
شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان تأمین کننده 
بیش از 20 درصد از فرآورده هاى نفتى کشور نقش 
تعیین کننده اى در امنیت عرضه انرژى در حوزه نفت 
دارد. این شرکت از نظر دریافت نفت خام و میعانات 
گازى بعد از پاالیشــگاه آبادان در جایگاه دوم قرار 
دارد و از منظر تولید محصوالت نفت گاز، گاز مایع، 
نفت سفید،  کوره و بنزین در رتبه نخست تا پنجم 
در بین شرکت هاى پاالیشى کشــور قرار گرفته 
است. شــرکت پاالیش نفت اصفهان در راستاى 
اهداف خود هر ساله طرح هاى مختلفى را آن هم 
در چارچوب رعایت مسائل زیست محیطى اجرا و 
بهره بردارى کرده است که نه تنها موجب کاهش 
نیاز آن به نفت خام به عنوان مواد اولیه این شرکت 
مى شود بلکه افزایش تولید فرآورده هاى نفتى آن 
مطابق با استانداردهاى روز دنیا را به دنبال داشته 
اســت و تالش دارد با اجراى طرح هاى مختلف 
ترسیم شده، در چشم انداز 1400 به عنوان شرکت 
سرآمد تولیدکننده فرآورده هاى نفتى کشور تبدیل 

شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در رابطه 
با طرح هاى اجرا شده این شرکت به بهره بردارى 

اولیه واحد تقطیر و گاز مایع شماره 3 و چند طرح مهم 
زیست محیطى اشــاره کرد و گفت: ظرفیت کلى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به طور متوسط 375 
هزار بشکه در روز است که با راه اندازى واحد تقطیر 
و گاز مایع شماره 3، این ظرفیت در 3 واحد تقطیر، 
توزیع مى شود و در نتیجه موجب کاهش بار ترافیکى 

خوراك و تفکیک بهتر در آنها شده است.
مرتضى ابراهیمى افــزود: با این رونــد عالوه بر 
افزایش زمان عمر کارکرد تجهیزات، سبب کاهش 

هزینه هاى عملیاتى و تعمیراتى نیز مى شود.
وى با بیان اینکــه هدف از راه انــدازى این واحد، 
بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده 
و ظرفیت پاالیشى افزایش پیدا نخواهد کرد، گفت: 
با راه اندازى این واحد، ظرفیت کلى پاالیشــگاه از 
375 هزار بشکه به 360 هزار بشکه در روز کاهش 

مى یابد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره 
به اینکه با راه اندازى واحد تقطیر شماره 3 واحدهاى 
کاهش گرانروى موجود از مدار عملیاتى نفت خام 
خارج شده و در مدار عملیاتى اصلى قرار گرفت، افزود: 
این تغییرات موجب کاهش میزان تولید نفت کوره و 

به جاى آن، افزایش محصوالت باارزش مانند بنزین، 
نفت سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل شده است.

ابراهیمى ادامه داد: با وجود این، در صورت نیاز کشور 
به تولید بنزین بیشتر، مى توان از ظرفیت پاالیشى 
پاالیشگاه در دو واحد جانبى غلظت شکن استفاده 
کرد و خوراك شرکت را حدود 60 تا 70 هزار بشکه 

در روز افزایش داد.
وى همچنین با اشاره به پروژه هاى در دست اجراى 
این شرکت، پروژه احداث تصفیه گازوئیل، پروژه 
احداث یوتیلیتى و آفسایت طرح تصفیه گازوئیل، 
احداث تقطیر و گاز مایع 3، دیگ هاى جدید بخار 
و واحد آب DM، مدرنیزه کردن سیســتم برق 
پاالیشگاه، خطوط ارتباطى مخازن بنزین سازى 
را از جمله پروژه هاى در دست اجراى این شرکت 
برشمرد و افزود: احداث سکوهاى بارگیرى،  احداث 
پست 330/33 کیلوولت، احداث ایستگاه پمپاژ و 
سیستم تصفیه پساب شاهین شهر،  احداث یوتیلیتى 
پروژه هاى داخلى، بازسازى برج خنک کننده آب، 
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعى، احداث پروژه 
RHU و... از دیگر پروژه هاى فعال پاالیشــگاه 

اصفهان است.
   بهره بردارى اولیه واحد زیست محیطى 

جامدسازى گوگرد
واحد گرانول (جامدسازى) گوگرد تولیدى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در راســتاى حفظ و رعایت 
مســائل زیســت محیطى و با هدف جامدسازى، 
انبارش و بســته بندى گوگرد طبق استانداردهاى 
زیســت محیطى با ظرفیت 300 ُتــن در روز به 
بهره بردارى اولیه رسید. این واحد قابلیت افزایش 
جامدسازى، انبارش و بسته بندى گوگرد تولیدى 
را تا 600 تــن در روز دارد. مزیت هاى تغییر روند 
تولید گوگــرد، حذف ذرات گــرد و غبار که باعث 
آالیندگى هوا مى شود،  حفظ کیفیت محصول و 
افزایش ظرفیت تولید و سرعت کار از فواید احداث 

این واحد است.
   افتتاح پروژه ملى تصفیه پســاب و 
اســتفاده صنعتى از فاضالب شهرى با 

حضور استاندار اصفهان
نخستین پروژه ملى زیست محیط تصفیه استفاده 
صنعتى از فاضالب شــهرى در شرکت پاالیش 

نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب 
آشامیدنى با ظرفیت 750 مترمکعب در ساعت به 

بهره بردارى رسید.
در این پروژه براساس برنامه ریزى ها، انتقال و تصفیه 
پساب شاهین شهر با همکارى دو شرکت داخلى 
در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل 
تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه 
و ساخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام شده 
است، به طورى که 750 مترمکعب پساب شهرى در 
ساعت را تصفیه مى کند. این پروژه در مدت 24 ماه 
و با هزینه اى افزون بر 100 میلیارد تومان در محل 

شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته شده است.
   افتتاح سکوهاى بارگیرى فرآورده هاى 

نفتى سبک با حضور استاندار اصفهان
شــرکت پاالیش نفت اصفهان بــراى بارگیرى 
فرآورده هاى ویژه خود، 18 ســکوى بارگیرى با 
هدف بارگیرى محصوالتى همچون لوب کات، 
آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکیوم باتوم (ته مانده 
برج خأل) طراحى کرده و در مســاحت 1/5 هکتار 
با هزینــه اى افزون بر 60 میلیارد تومان ســاخته 
است. این ســکوها به صورت دو نازله در 9 ردیف 
در نظر گرفته شده اســت؛ به طورى که سکوى 
بارگیرى وظیفه ارائه فرآورده هاى نفتى ســبک 
(مانند حالل ها) و 6 ســکو نیز وظیفــه بارگیرى 
فرآورده هاى سنگین (مانند لوب کات، وکیوم باتوم 

و آیزوریسایکل) را بر عهده دارد.
   شرکت پاالیش نفت اصفهان خوش 

درخشید
در شانزدهمین همایش و دهمین جشنواره ملى نظام 
پیشنهادها که در تاالر امینى دانشگاه تهران برگزار 
شد، شرکت پاالیش نفت اصفهان در بخش هاى 
پیشنهاد برتر و «پیشــنهاددهنده برتر» موفق به 

کسب مقام نخست شد.
   شرکت پاالیش نفت اصفهان دومین 

شرکت پیشرو در کشور شد
براساس گزارش گروه کارشناسى رتبه بندى 100- 
IMI ســازمان مدیریت صنعتى،  در میان 500 
شرکت بزرگ کشور، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سال 98 با عنوان شرکت پیشرو از نظر شاخص 
فروش رتبه دوم کشورى و از نظر شاخص فروش 

در گروه فرآورده هاى نفتى رتبه اول را به دست آورد.
   بنزین تولیدى پاالیشــگاه اصفهان 

یورو 5 است
از اردیبهشت سال 1397، کیفیت بنزین تولیدى 
پاالیشگاه اصفهان که روزانه حدود 12 میلیون لیتر 
است به سطح استاندارد یورو 5 ارتقا یافت. همچنین 
از مجموع حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدى 
آن، حدود 2 میلیون لیتر گازوئیل با ســطح کیفى 
یورو 5 تولید مى شود که از اواخر سال 99 با راه اندازى 
واحدهاى تصفیه گازوئیل، تولید این فرآورده نفتى 
به طور کامل به سطح کیفى یورو ارتقا خواهد یافت.

   اجراى پروژه خط انتقال 230 کیلوولت 
و پست فشــار قوى 230/33 کیلوولت 
اختصاصى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق 
واحدهاى عملیاتى پاالیشگاه به صورت پیوسته و 
پایدار با قابلیت اطمینان باال و ایمن از شبکه برق 
سراسرى، اقدام به خرید MW 60 دیماند از شرکت 

برق منطقه اى اصفهان نموده است.
اجراى این طرح در قالب دو پروژه، خط انتقال 230 
کیلوولت هوایى دوجداره از نیروگاه شــهید محمد 

منتظرى به پاالیشــگاه اصفهان بــا طول تقریبى 
5/5 کیلومتر و پست فشار قوى 230/33 کیلوولت 
انجام شده اســت. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان مزایاى این طرح را برشمرد و گفت: تأمین 
کمبود برق موردنیاز واحدهاى عملیاتى پاالیشگاه، 
باال بردن قابلیت اطمینان، پایدارى و ایمنى شبکه 
برق پاالیشــگاه، کاهش آب مصرفى پاالیشگاه و 
صرفه جویى در مصرف انرژى از مزایاى این طرح به 
شمار مى رود. ابراهیمى هزینه اجراى خط انتقال را 60 
میلیارد ریال و هزینه اجراى پست را 200 میلیارد ریال 
و 2/6 میلیون یورو اعالم و تصریح کرد: تاکنون خط 
انتقال طرح 100 در صد و پست 99 درصد پیشرفت 
داشــته اســت. وى افزود: از 20 فروردین ماه سال 
جارى، خط انتقال و پست،  برق دار شده و از 18 اسفند 
با دو خط در حال بهره بردارى آزمایشى و رفع نواقص 
جزیى است. شایان ذکر اســت؛ پس از اتمام دوران 
بهره بردارى آزمایشــى (به مدت حداقل سه ماه) و 
کسب اطمینان از عدم هرگونه نقص جزیى این پروژه 
به صورت رسمى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
   افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت 

اصفهان

در مجمع عمومــى فوق العاده صاحبان ســهام 
شرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامى عام) که 
مهرماه سال 98 برگزار شــد، سرمایه پاالیشگاه 
اصفهان از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
اینکه در ســال 94، مبلغ 22000 میلیــارد ریال 
دارایى داشتیم، در حالى که این میزان هم اکنون 
به 67000 میلیارد ریال رسیده و اختالف آن 45000 
میلیارد ریال اســت، گفت: این مبلغ را در پروژه ها 
سرمایه گذارى کرده ایم و باعث شده سرمایه شرکت 

را افزایش دهیم.
   لجن هاى واحد بازیافت پاالیشــگاه 

اصفهان، سیمان مى شود
براى کاهش آالینده هاى محیط زیســت، طرح 
تحقیق و بررسى نحوه استفاده از لجن هاى واحد 
بازیافت پاالیشــگاه اصفهان در کارخانه سیمان 
اردســتان و اجراى طرح در مقیاس پایلوت تحت 
نظارت اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست، 
به مجریگرى دانشگاه پیام نور اصفهان و کارفرمایى 

شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرایى شد.

در راستاى تحقق اهداف پاالیشگاه اصفهان محقق خواهد شد

برترین شرکت هاى تولید کننده فرآورده هاى نفتى کشور در سال 1400
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جشن ســمنو پزان گرچه جشنى اســت که در آن زنان 
و دختران در پختن ســمنو براى نوروز گردهم مى آیند 
و در واقع بیشتر جشنى زنانه اســت اما مى توان در این 
روزهاى کرونایى به جاى خرید سمنو از بازار و تهیه آن 
در گردهمایى هاى زنانه، آن را در خانه براى سفره هفت 
سین تهیه کرد. گرچه ســخت نمود مى کند اما یا خرید 
سمنو براى نوروز را فراموش کنید یا خودتان دست به کار 

جشن سمنو در خانه شوید.
سمنوپزان در بسیارى از کشورهاى گستره فرهنگ ایران 
از جمله  تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، 
قرقیزستان، ایران و جمهورى آذربایجان مرسوم است. در 

بسیارى از شهرها و روستاهاى کوچک و بزرگ اصفهان 
پخت سمنو به صورت سنتى انجام مى شــود و نه تنها 
زنان بلکه مردان در پخت آن سهم زیادى دارند. جالب 
اینجاست که در جمهورى آذربایجان  به سمنو، اصفهان 

حلواسى مى گویند.
این جشــن خانگى که به طور معمول یک هفته پیش 
از نوروز برگزار مى شــود حاال مى تواند پیشنهاد خوبى 
براى روزهاى خانه نشــینى و در عین حال مهیا شدن 
براى نوروز باشــد. این خوراکى شــیرین حاصل پخت 
شیره جوانه هاى گندم و آرد است، کارى که فقط صبر و 

حوصله مى خواهد.

بهار از راه رسیده است. هر سال این روزها سیماى 
شهرها، خیابان ها و کوچه ها رنگ دیگرى بود حتى 
رنگ نگاه مردم فرق داشــت و هر کسى به نحوى 
پر از جنب و جوش و مشغول آماده کردن خود براى 
رفتن به اســتقبال بهار بود. شــب عید مهم ترین 
روزهاى درآمدى خیلى از کسب و کارها محسوب 
مى شــد اما امســال با وجود ویروس کرونا نه تنها 
بعضى از شغل ها رونقى ندارد بلکه در بعضى از شغل 
هاى شب عیدى نیز ردپایى از آن دیده نمى شود. هر 
ساله این روزها در قدم به قدم خیابان ها با انبوهى از 
ظرف هاى ماهى قرمز، سبدهاى رنگارنگ سبزه و 

گل هاى سنبل روبرو بودیم ولى امسال جاى آن ها 
خالى است. 

اما مردم با اســتفاده از زیبایى هاى طبیعت و بهار 
دلپذیر مى توانند با تزریق آرامــش به روح و جان 
خود،  اســترس و اضطراب این روزها را از دور کنند 
تا بتواننــد بهتر و بیشــتر با این بیمــارى بجنگند. 
همه شــهروندان ایرانى باید تمام تالش خود را به 
کار ببندند تا بــا انجام توصیه هاى بهداشــتى، در 
شکست کرونا نقشــى داشته باشــند تا آرامش به 
کشــور بازگردد. گذر از این بحران نیز نیاز به صبر،

 شکیبایى دارد.

اصفهان حلواسى؛ از اصفهان تا 
جمهورى آذربایجان

 سهم من در مهار کرونا
 سین هشتم نوروز 99

عید دیدنى را تعطیل کنیم
   برترین هــا | لطفا تا مى توانید آگاهى رسانى 
کنید تا مردم رعایت کنند. اگر هم کسى خواست 
عیددیدنــى بیاید، خجالت نکشــید و به این فکر 
کنید که جان شما و خانواده تان بیشتر ارزش دارد. 
خیلى راحت بگویید که بهتر است امسال همه براى 
حفظ سالمت خودمان توصیه ها را رعایت کنیم. یا 
مى توانید بگویید «تشریف بیارین از وقتى کرونا 
گرفتم کسى پیشــمون نیومده» مطمئن باشید 

خودشان منصرف مى شوند.

یعنى تا99 زنده مى مانیم؟!
   برترین هــا | ســال 98 براى بیشتر ما مثل 
یک فیلم تخیلى ترســناك بود. امیدواریم شانس 
بیاوریم و اتفاق دیگرى در این دو روز آخرى نیافتد 
تا به ســالمت از این ســال پرماجرا عبور کنیم و 
به 99 برسیم. شــاید کابوس 98 با تحویل 99 به 

پایان برسد!

به نفع کرونا کار نکنیم 
   باشگاه خبرنگاران جوان | کرونا شهر به 
شهر و حتى روستا به روستا پیش رفته و با گسترده 
شدن پهنه جغرافیایى کرونا در ایران، زمان ریشه 
کن شدن این ویروس طوالنى تر مى شود، طورى 
که بعضى از مســووالن مى گویند این وضعیت 
ممکن است تا خرداد هم ادامه داشته باشد. نسخه 
واحد براى شکســت کرونا در سراســر دنیا قطع 
کردن زنجیره انتقال این ویروس اســت و در این 
بین نوروز تهدیدى براى اتصال دوباره این زنجیره 
محسوب مى شود که باید مراقب بود تالش هاى 
صورت گرفته در راستاى کنترل بیمارى در کشور 

بى اثر نشود.

اگر آجیل شب عید خریده اید...
   ایسنا | اگر جزو افرادى هستید که آجیل شب 
عید خریدارى کرده و نگران شیوع ویروس کرونا 
از طریق آجیل هســتید، مى توانید براى رفع این 
نگرانى آن ها را در خانه حرارت دهید. گفته شــده 
پروسه حرارت دهى مجدد بر روى آجیل تاثیرى 
در کیفیت آجیل نخواهد گذاشــت ومردم با خیال 
راحت مى توانند این کار را انجام دهند. براى این کار 
مى توانید  با استفاده از مایکرویو یا روى گاز پروسه 

حرارت دهى را انجام دهید.

معتادها و سیگارى ها 
کرونا نمى گیرند؟!

