 667 اصلى واقع در جاده نیروگاه   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 
خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسن آفا نجفى زاده فرزند محمد اسماعیل مى باشد

31 - راى شماره 139860302007007515 مورخ 98/06/23 لیال شفیعى فالورجانى فرزند 
حسن  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.205,31 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 413 
اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى زین اعابدین شفیعى فرزند نوروزعلى  مى باشد
32 - راى شماره 139860302007005037 مورخ 98/05/19 حیدر محمدى پاوایى فرزند 
یوسف  نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى  به مساحت 754,20 مترمربع پالك شماره  فرعى 

از 497 اصلى واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد
33 - راى شماره 139660302007002391 مورخ 96/06/23 احمد رضا شاه محمدى ریا 
خونى فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.171,70 مترمربع 
پالك شــماره فرعى از 44 اصلى  واقع در ریا خون  بخش 9 ثبت   فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مرحوم کرمعلى شاه محمدى ریاخونى مى باشد
34 - راى شماره ى است. 139860302007009561 مورخ 98/08/23 معصومه سادات 
مظفرى نیسیانى فرزند سید محمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.114,84 مترمربع 
قسمتى از  پالك شــماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک صفر شفیعى فالورجانى فرزند عبدالحسین مى باشد
35 - راى شــماره 139860302007011316 مورخ 98/09/14 خدیجه یزدانى گارماسه 
فرزند اسداله  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.207,72 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى تقى یزدانى فرزند حبیب اله مى باشد
36 - راى شماره 139860302007009555 مورخ 98/08/23 محمد رضا قاسمى فرزند 
احمدرضا  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت.196,81 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 
536 اصلى واقع در دارفشــان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمد على قاسمى فرزند على مى باشد
37 - راى شماره 139860302007007493 مورخ 98/06/21 مجید شفیعى فالورجانى 
فرزند قربانعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت.33,94 مترمربع 
پالك شــماره فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک قربانعلى شفیعى رزند محمد على مى باشد
38 - راى شماره 139860302007007624 مورخ 98/06/27 شعبانعلى توکلى دارگانى 
فرزند کرمعلى  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت.155,30 مترمربع  قسمتى از پالك 
شــماره 7 فرعى از 662 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى حسن اقاجانى فرزند آقاجان مى باشد
39 - راى شماره 139860302007009575 مورخ 98/08/23 حسین حیدرى فرزند اصغر  
در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مســاحت 315,28 مترمربع  قسمتى از پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

قربانعلى حیدرى مى باشد 
40 - راى شماره 139860302007009740 مورخ 98/08/25 حسن نادرى باغ ابریشمى 
فرزند بخشعلى  در ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت.182,69 مترمربع  قسمتى از 
پالك شماره 31فرعى از24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان که مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى باغ ابریشمى مى باشد
41 - راى شماره 139860302007009190 مورخ 98/08/20 اعظم ملک محمودى فرزند 
محمد مراد در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قنبر على کیانى فرزند ابراهیم مى باشد 
42 - راى شــماره  139860302007008317 مورخ  98/08/11 آقــاى محمد هدایت 
کلیشادى فرزند غالمعلى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت.175,86 مترمربع 
پالك  شماره فرعى از 19 اصلى واقع در شهر کلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رجبعلى اسماعیلى فرزند عبد الرضا مى باشد
43- راى 139860302007008316 مورخ 98/08/11 آقاى آمنه باقرى طادى فرزند رضا 
قلى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  نیمه ساز   به مساحت.171 مترمربع پالك شماره فرعى 
از497  اصلى واقع در پاوا   بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

امیر قلى رضایى پاوائى فرزند نوروزعلى مى باشد
44- راى 139860302007009635 مورخ 98/08/23  اقاى سید رحمت اله هاشمى فرزند 
سید نادر قلى  در    ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت.157,76   مترمربع قسمتى پالك 
شماره از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عبدالمجید و سعید وخانم زهرا ارباب فرزندان عبدالعلى مى باشد
45- راى شماره 139860302007010245 مورخ 98/08/30 عبد اله  محمدى  خروشادى 
فرزند على  در ششدانگ یکقطعه باغ  به مســاحت.12061,56 متر مربع قسمتى از  پالك 
524 اصلى واقع در نودرآمد  بخش 9 ثبت فالورجان مالک اولیه شخص متقاضى مى باشد  
46= راى شماره 139860302007011256 مورخ 98/09/14 مهدى ملکى فرزند محمد  
نسبت به ششدانگ    یکباب خانه به مســاحت 195,50 متر مربع  پالك فرعى از 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش نه ثبت فالورجان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

کریم دهقان فرزند حسن  مى باشد
47 - راى شــماره 139860302007009130 مورخ 1398/08/19 محمد حســین  نصر 
اصفهانى فرزند کریم  در چهار دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.181,30 
مترمربع قسمتى از  پالك شماره 622فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 

فالورجان  مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد  

48- راى شــماره 139860302007009132 مورخ 1398/08/19 اعظم نصر اصفهانى 
فرزند یداله  دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت.181,30 مترمربع قسمتى 
از  پالك شماره 622 فرعى ار یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت فالورجان که مالک 