   رکنــا |مستندات غیر رسمى پزشکى نشانگر 
این اســت افرادى که مصرف کننده دخانیات و 
مواد مخدر هستند آمار انگشت شمارى در ابتال به 
کروناویروس دارند. آیا کروناویروس به این افراد 
حمله نمى کند؟ کیانوش جهانپور، سخنگوى ستاد 
مقابله با کرونا مى گوید: اطالعات ما در این زمینه 
هنوز کامل نیست. در ســایر کشور ها نیز گزارش 
دقیق و جامعى درباره ایــن موضوع ندیده ایم. اما 
آن چیزى که از سایر ســندروم هاى تنفسى حاد 
و ویروسى مجارى تنفســى مى شناسیم، عمومًا 
وضعیت افراد مصرف کننده مواد مخدر براى مبتال 
شدن مستعد تر هســتند و در صورت ابتال مدت 

بیمارى نیز طوالنى تر مى شود.

مدرسه رفتن در روز  جمعه 
   ایسنا | وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
اکنون با اختیاراتى که ســتاد ملى مدیریت کرونا 
دارد، به ما اجازه داده که تقویم آموزشــى ســال 
تحصیلى 98- 99 متغیر باشد و بتوانیم متناسب با 
سناریوهاى مختلف زمان تحصیل را امتداد بدهیم 
گفت: هر زمانى مدارس دایر شــوند تا شش هفته 
به دوره آموزشى اضافه خواهد شد و حتى ممکن 
اســت پنجشــنبه و جمعه را به روزهاى آموزش 

اضافه کنیم. 

«تبلیغات فروشگاهى» متعادل 
مى شود

   باشگاه خبرنگاران جوان | این روزها در پى 
شیوع کرونا، به مردم بسیار توصیه مى شود که در خانه 
بمانند و با این کار زنجیــره انتقال این بیمارى را مختل 
کنند. در همین راستا برخى از مردم نسبت به پخش پیام 
هاى بازرگانى با محوریت خرید و رفتن به فروشگاه و ... از 
رسانه ملى انتقاد کردند که در این باره رئیس سازمان صدا 
و سیما دســتورى تازه را به مدیر کل بازرگانى خود داده 
مبنى بر این که پخش تبلیغات فروشگاهى در تلویزیون 

متعادل تر شود.

ساخت منازل ضد کرونا
   اعتماد آنالین | یک مهندس عمران اعالم کرد 
بعد از جهانى شدن شــیوع ویروس کرونا تقاضا براى 
خانه هاى مدرن و ایزوله نیز به شدت افزایش یافته است. 
به اعتقاد الکس ویزسکى، تاکنون تمامى توجه خریداران 
به نوع معمارى خانه ها بود اما از این پس مشــتریان به 
دنبال منزلى جدا با ایزوالسیون کامل هستند. درخواست 
براى احداث این نوع منازل به ویژه در ایتالیا بسیار افزایش 

پیدا کرده است.

ملکه به شهرستان پناه برد!
   ایرنا | ملکه الیزابت انگلیس از ترس ابتال به کرونا 
از کاخ سلطنتى مرکز لندن به اقامتگاه شهرستان خود 
موسوم به قلعه ویندزر پناه برد. الیزابت پنجشنبه گذشته 
(22 اسفند) براى حفظ جان خود از کاخ باکینگهام فرارى 
داده شده است.  یک سخنگوى ملکه انگلیس این مساله 
را تکذیب کرده و مى گوید که سفر او ارتباطى به ترس 
از کرونا ندارد. ملکه انگلیس 93 و همسرش فیلیپ 98 

سال سن دارند. 

سال نو با سیل شروع مى شود؟
   ایرنــا | مدیرکل پیش بینى و هشــدار ســازمان 
هواشناسى کشور در پاسخ به این سوال که آیا در اوایل 
سال 99 امکان تکرار بارش هاى فروردین 98 وجود دارد 
یا نه پاسخ مى دهد: در مورد پیش بینى وضعیت دو تا سه 
هفته آینده فقط مى توان بــه صورت کلى صحبت کرد 
که آیا ما با روزهاى پربارشــى مواجه خواهیم بود یا نه. 
پیش بینى و انتظار ما این اســت که هفته دوم فروردین 
بارش ها بیش از هفته اول باشد ولى این که حجم بارش ها 
چقدر است و آیا مى تواند منجر به وقوع سیل شود سه تا 

چهار روز قبل از حادثه قابل پیش بینى است.

صبح جمعه با کرونا 
   ایرنــا | «صبح عید با شما» از امروز 28 اسفند تا 15 
فروردین به طور زنده از ساعت 9:30 صبح تا 12 ظهر از 
رادیو ایران پخش مى شود. موضوع «کرونا» هم در شکل 
گیرى و پرداخت ویژه برنامه هاى امسال «صبح عید با 
شما» بى تاثیر نیست. در این برنامه سعى شده از بخش 
هایى استفاده شود که کمتر  به جنبه هاى انتقادى مى 

پردازد و بیشتر جنبه تفریحى و سرگرمى دارد.

حداقل حقوق سال آینده
   ایسنا | یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
99 از اصالحات این کمیسیون در الیحه بودجه براى رفع 
ایراد شوراى نگهبان خبر داد و اظهار کرد: تمام افرادى که 
زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق مى گیرند، افزایش 

15 درصدى در حقوق هایشان اعمال خواهد شد. 

ویروس اصلى!
   ایلنا | فردین فرمند، نماینــده مجلس گفت: باید 
کارى براى کروناى اقتصادى کشــور کرد که ویروس 
اصلى آن ترامپ است، چرا که او کوتاه نخواهد آمد و ما نیز 
به واسطه ارزش هاى انقالبى کوتاه نخواهیم آمد اما باید 

براى این موضع چاره اى اندیشیده شود.

خبرخوان

تلویزیــون روزهاى پرماجرایى را پشــت ســر مى گذارد. 
برنامه هاى زنده تبدیل به چالشى بزرگ شده اند و اتفاقاتى که 
در تعدادى از شبکه ها افتاده، تبدیل به مباحث داغ کاربران در 
فضاى مجازى شده است. اگر از اظهارنظر جواد خیابانى که 
به سعید حدادیان گفت:"خلط گلویت را هم دوست داریم" 
بگذریم، دوشنبه شب در دو برنامه زنده شاهد اتفاقات خاصى 
بودیم. بدون تردید مهم ترین و کم سابقه ترین این اتفاقات به 
حرف هاى جنجالى امیرحسین رستمى در شبکه یک مربوط 
مى شــود که منجر به قطع پخش زنده و پایان حضور او در 
برنامه شد! رستمى چند ســوال از جمله اینها را مطرح کرد: 
"چرا قم رو قرنطینه نکردید؟ چرا وقتى کرونا اومده بود ایران 
تکذیبش کردید؟ چرا پروازها به ووهان متوقف نشد؟ چرا تو 

این موقعیت دستتونو از رو فیلترینگ تلگرام برنمیدارید؟"
 برنامه زنده را به خاطر این حرف هاى  امیرحسین رستمى قطع 
کردند و  به نوعى این بازیگــر را از برنامه اخراج و بعد برنامه 
را ادامه دادند. على ضیا مجرى برنامه گفت:"به دلیل اینکه 
صحبت هاى امیرحسین رستمى مغایر با فضاى ما بود ازش 

خواستیم در زمان دیگرى میهمان ما باشد."
ماجراى دیگر در شبکه سه شکل گرفت. سروش رفیعى که 
میهمان برنامه فوتبال برتر بود، در بخشى از صحبت هایش 
گفت:"یادى کنیم از استاد. خیلى دلمون تنگ شده واست 

عادل خان فردوسى پور. آقا یا آقایانى که مسئول بودید، بد تا 
کردید. جاى عادل در فوتبال ما خالیه..." 

حاال که یکســال از حذف عادل و برنامه نود گذشــته، این 
صحبت ها آن هم در همان شبکه سه مى تواند معناى خاص 
و قابل تاملى هم داشته باشد. در چنین شرایطى بعید نیست 
که اشتغال زایى به سبک سازمان صداوسیما به وجود بیاید 
و تعداد سانسورچى ها چند برابر شــود. شاید الگوى پخش 
زنده فوتبال ها براى دیگر برنامه ها هم اجرایى شود؛ پخش 
با حدود یک دقیقه تاخیر تا سانســورچى زمان کافى براى 
سانسور صحبت ها و مجرى زمان کافى براى اخراج میهمان 

را داشته باشند!

طبع طنز پــرداز ایرانى براى هــر موقعیتى طنز و جوك 
مى سازد. حاال هم درباره کرونا این اتفاق افتاه است.  در 
یکى از این طنزها به اتفاقات و حوادثى که تا حاال بر سر ما 

آمده این جور اشاره شده است: 
   بالیــاى طبیعى طى یک جلســه اى کرونا را دعوت 
کردند. در پایان این جلسه قرار شد، زلزله مردم را بیرون 
بِکشد، کرونا آنها را بگیرد، ســیل آنها را ببرد و سرانجام 

ملخ ها آنها را بخورد.
و این هم چند نمونــه دیگر از لطایــف کرونایى در این 

شب عیدى:
   اگه بر اثر کرونا از دنیا رفتم. روى سنگ قبرم بنویسید: 
«بر اثر درگیرى با پلنگ دار فانى را وداع گفت». ننویسید: 

«بر اثر ویروس کرونا بادى وزید و گلى پر پر شد».
   اینقدر از کرونا نترسید، به جنبه هاى مثبتش هم نگاه 
کنید. خرید عید نداریم چون جایى نمى ریم. میوه و آجیل 
الزم نیست بخریم چون عید دیدنى در کار نیست. آلودگى 
هوا کم مى شــه چون هیچکس از خونه خارج نمى شه. 
تصادفات کم مى شه چون هیچکس مسافرت نمیره. پس 

کرونا اونقدرا هم بد نیست.

   اى کسانى که با خیال راحت ماسک فیلتر دار استفاده 
مى کنید، بدانید و آگاه باشید کرونا در ایران مجهز به فیلتر 

شکن است.
بابام مى گه دو تا پیشــنهاد برات دارم: یا تو خونه تکونى 
کمک مى کنى، یا زنگ مى زنم وزارت بهداشت یه مورد 

مشکوك به کرونا را اطالع میدم. 
   توى فضاى مجازى همه جا مرگ و میره، همه جا را 
هم قرنظینه کردند و شهرها تخلیه شده اما توى فضاى 

حقیقى ملت دارن میرند شمال جوج بزنند با نوشابه.
   قبًال همه مى خواســتند تا عید خوش اندام شوند اما 
االن وضعیت جورى شــده که همه فقط مى خواهند تا 

عید زنده بمانند.
   از وقتى با ماسک و دستکش مى روم بیرون، هى دلم 
مى خواهد هر کسى را مى بینم بگویم ما همه  تالش مان 

ار کردیم! متاسفم.
و این هم آخرین لطیفه ما براى شــما که احتماًال تا حاال 

لبحند هر چند تلخى بر لبانتان نشسته است:
   آخرین پیام وزارت بهداشــت به مــردم: همدیگر را 

حالل کنید.

این روزها در پى شــیوع ویروس کرونا بسیارى از ما در 
قرنطینه خانگى هستیم و جز براى موارد ضرورى از خانه 
خارج نمى شویم. این قرنطینه و خانه نشینى را مى توان 
نوعى مسئولیت پذیرى دانست. ما خودمان را نه فقط در 
برابر خودمان، که در برابر اطرافیان و همه مردم مسئول 
مى دانیم و نمى خواهیم بى مباالتى ما، جان دیگران را به 
خطر اندازد. اما این روزها را مى توان حتى مفیدتر از گذشته 
سپرى کرد. سرگرمى ها و فعالیت هایى هستند که براى 

این مدت مى توانند بهترین اتفاق باشند. 
در چین پس از شــیوع ویروس کرونــا، یک زوج 
ورزشکار اقدام به انتشــار ویدئوى بازى پینگ پنگ 
در خانه شان کردند. این ویدئو در شبکه هاى مجازى 
در مدت چهار روز توسط 60 میلیون نفر مورد توجه 

قرار گرفت. 
این زمان فرصت خوبى است تا استعدادهاى خود را کشف 
کنید و تجربه  هاى جدیدى به دســت آورید. اما چه باید 
کرد؟ خب شاید همه ما اولین کارهایى که انجام مى دهیم، 
مطالعه و دیدن فیلم و گوش دادن به موزیک و کارهایى از 
این دست باشد، که البته خیلى هم خوب است. اما این ها 
مواردى هستند که مى دانیم. قصد داریم موارد دیگرى را 

هم به شما معرفى کنیم. 
1- سراغ چیزهاى جدید بروید.

شاید فعالیت هایى باشند که به ذهنتان نرسیده و یا با آن 
ها آشنایى ندارید. بنابراین بیشــتر جستجو کنید و کمى 
ماجراجو و کنجکاو باشید. حتما ایده هاى جدید خواهید 

یافت.
2- از شر وسایل اضافى خالص شوید.

این مدت، زمان خوبى بــراى جمع و جور کردن و خلوت 
کردن خانه است. وسایل اضافى را بیرون بریزید و براى 
همیشه از دستشان راحت شوید. اکنون همان زمان موعود 

است براى مرتب کردن و نظم دادن به وسایلتان. 
3-آشپزى کنید.

آشــپزى از جمله فعالیت هاى خوشــایندى است که بر 
روحیه شما تاثیر مثبت مى گذارد. سرگرم شدن با خوراکى 

ها و ادویه هاى رنگارنگ، موجب مى شود براى مدتى از 
استرس ها و نگرانى هایتان فاصله بگیرید و با انواع طعم 

ها و مزه ها مشغول شوید.
4-ورزش کنید.

تحرك داشتن حتى در داخل خانه هم مى تواند تاثیرات 
مثبت فراوانى بر روى جسم و روان شما داشته باشد. مى 
توانید از اپلیکیشن ها و ویدئوهایى که براى این موضوع 

در دسترس هستند استفاده کنید. 
5- بازى کنید.

بازى کردن همیشــه راهى بوده براى فرار از استرس. به 
ویژه اگر بازى جمعى باشد تاثیر مثبت بیشترى بر آرامش 
شما خواهد داشت. ســعى کنید با اعضاى خانواده خود 
بازى کنید. به این ترتیب روحیــه جمعى تان هم بهبود 

خواهد یافت.

چگونه از دوران قرنطینه خانگى لذت ببریم؟

چالشى به نام پخش زنده و عبور از خطوط قرمز

در تلویزیون دقیقاً چه خبر است؟! آیا کرونا درحال تغییر در سبک زندگى ماست؟ دکتر یعقوب 
موسوى، جامعه شناس و استاد دانشــگاه اعتقاد دارد تا چند 
ماه آینده شاهد ظهور رفتا رهاى اجتماعى جدیدى در جامعه 
خواهیم بود. او معتقد است کرونا پاره اى از مسائل حاد اجتماعى 
ما را به حاشیه برده و برخى تنش ها را نیز کنترل کرده است. 
اما باید بررسى شود که آیا این آرامش مثبت و پایدار است؟  این 
جامعه شناس در پاسخ به این سئوال مى گوید: به اعتقاد من 
که هست. مى توان گفت اگر ما در یک شرایط آرامش سیاسى 
باشیم، مسائل دیگر بهتر حل مى شود و عقالنیت بر احساسات 
غلبه مى کند. کرونا موجب شــد که یــک مدیریت عقالنى 

عمومى و البته ناخواسته در کشور اعمال شود. خیلى ها حاال 
مراقب کالم شان هستند و کمتر حرف نابجایى مى شنویم. 
همین طور کرونا موجب شد فاصله اجتماعى آدم ها کم شود 
و حتى جریان هاى سیاســى و اجتماعى هم یک نوع آتش 
بس اعالم کنند و مرگ یکدیگر را نخواهند. شــعار مرگ بر 
یکدیگر دادن امروز به حاشیه رفته و یک نوع آرامش معنوى به 
معناى کامل ایجاد شده است. به عقیده دکتر موسوى، جامعه 
ما استراحت ندارد و شــاید بتوان گفت کرونا یک استراحت 
اضطرارى را ایجاد کرده اســت. اســتراحتى که خود به خود 

مى تواند بخشى از اضطراب هاى معمول را کم کند.

کرونا، ایران را زیر و رو کرد!

شبنم مقدمى، بازیگر سینماى ایران عکسى از شکوفه هاى 
بهارى در دل طبیعت در صفحه اینســتاگرامى خود منتشر 

کرد و نوشت: 
«فکر مى کنم چه خوب که بهار، معطل هیچ چیز نمى ماند. چه 
خوب که شکوفه ها را مى شکوفاند توى دل و جان درخت ها 
و توى دل و جان ما... چه خوب که نســیم را وامى دارد بوزد 
میان دشت و باغ و میان این همه دلتنگىِ ما. چه خوب که بهار 
معطلِ مرگ و مرض و این همه یأس و دلشوره نمى ماند... 

مى آید و شوخ و شنگ، تا هر وقت که الزم بداند مى ماند، بى 
اعتنا به این همه سردى وجود بى جان و خسته  ما... که هر 
کار مى کنیم زمستان رخت برنمى بندد از آن... چه خوب که 
بهار محل مان نمى گذارد... و مى آید. بهار منتظر را بگذاریم 
به باور خودش بیاید بنشیند به جان  مان، بلکه تلخى  سالى 
که از آغازش مصیبت باراند براى مان، کمى زدوده شــود از 
کام مان... چاره مان نیست جز باور بهار... جز امید به فردا... 

فرداى بهارى روشن.»

شبنم مقدمى از بهار گفت

لطیفه هاى کرونایى
معموال اگر خواننده اى چند سال متوالى به این حرفه بپردازد 
حتما در آثارش کارى درباره بهار یــا عید نوروز خوانده. این 
موضوع شامل همه خواننده هایى که مى شناسیم مى شود. 
البته درصد زیادى از این آثار براى همان مدت محدود هیت 
مى شوند و سال بعد کارى دیگر جایش را مى گیرد. اما قطعاتى 
با محوریت نوروز هم هســتند که از همه بیشتر دوستشان 
داریم و هیچوقت از یادمان نمى رود و هر سال سراغشان را 
مى گیریم تا دوباره خاطراتمان از بهار را با آن ها زنده کنیم. 