رسمى شخص متقاضى مى باشد
49-راى شماره 139860302007009848 مورخ 1398/08/26 فتح اله رضایى یزدابادى 
فرزند باقر   در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت.3114,30 مترمربع قسمتى از  پالك 
شــماره 5 اصلى واقع در منصور اباد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از 

مالک رسمى  محمود میرزا مسعود مى باشد
50-راى شماره  139860302007499 مورخ 98/06/23 مریم هادیان قهدریجانى فرزند 
غالمرضا  در سه دانگ  مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت.142,95 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 46فرعى از 386 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت فالوجان  مع الواسطه  

خریدارى شده از مالک  رسمى نوروز على قدیرى مى باشد 
51- راى شماره  139860302007007498 مورخ 98/06/23 میالد قدرجانى فرزند رضا 
قلى در سه دانگ مشاع   از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.142,95 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 46فرعى از 386 اصلى واقع  درقهدریجان در بخــش 9 ثبت فالوجان  مع 

الواسطه  خریدارى شده از مالک  رسمى نوروز على قدیرى مى باشد 
52 - راى شماره 139860302007009178 مورخ 1398/08/20 على اکبرى کلیشادى 
فرزند کرمعلى  در ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام به مساحت..164,16 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره از 19  اصلى واقع درکلیشاد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده 

از مالک کرمعلى اکبرى فرزند محمود مى باشد 
53- راى شماره 139860302007009636 مورخ 1398/08/23 مجید کیانى فرزند عبداله   
درششدانگ یکباب خانه به مساحت..197 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 411 اصلى واقع 
در شرودان بخش 9 ثبت  ملک فالورجان مى باشد مع الواســطه  خریدارى شده از مالک  

رسمى حسین دولت آبادى مى باشد
54-راى شــماره 1398602007009159 مورخ 1398/08/20 خانم ندا پورخراجى فرزند 
احمد در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت..153,20 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک 

رسمى مهدى قلى رهنما فرزند اکبر  مى باشد
55-راى شماره  139860302007009235 مورخ 98/08/20 میثم اسدى دزکى فرزند ایرج   
در  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت..156,22 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7فرعى از 
662 اصلى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع الواسطه  خریدارى شده از مالک 
رسمى حسن اقاجانى فرزند اقاجان  مى باشد  تاریخ انتشار نوبت اول  روز شنبه مورخ 98/9/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم یکشنبه مورخ 98/10/15  م الف:700045 حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 9/524
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه

نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز و نصف 
جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شماره 139860302009001626 مورخ 1398/07/24 آقاى مجید رحمانى فرزند 
روح اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/45مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده 
از  پالك 753 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ربابه 

کاشف مبارکه
2-رأى شــماره 139860302009001525 مورخ 1398/07/11 آقــاى ابراهیم باقریان 
فرزند حسن ، در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 323/00مترمربع واقع در مبارکه مجزا 
شده از  پالك 307 فرعى از3 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى محمد حسن 

حسن روغنى
3- رأى شماره 139860302009001690 مورخ 1398/07/30  خانم اقدس نصوحى فرزند 
عباسعلى ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 11/ 198مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور  
4- رأى شــماره 139860302009001689 مــورخ 1398/07/30 خانــم زینب رجائى 
علیشاهدانى فرزند اکبر ، درششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 198/11مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

قدمعلى ایرانپور
5- رأى شــماره 139860302009001557 مورخ 1398/07/18 آقــاى امید یارى ، در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 393/40 مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 16 
–اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالخالق باروتى شاه کوچکى 
6- رأى شماره 139860302009001428 مورخ 1398/06/30 آقاى غالم حسین جبارى 
فرزند اسداله ، در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه  به مســاحت 7/45مترمربع مجزا شده 
از  پالك  377/1  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حیدر على 

سلیمانى
7-رأى شــماره 139860302009001628 مورخ 1398/07/24  آقاى ســید رضا مدنى 
مبارکه  فرزند سید مرتضى، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85/00مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور

8- رأى شماره 139860302009001627 مورخ 1398/07/24   خانم اشرف فروتن  فرزند 
عبداله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 340/22مترمربع مجزا شده از  پالك یک-

اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سید حسین موسوى  
9- رأى شماره 139860302009001537 مورخ 1398/07/13 آقاى عبدالرضا نوروزیان 
مبارکه  فرزند مرتضى ، درسه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
187/63مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه
10- رأى شــماره 139860302009001536 مــورخ 1398/07/13 خانم لیال کارگران 
طالخونچه  فرزند عبدالعلى ، درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
187/63مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه
11- رأى شماره 139860302009001524 مورخ 1398/07/11 آقاى مجید ریزى دیزیچه 
فرزند جعفر، در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/10مترمربع مجزا شده از  پالك 

377/1-اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى
12- رأى شــماره 139860302009001518 مورخ 1398/07/11 آقاى مهدى رئیسى 
مبارکه فرزند نظام على ، در ششدانگ یکباب انبارى به مساحت 18/80مترمربع مجزا شده 

از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى خیراله ایرانپور
13- رأى شماره 139860302009001675 مورخ 1398/07/30 آقاى محمود قاراخانى 
فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یک قطعه زمین شخم  به مساحت 6846/53مترمربع مجزا 
شــده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مرتضى 

غضنفرپور خولنجانى
14- رأى شماره 139860302009001562 مورخ 1398/07/18 آقاى غالمرضا ناصرى 

دیزیچه فرزند ابوالقاسم ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/96مترمربع مجزا شده از  
پالك 126-اصلى بخش9    انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على بهرامى لنجانى 
15- رأى شماره 139860302009001669 مورخ 1398/07/30 آقاى امیر ابراهیمى درچه 
فرزند غالمعلى ، درششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/19مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش 9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا آقاجانى 
16- رأى شماره 139860302009001668 مورخ 1398/07/30 آقاى محمدرضا خسروى 
فرزند اسماعیل ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255/70مترمربع مجزا شده از  پالك 

16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
17- رأى شماره 139860302009001693 مورخ 1398/07/30 آقاى سید بهرام موسوى 
نسب مبارکه فرزند سید اسداله ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/25مترمربع 
مجزا شــده از  پالك608 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى روح اله حقیقى قهنویه
18- رأى شــماره 139860302009001857 مورخ 1398/08/23 آقاى یحیى روشنى 
سفیددشــتى فرزند ایرج ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
143/03مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى ابراهیم سعیدى مبارکه
19- رأى شماره 139860302009001858 مورخ 1398/08/23 خانم الهام کیانى فرزند 
عزیزاله ، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143/03مترمربع مجزا 
شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى ابراهیم 

سعیدى مبارکه
20- رأى شماره 139860302009001887 مورخ 1398/08/27 آقاى على اصغر نجفى 
حسن آبادى فرزند رمضان، در  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 109/85مترمربع مجزا 
شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبان على 

فخارى مبارکه
21- رأى شماره 139860302009001899 مورخ 1398/08/27 آقاى اکبر رحیمى لنجى 
فرزند حسن ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209/50مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى 

محمدى 
22- رأى شــماره 139860302009001900 مورخ 1398/08/27 خانم سمیه مهدوى 
لنجى فرزند محمدعلى، درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
209/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى محمدى 
23- رأى شــماره 139860302009001908 مورخ 1398/08/28 خانم سمیرا شریفیان  
فرزند شهریار ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281/53مترمربع مجزا شده از  پالك 
6 –اصلى باقیمانده بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1398/9/16 - تاریخ انتشــار نوبت دوم :1398/9/30م /الف  684569  مظاهر 

نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 9/332 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970168 ج/3 له خانم مریم محسنى و علیه آقاى محمد ابوالقاسمى مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 1986 و 1 متر در بخش یک اصفهان در تاریخ 98/10/15 ســاعت 
9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید 
نیکبخت جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه/ خالى 
از سکنه (طرفین) توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک به نشانى 
اصفهان خیابان شهید شمس آبادى- کوچه پارس- مقابل اورژانس- بیمارستان عیسى بن 
مریم- بن بست نسرین- انتهاى بن بست. در ضلع شــمالى پالك 8 بازدید و معاینه بعمل 
آمد و ضمن اســتماع اظهارات و دریافت مدارك ابرازى، گزارش کارشناسى به شرح ذیل 
به حضور ایفاد مى گردد. مورد بازدید عبارت اســت از یک زمین مسکونى تخریب شده با 
مســاحت عرصه حدود 280  مترمربع و ابعاد تقریبى 14 در 20 متر که بر اساس تصویر نامه 
شــماره 139785602023001832 مورخ 97/07/19 مدیر واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك مرکزى اصفهان موجود در پرونده، شش دانگ پالك ثبتى 1968 در بخش یک ثبت 
اصفهان برابر سند 90234 مورخ 81/11/28 دفتر 19 به نام آقاى محمد ابوالقاسمى و مریم 
محسنى (بالمناصفه) مسبوق مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موقعیت محل، مساحت 
عرصه، کاربرى، شرایط عرضه و تقاضا در بازار و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در قضیه، 
ارزش شش دانگ پالك ثبتى 1986 بخش یک ثبت اصفهان مبلغ 40/000/000/000 ریال 
معادل چهار میلیارد تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 682487 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/9/364
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902133000024 تاریخ آگهى: 1398/09/17 شــماره پرونده: 
139404002133000011 بر اساس پرونده اجرائى کالسه 9400029 تمامت ششدانگ 
یک واحد دامدارى محصور پالك ثبتى دو هزار و هجده واقع در قطعه هفت نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات منصوبه و 
غیر منصوبه در آن ملکى آقاى حسن مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى که به موجب سند 
شماره 30327 مورخ 91/09/27 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 72 نجف آباد در رهن 
مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 94121036480 
مورخ 94/05/29 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 592 دفتر جلد 638 امالك 
بخش مربوطه ذیل ثبت 144070 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به 
مساحت سه هزار و سیصد و بیست و هشت متر و شــصت و نه دسى مترمربع محدود است 
به: شماال بطول 76/60 متر دیواریست به کوچه شرقا اول بصورت پخ بطول 2/90 متر درب 
و دیواریســت به تقاطع خیابان و کوچه دوم بطول 40/45 متر درب و دیواریست به خیابان 
جنوبا بطول 79/35 متر دیواریست به پالك 2017 غربا بطول 41/60 متر درب و دیواریست 
به کوچه و حقوق ارتفاقى ندارد. از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 در 
محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان 
منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ نه میلیارد 
و چهارصد و چهل میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى بصورت نقدى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش مورخ 97/05/27 کارشناس 
مربوطه مورد مزایده بصورت یک واحد نگهدارى دام مى باشد که نماى بیرونى سمت شرق 
محل از ورق رنگى آبى مى باشد، عرصه طبق سند به مساحت سه هزار و سیصد و بیست و 
هشت متر و شصت و نه دسى متر مربع داراى ســالن در گوشه جنوب شرقى با پوشش بدنه 
و ســقف از ورق آبى رنگ و داراى سقف ســبک از ورق و لوله پروفیل با ارتفاع 7- 8 متر و 
ســاختمان ادارى کارگرى از نوع مصالح عمومى و محصور با دیوار داراى ارتفاع 3/5 متر و 
اشتراکات آب و برق و درب بزرگ فلزى مى باشد. کســانى که مایل به خرید و شرکت در 
مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد بلوار کمربندى جنوب جاده 
کشتارگاه بعد از کشتارگاه سمت غرب جاده دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 
98/09/30 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده  خواهد بود. الزم به ذکر است طبق 
اعالم بســتانکار مورد مزایده تا تاریخ 98/12/05 تحت پوشش بیمه تجارت نو قرار دارد. م 