یکى از این قطعات، «عیدانه» علیرضا عصار است.
اولین اثر رسمى عصار و شروع فعالیت جدى او در موسیقى با 
کار «عیدانه» بود. اثرى قابل توجه که هنگام شنیده شدنش 

بیننده را از پاى تلویزیون بلند نمى کرد. با شعرى از موالنا که 
از عالقمدى هاى ویژه عصار بــود و تنظیم فوق العاده فواد 
حجازى. از آن دست قطعاتى که نمى توان گفت موفقیتش 
به خاطر عصار بود یا تنظیم خوب حجازى و یا شعر موالنا. 

معناى واقعى مثلث طالیى.
عصار با این اثر به مردم شناسانده شــد و جایگاه خوبى در 
موســیقى ایران پیدا کرد که تا امروز هم آن را حفظ کرده. 
صدایى که بر خالف خواننده هاى دیگــر آن زمان خالى از 
تحریر و پیچیدگى خاصى بود، اما قدرت و احساس را باهم 
به مخاطب القا مى کرد. در کنارش تنظیم پیچیده حجازى 
که نشان از تبحرش در هارمونى موسیقى مى داد و البته شعر 
موالنا که دیگر شکى در بى نظیر بودنش نیست. «عیدانه» 
را اگر همین روز ها گوش کنید خواهید دید که هنوز که هنوز 
است اعجاز مى کند. موســیقى که وابسته به زمان نیست و 
چون همه اســتاندارد ها در آن رعایت شده، نامیرا است و تا 
همیشه مى توان آن را با لذت شنید. عیدانه همچنان نزدیک 
بهار از رادیــو و تلویزیون پخش مى شــود و مى توان گفت 
از بهترین آثارى بوده که تا به حال به ســفارش صدا سیما 

تولید شده.

عیدانه علیرضا عصار را بشنوید تا حالتان خوب شود
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زمان افتتاح
 آزادراه اصفهانـ  شیراز 

خیـراهللا خادمـى، معـاون وزیـر راه و شهرسـازى در 
مراسـم افتتاح ادامـه آزادراه همت تا کرج کـه با حضور 
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسـازى برگزار شد گفت: 
کنارگذر شـرقى اصفهان به طول 63 کیلومتـر در بهار 
99 به بهره بردارى مى رسد و آزادراه اصفهانـ  شیراز به 
عنوان بلندترین آزادراه کشور که 225 کیلومتر طول دارد 

در بهار سال 1400 به بهره بردارى خواهد رسید.

تور مجازى «اصفهان گردى»
در روزهایـى که کرونا مسـافران نوروزى را خانه نشـین 
کـرده، معـاون گردشـگرى و سـرمایه گذارى اداره کل 
میـراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى اسـتان 
اصفهان از راه انـدازى تور مجازى بازدیـد از جاذبه هاى 
تاریخـى و گردشـگرى اسـتان اصفهـان خبـر داد. 
سـیدعلى صالح درخشـان گفت: این طـرح از امروز 28 
اسـفندماه امسـال اجرا مى شـود. بر اسـاس ایـن طرح 
گردشـگران مى توانند با مراجعه به پایـگاه الکترونیکى

 www.isfahancht.ir اطالعـات مورد نیاز خود 
درباره جاذبه هاى تاریخى و گردشگرى استان را در قالب 

فیلم، تصویر و مطالب نوشتارى دریافت کنند.

بازدید مدیر عامل شرکت از 
خط تولید

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان بـه همـراه جمعى از 
مدیران این شـرکت در کـوره بلند هاى شـماره 2 و 3 
حضـور یافتند و با تالشـگران ایـن بخش هـا دیدار و 
گفتگو کردند. منصور یزدى زاده در این بازدید از همت 
تالشگران شرکت که در شرایط سـخت کنونى تولید 
را حفظ کرده اند قدردانى و بر حفظ سالمت کارکنان و 
تامین تجهیزات بهداشتى مورد نیاز آنها تاکید کرد. این 
در حالى اسـت که با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، 
ضمن غربالگرى روزانه کارکنان، نسبت به ضدعفونى 
و گندزدایـى نقاط مختلف شـرکت به صـورت روزانه 

اقدام مى شود.

خبر

بخش ویژه "کرونا" به دومین دوره جایزه جمالزاده اضافه 
شد. این جایزه با هدف ایجاد انگیزه نوشتن و احساس امید 
به زندگى در این روزهاى فراموش نشدنى، از روایت هاى 
واقعى روزمــره، در تجربه رویارویى با ویــروس کرونا و 
حاشیه هاى پیرامون آن، بخش ویژه اى را به همین نام به 

جایزه افزوده است.
بخش ویژه "کرونا" در این جایزه ملى زیرمجموعه بخش 
زندگى نگاره و ناداستان ها تعریف شده وعالقه مندان به 
ناداستان نویسى مى توانند تجربیات خود را از روزهاى کرونا 
و مواجهه با آن در هر جاى جهان در این بخش ثبت کنند. 
نویسندگان مى توانند در بخش ویژه کرونا هم از تجربیات 

خود به عنوان پرســتار، پزشک، بیمار و شــهروند با این 
موضوع بنویسند وهم حسرت روزهاى کرونا و آنچه در این 
ایام به آن مى اندیشند را به نگارش دربیاورند. آثار متقاضى 
در این بخش شامل قوانین کلى جشنواره مى شوند و هر 

شرکت کننده مى تواند سه اثر به بخش کرونا ارسال کند.
گفتنى اســت،  دومیــن دوره جایزه جمالــزاده به همت 
سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
در حال برگزارى اســت و عموم عالقه مندان مى توانند 
براى دریافت فرم ثبت نام جایزه جمالــزاده و اطالعات 
Jamalzadehaward.ir بیشتر به پایگاه اینترنتى

 مراجعه کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه درباره این که این شــرکت 
با توجه بــه چالش برانگیز بودن تامین ســنگ آهن 
مورد نیاز خود در ســال 98،  چه اقداماتى براى سال 
99 انجام خواهــد داد گفت:  فوالد مبارکه و ســایر 
فوالدسازهاى کشور با توجه به ظرفیت خطوط تولید 
خود در پى دریافت سهمیه اى هستند که وزارت صمت 

براى آن ها از محل معادن اختصاص خواهد داد.
عظیمیان افزود: کار زیربنایى براى فوالد مبارکه این 
است که در مســیر معدن و توسعۀ اکتشافات معدنى 
گام بردارد و براى معادن جدیدى که در دســتور کار 
دارد، جاده هاى دسترســى و تأسیسات انتقال برق و 

آب ایجاد کند. این برنامه هــا و فعالیت ها درازمدت 
و زیربنایى هســتند و ممکن اســت دو تا سه سال 
زمان الزم داشته باشند، اما فوالد مبارکه را در تأمین 
سنگ آهن به امنیت خواهد رســاند. به هر تقدیر کار 
تولید و تأمین ورق موردنیاز صنایع کشور نباید بر زمین 
بماند. ازاین رو براى ســال 99 عمدة سنگ موردنیاز 
شرکت را از طریق سهمیه و خرید از معادن کوچک و 
ذخیره هاى موجود در گوشه و کنار کشور و از طریق 
معادن خصوصى و نیمه خصوصــى تأمین خواهیم 
کرد. در این زمینه شــاخص ترین و بارزترین مورد، 

پروژة سنگان است.

برنامه شرکت فوالد مبارکه براى 
تامین سنگ آهن در سال 99

جایزه جمالزاده هم 
کرونایى شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
مصرف "اوســلتامى ویر" (تامیفلو) براساس دستور 
معاونت درمان وزارت بهداشــت براى درمان کرونا 

مجاز نیست.
بهروز کلیدرى با بیان اینکه با توجه به شواهد اثبات 
شده براى تجویز داروى "اوسلتامى ویر" (تامیفلو) در 
درمان عفونت آنفلوآنزا مورد تأیید است، اظهار کرد: 
این امر به تماواحدهاى تابعه دانشگاه علوم پزشکى 

ابالغ شده است.
وى با تاکیــد بر اینکه مصرف " اوســلتامى ویر" بر 
اســاس راهنماى بالینى آنفلوآنزا صرفــًا در خدمات 
درمان بسترى و ســرپایى این بیمارى قابل تجویز 
است، تصریح کرد: با توجه به کاهش روند موارد ابتالء 
به آنفلوآنزا در حال حاضر براســاس دستور معاونت 
درمان وزارت بهداشت مصرف این دارو در سایر موارد 

از جمله کرونا آندیکاسیونى نداشته و مجاز نیست.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى اصفهان از آغاز طرح حفاظت شبانه از آثار 
تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى مجموعه میدان امام 
(ره) خبر داد. عبدالرضا عرب بافرانى امروز 26 اسفندماه 
با اعالم این مطلب گفت: با توجه به اینکه در آستانه نوروز 
99 قرار داریم، یگان حفاظت میراث فرهنگى اســتان 
با تدابیر اتخاذشــده تالش دارد تا محوطه هاى بیرونى 
بناهاى تاریخى میدان امــام (ره) اصفهان را هم تحت 

پوشش حفاظتى خود قرار دهد.
او افــزود: در این عملیات که به مناســبت نوروز انجام 
مى پذیرد، پرســنل این یگان با استقرار در بخش هاى 

مختلف میدان از ساعت 16 الى 6 بامداد به صورت ثابت 
و گشت زنى، آثار این مجموعه عظیم تاریخى را تحت 

پوشش حفاظتى خود قرار مى دهند.»
مجموعه تاریخى میدان امام (ره) اصفهان با مساحتى در 
حدود 85 هزار مترمربع دومین میدان بزرگ جهان ازنظر 
وسعت شناخته شده است. این میدان عظیم تاریخى جزو 
اولین مجموعه هاى تاریخى ایران بود که در سال 1358 

خورشیدى در فهرست میراث جهانى به ثبت رسید.
چندى پیش فیلمى از اصابت توپ فوتبال به دیواره هاى 
مسجد شیخ لطف ا...منتشر و پس از آن انتقادهاى زیادى 

از چگونگى نگهدارى بناهاى تاریخى مطرح شد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: یک 
بانوى 34 ســاله باردار بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان 
باخت. آرش نجیمى افزود: این زن در ماه ســوم باردارى 
قرار داشت و  13 اسفند امسال به دلیل ابتال به کرونا در 
یکى از بیمارستان هاى کالنشهر اصفهان بسترى شد. 
وى با بیان اینکه این زن باردار یک فرزند دیگر هم داشت، 
خاطرنشان کرد: او 26 اسفند در یکى از بیمارستان هاى 
تامین اجتماعى اصفهان جان باخت. نجیمى با اشاره به 

اینکه  9 کودك زیر پنج سال در استان اصفهان  به بیمارى 
کرونا مبتال شــده اند، اظهار داشت: سرعت رشد ابتال به 
کرونا در اصفهان با تهران برابرى مى کند و این استان در 
وضعیت هشدار جدى قرار دارد. سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان  گفت: پنجشنبه و جمعه هفته گذشته از 
شلوغ ترین روزهاى حضور مردم در کنار پل هاى خواجو 
و سى و ســه پل اصفهان بود و به نظر مى آید هنوز مردم 

شیوع بیمارى کرونا را جدى نگرفته اند.

استفاده از "تامیفلو" براى درمان کرونا مجاز نیست

آغاز حفاظت شبانه از بناهاى تاریخى
 میدان امام (ره)

کرونا جان زن باردار اصفهانى را گرفت

هرساله گل کاران و گل فروشــان براى کسب درآمد 
ســاالنه و فروش زحمات کشــت گل هاى شب عید، 
ماه ها انتظار فرارسیدن نوروز را مى کشیدند اما امسال با 
شیوع ویروس کرونا در کشور این صنف با نبود تقاضا 
از سوى شهروندان، متحمل ضرر و زیان شده و حتى 
برخى گل فروشان مغازه هاى خود را تعطیل کرده اند و 
دیگر حال و هواى شب عید در شهر به چشم نمى خورد.

نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان در اینباره به 
«ایرنا» گفت: به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور 
به ویژه اصفهان، تولیدات شــب عید آماده است اما در 

گلخانه ها مانده و تقاضا نیســت بنابراین گل کاران و 
گل فروشان عید امسال متحمل ضرر شدند.

محسن جانى پور با اشاره به اینکه بسیارى از تولیدات 
گل و گیاه آماده عرضه به بازار اســت افزود: گلکاران 
هرسال چشم امیدشــان به فروش شب عید بوده ولى 
امســال تمام زحمات 9 ماه اخیر این قشر در کاشت و 
تولید انواع  گل به ویژه گل شــب بو به هدر رفته است. 
وى بیان کرد: در مقابل گل فروشان نیز با وجود رعایت 
کامل موارد بهداشتى و پیشــگیرى از کرونا اما امسال 
بخش زیادى از مشتریان خود را از دست داده اند و برخى 

از گل فروشان نیز مغازه خود را تعطیل کرده اند.
نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان با بیان اینکه 
گل فروشى یک شغل انتظارى است ادامه داد: متاسفانه 
گل و گیاه از جمله اجناســى نیســت کــه ماندگارى 
چندماهه داشته باشد و گل کاران و گل فروشان بتوانند 
پس از رفع دوره شیوع کرونا اجناس خود را به فروش 
برسانند. وى اظهارداشت: عالوه بر این موارد، پرداخت 
حقوق کارگران گل کارى ها و کارکنان فروشــگاه ها، 
مالیات و بیمه و ... نیز معضلى براى فعاالن این صنف 

شده است.

کسادى بازار گل فروشان اصفهان در آستانه عید نوروز

کرونا مشتریان گل را هم 
فرارى داد

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان حجم مواد 
ضدعفونى مورد اســتفاده را روزانه صد هزار لیتر عنوان 
کرد و گفت: از این میــزان حدود 60 هــزار لیتر براى 
ضدعفونى معابر و اماکن عمومى، حــدود 20 هزار لیتر 
براى ضدعفونى کردن ناوگان حمــل و نقل عمومى و 
حدود 20 هزار لیتر در اختیار گروه هاى مردمى، بسیج و 

غیره قرار مى گیرد.
حسین امیرى با اشاره به اینکه اقدامات شهردارى اصفهان 
براى ضدعفونى شهر براى مقابله با ویروس کرونا هرشب 

انجام مى شود، اظهار کرد: در این اقدام همه معابر شهرى 
مناطق 15گانه شهر اصفهان ضدعفونى شده و مى شود.

وى با اشــاره به اینکــه 25 اکیــپ ضدعفونى عملیات 
گندزدایى را با ماشین هاى مه پاش انجام مى دهند، گفت: 
همچنین 100 اکیپ پیاده خدمات شهرى کار شست و شو 

و ضدعفونى را انجام مى دهند.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان تصریح کرد: 
نیروهاى آتش نشانى هم هرشب با چهار اکیپ تخصصى 
11 نفره در چهار نقطه از شهر اصفهان عملیات ضدعفونى 

را انجام مى دهند. وى با بیان اینکه هر اکیپ آتش نشانى 
با دو دستگاه خودرو به ضدعفونى معابر شهر مى پردازد، 
اظهار کرد: در مجموع هشت دستگاه خودرو آتش نشانى 
هر شب مشــغول ضدعفونى حدود 30 کیلومتر از شهر 

اصفهان هستند.
وى اولویت ضدعفونى اماکن شهر اصفهان را بیمارستان 
ها، ایســتگاه هاى اتوبوس، ادارات پر تــردد، نزدیکى 
فروشــگاه هاى بزرگ، نیمکت ها و مبلمان شــهرى 

عنوان کرد.