الف: 688510 فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /9/404
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000673 مــورخ 98/08/27 خانم اکرم 
تحویلیان به شماره شناسنامه 70375 کدملى 1281803103 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به 8/356 سهم مشاع از 51/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ششدانگ 
51/78 مترمربع مفروزى از پالك 2142- واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت ســهم 

االرث از اصغر تحویلیان پدر متقاضى
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000671 مورخ 98/08/27 آقاى نعمت اله 
تحویلیان به شماره شناسنامه 2207 کدملى 1286760291 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به 43/424 سهم مشاع از 51/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ششدانگ 
51/78 مترمربع مفروزى از پالك 2142- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت 
سهم االرث از اصغر تحویلیان پدر متقاضى بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/09/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1398/10 م الف: 698322 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/486
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980873 ج/7 له خانم معصومه تقى زاده علیه آقاى ســید على عبودتیان 
هرندى مبنى بر مطالبه مبلغ 60/408/261 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
األجراى دولتى در تاریخ 98/10/11 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى خیابان 
جامى- بن بست قائم- پالك 1 مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 

درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: واقع در اصفهان، خیابان جامى، بن بست قائم پالك 
1 بازدید به عمل آمد. 2- اقالم موضوع کارشناســى 14 قلم تجهیزات پزشکى و ورزشى و 
زیبایى به شرح زیر مى باشد: - ترازوى دیجیتال 2 عدد – توپ بادى بزرگ خاردار – آداپتور 
 (LANAFORM) سى تى زن (6 ولت، 600 میلى آمپر) 25 عدد – دستگاه ویبره ایستاده
– کمربند لرزشى – حرارتى شاندرمن BE -105 – ماساژور دستى برقى 4 عدد – نازال 
کپسول اکسیژن – ماساژور گردن شاندرمن NE -614 – دســتگاه تراپى (کاهش درد 
میکرو سیگنال) – ماساژور چشم مدل XFT | -660 – فشارسنج دیجیتال مچى چینى- 
Berheal – فشارسنج دیجیتال مچى Micro Med 2 دستگاه – دستگاه گلوکومتر 
(تست قند خون) Glucosure – دستگاه بخور گرم 3- با توجه به کارخانه سازنده و مدل 
دستگاه ها و وضعیت گارانتى و با عنایت به بسته بندى دستگاه ها که دچار آسیب شده است، 
ارزیابى قیمت اقالم فوق جمعا 42000/000 ریال (چها ر میلیون و دویست هزار تومان) اعالم 

مى گردد. م الف: 701543 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/512
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139704002004000088/1 شماره بایگانى پرونده: 9700720/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004003772 تاریخ صدور: 1398/09/09 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 
101 شماره 139805102004003770 و 139805102004003772 کالسه: 9700720 
اصفهان- بدینوسیله به آقاى عباس محمدى کمال آبادى و خانم صغرا حیدرى کمال آبادى 
مدیونین پرونده ساکن اصفهان خیابان جى خیابان تاالر کوچه غدیر کوچه گل مریم نبش 
کوچه منزل شــخصى که برابر گزارش مأمور مربوطه به آدرس مراجعه شد لیکن به دلیل 
عدم شناســائى آدرس، ابالغ اخطاریه ماده 101 انجام نشد طبق گزارش مورخ 1398/8/6 
کارشناس رسمى دادگسترى، ششدانگ پالك 102/387 واقع در بخش 20 اصفهان به مبلغ 
1/400/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض 
مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهى ابالغ این اخطاریه 
به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشــناس تجدید نظر براى هر پالك مبلغ 4/500/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. گردد تاریخ انتشار این آگهى 
تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد و عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 

702680 کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /9/513
ابالغ  اخطاریه

شماره پرونده: 8900400200400011/1 شــماره بایگانى پرونده: 8900037/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004004102 تاریخ صــدور: 1398/09/25 آگهى ابالغ اخطاریه 
پرونده شــماره 8900037- بدینوسیله به سعید طاهرى ســهیال طاهرى على طاهرى و 
امید طاهرى و الهام طاهرى همگى فرزندان مرحوم حیدر طاهرى بدهکار پرونده کالســه 
شماره 8900037 ساکنین: فلکه کردآباد کوچه بهدارى خیابان ایثارگران بن بست بهاران 
که برابر گزارش مامور مربوطه امکان ابالغ واقعى به شما امکان پذیر نبوده ابالغ مى گردد 
پیرو اجراییه ابالغ شــده مورخ 91/8/29 و 91/3/1 له بانک تجارت و علیه شرکت پوشش 
سپید باف و مرحوم حیدر طاهرى و خانم بتول کاظمى کردآبادى موضوع سند رهنى شماره 
120705- 86/4/5 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شــماره 12 اصفهان بدین وسیله به آگاهى 
مى رساند بستانکار بانک تجارت به موجب نامه شماره 53/953114/25417- 89/11/2 
اعالم نموده است مبلغ خسارت روزانه در موضوع الزم االجرا از مبلغ 59/606 ریال به مبلغ 
596/067 ریال اصالح مى گردد. م الف: 702714 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /9/514
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 237واقع در علویجه اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول بهرامیان فرزند محمد   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 
98/10/25 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 98/9/30-693788 / م الف سید روح اله موسوى- 
کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/9/448            

 تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله پالك 4747 فرعى مجزى شده از 2133  واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صغرى مومنى دهقى   
فرزند سیف اهللا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در 98/10/24 ساعت 8صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 

صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/9/30  -  696691/ م الف سید 

روح اله موسوى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/9/520                      
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك 4724 فرعى مجزى شــده از 2004واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى فتح اله کاظم 
برجى فرزند حسین و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 98/10/24 ســاعت 8صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/9/30 - 698693/ م 

الف سید روح اله موسوى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/9/522                      
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030010312    آقاى محمد رضا شــریفى فرزند اسماعیل باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 2854 فرعى از شــماره 860 از 395 اصلى  
واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان که  ســند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شــماره 
139620302030008975 ثبت و سند چاپى شــماره441825 سرى ب / 95 بنام نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1398/9/30 -698658/م الف- - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 9/523

انار و هندوانه، پاى ثابت سفره شب یلداى همه ما ایرانى ها هستند و شاید 
این سئوال براى خیلى هاى مان پیش بیاید که حاال چرا انار و هندوانه؟! 
واقعیت این است که از زمان هاى قدیم و از دوران ایران باستان، میوه هاى 
هســته دار و تخمه دار قرمز مانند انار و هندوانه، سمبل زایش و بارورى 
محسوب مى شدند و مى شــوند. به همین دلیل و از آنجایى که به اعتقاد 
نیاکان ما، شب یلدا شروع زمستان، سردى، پژمردگى و خمودگى است، 
خوردن میوه هاى شــیرین، قرمز و دانه دار به عنوان نمادهاى بارورى، 

مى تواند این حس سردى و نماد نابارورى زمستان را از بین ببرد. 
از طرف دیگر، هندوانه و انار، هر دو میوه هایى آبدار و با رنگ هاى جذاب 
هستند. رنگ قرمز این میوه ها، بازهم در تقابل با رنگ هاى خنثى و سرد 
زمستانى قرار مى گیرد و مى تواند سردى روح زمستان را بشکند. حتى در 
منابع باستانى آمده است که درخشش و شــفافیت رنگ انار و هندوانه، 
سمبلى براى حضور نور و خورشید تابستانى، به وقت زمستان در خانه هاى 
ماست و به همین دلیل هم وجود انار و هندوانه در سفره یلدا، از قدیم االیام 

از اهمیت خاصى برخوردار بوده است.
نکته دیگر اینجاست که معموًال با شروع ســرما، عادت به نوشیدن آب 
کمى از ســر همه ما مى افتد و میوه هاى آبدارى مانند انار و هندوانه، به 
عنوان برطرف کننده عطش و تأمین کننده آب بدن در این فصل ســرد 
از سال مطرح مى شوند. وجود انار و هندوانه در سفره یلدا، سمبل شادى 
و شادابى هم محسوب مى شود و نیاکان ما بر این باورند که خوردن این 
میوه ها، باعث دمیدن روح و شــادى به چهره هاى بى رمق زمستانى مان 
مى شــود. در یک نگاه 92 درصد هندوانه از آب تشکیل شده و مصرف 
 C آن مى تواند باعث پیشگیرى از کم آبى بدن شود. 21 درصد ویتامین
در یک برش متوسط از هندوانه وجود دارد که براى تقویت سیستم ایمنى 
و مبارزه با رادیکال هاى آزاد در بدن مفید است. لیکوپن فراوان موجود در 
هندوانه باعث پیشگیرى از ابتال به سرطان پروستات یا پیشگیرى از رشد 
سلول هاى سرطان پروستات در بدن مردان مى شود. لیکوپن موجود در 