ضدعفونى شهر اصفهان با روزانه 100 هزار لیتر محلول

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونــى مصرف آیــت الــه صدوقى 
اصفهان به شــماره ثبت 13520 و شناسه ملى 
10260345361 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1398/10/15 و نامه شــماره 
112701 مورخ 98/11/17 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمــد رضا منتظرى 
شــاتورى کد ملى 5659233104 به ســمت 
رئیس هیات مدیره و ســید محسن سجادى کد 
ملى 1281710008 به سمت نایب رئیس هئیت 
مدیره و مهدى سنایى کد ملى 1290521557 به 
سمت منشى هئیت مدیره- سعید اکبرى کد ملى 
4622021579 به سمت مدیر عامل -محمدرضا 
رنجبر کدملى 1285601051 بعنوان عضو اصلى 
هئیت مدیره براى مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه 
قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک سفته و 
برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره 
با امضاى مدیر عامل و احمدرضا منتظرى شاتورى 
(سمت رئیس هیات مدیره) و در غیاب احمدرضا 
منتظرى شاتورى (ســمت رئیس هیات مدیره) 
با امضاى محمد رضا رنجبر (ســمت عضو هیات 
مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادى 
با امضا آقاى سعید اکبرى (مدیر عامل) و مهر شرکت 
معتبر خواهــد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (808055)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى مصرف آیت الــه صدوقى 
اصفهان به شــماره ثبت 13520 و شناسه 
ملى 10260345361 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/15 و نامه شماره 112701 مورخ 
98/11/17 اداره تعاون اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و صورتهاى مالى 
منتهى بــه 97/12/29 به تصویب رســید. 
احمدرضا منتظرى کدملى -4622021579 
ســعید اکبرى کدملــى 1281710008 - 
سیدمحسن سجادى کدملى 1290521557 
-مهدى ســنائى کدملــى 1287716199 
-محمدرضا رنجبر کدملى 1285601051 
بعنــوان اعضــاى اصلى-محمدرضا رجبى 
طالخونچه کدملى 4171734851 -داراب 
جمشیدى کدملى 1286589241 - حسین 
کنعانى کدملــى 1286589241 به عنوان 
اعضاى على البدل هیــات مدیره براى مدت 
سه سال انتخاب شــدند. جواد عسگریان 
کدملى 1282301667 -على کمال کدملى 
1282301667 به عنوان بازرسان اصلى و 
على البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (808058)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سبز سرام اسپادانا درتاریخ 1398/12/27 به شماره ثبت 64300 به شناسه ملى 
14009056788 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کلیه لوازم بهداشتى ساختمانى و تاسیسات ساختمان اعم 
از گرمایش و سرمایش کاشى و سرامیک صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -ترخیص کاال از 
گمرکات کشورى -انعقاد قراردا با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى -اخذ وام و تســهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت-اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى 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 ارغوانیه ، کوچه شهیدان حجازى [ارغوان 27] ، 
بلوار ارغوانیه ، پالك 319.5- ، طبقه همکف کدپستى 8155134657 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 98535 مورخ 1398/12/19 
نزد بانک ملى ایران شعبه نورباران با کد 3023 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم گلنوش حامد نژاد به شماره ملى 1270052357و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى حسن حامد نژاد به شماره ملى 1281639321و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرنوش زاده حسینى به شماره ملى 1286782465و 
به سمت نایب 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 باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سروش 
سرجوئى به شماره ملى 1288258534 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى ابراهیم حسینى 
به شماره ملى 2659648980 به سمت بازرس على البدل 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 (808004)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین افزار شمس شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 6177 و شناسه ملى 
10260273027 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : به موجب سند صلح شماره 139658 مورخ 1398/08/23 دفترخانه 75 اصفهان 
علیرضا جاودان مبلغ 64800000 ریال (کلیه سهم الشرکه ) خود را به بهنام میرشمسى مصالحه 
نمود و زهره دهدشتى مبلغ 21600000 ریال (کلیه سهم الشــرکه ) خود را به بهنام میرشمسى 
مصالحه نمود و سوسن جاودان از مبلغ 32400000 ریال سهم الشرکه مبلغ 21600000 ریال 
خود را به بهنام میرشمسى و مبلغ 10800000 ریال دیگر سهم الشرکه خود را به حشمت السادات 
میرشمسى مصالحه نمود و الدن جاودان از مبلغ 32400000 ریال سهم الشرکه مبلغ 29700000 
ریال خود را به حشمت السادات میرشمسى و مبلغ 2700000 ریال دیگر سهم الشرکه خود را به 
بهناز میرشمسى مصالحه نمود و. شیوا جاودان از مبلغ 32400000 ریال (کلیه سهم الشرکه ) خود 
را به بهناز میرشمسى مصالحه نمود و مرجان جاودان از مبلغ 32400000 ریال سهم الشرکه مبلغ 
5400000 ریال خود را به بهناز میرشمسى و مبلغ 9000000 ریال دیگر سهم الشرکه خود را به 
عبدالرحیم خسروى سامانى و مبلغ 4500000 ریال به طاهره طباطبائى و مبلغ 4500000 ریال 
به رضا خسروى سامانى و مبلغ 4500000 ریال به پریچهر خسروى سامانى و مبلغ 4500000 
ریال به عباس خسروى ســامانى مصالحه نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچ حق و سمتى ندارند. 
. لیست صاحبان ســهام پس از نقل و انتقال:بهنام میرشمسى به کدملى 0058283374 دارنده 
مبلغ 540000000 ریال و حشمت السادات میرشمسى به کدملى 0040995038 دارنده مبلغ 
202500000 ریال و بهناز میرشمســى به کدملى 0054020476 دارنده مبلغ 202500000 
ریال و عبدالرحیم خسروى ســامانى به کدملى4620884790 دارنده مبلغ 45000000 ریال 
و طاهره طباطبائى به کدملــى 4622744708 دارنده مبلغ 22500000 ریال و رضا خســروى 
ســامانى به کدملى 0036996823 دارنده مبلغ22500000 ریال و پریچهر خسروى سامانى 
به کدملى 0052553231 دارنده مبلغ 22500000 ریال و عباس خســروى سامانى به کدملى 
0051261601 دارنده مبلغ 22500000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (808059)

آگهى تغییرات
شرکت ارمغان تجارت توانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 52410 و شناســه ملى 14004246069 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله زهران ، کوچه گلها [30] 
، خیابان آتشگاه ، پالك 616 ، طبقه سوم ، واحد شمالى 
کدپستى 8185748344 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (808051)
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گزارش رئیس هیئت دو و میدانی استان از یک سال افتخارآفرینى در میادین ورزشى

رنسانس در دو و میدانی اصفهان

دو و میدانی اســتان اصفهان در حال حاضر یک رنسانس را تجربه می کند و 
با دگرگونی ساختار در بسیاري از بخش هاي هیئت، با انجام اصالحات الزم 
گام هاي اساسی براي تجدید حیات هیئت دو و میدانی استان اصفهان برداشته 

شده و با برنامه هاي واقع گرایانه، کارهاي بزرگی در حال انجام است.
رئیس هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان که با نزدیک شدن به پایان سال 
جاري اولین سال تصدي خود را در رأس دو و میدانی استان اصفهان به پایان 
می برد با اشاره به انجام تغییرات بزرگ و رخدادهاي اساسی در مدت زمان 
کوتاه یک ساله حضور خود، این دوران را رنسانس دو و میدانی اصفهان خواند 
و گفت: از زمانی که مسئولیت هیئت دو و میدانی استان اصفهان را پذیرفته ام 
حدود یکسال می گذرد و خوشحالم که بگویم نمودار حیات هیئت دو و میدانی 
استان اصفهان رو به رشــد بوده و عالئم حیاتی هیئت افزایش چشمگیري 

داشته و می توان گفت امروز دو و میدانی اصفهان زنده و پویاست.
محمدرضا برکت بــا بیان اینکــه اگر هدف خدمت باشــد و اصــل هم بر 
شایسته ساالري، اتفاقات خوبی در دو و میدانی استان اصفهان رقم خواهد خورد، 
گفت: بر خود الزم می دانم ضمن تشکر از همه همکارانم که بدون هیچ چشم 
داشتی این اتفاقات خوب را رقم زدند گوشه اي از دستاوردهاي این دوره خدمت 
یکساله در هیئت دو میدانی استان اصفهان را به اطالع عالقه مندان و جامعه 
ورزش برسانم. ما از ابتداي سال طرح ساماندهی پیست دو و میدانی مجموعه 
ورزشی انقالب را در اولویت دستور کار خود قرار دادیم و هم از نظر فیزیکی و هم 
با کنترل ورود و خروج ها با مشخص کردن یک نفر به عنوان مسئول پیست و 
صدور کارت هاي عضویت براي ورزشکارانی که قصد استفاده از پیست و انجام 
تمرین را داشتند سر و شکل مناسب و قابل قبولی به پیست دادیم تا ورزشکاران 

و خانواده ها با آرامش بیشتري از فضاي پیست استفاده کنند.

   برقرارى نظم و عدالت در دو و میدانی استان
برکت از برگزاري مسابقات انتخابی استان اصفهان در رده هاي سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن براي انتخاب تیم هاي استان در طول سال 
گذشته خبر داد و گفت: ما براي انتخاب ورزشکاران منتخب تیم هاي استان 
مالك را حضور در مســابقه انتخابی قرار دادیم و صرفاً هر ورزشــکار براي 
عضویت در تیم استان باید در مسابقات انتخابی شرکت کند که این امر باعث 
شد نظم و عدالت الزم در دو و میدانی استان اصفهان برقرار شود و در این راستا 
در سالی که گذشت تعداد 17 مسابقه انتخابی در بخشهاي آقایان (9 مسابقه) 
و بانوان (8 مسابقه) در رده هاي سنی مختلف برگزار شد که در این مسابقات 
جمعاً 841 ورزشکار با هم به رقابت پرداختند و از بین آنها 99 نفر از برترینها در 
قالب 15 تیم (8 تیم در بخش دختران و 7 تیم در بخش پسران) تیم هاي رده 
هاي مختلف سنی استان اصفهان را تشکیل دادند و به مسابقات کشوري اعزام 

شدند و نتایج ارزنده و قابل توجهی نیز به دست آمد.

   کسب 24 مقام تیمى و انفرادى در یک سال
محمدرضا برکت از کسب 4 مقام تیمی و 21 مقام انفرادي توسط ورزشکاران 

استان اصفهان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور و دو صحرانوردي 
کشور در سال 98 خبر داد و گفت: تیم هاي دو و میدانی استان اصفهان موفق 
شدند در سال 98 در بخش بانوان یک مقام دومی تیمی و 2 مقام سوم تیمی 
و یک مدال طال، 6 مدال نقره و یک مدال برنز براي استان به ارمغان بیاورند 
و همچنین در بخش آقایان نیز پس از سال ها تیم دو و میدانی بزرگساالن 
استان اصفهان موفق شد بر روي سکو رفته و یک مقام سومی تیمی را کسب 
کند که این خود بازگشت دو و میدانی استان اصفهان به عرصه را نشان داد و 
فدراسیون و اهالی دو و میدانی کشور تحوالت را با وجود رقیبی به نام اصفهان 
لمس کردند و همچنین در بخش انفرادي آقایان نیز 2 مدال طال، 5 مدال نقره 

و 6 مدال برنز دستاورد پسران ورزشکار ما در سال 98 بود.

   قدرت نمایى تیم سپاهان در مسابقات کشورى
رئیس هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان حضور و تیمداري باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان در لیگ برتر دو و میدانی بزرگساالن کشــور را از اتفاقات 
بسیار خوب سال 98 براي رشته دو و میدانی دانست و گفت: با رایزنی هایی 
که با مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه داشتیم و موافقت 
ایشان و برنامه ریزي هاي مهندس تابش، مدیرعامل وقت باشگاه سپاهان 
این اتفاق خوب رقم خورد و باشگاه بزرگ و ساختارمند سپاهان براي اولین 
ســال به بهترین نحو، برنامه ریزي هاي الزم را براي تشکیل تیم و جذب 
ورزشکاران مطرح استان و کشور انجام داد و تیم هاي دو و میدانی سپاهان 
در دو بخش آقایان و بانوان با قدرت در لیگ برتر کشــور حاضر شدند که با 
زحمات ورزشکاران و کادر فنی مجرب هر دو تیم، شاهد کسب عنوان نایب 
قهرمانی تیم دو و میدانی فوالد مبارکه سپاهان در بخش آقایان و مقام سوم 
تیم دو و میدانی فوالد مبارکه سپاهان در بخش بانوان لیگ برتر و همچنین 
کسب عنوان سومی هر دو تیم آقایان و بانوان سپاهان در مسابقات بین المللی 
داخل سالن گرامیداشــت دهه مبارك فجر بودیم که اینجا جا دارد باز هم از 
حمایت هاي مهندس عظیمیان، مهندس تابش، مجموعه فوالد مبارکه و 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تقدیر و تشــکر کنم و امیدوارم سال جدید نیز 
سالی پرافتخار براي تیم دو و میدانی سپاهان باشد و قهرمانی هر دو بخش 

بانوان و آقایان را به دست آوریم.

   تعامل با هیئت هاى شهرستان ها 
محمدرضا برکــت از تعامل و نظــارت بر نحوه فعالیت هــاي هیئت هاي 
شهرســتان اســتان اصفهان خبر داد و گفت: با برقراري ارتبــاط با ادارات 
ورزش و جوانان شهرســتان و برگزاري جلســات هم اندیشــی با رؤساي 
هیئت هــاي دو و میدانی شهرســتان هاي اســتان اصفهان و تشــریح 
اهداف راهبردي هیئت اســتان و ایجاد انگیزه براي ایــن عزیزان، افزایش 
سرمایه هاي انسانی و کشف استعدادهاي برتر نهفته در شهرستانها را در دستور 
کار قرار دادیم و به لطف الهی امروز تعداد قابل توجهی از شهرستان هاي ما 
فعال می باشند که بسته به میزان فعالیت، بودجه هایی نیز به حساب آنها واریز 

شده است که نتایج آن را در سال هاي آتی خواهیم دید.

   همه تالش ها براى افتخار آفرینى
برکت، ارتقاي سطح دانش مربیان، داوران و ورزشــکاران استان با برگزاري 
دوره هاي آموزشی را از دیگر برنامه هاي اولویت دار هیئت دو و میدانی استان 
اصفهان خواند و گفت: در سال 98 و به ویژه در 6 ماهه دوم سال که تمرکز کادر 
اجرایی هیئت بر آموزش بود ما موفق شدیم 5 دوره آموزشی برگزار کنیم که 
4 دوره مربوط به آموزش مربیگري و یک دوره آموزش داوري بود و امیدوارم 
تأثیر الزم را بر دانش شرکت کنندگان در این دوره هاي آموزشی گذاشته باشد 
و از دیگر فعالیت هاي هیئت استان می توانم به برگزاري مسابقه دو استقامت 
در حاشیه زاینده رود با عنوان جشنواره زنده رود و اهداي جوایز نقدي ارزشمند 
به نفرات برتر، برگزاري مسابقات جام موالي عرشــیان و بانوي قدسیان در 
ماه مبارك رمضان براي اولین بار در رشــته دو و میدانی، تأمین البسه کامل 
و تجهیزات تیم هاي اعزامی استان به مسابقات کشوري، برگزاري اردوهاي 
آمادگی بلندمدت براي ورزشکاران براي اعزام به مسابقات کشوري، حمایت از 
فرزانه فصیحی سریعترین بانوي دونده ایران و بهبود رکورد ماده 60 متر داخل 
سالن ایران (3 مرتبه متوالی در یک ماه) و کسب سهمیه حضور در رقابت هاي 
آسیایی و اهداي پاداش نقدي 20 میلیون تومانی از طرف هیئت دو و میدانی 
استان اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان استان به این بانوي دونده اصفهانی 
و ثبت کلیه آمار و اطالعات مربوط به مسابقات و اعزام ها در سامانه سیما اشاره 
کنم که همه این فعالیت ها و به ویژه ثبت فعالیت هاي انجام شده در سامانه 
سیما باعث شد هیئت دو و میدانی استان اصفهان در مقایسه با دیگر هیئت هاي 
ورزشی استان در صدر جدول گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
در سال 98 نسبت به سال 97 قرار گرفته و با 1531 درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل صدرنشین این جدول باشد.

   تحویل گرفتن سالن دو و میدانی خوراسگان
محمدرضا برکت از اقدام هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان براي تحویل 
گرفتن ســالن دو و میدانی مجموعه ورزشــی آزادي خوراسگان خبر داد و 
گفت: درخواست مکتوب تحویل ســالن تخصصی دو و میدانی خوراسگان 
به اداره کل تحویل شد و با برگزاي جلسه در محل سالن این اتفاق خوب رخ 
داد و مراحل ابتدایی و قانونی تحویل سالن دو و میدانی که نیاز ورزشکاران 
حرفه اي استان می باشد اکنون در دست اقدام است و جا دارد به همه نقش 
آفرینان مثبت اندیش این دســتاوردها را تبریک و خــدا قوت عرض کنم و 
امیدوارم با همــت واالي همه کادر اجرایی هیئت، مربیان، پیشکســوتان، 
ورزشــکاران، قهرمانان و داوران عزیز در افق پیش رو دشت هاي سرسبز 
موفقیت براي دو و میدانی اســتان اصفهان هموار باشــد و ســال نو، سال 
موفقیت، رشد و بالندگی دو و میدانی استان اصفهان باشد و همینجا سال نو 
و آمدن بهار را به همه اصفهانی هاي عزیز، ورزش دوستان و به ویژه جامعه 

دو و میدانی تبریک میگویم.

دو و میدانى اســتان اصفهان با حضور مهندس برکت در 
یکسال گذشته متحول شده است و در این تغییرات سهم 
بانوان نیز در عین عدالت و هم راســتا با ورزشکاران آقا 
محفوظ بوده و این باعث دلگرمى و ایجاد یک موج مثبت 
رضایتمندى در بانوان دونده و ایجاد انگیزه براى آنان شده 

است.
نایب رئیس هیأت دو و میدانى استان اصفهان سال 98 را 
سالى روشن و پر امید براى دو و میدانى اصفهان دانست 
و گفت: با حضور مهندس برکت هیأت دو و میدانى استان 
اصفهان متحول شده است و این تغییرات کامال محسوس 
و تاثیرگذار بوده اســت و عالوه بر برقرارى نظم در امور 

هیأت و ساماندهى پیست دو و میدانى مجموعه ورزشى 
انقالب اصفهان که باعث ایجاد حس خوب رضایتمندى 
براى همه ورزشکاران به ویژه بانوان شده است در همه 
رویدادها و دوره هاى آموزشى و امکانات و بسترهاى ایجاد 

شده هیچ تبعیضى بین آقایان و بانوان نبوده است.
فاطمــه بهرامــى مدیریــت علمــى و عادالنــه را از 
شاخصه هاى مدیریت محمدرضا برکت دانست و گفت: 
رئیس هیأت دو و میدانى استان اصفهان که از مدیران موفق 
و خوشنام مدیریت شهرى است از زمان حضور در صدر 
دو و میدانى استان اصفهان با استفاده از تخصص، تجارب، 
اعتبار و ارتباطات خود در حوزه مدیریت، هیأت دو و میدانى 

استان اصفهان را که پیش از این شکل و ساختار مناسبى 
نداشت ساختارمند کرده و با ایجاد وفاق و همدلى در بین 
عالقه مندان واقعى این رشــته موفق به هم افزایى شده 
است که امروز شاهد قرار گرفتن هیأت دو و میدانى استان 
اصفهان در صدر جدول هیأت هاى ورزشى اداره کل ورزش 

و جوانان استان اصفهان هستیم.
بهرامى از ریل گذارى هاى مهندسى شده براى رسیدن 
به اهداف هیأت دو و میدانى اســتان اصفهان توســط 
محمدرضا برکت، رئیس هیأت دو و میدانى استان اصفهان 
خبر داد و گفت: هیات دوومیدانى اصفهان در ســال هاى 
قبل در موضوعاتى همچون برگزارى دوره هاى آموزشى 

مربیگــرى و داورى، فراهم کــردن امکانات و همچنین 
برگزارى مســابقات انتخابى تیم هاى اســتان و اعزام 
ورزشکاران به مسابقات مختلف عملکرد ضعیفى داشته 
اســت، اما امروز با حضور مهندس برکت شاهد تشکیل 
تیم بانوان دو و میدانى فوالد مبارکه سپاهان و شرکت در 
لیگ برتر دو و میدانى کشور و قرار گرفتن بر روى سکو، 
برگزارى مســابقات انتخابى و اعزام هاى منظم در دو و 
میدانى و ... استان هســتیم که این امر باعث رشد این 
رشته و ثبت رکوردهاى بهترى در آینده و کسب عناوین 
قهرمانى توسط استان اصفهان در رده هاى سنى مختلف 

در کشور خواهد شد.