هندوانه با پایین آوردن سطح کلسترول و فشارخون باعث حفظ و ارتقاى 
سالمت سیستم قلبى عروقى مى شود. آنتى اکسیدان هاى فراوان موجود 
در هندوانه با مقابله با استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن، باعث پیشگیرى 
از ابتال به بیمارى هایى مانند آلزایمر یا زوال عقل مى شوند. هندوانه، منبع 
خوبى براى دریافت ویتامین هاى A، C و E اســت. از این رو مى تواند 
بهترین خوراکى براى کسانى که مى خواهند پوست و موى زیبا و درخشانى 
داشته باشند، باشد. انار در یک نگاه انار، سرشار از فیبر است و مصرف آن 
مى تواند به رفع یبوست کمک کند. مصرف منظم انار باعث کاهش فشار 
و غلظت خون مى شود و شانس ابتال به بیمارى هاى قلبى را کم مى کند. 
تحققیات نشان داده اند که مصرف منظم انار مى تواند تا 42 درصد شانس 
ابتال به سرطان پروستات و تا 47 درصد شانس ابتال به سرطان پستان را 
کاهش دهد. انار به دلیل آنتى اکسیدان هاى فراوانى که دارد، به عنوان یک 
خوراکى ضد التهاب شناخته مى شود. از این رو، مصرف منظم آن مى تواند 
شانس ابتال به بیمارى هاى التهابى و دردهاى ناشى از این بیمارى ها مانند 

درد مفاصل را کاهش دهد.
■■■

اما آجیل شب یلدا به آجیل شیرین معروف است.
این آجیل، معموًال ترکیبى از یکى دو مغز خام مانند گردو و بادام و ترکیبى 
از میوه هاى خشک و شیرین مانند توت، انجیر، خرما، کشمش یا انواع برگه 
هاست. در طب سنتى، طبیعت گرمى براى بیشتر این ترکیبات موجود در 
آجیل شب یلدا در نظر گرفته شده اســت. به همین دلیل هم مصرف آن 

مى تواند با افزایش دماى بدن، سردى زمستان را از ما دور کند.
از طرف دیگر، در طب سنتى آمده است که دماى معده در فصل زمستان، 
افزایش مى یابد و بدن، آمادگى بیشترى براى هضم و جذب مواد غذایى 
سنگین تر و با کالرى باالتر دارد. از این رو، شروع زمستان با مصرف آجیل 
شیرین و تقریباً پرکالرى شب یلدا، نشان دهنده آمادگى بدن براى مصرف 
ســاده تر خوراکى هاى مختلف و با کالرى 

باالتر است.
الزم به ذکر اســت که انواع 
مغزهــا و میــوه هاى 
خشــک، همگــى 

سرشار از ویتامین ها و امالح بسیار زیادى هستند و خیلى از آنها به عنوان 
نماد سالمتى بر ســفره یلدا جا گرفته اند. گردو در یک نگاه گردو، حاوى 
اسیدهاى چرب امگا3، پروتئین و فیبر است و مى تواند با تنظیم متابولیسم 

بدن به روند کاهش وزن کمک کند.
خوردن گردو در ساعت هاى پایانى شب با افزایش ترشح مالتونین، باعث 
تنظیم چرخه خواب و بیدارى و تجربه خواب بهتر مى شود. گردو حاوى 
بیوتین اســت و مصرف آن باعث بهبود وضعیت ناخن ها و پیشگیرى از 
ریزش مو خواهد شــد. امگا3 موجود در گردو بــا منعطف کردن عروق، 
هم جلوى ابتال بــه بیمارى هاى قلبى را مى گیرد و هم شــانس ابتال به 
بیمارى هاى شناختى مانند آلزایمر را کم مى کند. بادام در یک نگاه مصرف 
منظم بادام خام باعث کاهش ســطح چربى بد خون (LDL) مى شود. 
مصرف منظم بادام خام با پیشــگیرى از افزایش فشار خون، مخصوصًا 
در بیماران قلبى همراه است. بادام، سرشار از ویتامین E است و از این رو 
مى تواند گزینه خوبى براى آنهایى که مى خواهند پوست شادابى داشته 
باشند، محسوب شــود. کاچین موجود در بادام خام با پیشگیرى از نفوذ 
اشعه UV در پوست، شانس ابتال به سرطان پوست را تاحد زیادى کاهش 
مى دهد. بادام هم مانند گردو، تنظیم کننده متابولیسم بدن است و مى تواند 
تأثیر مثبتى در روند کاهش وزن داشته باشد. کشمش در یک نگاه کمک 
به هضم بهتر مواد غذایى خون ساز کمک به پیشگیرى از ابتال به سرطان 
کولون کمک به درمان عفونت هاى بدن افزایش دهنده قواى جنســى 
کمک به رفع اختالل نعوظ تقویت کننده قدرت بینایى کمک به افزایش 
سالمت دهان و دندان افزایش دهنده شادابى پوست و مو (به دلیل داشتن 
ویتامین هاى گروه B، آهن و پتاسیم). انجیر در یک نگاه کمک به هضم 
بهتر کمک به درمان ســندرم روده تحریک پذیر پیشگیرى از بروز فشار 
خون باال به دلیل وجود پتاسیم مبارزه با رادیکال هاى آزاد در بدن به دلیل 
وجود ویتامین C فراوان کمک به حفظ سالمت و استحکام استخوان ها به 
دلیل داشتن کلسیم کمک به درمان کم خونى به دلیل داشتن آهن و روى 
توت در یک نگاه کمک به کاهش چربى بد خون (LDL) کمک به درمان 
یبوست افزایش دهنده ادرار کمک به تنظیم سوخت و ساز بدن کمک به 
درمان کم خونى به دلیل داشتن ویتامین C و آهن کمک به درمان استرس 
به دلیل داشتن ویتامین هاى گروه B تقویت کننده بینایى افزایش دهنده 
استحکام ناخن ها نکات ریز یلدایى در ایران باستان، خان ها و خان زاده ها 
ولیمه اى با عنوان «میزد» به رعیت هاى خود مى دادند و سفره هایى با انواع 
گوشت ها، شیرینى ها و میوه ها براى مردم آماده و آنها را دعوت به جشن و 
پایکوبى مى کردند. معموًال طبع بیشتر میوه هاى زمستانى سرد 
اســت و از این رو، وجود 
انواع شیرینى هاى 
ســنتى مانند گز، 
قطــاب و باقلوا در 
سفره یلدا، نوعى دعوت 
تعدیل  به 
طبع در این 
فصل سرد از 