نایب رئیس هیأت دو و میدانى 
استان اصفهان:

عدالت در 
دو و میدانى
 باعث دلگرمى
 شده است
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شهردار زرین شــهر گفت: انتظار مى رود صنایع بزرگ 
شهرستان لنجان ظرفیت اجتماعى خود را بیش از پیش 
فعال ساخته و در راستاى تأمین منابع مالى، تجهیزات و 
وسایل الزم براى مقابله با کرونا به کمک مدیران شهرى 

آمده و با قدرت وارد میدان شوند.
میثم محمدى مداخله زمــان را یکى از عناصر کلیدى و 
مؤثر در افزایش کیفیت تاب آورى شهرى دانست و اظهار 
کرد: امروز شیوع کرونا ویروس در کشور سبب شده است 
اهمیت اصول پدافند غیرعامل، تاب آورى شهرى، اجراى 
طرح هاى توسعه شهرى و... در مدیریت شهرى بیش از 

پیش براى همگان نمایان شود.
      اهتمام به توسعه ظرفیت هاى احتمالى

وى افزود: برخى از بندهاى «قانون شهردارى ها» نگاه 
ویژه اى به نقش شهردارى ها هنگام شیوع امراض مسرى 
دارند از این رو تاب آورى آینده نگرانه موضوعى است که 
همواره باید مورد توجه مدیریت شهرى قرار داشته باشد و 
برهمین اساس باید به توسعه ظرفیت هاى احتمالى مورد 
نیاز براى مدیریت بالیا و بحــران هاى مختلف در آینده 

اهتمامى ویژه داشت.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: در شهرهایى که به مسئله 
تاب آورى نگاهى کالن وجود داشته باشد تلفات انسانى 
و خسارات اقتصادى بر شــهر کاهش یافته و حفاظت و 
حمایت هاى الزم از استمرار معیشت، زندگى و سالمت 

شهروندان به خوبى صورت خواهد گرفت.
     امروز باید وضعیت تاب آورى شــهرى را 

رقم زد
وى با اشاره به ضرورت عزم همگانى براى مبارزه با کرونا، 

ادامه داد: امروز باید با تقویت ارتباط بین دســتگاه ها و 
نهادهاى مختلف ارتقاى وضعیت تاب آورى شــهرى را 
رقم زد و در پرتو مدیریت مؤثر و کارآمد به گونه اى عمل 
کرد که اثرات احتمالى بحرانى چون شیوع ویروس کرونا 

به میزان قابل توجهى کاهش یابد.
محمدى اضافــه کرد: امروز به واســطه نــوع فعالیت 
شهردارى ها، مدیران شــهرى خود را موظف مى دانند 
با آمادگى کامل بــه رویارویى با شــیوع ویروس کرونا 

بپردازند چراکه مهمترین دارایى هر شهر شهروندان آن 
هستند بنابراین، باید با چشمان باز واقع بینانه مشکالت را 
همانگونه که هستند ببینیم و اقدامات الزم را براى عبور از 

این بحران به مرحله اجرا برسانیم.

وى خواستار توانمندســازى بازیگران عرصه مدیریت 
بحران در شهرهاى 9 گانه شهرستان لنجان شد و عنوان 
کرد: دسترسى به منابع مالى و اعتبارى در شرایط فعلى با 
هدف دوام و اســتمرار ارائه خدمات عمومى و اداره امور 
بحران از اهمیت ویژه اى برخوردار است، از این رو انتظار 
مى رود صنایع بزرگ شهرســتان با احساس مسئولیت 
مضاعف به کمک مدیران شهرى آمده تا اقدامات الزم در 

راستاى افزایش ایمنى شهروندان انجام شود.
     نقش پررنگ صنایــع بزرگ در تاب آورى 

شهرى 
شهردار زرین شهر مشارکت، تعلق اجتماعى و حس تعلق 
مکانى را از جمله مؤلفه هــاى کلیدى در حوزه تاب آورى 
دانست و خاطرنشــان کرد: امروزه نقش پر رنگ صنایع 
بزرگ در تاب آورى شــهرى در مواقع بحرانى برکسى 
پوشیده نیست و خوشبختانه بارها شاهد بوده ایم که صنایع 
بزرگ فعال در شهرستان لنجان همچون کارخانه ذوب 
آهن و فوالد سبا در راستاى تبیین مسئولیت هاى اجتماعى 
خود همواره با هم افزایى و تعامل سازنده با منطقه فعالیت 
هاى مشارکتى مختلفى را در دستور کار خود قرار داده اند.

وى با بیان اینکه امــروز کلیه نهادها و ســازمان هاى 
شهرستان لنجان با بهره گیرى از توان و ظرفیت حداکثرى 
خود براى مقابله با  شیوع کرونا بسیج شده اند، متذکر شد: 
با توجه به اینکه افزایش طول زمان همه گیرى ویروس 
کرونا تهدیدى بزرگ براى سالمت اجتماعى شهروندان 
به شــمار مى آید و قطعًا منجر به وارد شدن آسیب هاى 
اقتصادى به کسب و کار همه فعاالن اقتصادى، صنایع 
بزرگ و کوچک و کسبه خواهد شــد، از این رو مدیران 

شهرى جهت حفظ سالمت شهروندان نیازمند هم افزایى 
و حمایت همه جانبه صنایع هســتند تا شهرهاى 9 گانه 
شهرســتان لنجان به مکانى امن تر براى زندگى مردم 

مبدل شوند.
     مکاتبه با مدیران عامل ذوب آهن و فوالد 

سبا
محمدى یادآور شد: انتظار مى رود صنایع بزرگ شهرستان 
لنجان ظرفیت اجتماعى خود را بیش از پیش فعال ساخته 
و در راســتاى تأمین منابع مالى، تجهیزات و وســایل 
الزم براى مقابله با کرونا وارد میدان شــوند تا با اقدامات 
پیشگیرانه و لجستیک براى مقابله با این ویروس منحوس 
و ترمیم  خســارت هاى احتمالى آمادگى الزم را داشته 
باشــیم از این رو مکاتبات الزم با مدیران عامل شرکت 

سهامى ذوب آهن و فوالد سبا انجام شد.
وى بیان کرد: امیدواریم شرکت ســهامى ذوب آهن و 
فوالد سبا در جهت مقابله با شیوع کووید 19 حمایت فورى 
و ویژه اى را به این مهم اختصاص دهند تا از بحران پیش 
رو با کمترین خسارت و سرعت هرچه بیشتر به سالمت 
عبور کنیم و شاهد افزایش رضایتمندى مردم از دستگاه 

ها و صنایع بزرگ شهرستان باشیم.
     به مردم گزارش مى دهیم

شهردار زرین شهردر پایان پاسخگویى مدیران شهرى 
به شــهروندان را از مهمترین اصول حقوق شهروندى 
دانست و خاطرنشان کرد: قطعًا بعد از پایان بحران پیش 
رو گزارشــى از تالش هاى صادقانه و مجدانه و اقدامات 
صورت گرفته از سوى دســتگاه ها و صنایع در راستاى 

شکست ویروس کرونا، به مردم ارائه خواهد شد.

بنابر اعالم اداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان که به تأیید دفتر امور 
شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان نیز رسیده است، شهردارى زرین شهر 
به امتیاز 99 موفق به کسب رتبه برتر در بین شهردارى هاى استان اصفهان در 

عملکرد نهایى اعتبارات تملک، بدهى و مطالبات در سال 1397 شد.
علیرضا سودایى، معاون توسعه مدیریت و منابع شهردارى زرین شهر اظهار 
کرد: ارائه صورت حساب عملکرد ساالنه توسط نهادهاى عمومى غیر دولتى 
اتفاقى است که هر ســال و با توجه به اجراى اصل قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ایران و با عنایت به ماده 103 قانون محاسبات کشور اتفاق مى افتد.

     سامانه اى با هدف احصا و گزارش اطالعات بدهى ها
وى با بیان اینکه یکى از معضالتى که طى سالیان اخیر گریبان گیر شهردارى 

ها بوده موضوع بدهى ها و مطالبات آنان بوده است، افزود: سامانه مدیریت 
اطالعات بدهى ها و مطالبات دولت با هدف احصا و گزارش اطالعات بدهى 
ها و مطالبات دستگاه هاى اجرایى و شرکت هاى دولتى سراسر کشور و در 
راستاى انجام تکالیف قانونى مندرج در بند «الف» ماده «یک» قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظم مالى کشور و ماده 3 آیین نامه اجرایى 

آن ایجاد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع شهردارى زرین شهر تصریح کرد: ثبت اطالعات 
در این سامانه سبب شد تا تصویر شفافى از میزان بدهى ها و مطالبات دولتى 
ایجاد شود که براســاس آن امکان تصمیم گیرى و برنامه ریزى نیز به وجود 

مى آید.

     ثبت اطالعات در سامانه «سماد»
وى ادامه داد: منابع شهردارى ها از محل منابع بودجه اى و وظایف حاکمیتى 
تفویض شده تأمین مى شود که متعلق به عموم اســت از این رو شهردارى 
ها مشمول پاســخگویى و گزارشــگرى مالى بخش عمومى هستند و باید 

گزارش هاى الزم درخصوص نحوه تأمین و مصرف منابع خود را ارائه کنند.
سودایى اضافه کرد: البته وظیفه تهیه گزارش بدهى ها و مطالبات طبق قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور به وزارت امور اقتصادى 
و دارایى به عنوان متولى امور مالى کشور محول شده است، از این رو شهردارى 
زرین شهر در دوره پنجم مدیریت شهرى تالش کرد براساس بخشنامه هاى 

ابالغ شده اطالعات خود را در سامانه «سماد» به ثبت برساند.
     پایان عصر استعالمات

وى با بیان اینکه شهردارى زرین شهر پیگیرى هاى مستمرى را براى دریافت 
کامل اطالعات و ارائه به موقع گزارش ها انجام داده است تا چالش هاى پیش 
روى مدیریت شهرى را در این حوزه مرتفع سازد، عنوان کرد: با ثبت بدهى و 
مطالبات نهادى چون شهردارى در این سامانه، این ظرفیت به وجود خواهد آمد 
که بر مبناى اوراق تسویه خزانه و بر اساس اطالعات موجود در سامانه سماد، 
فرایند تسویه و تهاترها سریع تر انجام شود و استعالمات کاغذى نیز از میان 

برداشته خواهد شد.
ســودایى بیان کرد: نباید فراموش کرد ثبت اطالعات در سامانه «سماد» به 
منزله تأیید دستگاه اجرایى تلقى مى شود و بر آن مبنا اوراق تسویه خزانه صادر 
مى شود؛ برهمین اساس به سمت برگزارى دوره هاى آموزشى و کارگاه هاى 
تخصصى براى پرسنل شهردارى زرین شهر و همچنین ایجاد تغییرات و ارتقاى 
سیستم حسابدارى و گزارشگرى حرکت کردیم تا این مهم با دقت و حساسیت 

الزم به سرانجام برسد.
وى با اشاره به تالش هاى بى وقفه شهردار زرین شهر در مسیر مسائل اقتصاد 
شــهرى و همچنین مباحث فرهنگى و اجتماعى همگام بــا بیانیه گام دوم 
انقالب، خاطرنشان کرد: با انجام حسابرسى مؤسسات و نهادهاى عمومى غیر 
دولتى، شهردارى هاى استان اصفهان نیز مورد ارزیابى قرار گرفتند و براساس 
گزارشات ارائه شده شهردارى زرین شهر موفق شد رتبه نخست را در رتبه بندى 
شهردارى ها براساس عملکرد نهایى اعتبارات تملک و بدهى و مطالبات در 

سال97 به خود اختصاص دهد.
معاون توســعه مدیریت و منابع شهردارى زرین شــهر در پایان از مدیران و 
کارکنان ادارات درآمد و مالى و ذیحسابى شــهردارى که با عملکرد مؤثر و 
پیگیرى هاى مستمر شهردارى زرین شهر را مفتخر به کسب رتبه برتر نموده 

اند تشکر و قدردانى کرد.

شهردار زرین شهر مطرح کرد

بسیج دستگاه ها و نهادهاى اجرایى لنجان براى شکست کووید19
انتظار مى رود صنایع بزرگ شهرستان لنجان ظرفیت اجتماعى خود را در میدان مقابله با کرونا بیش از پیش فعال سازند

شهردارى زرین شهر، شهردارى برتر استان در 
عملکرد نهایى اعتبارات تملک، بدهى و مطالبات 

در سال 1397
شهردار زرین شهر گفت: اصناف در صحنه هاى مختلف یارى رسان مردم و نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ایران بودند از این رو در راستاى حمایت از مشاغل، اصناف و کسبه بازار الیحه بخشودگى 

دو ماهه عوارض کسب و پیشه در سال 1399 به شوراى اسالمى زرین شهر تقدیم شد.
میثم محمدى با بیان اینکه امروز شهردارى هاى شهرهاى ایران همچون دوران دفاع مقدس به 
میدان آمده اند تا به وظیفه خدمات رسانى شایسته به مردم عمل کنند، اظهار کرد: شیوع ویروس 
کرونا روح و جسم شهروندان را نشانه رفت از این رو طى روزهاى گذشته تدابیر الزم در خصوص 
گندزدایى و ضدعفونى اماکن پرتردد زرین شهر اتخاذ شد و برنامه ریزى هاى الزم درخصوص 
پاکسازى اماکن عمومى، فروشگاه هاى پرتردد، ایستگاه هاى اتوبوس، محل هاى اسکان کارگرى، 
سرویس هاى عمومى، مبلمان شهرى و... به صورت روزانه تا عبور از این وضعیت اتخاذ شده است. 
وى افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانى شهروندان از ابتال به این بیمارى، مجموعه 
مدیریت شــهرى در همه حوزه ها به ویژه حوزه هاى خدماتى اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار 
خود قرار داده و کلیه پرسنل خدمات شهرى در آماده باش کامل به سر مى برند تا خدشه اى در روند 

خدمت رسانى به شهروندان ایجاد نشود.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: مواد ضدعفونى کننده اى که براى گندزدایى شهر مورد استفاده 
قرار مى گیرد هیچ خطرى براى شهروندان به همراه نخواهد داشت چراکه عناصر تشکیل دهنده 
مواد ضدعفونى کننده که تیم اجرایى شهردارى زرین شــهر از آن استفاده مى کند، طبق دستور 

مرکز بهداشت تهیه شده است.
وى عنوان کرد: شهردارى زرین شهر براســاس برنامه ریزى هاى انجام شده به منظور مقابله و 
مهار ویروس کرونا عملیات گســترده ضدعفونى کردن معابر و مکان هاى پرتردد شهرى را به 
صورت شبانه روزى انجام مى دهد اما نیاز است شهروندان از ترددهاى غیرضرورى در سطح معابر 
و محالت در این ایام خوددارى کنند تا با سرعت هرچه بیشتر از این بحران به سالمت عبور کنیم.
محمدى با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا عالوه بر تبعات منفى اجتماعى و بهداشتى، باعث رکود 
قابل توجه در کسب و کار اصناف مختلف شده است، اظهار کرد: طى روزهاى اخیر شاهد هستیم 
که سایه ترس از ابتال به ویروس کرونا موجب کاهش مراجعه مردم به بازار و در نتیجه رکود سنگین 

کسب و کار اصناف شده و این موضوع موجب نگرانى جامعه اصناف شده است.
وى با تأکید بر حمایت از اصناف و بازاریان در شرایط حاکم بر بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
خاطرنشان کرد: اصناف در صحنه هاى مختلف همواره یارى رسان مردم و نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ایران بودند و امروز بازاریان زرین شهر نیز همچون سایر شهرهاى کشور با رکود در خرید 

و فروش مواجه شده اند از این رو باید در حد توان از این قشر حمایت کرد.
شهردارزرین شهر یادآور شد: در راستاى حمایت از مشاغل، اصناف، کسبه و بازاریان زرین شهر 
الیحه بخشودگى دو ماهه عوارض کسب و پیشه در سال 1399 به شوراى اسالمى شهر تقدیم 

شد تا در نزدیکى سال جدید شور، نشاط و تازگى به کسبه و بازاریان این شهر تزریق شود.
وى تصریح کرد: با توجه به شــرایط پیش آمده و به منظور کمک به کسبه و اصناف، انتظار مى 
رود صاحبان امالك نیز در خصوص اخذ کرایه از مســتأجران نگاهى متفاوت داشته باشند تا به 
واسطه زیان کسادى بازار این روزها گره اى از مشــکالت این قشر تأثیرگذار به دلیل رکود بازار 

گشوده شود.

هدیه نوروزى شهردارى زرین شهر به اصناف 

بخشودگى 2 ماهه عوارض 
کسب و پیشه سال 99 در پى 
شیوع کرونا در زرین شهر
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آگهى تغییرات
 شرکت بازرگانى فوالد تجارت مهام سهامى خاص به 
شماره ثبت 61894 و شناسه ملى 14008133223 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/07/20 سیدامیرمســعود پزشــک زاده به 
کدملى 1292693088 و علــى مهاجرى به کدملى 
1292999225 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(806308)

آگهى تغییرات
شــرکت نوآوران ســالمت وانیا ســپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 4259 و 
شناســه ملى 14007009827 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :سیدجالل حسینى به شماره ملى 
1140744569 وکدپستى 8585165139 
-سیدعلیرضا حسینى دینانى به شماره ملى 
1130027503 وکدپستى 8585165139 
-سید منصور حســینى دینانى به شماره ملى 
1142070980 وکدپستى 8585165139 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. محسن خوش 
رو فاروجــى به کد ملــى 1289145571 و 
کد پســتى 8585165139 و حمید صمدى 
دینانى کد ملى 3500830031 و کد پستى 
8585165139 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 شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (806280)

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران سالمت وانیا سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 4259 و شناسه ملى 
14007009827 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :ســیدجالل حســینى به 
شــماره ملى 1140744569 وکدپســتى 
8585165139 بسمت رئیس هیأت مدیره 
-سیدعلیرضا حسینى دینانى به شماره ملى 
1130027503 وکدپستى 8585165139 
بسمت نایب رئیس هیأت مدیره -سید منصور 
حسینى دینانى به شماره ملى 1142070980 
وکدپستى 8585165139 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 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (806282)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى فوالد تجارت مهام 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61894 
و شناســه ملــى 14008133223 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/07/25 بنا بــه اختیار 
حاصلــه تفویض مجمــع عمومى فوق 
العاده مورخ 1398/7/25 ســرمایه از 
طریــق واریز نقــدى و صدور ســهام 
جدید از مبلــغ 100000000 به مبلغ 
5000000000 افزایش یافت که تماما 
طى گواهى98/6/171 مورخ98/7/25 
بانک ملت شــعبه خیابان مشــتاق اول 
پرداخت گردید و ماده 4 اساســنامه به 
شرح زیر اصالح گردید : سرمایه شرکت 
مبلغ 5000000000 ریال منقســم به 
سهم 5000 ســهم 1000000 ریالى 
با نام عادى که تماماً پرداخت شــده مى 
باشد افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(806310)

آگهى تغییرات
شــرکت کاوش ســنگ جهــان نما ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 63400 و شناســه ملى 
14008725592 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله مهران ، 
کوچه بهار ، کوچه بهار 4 ، پــالك 10 ، طبقه دوم 
کدپســتى 8158955454 تغییــر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. 
ماده 45 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 
45 اساسنامه- مدیرعامل : هیأت مدیره باید اقًال 
یکنفر شــخص حقیقى را از بین اعضاى خود یا از 
خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و 
اختیارات آنها را تعیین کند هیأت مدیره مى تواند 
تمامى یا قسمتى از اختیارات مشروحه درماده 41 
این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض 
نماید. در صورتى که مدیر عامل عضو هیأت مدیره 
باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در 
هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (806346)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع چینــى منصور ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 63115 و شناســه ملــى 
10102226285 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سعید 
شهاب دهکردى به کدملى 0036529011 بسمت 
رئیس هیــات مدیره ، على شــهاب دهکردى به 
کدملى 0016838068 بسمت نائب رئیس هیات 
مدیره ، محمدعماد شــهاب دهکردى به کدملى 
0440874920 بســمت عضو هیــات مدیره ، 
مسعود شهاب دهکردى به کدملى 0051025248 
بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاى هیات مدیره) 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور و بهادار و عقود اسالمى شرکت از 
قبیل چک سفته بروات و ضمانتنامه ها با دو امضاى 
متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود همچنین اوراق عادى 
و نامه هــا نیز با امضاى مدیرعامــل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - سیدامیر میراسماعیلى 
به کدملى 0453232590 بسمت بازرس اصلى 
و قدرت اله امیرسردارى به کدملى 048385042 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب گردیدند. - حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(806390)

آگهى تغییرات
شرکت تدبیر سازه بهشت کویر شــرکت با مسئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 5363 و شناســه ملى 
14003446864 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مسلم صداقتى نژاد بشماره ملى 6199651243 که 
با پرداخت مبلغ 336000000ریال به صندوق شرکت 
میزان سهم الشرکه خود را به میزان 340000000ریال 
افزایش داد و على خداداد به شماره ملى 1261998741 
که با پرداخت مبلــغ 336000000ریــال به صندوق 
شــرکت میزان ســهم الشــرکه خود را بــه میزان 
340000000ریال افزایش داد و و سیدمصطفى فالح 
به شــماره ملى 1263285406 که بــا پرداخت مبلغ 
336000000ریال به صندوق شــرکت میزان ســهم 
الشرکه خود را به میزان 340000000ریال افزایش داد 
. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 12000000ریال به 
مبلغ 1020000000افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد 
و بیست میلیون ریال مى باشد که تماما نقدى و در اختیار 
مدیرعامل قرار گرفت . نام شرکاء میزان سهم الشرکه : 
مسلم صداقتى نژاد بشماره ملى 6199651243 داراى 
340000000ریال سهم الشرکه و على خداداد کدملى 
شماره ملى 1261998741 داراى 340000000ریال 
ســهم الشــرکه و ســید مصطفى فالح شــماره ملى 
1263285406 داراى 340000000ریــال ســهم 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (806391)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مسکن فدك سپاهان به شماره ثبت 21196 و 
شناسه ملى 10260420501 به استناد صورتجلسه احکام و 
آراء قضایى دادگاهها یا مراجع ذیصالح مورخ 1398/08/13 
و نامه شماره 80887 مورخ 98/8/19 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رحمت اله کرباسیون کد ملى 
1285707788 - غالمرضا شمس کد ملى 1817883321 
- سید مهدى زهرایى کد ملى 1283779821 - حیدرعلى 
رهنما کد ملى 6359053365 - فرامرز کمالى دولت آبادى 
کد ملى 660949087 به سمت اعضاى هیئت مدیره براى 
مدت 5 ماه انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(806388)

آگهى تغییرات
شرکت روستائى بهنام شــرکت تعاونى به شماره ثبت 31 
و شناســه ملى 10260010442 به اســتناد نامه شماره 
205/3/184/741/1179 مورخ 1397/10/16 اداره تعاون 
روستائى شهرستان سمیرم و صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
ترازنامه و صورتهاى مالى ســال 1396 به تصویب مجمع 
عمومى رسید. - آخرین رقم سرمایه به مبلغ 999940000 
ریال به مجمع گزارش گردید. - مهدى شهبازى به شماره ملى 
1209206404 و تقى روانبد به شماره ملى 1209757321 
به سمت بازرسان شرکت براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (806389)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى اتحادیه شــرکتهاى تعاونى کشاورزى و مرغدارى اســتان اصفهان به شــماره ثبت 5456 و شناســه ملى 10260266006 به استناد نامه شماره 
205/3/184/779/11005 مورخ 1398/11/13 سازمان تعاون روستائى استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
فرهاد جعفریان با شماره ملى5110507627 به نمایندگى شرکت تعاونى مرغداران اصفهان به شناسه ملى 10861224575 به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین عابدى 
با شماره ملى 1249459834 به نمایندگى شرکت تعاونى مرغداران نائین به شناسه ملى 10260020126 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت زینلى با شماره 
ملى 1262863198 به نمایندگى شرکت تعاونى مرغداران کاشان به شناسه ملى 10260068383 به سمت منشى هیئت مدیره، شرکت تعاونى مرغداران اتحاد میثاق 
فالورجان به شناسه ملى 10260019149 به نمایندگى شاهپور امیرى با شماره ملى 1282282441 به عنوان عضو اصلى هیئت مدیره و شرکت تعاونى مرغداران نجف اباد 
به شناسه ملى 10861192224به نمایندگى مهدى کاظمى به کد ملى 1091450226به سمت عضواصلى هیئت مدیره و زهره حیدرى با شماره ملى 1292239646 به 
سمت مدیرعامل تا تاریخ 1399/12/29 انتخاب شدند. - کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى اتحادیه نماید و تمام یا قسمتى از حق اتحادیه را منتفى 
سازد، به استثناى مواردى که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جارى اتحادیه ترتیب خاصى داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق امضا دارد ولى اوراق عادى اتحادیه با امضاى مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت 
مدیره که با امضاى رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (806387)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى تدارکاتى جاده رانان کویر سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 31041 و شناسه ملى 10260516074 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/02/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على فتوحى به کدملى 1289084734 دارنده 600000ریال سهم الشرکه 
با پرداخت مبلغ 499400000ریال به صندوق شــرکت، سهم الشــرکه خود را به میزان 500000000ریال افزایش داد. ایرج فالح پور سیچانى به 
کدملى 1288698038 دارنده 600000ریال سهم الشــرکه با پرداخت مبلغ 499400000ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان 
500000000ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ 1200000ریال نقدى به 1000000000ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر 
اصالح شد: ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. 
لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: على فتوحى دارنده 500000000ریال سهم الشرکه وایرج فالح پور سیچانى 

دارنده 500000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (806838)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى تولید روستائى برگ سبز برسیان براآن شمالى به شــماره ثبت 43726 و شناسه ملى 10260615956 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1398/06/26 و نامه شماره 205/3/184/741/1224 - 1398/10/29 اداره تعاون روستایى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عباسعلى طبالى برسیانى بشماره ملى 1284200566، عباسعلى طبالى برسیانى بشماره ملى 1291844457 ، احمد جایان نیا بشماره ملى 
1291231013، عباس بایرامى برسانى بشماره ملى 1291864318 ، سید اکبر حسینى برسیانى بشماره ملى 1291844430 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره ، محمد زورمند کمندانى بشماره ملى 1287839444 ، صفرعلى غیاثى گیشى بشماره ملى 1291869921 بسمت اعضاى على البدل براى 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. حیدر طبالى برسیانى بشماره ملى 1291859977 و سید کمال سعیدى برسیانى بشماره ملى 1291844414 بسمت 
بازرسان شرکت براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. تراز مالى سال 1397 تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (806839)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى تولید روستائى برگ سبز برسیان براآن شمالى به شماره ثبت 43726 و شناسه ملى 10260615956 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/06/27 و نامه شماره 205/3/184/741/1225 - 1398/10/29 اداره تعاون روستایى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد 
جایان نیا بشماره ملى 1291231013 بسمت رئیس هیات مدیره ، عباسعلى طبالى برسیانى بشماره ملى 1284200566 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
و عباسعلى طبالى برسیانى بشماره ملى 1291844457 بسمت منشى هیات مدیره و غالمعلى آقاجانى مادرکانى بشماره ملى 5659814591 بسمت مدیر 
عامل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شرکت را منتفى 
سازد به استثنا مواردى که هیات مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضا رئیس هیات مدیره آقا 
ى احمد حاجیان نیا و مدیرعامل غالمعلى آقاجانى مادرکانى و توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود بر اساس تبصره ماده 43 اساسنامه در غیاب رئیس هیات 
مدیره وظایف بر عهده نایب رئیس هیات مدیره آقاى عباسعلى طبالى برسیانى فرزند غالمرضا خواهد بود (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق امضا دارند )

و اوراق عادى شرکت فقط با امضا مدیرعامل آقاى غالمعلى آقاجانى مادرکانى صادر خواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که با امضاى رئیس هیات مدیره 
آقاى احمد حاجیان نیا صورت خواهد گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (806840)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى زنبورداران خوانسار و حومه به شماره ثبت 24 و شناسه ملى 10860011206 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/20 و نامه 
شماره 205/3/184/779/560 مورخ 1398/8/18 اداره تعاون روستایى خوانسار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین رنجبر با شماره ملى 1220017000 
به سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 1399/07/20 انتخاب شد. کلیه چکها،قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى 
از حق شرکت را منتفى سازد، به استثناى مواردى که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضاء رئیس هیات مدیره ( اکبر نساجى کامرانى) و مدیرعامل ( حسین رنجبر) و مهر شرکت معتبر خواهد بود،اوراق عادى شرکت فقط با امضاى مدیرعامل 
صادر خواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که با امضاى رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خوانسار (806841)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مسکن کارکنان شعبات بانک ملى ایران در کاشان به شماره ثبت 1072 و شناسه ملى 10260165450 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1398/11/15 و نامه شماره 14503 مورخ 1398/12/3 اداره تعاون کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد حیدرى مقدم کدملى 
6199608089 و على اصغر حفیظیان کدملى1261702832و حسین دهقانى کدملى 6199587731 و حسین باقالکارکدملى 6199128427 و اصغر 
حقى کاشانى کدملى 1262276527به عنوان اعضاى اصلى وحسن احمدى کدملى 0579509494 و علیرضا سوزنیان کدملى 1261782801 و حسن 
موبدى کدملى1260419762 به عنوان اعضاى على البدل به مدت سه سال و حمید کدخدائى نوش آبادى کدملى6199907663 و على اکبر ملکوتى زاده 
کدملى 6199587898 به عنوان بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت تعیین شدند صورتهاى مالى منتهى به اسفند 97مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (806842)