سال است.

درباره هندوانه، انار و البته آجیل مخصوص

چگونه در شب یلدا سالم و سالمت باشیم؟

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: بیمارانى که در شرایط ابتال 
به آنفلوآنزا یا دیگر بیمارى ها، آزمایش تیروئید انجام داده اند، حتماً باید 

موضوع را با پزشک غدد خود در میان بگذارند.
فهیمه سهیلى پور افزود: با توجه به شیوع آنفلوآنزا در ماه هاى اخیر، 
باید افرادى که به صورت دوره اى، انجام آزمایش تیروئید را در برنامه 
خود دارند، به این موضوع توجه داشــته باشند که در صورت ابتال به 
آنفلوآنزا یا بیمارى دیگرى، آزمایش خود را به تأخیر بیاندازند. این فوق 
تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ادامه داد: به طور کلى، 
بیمارى هاى مختلف سبب مى شود که نتایج آزمایش تیروئید موقتًا 
دچار به هم ریختگى شود و در نتیجه فرایند دارو درمانى که بر اساس 
نتایج آزمایش ها صورت مى گیرد، ممکن است با خطا رو به رو شود. 
سهیلى پور افزود: این موضوع در خصوص همه افراد اعم از کودکان 
و بزرگساالن صادق است. حتى در رابطه با افرادى که براى یک بار 
یا براى اولین بار مى خواهند آزمایش تیروئید دهند هم حائز اهمیت 
است. وى گفت: انجام آزمایش حتى باید تا سپرى شدن دوره نقاهت 
به تأخیر بیافتد تا نتایج آزمایش به دور از انحراف، بتواند به درستى 

شرایط تیروئید بیماران را نشان دهد.

تداخل آزمایش تیروئید با 
آنفلوآنزا را جدى بگیرید

اگر شما هم همانند اغلب افراد از زنگ موبایل براى بیدار شدن استفاده 
مى کنید توصیه مى کنیم حواستان باشد دیگر با زنگ موبایل بیدار نشوید.

با ورود موبایل به زندگى هرکدام از ما، این دستگاه عجیب جاى بسیارى 
از لوازم سنتى را در خانه هایمان گرفته است. یکى از لوازمى که نقش آن 
در خانه کمرنگ شده ساعت است. هر چه مدت زمان صحبت کردن با 
موبایل بیشتر باشد عوارض بیشترى براى «مغز» و بدن ایجاد مى کند و 
باعث کاهش میزان حافظه و فراموشى شما مى شود. بررسى ها نشان 
مى دهند زمانى که از موبایل استفاده نمى کنید آن را در جیب خود قرار 
ندهید و به دور گردنتان نیاندازید. گفتنى است عوارض موبایل در حالت 
خاموش کمتر اســت اما اگر باترى آن در آورده شود تقریباً بى عارضه 
مى شود پزشکان توصیه مى کنند بهتر است براى بیدار شدن از «زنگ 

موبایل» استفاده نکنید و آن را از خود دور نگه دارید.
بیدار شدن با موبایل باعث افزایش نبض و ضربان قلبى مى شود و باعث 

مى شود تا کارایى الزم را در طول روز نداشته باشید.
نتایج مطالعات همچنین نشان مى دهند افرادى که با زنگ موبایل از 
خواب بیدار مى شوند در طول روز احساس کسالت و خستگى بیشترى 

دارند و دچار سردرد و گاهى میگرن هاى عصبى خواهند شد.
پزشکان به افرادى که صبح ها سخت از خواب بیدار مى شوند توصیه 

مى کنند حتماً از ساعت براى تنظیم ساعت خواب خود استفاده کنند.

بیدار شدن با زنگ موبایل
 چه بالیى سرمان مى آورد؟

یک پزشک داروساز گفت: پنى سیلین، ونکومایسین و سفتریاکسون 
از دســته آنتى بیوتیک هاى تزریقى هستند که بیشترین عوارض را 

به دنبال دارند.
مژده على نژاد اظهار کرد: پنى ســیلین از دسته آنتى بیوتیک هاى 
تزریقى است که بیشترین عارضه همچون شوك هاى حساسیتى و 

عوارض قلبى و تنفسى بر بیماران داشته است.
به گفته وى اصرار عموم مردم به خود درمانى و تجویز بى رویه آنتى 
بیوتیک ها خصوصاً داروهاى تزریقى همچون پنى سیلین باعث بروز 

عوارض جانبى در بیماران مى شود.
وى در ادامه افزود: بعد از پنى سیلین،  ونکومایسین و سفتریاکسون 
بیشترین عوارض را براى بیماران به دنبال داشته است که بعضى از 

دالیل آن به تزریق ناصحیح داروها و یا تداخل آنها باز مى گردد.

پر عارضه ترین دارو
ی چ

کارشناسان سالمت و تغذیه در یک مطالعه جدید بار دیگر تأکید 
کردند که غذاى مصرفى در طول روز بر خواب شبانه تأثیر چشمگیر 

دارد.
محققان اظهار کردند غذایى که افراد در طول روز مصرف مى کنند 
بر الگوى خواب شــبانه آنان تأثیر مى گذارد و به همین دلیل الزم 
است براى برخوردارى از خواب بهتر در انتخاب نوع مواد غذایى که 

در طول روز مصرف مى کنیم، دقت کافى داشته باشیم.
در این مطالعه آمده  است: گیاهخوارى بیشترین تأثیر را بر کیفیت 
خواب دارد. افراد گیاهخوار به طــور میانگین چهار روز در هفته با 
احساس خستگى از خواب بیدار مى شوند. به گفته محققان برخى از 
مواد غذایى در بهبود کیفیت خواب شبانه مؤثر هستند. یکى از این 
مواد غذایى پنیر به ویژه پنیر موزارالست که منبع غنى از تریپتوفان 
به حساب مى آید و در تولید سروتونین و هورمون مالتونین نقش 
حیاتى دارد. همچنیــن کربوهیدرات ها باعث مى شــوند میزان 

تریپتوفان بیشترى در دسترس مغز قرار گیرد.
جو دوسر نیز به دلیل دارا بودن ویتامین ها و مواد معدنى که خاصیت 
آرام ســازى دارند کیفیت خواب را بهبود مى دهد. این ماده غذایى 
منبع طبیعى مالتونین به حســاب مى آید که تنظیم کننده خواب 
است. ماهى آزاد یا سالمون نیز منبع مواد مغذى است که بر هورمون 
تنظیم کننده خواب سروتونین تأثیر مثبت دارد. این خوراکى منبع 
غنى از امگا 3، منیزیم، ویتامین B6 و تریپتوفان است که در ترشح 
سروتونین مؤثر است. شــیر نیز منبع خوب دیگرى از مالتونین و 

تریپتوفان به حساب مى آید.

غذاهاى مفید براى خواب بهتر
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متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقى:

* ارایه مدارك ذیل به همراه فرم مربوطه جهت ارزیابى در کمیته فنى بازرگانى الزم مى باشد.1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهى تأسیس شرکت تصویر و 
آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت. 2) تصویر پروانه ساخت از مراجع ذیصالح مرتبط و تصویر عضویت در اتحادیه 
تولیدکنندگان الکتروموتور، ژنراتور، آسانسور و پله برقى و سندیکاى آسانسور استان اصفهان الزامى مى باشد در غیر این صورت سایر مدارك بررسى نخواهد 
شد.3) ارائه مستندات مبنى بر ساخت آسانسور توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى 
و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه.4) ارایه چهار مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تایید کارفرماى مربوطه از 
عملکرد و خدمات پس از فروش. 5) اعالم کتبى تعداد کل آسانسور ساخته و راه اندازى و در حال بهره بردارى که توسط متقاضى انجام گردیده است. 6) اعالم کتبى 
زمان تحویل دستگاه موضوع مناقصه.7) اعالم کتبى مدت زمان گارانتى حداقل 12 ماه پس از راه اندازى .8) معرفى نمایندگى رسمى و معتبر در سطح استان اصفهان 
مستقر و در حال فعالیت مى باشد.9) اعالم کتبى زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازى که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگى یا تولیدکننده ارائه 
خواهد شد.10) متقاضیانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید رضایت مندى مدیریت امور فنى دانشگاه را در زمینه دستگاه هاى فروخته 
شده و خدمات پس از فروش شرکت را ارائه نمایند.11) ارائه پیشنهاد فنى دقیق و کامل شرکت جهت بررسى وارزیابى در کمیته فنى و بازرگانى دانشگاه. 12) گواهى 

بازدید یکى از اعضاى هیأت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس https://www.setadiran.ir از روز 

چهارشنبه مورخ 1398/09/27 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/10/05 مى باشد.

سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان در راستاى بهبود و توسعه خدمات 
حمل ونقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده به 
مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى 
دعوت مى شود ازتاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز مورخه 98/10/17 جهت دریافت اسناد 
مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل 
نمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

دورنگار: 37431023- 031 
 www.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید، نصب و راه اندازى
 دو دستگاه آسانسور و دمونتاژ دستگاه هاى آسانسور موجود 

جهت بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر

آگهى مزایده نوبت اول
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