تاسیس
شرکت تعاونى دهیارى هاى بخش مهاباد اردستان درتاریخ 1398/12/08 به شماره ثبت 966 به شناسه ملى 14009022153 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت: - سرمایه گذارى و مشارکت درانجام فعالیتهاى اقتصادى ، بازرگانى ، خدماتى. - مشارکت و همکارى 
دراجراى پروژه ها وطرح هاى عمرانى، بهداشتى، آموزشى. - همکارى واجراى طرح ها وپروژه ها درجهت حفظ و نگهدارى منابع طبیعى و حفظ و بهبود محیط زیست - طراحى 
و احداث و اداره واحدهاى تولید صنایع روستایى و صنایع دستى. - همکارى و مشارکت و سرمایه گذارى دراحداث نواحى قطب هاى صنعتى و کشاورزى - احداث و ساخت 
مجتمع هاى ورزشى، تفریحى، رفاهى. - احداث و ساخت و اداره مجتمع هاى ادارى، خدماتى مانند توزیع کاال، سوخت، خدمات بانکى، مخابراتى، بازار محلى . - تنظیف و 
نگهدارى و تسطیح معابر و انهار عمومى و مجارى آب و فاضالب و الیروبى قنوات و تأمین آب آشامیدنى و برق روستا . - مشارکت و سرمایه گذارى در احداث و ساخت و 
اداره امور مربوطه به مراقبت هاى بهداشتى، پزشکى و واکسیناسیون درجهت پیشگیرى از امراض و بیماریهاى واگیردار. - مشارکت و سرمایه گذارى در ساخت و بهینه 
سازى مسکن، معابر و جاده ها و همکارى با بنیاد مسکن انقالب اسالمى درجهت بهبود وضع اسکان اهالى . - سرمایه گذارى و قبول سرمایه هاى داخلى و خارجى و قبول هدایا 
وکمک هاى سازمانهاى خیریه نظیر سازمان بهزیستى وکمیته امداد امام خمینى (ره ) به منظور انجام فعالیتهاى اقتصادى در جهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت 
اهالى. - همکارى و سرمایه گذارى و ساخت و اداره پایانه هاى مسافربرى و حمل بار و محصوالت کشــاورزى و صنعتى. - سرمایه گذارى و احداث بازارها و نمایشگاهاى 
داخل و خارج از روستا به منظور نمایش، عرضه و فروش محصوالت تولیدى وکشاورزى و خدماتى اهالى درجهت قطع دست واسطه ها . - همکارى و سرمایه گذارى و اداره 
نانوایى ها و فروشگاه ها به منظور ارائه نان مرغوب و توزیع اجناس سهمیه بندى شده و کاالهاى ارزان قیمت . - سرمایه گذارى درجهت بهبود تولیدات کشاورزى و صنعتى 
ازطریق کالس هاى آموزشى و دستیابى به نهاده هاى کشاورزى و صنعتى ارزان و مرغوب و تولیدات با کیفیت. - ساخت و اداره میادین خرید و فروش دام و طیور و محصوالت 
کشاورزى. - تشکیل تعاونى هاى مسکن، مصرف و اعتبار درجهت بهبود وضعیت اقتصادى و افزایش سطح درآمد و کمک در مواقع ضرورى به اهالى. - ساخت و اداره مجتمع 
دامپزشکى درجهت حفظ و نگهدارى دام و طیور اهالى . - همکارى و سرمایه گذارى و ساخت امور رفاهى و ضرورى مانند آب، برق، تلفن. - همکارى و احداث و اداره اماکن 
تفریحى، فرهنگى، دهکده توریستى به منظور جلب گردشگر و توریست و حفظ آثار باستانى. - سرمایه گذارى و احداث و اداره واحدهاى آموزشى عمومى – تخصصى به 
منظور ارتقاء سطح سواد و بینش و مهارت اهالى و آمادگى در سطوح باالتر نظیر دبستان، راهنمایى و دبیرستان، کالس هاى آموزش زبان و قرآن تقویت و آمادگى کنکور با 
استفاده از سرمایه و نیروى کار، مهارت و تخصص اعضا. تبصره1: درصورتى که براى انجام هر یک از فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذ ى صالح قانونى 
باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مهاباد ، شهر مهاباد، محله شهیدبهشتى 
، خیابان امام خمینى ، بن بست (خانه بهداشت) ، پالك 480 ، طبقه همکف کدپستى 8443163761 سرمایه شخصیت حقوقى: مبلغ 24000000 ریال نقدى است منقسم 
به 24 سهم 1000000 ریالى بانام که مبلغ 8000000 ریال آن طى گواهى بانک توسعه تعاون شعبه اردستان به شماره 1409/162 مورخ 1398/12/05 نقداً توسط اعضا 
پرداخت و مابقى در تعهد آنان مى باشد. اولین مدیران: دهیارى حیدرآباد به شناسه ملى 14003139158 به نمایندگى محمدعلى جمالى به شماره ملى 1189866935 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، دهیارى سرهنگچه به شناسه ملى 14004152842 به نمایندگى حمیدرضا دهقانى به شماره ملى 1189910055 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، دهیارى شیرازان به شناسه ملى 14007919546 به نمایندگى نیره درویشى شیرازانى به شاره ملى 1180063759 به سمت منشى هیئت مدیره، جواد خمسه 
مهابادى به شماره ملى 1180048301 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، دهیارى گونیان به شناسه ملى 14003138921 به نمایندگى حسین کوهى گونیانى به شماره 
ملى 1189965380 و دهیارى آستانه به شناسه ملى 14008347579 به نمایندگى مهدى باقرى به شماره ملى 1189887312 به سمت اعضاى على البدل هیئت مدیره 
براى مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانکى از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى محمدعلى جمالى 
(رئیس هیئت مدیره) به اتفاق آقاى جواد خمسه مهابادى (مدیرعامل) و در غیاب آقاى محمدعلى جمالى (رئیس هیئت مدیره) با امضاى حمیدرضا دهقانى و با مهر تعاونى 
داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى جواد خمسه مهابادى (مدیرعامل) و با مهر تعاونى معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دهیارى داوران به 
شناسه ملى 14007919527 به نمایندگى محمد جهان مهر به شماره ملى 1189892839 به سمت بازرس اصلى و دهیارى کچوسنگ به شناسه ملى 14007919550 
به نمایندگى حسن اکبرى پورهومسارى به شماره ملى 1189928418 به سمت بازرس على البدل شرکت براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. به موجب نامه شماره 
4737 مورخ 1398/11/27 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان اردستان ثبت و آگهى گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اردستان (808057)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مرغداران اتحاد ماکیان داران وزوان به شماره ثبت 253 و شناسه ملى 10840109935 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/03 و نامه 
شماره 779/720 مورخ 1398/12/12 اداره تعاون روستایى شاهین شهر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 5 اساسنامه به عبارت (( موضوع و حدود عملیات شرکت عبارت 
است از : باال بردن سطح زندگى اعضاء ، تولید محصوالت زراعى و دامى با رعایت اهداف توسعه کشاورزى و موازین تعاونى از طریق بهره بردارى جمعى و مشترك امالك و مستغالت و 
اراضى ملکى و یا استیجارى با انجام عملیات( به شرح موضوع فعالیت ) اصالح گردید . همچنین بند 13 از ماده 5 اساسنامه به عبارت (( شرکت مى تواند نمایندگى و یا عاملیت سازمانها 
و موسسات دولتى یا شرکت ها ، اتحادیه ها ، بانک ها ، صندوق هاى مالى و اعتبارى را براى خدماتى که مورد نیاز آنها باشد بپذیرد و یا براى انجام مقاصد شرکت نمایندگى بدهد )) اصالح 
شد. مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى میمه به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، شهر وزوان، محله امام خمینى ، کوچه چهارم شمالى ، خیابان 
امام خمینى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 230 کد پستى : 8354144545 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى میمه (808060)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین افزار شمس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6177 و شناســه ملى 10260273027 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهنام میرشمسى با پرداخت مبلغ 1460000000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 540000000 
ریال به مبلغ2000000000 ریال افزایش داد. حشمت السادات میرشمسى با پرداخت مبلغ 547500000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 
202500000 ریال به مبلغ 750000000 ریال افزایش داد. بهناز میرشمسى با پرداخت مبلغ 547900000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 
202500000 ریال به مبلغ 750400000 ریال افزایش داد. عبدالرحیم خسروى سامانى با پرداخت مبلغ 121800000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 45000000 ریال به مبلغ 166800000 ریال افزایش داد. طاهره طباطبائى با پرداخت مبلغ 60700000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 22500000 ریال به مبلغ 83200000 ریال افزایش داد. رضا خسروى سامانى با پرداخت مبلغ 60700000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم الشرکه 
خود را از مبلغ 22500000 ریال به مبلغ 83200000 ریال افزایش داد. پریچهر خسروى سامانى با پرداخت مبلغ 60700000 ریال از محل سود انباشته شرکت سهم 
الشرکه خود را از مبلغ 22500000 ریال به مبلغ 83200000 ریال افزایش داد. عباس خسروى سامانى با پرداخت مبلغ 60700000 ریال از محل سود انباشته شرکت 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 22500000 ریال به مبلغ 83200000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1080000000 ریال به مبلغ 4000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . ماده 3 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 4000000000 ریال نقدى است که تماماً پرداخت و در اختیار هیئت مدیره 
شرکت قرار گرفت. لیست شرکاءو بعد از افزایش سرمایه :بهنام میرشمسى به کدملى 0058283374 دارنده مبلغ 2000000000 ریال و حشمت السادات میرشمسى 
به کدملى 0040995038 دارنده مبلغ 750000000 ریال و بهناز میرشمسى به کدملى 0054020476 دارنده مبلغ 750400000 ریال و عبدالرحیم خسروى سامانى 
به کدملى4620884790 دارنده مبلغ 166800000 ریال و طاهره طباطبائى به کدملى 4622744708 دارنده مبلغ 83200000 ریال و رضا خسروى سامانى به کدملى 
0036996823 دارنده مبلغ 83200000 ریال و پریچهر خسروى سامانى به کدملى 0052553231 دارنده مبلغ 83200000 ریال و عباس خسروى سامانى به کدملى 
0051261601 دارنده مبلغ 83200000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(808056)
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در پى انتشار یادداشت روز یکشــنبه روزنامه نصف جهان تحت 
عنوان «ناتوانى استاندارى اصفهان در کنترل کرونا» جوابیه اى به 
شرح زیر از سوى رییس روابط عمومى استاندارى اصفهان تهیه 

و ارسال شده است که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقاي ایرج ناظمى  
مدیر عامل و سردبیر محترم روزنامه نصف جهان  

سالم
با احترام، عطف به درج مقاله اي با عنوان" حلقه مفقوده مدیریت 
بحران، ناتوانی اســتانداري در کنترل کرونا"  به قلم جنابعالی در 
شــماره 3722 روزنامه نصف جهان مورخ یکشنبه 25 اسفند ماه، 
جوابیه استانداري به منظور  درج در آن روزنامه ارسال می گردد. 
بر اســاس قانون مطبوعات جوابیه در همــان صفحه از روزنامه 

درج گردد. 
به نظر می رسد با توجه به عدم حضور شــما در استان اصفهان، 
آگاهی و اطالعات کافی از اقدامات صــورت  گرفته درخصوص 
مدیریت بیماري کرونا در اختیار شــما قرار نگرفته است و زمینه 
نگارش مقاله مذکور مبتنــى  بر اخبار نادرســت و ناقص فراهم 
شــده اســت. بدیهی اســت جهت تکمیل اطالعات جنابعالی و 

زیرمجموعه  محترم مطالبی چند به استحضار می رساند:  
 1-  بســیاري از اختیارات از جمله تعطیلــی ادارات – قرنطینه – 
ممنوعیت مسافرت به اصفهان با اقدامات  سلبی و قهري، در حیطه 
اختیارات ستاد ملی کرونا است و استانداري اصفهان و ستاد استانی 
مدیریت این  بیماري در این بخش صرفًا در حوزه اطالع رســانی 

و اقدامات ایجابی و تشویقی فعالیت هاي خود را دنبال  می کند. 
 2-  مطابق دستورالعمل ســتاد ملی، ارائه آمار در حیطه اختیارات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشــکی می باشد که آنها نیز 

آمار قطعی را هر روز ساعت 14 اعالم می نمایند.  
 3-  استان اصفهان بعنوان اولین اســتان در کشور، ستاد استانی 
مدیریت بیماري کرونا و هفت کمیته زیر  مجموعه ســتاد و یک 
اتاق فکر از متخصصان مختلف در حوزه پزشکى را دائر کرد و در 
این خصوص تاکنون  تصمیماتــی موثر و کاربردي و علمی اتخاذ 

شده است. 
 4-  در حوزه اطالع رسانی کمیته اي مجزا با مدیریت مدیرکل صدا 
و سیماى مرکز اصفهان و معاونین این  اداره کل، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، استانداري، شهرداري، سازمان تبلیغات، بسیج 
رســانه، آموزش و  پرورش، خانه مطبوعات، کانون هاى مساجد 
و ... تشکیل و جلســات در صدا و ســیما بصورت منظم برگزار و 

 مصوبات آن اجرایى می شود. 
 5-  در همین راســتا ارتباط با رســانه ها "با حضور خبرنگاران و 
مدیران رسانه ها"  در شــبکه اجتماعى و  یک گروه همکارى از 
اول بهمن ایجاد و بعد از انتخابات، با عنوان گروه رســانه و کرونا 
فعالیت خود را ادامه  داد و همچنین به صورت منظم اقدامات الزم 
با رسانه ها براى اخبار ستاد انجام پذیرفت. اولین نشست خبرى  با 
بهره گیري از فضاي مجازي بصورت غیر حضورى برگزار شده و 
بیش از 25 خبرنگار سواالت خود را  بصورت زنده و بدون هرگونه 

سانسور با استاندار اصفهان مطرح کردند . 
 6-  با توجه به دســتورالعمل ســتاد ملی مبنی بر محوریت صدا 

و سیما و رســانه ملی در اطالع رســانی از  تصمیمات ستاد ملی 
و ســتادهاي اســتانی، تاکنون14 جلسه ستاد اســتانی برگزار و 
بالفاصله استاندار محترم و  سخنگوى ستاد مهم ترین تصمیمات 
و تدابیر ستاد را از طریق پایگاه اطالع رسانی استانداري و برخی از 

 خبرگزاري ها به اطالع عموم هم استانی ها می رساند. 
 7-  همچنین به منظور تقویت این ارتباط، معاون هماهنگی امور 

عمرانی استانداري بعنوان سخنگوي ستاد  معرفی گردید. 
 8-  با توجه به نقش موثــر فضاى مجازي در آگاهی بخشــی و 
مدیریت ســنجی از افکار عمومی از ظرفیت  هاي مختلف در این 

حوزه از جمله ظرفیت مشاوران جوان استانداري استفاده شد. 

 9-  در حوزه اطالع رسانی صرفًا به مجاري اطالع رسانی متداول 
بسنده نشد بلکه از طریق ســازمان  تبلیغات و ارتباط ائمه جمعه 
و جماعات، آموزش و پــرورش و... و اســتفاده از فضاي تبلیغی 
شهرداري ها،  پخش توجه ها و هشــدارهاي بهداشتی از طریق 

بلندگوهاي شهري در دستور کار قرار گرفت. 
 10- برگزاري جلســات ستاد اســتانی با حضور دســتگاه هاي 
اجرایی، پزشکی و بهداشتی، قضایی، امنیتی،  نظامی و انتظامی، 
شــهرداري ها، عضو مجمع نمایندگان اســتان، عضو شــوراي 
اسالمی شهر اصفهان صورت مى  گیرد و عزم جدي دستگاه هاي 

مختلف استان در پیشگیري و مقابله با این بیماري است. 

 11-  در این مدت ســتاد اســتانی جلســات متعددي با مجمع 
نمایندگان استان، شــوراي اسالمی شــهر اصفهان و  خیرین و 

سازمانهاي مردم نهاد و ... داشته است.  
 12-  با اقدامــات صورت گرفته شــاهد کاهش حجــم ترددها 
بوده ایم که آمار مســتند آنرا مى توانیــد از  راهنمایى و رانندگى 
دریافت نمایید. قطعا اقدامات استان در کاهش این سفرها بسیار 

موثر بوده است. 
 13-  با همراهــی و همدلی نیروهاي نظامی و انتظامی و بســیج 
و ســمن ها، کانون هاي فرهنگی، هنري و  شهرداري ها تحت 
مدیریت واحد، ضدعفونی معابر و مکان هاي پرتردد، اتوبوس ها 
و خودروها روزانه در  حال انجام است و حجم قابل توجهی اقالم 
بهداشتی  و سبد کاالیى در مناطق مختلف بویژه مناطق محروم 

در  حال توزیع است. 
 14-  حجم اقدامات انجام شــده در اســتان همواره مورد تقدیر 
مسوالن ارشد نظام بوده و بخشی از این  تصمیمات پس از موفقیت 

در استان در سطح ملی هم عملیاتى شده است. 
آنچه به قلم آمد بخشــی کوتاه از اقدامات صورت گرفته استان 
بود که دســتگاه هاي مختلف نیز به منظور حفظ  سالمت مردم و 
رفاه حال شهروندان فهیم داشــته اند که ذکر آن به درازا کشیده 
می شــود. اما قطعًا آیندگان با  شــنیدن این اقدامات و فعالیت ها 

قضاوت هاى عادالنه اى خواهند داشت. 
شما به عنوان روزنامه نگار قدیمى استان، اخبار دیگر کشورها 
را مطالعه مى کنید که برخی از کشــورهاى  ابرقدرت و توسعه 
یافته هم در این بحــران و با این بیماري دســت و پنجه نرم 
مى کنند و با مشــکالت عدیده  اى از جملــه هجوم مردم به 
فروشــگاه هاى مواد غذایى و حتى غارت روبــرو و با کمبود 
اقالم بهداشــتی مواجه  هســتند. اما با توجه بــه تحریم هاي 
ظالمانه اســتکبار جهانی و کمبود اعتبارات به نحوي مدیریت 
شده که شــاهد  چنین مشــکالتی در کشور و اســتان بزرگ 
اصفهان نیســتیم و قطعــًا آیندگان عملکــرد جهادي مدیران 

استان را  تحسین خواهند کرد. 
لذا از آن روزنامه با سابقه اســتانی انتظار این بود که با بررسی و 
تحقق بیشــتر و دقت نظر کافی به  انتشار این  گونه مطالب اقدام 
می نمود و همانگونه که مســتحضرید با توجه به پروتکل هاي 
اطالع رسانی یکی از وظایف  اصلی روزنامه نگاران و رسانه ها در 
شرایط خاص و بحرانی همراهی و اطالع رسانی صحیح به افکار 
عمومى  و همکارى صادقانه با نهادهــاي تصمیم گیر و اجرایی 

می باشد که الزم بود به آن عمل مى شد. 

جوابیه استاندارى اصفهان به یادداشت روزنامه نصف جهان

با توجه بــه موارد مطرح شــده در جوابیه فوق و ضمــن اصرار به 
بازخوانى یادداشت روز یکشنبه گذشته توسط رییس روابط عمومى 
استاندارى، مطالبى قابل طرح هســتند که ذکر آن خالى از لطف 

نیست.
اول آن که نوشــته شده:«به نظر می رســد با توجه به عدم حضور 
شما در استان اصفهان، آگاهی و اطالعات کافی از اقدامات صورت 
 گرفته درخصوص مدیریت بیماري کرونا در اختیار شما قرار نگرفته 
است و زمینه نگارش مقاله مذکور مبتنى  بر اخبار نادرست و ناقص 
فراهم شده است.» در این میان شــایان ذکر است که عدم حضور 
مختصر اینجانب در اصفهان بواسطه حضور در راس یک خبرگزارى 
موثر و فراگیر ملى و مردمى است که همین امر، زمینه اشراف بیشتر 
بر رویدادها و عملکردهاى گوناگون در سطح کشور را فراهم نموده 
تا به صورت مستمر و شــبانه روزى، در جریان اخبار و وقایع جارى 
قرار گرفته و با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با مدیران و استانداران 
مختلف، نوع کنش آنان در بحران موجود را بررســى، مقایســه و 

تحلیل نمایم.
حال اگر باز هم تصور بر این اســت که اطالعــات کافى در اختیار 
اینجانب قرار نگرفته، نقص موضوع دقیقا بــه مدیر روابط عمومى 
استاندارى اصفهان بر مى گردد که در ارائه گزارش عملکرد ساختار 
متبوع خود ضعیف عمل نموده و مایه خورسندى است که درج یک 
یادداشت انتقادى، فرصت ارائه گزارش عملکرد ایشان و روساى شان 

را فراهم نموده است.
گذشته از این مقدمه باید توجه داشــت که از ابتداى شروع بحران 
کرونا در کشــور، روزنامه نصف جهان به صورت مســتمر، منتشر 
کننده اخبار مربوط به این حوزه بوده و حساســیت ویژه اى در این 
خصوص داشته ولى این تمرکز رسانه اى، تاکنون باعث نشده است 
که ارتباطى هر چند جزئى و در حد یــک پیامک یا تماس تلفنى از 
سوى عالى ترین دستگاه تصمیم گیر استان را به همراه داشته باشد. 
چه بسا اگر از همان روزهاى آغازین شیوع کرونا، همگرایى و هم 
افزایى الزم، مد نظر مسئولین اســتان قرار مى گرفت، شاید بالى 

موجود، آثار ناگوار کمترى ایجاد مى کرد.
در مواجهه با شرح اقدامات صورت گرفته توسط استانداري اصفهان 
و ستاد اســتانی مدیریت این  بیماري نیز باید گفت که هر چه کرده 
اند، وظیفه مدیران حاضر در مجموعه هاى مذکور بوده است و منت 
انجام آن بر هیچ کس پذیرفتنى نیست. شاید کارهاى خوبى صورت 
گرفته باشــد ولى تنها ده درصد از آن چیزى است که مورد انتظار 
اســت و انجام نود درصد بقیه نیز به راحتى امکان پذیر بوده و ایراد 

اساسى این روزنامه بر سر همین کارهاى انجام نشده است.
خطاب کالم به رییس روابط عمومى استاندارى به عنوان نویسنده 
جوابیه است: از صبح تا شب و هر زمان که خواستید، وقت بگذارید 
تا به اتفاق به خیابان هاى شهر سر بزنیم و ببینیم اقدامات مورد نظر 
مذکور در متن جوابیه ارسالى، چه تاثیرى بر روند جارى در شهر و 
نوع زندگى مردم داشته اســت؟ من که به ادعاى شما در اصفهان 
نیســتم، مواردى را نشان تان مى دهم که شــما که در قلب شهر 

سکان دار امور استان هستید، نمى بینید و دقیقا اشکال کار در همین 
ندیدن هاست.

بحث بر سر این است که برخورد با بحرانى فراگیر به نام «کرونا» به 
مدیریتى جهادى، مردمى و شبانه روزى نیاز دارد و براى مقابله با آن 

باید تمام پتانسیل استان را به کار گرفت. 
واقعا فکر کرده اید با راه اندازى کمیته اطالع رسانى و تعیین سخنگو 
براى ستادتان، ویروس کرونا وحشت مى کند و پا به فرار مى گذارد؟ 

مثال خیلى هنر کرده اید که یک گروه مجازى راه انداخته اید و 28 
نفر خبرنگار را جمع کرده اید و براى شان عکس و خبر مى فرستید؟

یا شــما مفهوم اطالع رســانى مورد نیــاز دوران بحــران را به 
درســتى درك نکرده اید، یا من با سى سال ســابقه روزنامه نگارى 
نتوانســته ام از قدرت کلمات براى القاى منظور خود استفاده کنم. 
ولى همین قدر بدانید که برخى نمایندگان استان در مجلس شوراى 

اسالمى در تماس با نگارنده از انتشار متن مورد نظر تقدیر کردند. 

از غارت فروشــگاه ها توســط مردم در کشــورهاى استکبارى 
مى گویید و به خود مى نازید که مردم اصفهان چنین نکرده اند و آن 

را به حساب مدیریت استان مى گذارید! 
یعنى انتظــار دارید اگر شــما و مدیران تان نبودیــد، این مردم به 
فروشــگاه ها هجوم مى بردند و مواد غذایى ذخیــره مى کردند و 
چون چنین نشده، شایسته تحسین آیندگان هستید؟ واقعا تا این حد 
خود شــیفته اید؟ این مردم همان هایى هستند که انقالب کردند، 
همان هایى که صبح سیصد شــهید را تشییع کردند و عصر همان 
روز، کرور کرور جوانان شان را به جبهه فرستادند. همان ملتى که 
براى سردار سرافرازشان چنان کردند که دنیا انگشت به دهان ماند. 
اطمینان داشته باشید اگر روزى هم با کمبود اقالم بهداشتی مواجه 
 شدیم، نه بخاطر انبار کردن آن توســط مردم، بلکه به خاطر شیوه 
ناصحیح توزیع اســت که مدیریت آن نابســامان بوده و هزار جور

 آفت و مصیبت به بار مى آورد.
همین خود شیفتگى است که وبال شما شده و باعث شده تا فکر کنید 
که چون:«بســیاري از اختیارات از جمله تعطیلی ادارات، قرنطینه و 
ممنوعیت مسافرت به اصفهان با اقدامات  سلبی و قهري، در حیطه 
اختیارات ستاد ملی کرونا است، استانداري اصفهان و ستاد استانی 
مدیریت این  بیماري در این بخش باید صرفًا در حوزه اطالع رسانی 
و اقدامات ایجابی و تشــویقی فعالیت هاي خــود را دنبال کند.» 
که اى کاش در همین حوزه اطالع رســانی و اقدامــات ایجابی و 
تشــویقی درســت عمل مى کردید و دقیقا نظر نگارنده در فهواى 
مستتر در متن مورد اعتراض شــما، همین درست عمل نکردن در 

حوزه اطالع رسانی و ایجاب و تشویق مردم است.
از پروتکل هاي اطالع رسانی در شرایط بحرانی  و همکارى صادقانه 
با نهادهاي تصمیم گیر و اجرایی سخن گفته اید. اوال یک نمونه از این 
پروتکل هاى مورد نظر را براى ما ارسال کنید تا ببینیم در کجاى آن 
نوشته شده بعد از دو ماه اطالع رسانى مستمر از وقوع بحران و انتشار 
عملکرد مدیریت استان، اجازه نداشته ایم به وظیفه وجدانى، شرعى، 
قانونى و اخالقى خود عمل نموده و در برابر ناکارآمدى هایى که جان 

مردم را به خطر انداخته است، نباید انتقاد کنیم.
ختم کالم و تکرار مجدد آن که اگر استانداري اصفهان و ستاد استانی 
مقابله با کرونا، کارى انجام داده است، وظیفه اش بوده و نباید دچار 
بال و آفت خود شیفتگى در مدیریت بحران شود و همچنان اعتقاد 
داریم که بسیارى از کارهایى که مى توانسته اند با هم افزایى پتانسیل 
موجود در اصفهان و در چارچوب اختیارات خود انجام دهند، مغفول 

مانده اند و همین غفلت، جان مردم را به خطر انداخته است. 

خودشیفتگى؛ آفت مدیریت بحران در اصفهان
ایرج ناظمى
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نظر به اینکه یک باب منزل مسکونی مشتمل بر 5 واحد متعلق به شما به پالك هاي فرعی به شماره 
4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 از پالك اصلی 543  بخش دو ثبت اصفهان درمسیر طرح عمرانى 
ایستگاه و تاسیسات قطار شهرى قرار گرفته و هیات کارشناسان رسمى دادگسترى ضمن بازدید از 
محل نسبت به ارزیابى آن اقدام و نظریه مورخ 98/12/17 را صادر نموده اند . لذا باتوجه به ضرورت 
اجراى طرح و برابر ماده 8 الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى طرحهاى 
عمومى ، عمرانى و نظامى دولت مصوب 1358/11/17 ، بدینوسیله به نامبردگان باال و کلیه مدعیان 
احتمالى ابالغ میگردد حداکثر ظرف مدت یکماه پس از نشر این آگهى جهت انجام معامله طبق نظریه 
کارشناسى  به شهردارى منطقه یک  اصفهان واقع درخیابان مطهرى- جنب پل مارنان مراجعه نمائید.

بدیهى است درصورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

آقایان:  محمد، حسین، کوروش، داریوش، على، بیژن و خانم 
پروین  شهرت همگى سهرابى بارد ئى ( وراث مرحوم حسینعلى 
سهرابى)، قاسمعلى کدخدائى و فاطمه احمدى فالورجانى

به نشانى:  خیابان کاشانى- بن بست سهرابى

روابط عمومى سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه  
 م الف:  807457

عدم انتقال ویــروس کرونا از طریق مواد غذایى ســالم، نحوه ضد 
عفونى آجیل شب عید، کاهش خطر عفونت هاى ادرارى با غذاهاى 
گیاهى، راهکارهاى تغذیه اى براى پیشگیرى از ابتال به کووید 19 
و کاهش چاقى با خوردن پرتقال را در بســته خبرى سالمت ایمنا 

بخوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نتایج یک مطالعه تخصصى نشان مى دهد 
که مصرف غذاهاى گیاهى با کاهش خطــر ابتالء به عفونت هاى 
ادرارى مرتبط است. بررســى هاى انجام شده حاکى از آن است که 
مصرف رژیم هاى غذایى گیاه خوارى مى تواند به کنترل خطر ابتالء 
به عفونت هاى ادرارى کمک کند. ذمتخصصــان تایوانى معتقدند 
عفونت هاى ادرارى معمــوًال از باکترى هــاى روده مانند اکوالى 
E. coli ناشى مى شــود که وارد مجراى ادرار مى شود و کلیه ها و 
مثانه را تحت تأثیر قرار مى دهد. به گفته این متخصصان رژیم هاى 
غذایى حاوى فیبر باال از رشــد E. coli در روده جلوگیرى مى کند 
و با اسیدى تر ســاختن روده خطر ابتالء به عفونت ادرارى را کاهش 

مى دهد.
   نحوه ضد عفونى آجیل شب عید

یک متخصص تغذیه درباره نحوه استفاده از آجیل شب عید با توجه 
به بروز ویروس کرونا در جهان گفت: آجیل هاى باز و بسته بندى شده 
مانند بادام، پســته، تخمه به هیچ عنوان از دست فروشان خریدارى 

نشوند.
کوروش صمدپور با بیان اینکه براى خریــد و تهیه انواع آجیل بهتر 
است به مراکز و فروشگاه هاى معتبر مراجعه کنیم، افزود: قرار دادن 
انواع آجیل ها در سینى فر و دادن حرارت مالیم ده دقیقه اى به آنها 
باعث گرم شــدن آجیل و کم شــدن خطر ابتالء به ویروس کرونا 

خواهد شد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تصریح کــرد: از آن جایى که 
ممکن است ماندگارى آجیل مشکل ساز شود؛ بنابراین نباید به هیچ 
عنوان آن را به مقدار زیاد در حرارت قرار داد و بهتر است تنها به اندازه 

مصرف دو تا سه روز قرار داد.
صمدپور ادامه داد: ویروس کرونا به حرارت باالى 35 الى 40 درجه 
حساســیت دارد و براى اینکه آن را به صورت کامــل نابود کنیم، 
مى توانیم با قرار دادن ظرف آجیل هایى مانند بادام، فندوق، پســته، 

گردو به مدت 10 دقیقه در دماى 40 درجه این کار را انجام دهیم و 
حتمًا به یاد داشته باشید که حرارت دادن به آنها هیچ مشکلى ایجاد 

نمى کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره نحوه خرید شیرینى جات، 
گفت: خرید یا تهیه شــیرینى تر به هیچ عنوان توصیه نمى شود، اما 
براى خرید شیرینى جات خشــک به علت حرارت دادن در فر هیچ 

مشکلى ایجاد نمى کند.
صمدپور با اشاره به اینکه انواع شــیرینى هاى خشک در اثر حرارت 
دادن از بین مى روند، اظهار کرد: معلوم نیست چه کسانى به پخت و 
پز آنها پرداخته اند و مى توانند به راحتى هنگام دست به دست شدن و 
قرار گرفتن در جعبه شیرینى، آلوده شوند. بهترین کار براى مصرف 
شیرینى جات پخت و پز آنها در داخل منزل با رعایت اصول بهداشتى 

است.
   راهکارهاى تغذیه اى براى پیشــگیرى از ابتالء به 

کووید 19
یک کارشناس ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکى شیراز، اظهار کرد: 
الزم اســت بدانیم افراد با کمبود مواد مغذى و ضعف سیستم ایمنى 
بیشتر در معرض ابتالء به عفونت هاى ویروسى و تشدید این بیمارى 
قرار دارند. با این حال با تغذیه مناســب مى توان تا حدود زیادى به 

تقویت سیستم ایمنى بدن در برابر این ویروس کمک کرد.
شبنم باقرى، افزود: برخى مواد غذایى به علت داشتن ویتامین C، در 
تقویت سیستم ایمنى نقش مهمى دارند. انواع میوه ها و سبزى ها مانند 
انواع لیمو، مرکبات، گریپ فروت، انواع توت، کیوى، فلفل دلمه اى، 
سیب زمینى و سبزى هاى برگ سبز از قبیل انواع کلم به دلیل داشتن 

ویتامین C مى توانند در تقویت سیستم ایمنى مؤثر باشند.
وى تصریح کرد: کمبود روى در بدن از طریق کاهش ســلول هاى 
ایمنى باعث تضعیف سیســتم ایمنى بدن مى شــود. در این زمینه 
مصرف منابع غنى روى شامل غالت کامل، لبنیات و منابع پروتئین 
حیوانى ماننــد تخم مرغ، گوشــت قرمز، ماهــى و ماکیان توصیه 
مى شود. براى باال بردن ایمنى بدن از خوردن لبنیات و به ویژه ماست 

پروبیوتیک دار نباید غافل شد.
این کارشــناس تغذیه با تاکید بر ضرورت پخت کامل منابع غذایى 
حیوانى، گفت: مصرف کافى «ســلنیوم» به کمک کاهش التهاب 

و افزایش سلول هاى سیستم ایمنى، ســبب تقویت سیستم ایمنى 
بدن مى شود. منابع غنى سلنیوم شامل منابع پروتئین حیوانى، موز، 

لبنیات، قارچ هستند.
وى تاکید کرد: ویتامین E یکى دیگر از مواد مغذى است که عملکرد 
آنتى اکسیدانى قوى داشته و به بدن در تقویت سیستم ایمنى و مبارزه 
با عوامل بیمارى زا کمک مى کند. منابع غنى این ویتامین شــامل 

مغزها مانند بادام، بادام زمینى، فندق و روغن هاى گیاهى هستند.
به گفته این کارشــناس تغذیه یکى دیگر از منابــع غذایى مؤثر در 
تقویت ایمنى بدن، مواد غذایــى داراى ویتامین A مانند تخم مرغ، 
هویج، انبه، سیب زمینى، زردآلو، کدو حلوایى و سبزى هاى برگ سبز 

تیره مانند اسفناج است.
باقرى گفت: مصرف غالت ســبوس دار و حبوبات که منابع خوبى 
براى ویتامین هاى گروه B هســتند نیز از بروز عفونت هاى مکرر 
دستگاه تنفسى فوقانى پیشگیرى مى کند. مواد غذایى غنى از امگا 
3 نیز مانند ماهى قباد، قزل آال، ماهى هاى روغنى، دانه کدو حلوایى 
و روغن شاه دانه که غنى از اســیدهاى چرب امگا 3 هستند، توصیه 

مى شود.
این کارشــناس تغذیه با بیان اینکه کم آبى بر عملکرد مخاط بدن 
تأثیرگذار اســت، گفت: باید با تأمین آب کافى براى بدن الیه هاى 
مخاطى (موکوز) را آماده نگاه داشــت تا بتوانند به بهترین شکل از 
ورود ویروس ها و باکترى ها به بدن جلوگیرى کنند. به طور میانگین 
نوشیدن روزانه 8 تا 10 لیوان آب توصیه مى شود، زیرا هیدراته بودن 

به بدن براى دفع سموم و حفظ ایمنى مناسب کمک مى کند.
   کاهش چاقى با خوردن پرتقال

نتایج مطالعه جدید نشان مى دهد مصرف روزانه تنها دو و نیم لیوان 
آب پرتقال مى تواند مانع از چاقى شده و خطر بیمارى قلبى و دیابت را 
کاهش مى دهد. پرتقال عالوه بر بهبود جوانه هاى چشایى، به کاهش 
چاقى و خطر بیمارى هاى قلبى کمک مى کند. مطالعه جدید محققان 
دانشگاه وسترن نشــان مى دهد وجود مولکولى در پرتقال و نارنگى 
موسوم به nobiletin به شکل قابل توجهى موجب کاهش چاقى 

و بازگشت عوارض جانبى منفى آن مى شود.
«موراى هاف»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه وسترن، در این 
باره، اظهار کرد: «ما نشــان دادیم کــه در موش هاى داراى عالئم 

منفى چاقى، ما مى توانیم از nobelitin براى معکوس کردن آن 
عالئم استفاده نمائیم و حتى روند تشکیل پالك در عروق خونى را 
که موجب تصلب شریان مى شود را برگردانیم.» با این حال محققان 
هنوز بــه عملکرد دقیــق nobiletin پى نبردنــد. طبق فرضیه 
محققان، احتمــاًال مولکول با تنظیم نحوه عملکــرد چربى در بدن 

عمل مى کند.
   عدم انتقال ویروس کرونا از طریق مواد غذایى سالم

یک کارشــناس تغذیه درباره انتقال ویروس کرونــا از طریق مواد 
غذایى، اظهار کرد: تاکنون مطالعات نشان نداده است که این ویروس 
مى تواند از طریق مواد غذایى انتقال پیدا کند یا خیر، چون انتقال این 
بیمارى از طریق قطرات تنفسى ناشــى از عطسه یا سرفه فرد آلوده 
است و این قطرات مى توانند از طریق استنشاق، افراد را در معرض 

بیمارى قرار دهد.
خدیجه رحمانى افزود: بیشترین راه انتقال این ویروس از طریق فرد به 
فرد است. همچنین انتقال این بیمارى از طریق تماس با سطوح و یا اشیا 
آلوده به ویروس کرونا امکانپذیر است که این راه، آلودگى ثانویه است. 
این ویروس مى تواند بر روى سطوح بر حسب نوع جنس آن و برحسب 

دما و رطوبت محیط بین چند ساعت تا چند روز باقى بماند.
وى تاکید کرد: مواد غذایى به طور مســتقیم عامل انتقال ویروس 
کرونا نیست، ممکن است سطوح بسته بندى هاى مواد غذایى آلوده 
به ویروس کرونا باشــد به همین دلیل ممکن است از طریق تماس 
با ســطوح آلوده مواد غذایى به ویروس کرونا، ایــن بیمارى به فرد 

منتقل شود.
این کارشناس تغذیه خاطرنشــان کرد: در کل افراد باید چهار اصل 
را براى پیشــگیرى از کرونا از طریق مواد غذایى رعایت کنند: اول 
تمیز شســتن و ضدعفونى کردن مواد غذایى خریدارى شده مانند 
سبزیجات و میوه جات همچنین شستشوى بسته بندى مواد غذایى، 
دوم تفکیک مواد غذایى پخته شــده از خام در یخچال، سوم خوب 
پختن مواد غذایى و چهارم فریز کردن صحیح مواد غذایى مهم است.

وى تاکید کرد: اگر مواد غذایى آلوده را در فریزر قرار دهند باید بدانند 
که در دماى یخچال و فریزر ویروس کرونا از بین نمى رود. بنابراین 
با توجه به بحث ماندگارى ویروس کرونا در سطوح اگر مواد غذایى 
به صورت صحیح بسته بندى نشود ویروس در یخچال و فریزر زنده 

مى ماند.

نحوه ضدعفونى آجیل شب عید


