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سرفه چه زمان مى تواند نگران کننده باشد؟دلیل ایجاد سنگ کلیه در مردم اصفهانساخت سرى پنجم «دورهمى» در قالب مسابقهتفاوت فاحش تعداد کاربران اینترنت موبایل و ثابت بزن بریم براى فینال سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بلعیدن آدامس 
چه بر سر بدنمان 

مى آورد؟

اصفهان موش آزمایشگاهى واکسن نیست
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سورپرایز برف و کوالك 
در دقیقه 90 زمستان

جلوگیرى از خروج
 300 تن مرغ از اصفهان

استقرار آتش نشانان 
در نقاط مختلف 
شهر اصفهان

5

آغاز پروژه انتقال 
آب از خلیج فارس 
به اصفهان از امروز

آن افسانه  دوران مدرسه، که بلعیدن یک 
بسته آدامس مى تواند باعث باقى ماندن 

آدامس هضم نشده تا هفت سال در معده تان 
شود را یادتان هست؟ واقعاً چه اتفاقى براى 
بدنتان مى افتد، اگر آدامس تان را ببلعید؟ ...

عملیات اجرایى خــط 3 انتقال آب از خلیج فارس 
به اســتان اصفهان امروز آغاز مى شود. این طرح 
با ســرمایه گذارى شــرکت هاى بزرگ معدنى از 
جمله فوالد مبارکه آغاز شــده و آب خلیج فارس 
و دریاى عمان به اســتان هاى شرقى و مرکزى 

کشور خواهد رسید.
این آیین امروز یک شــنبه  24 اســفند 1399 به 
صورت ویدیوکنفرانســى با حضور رئیس جمهور 

برگزار خواهد شد.
در خــط ســوم انتقــال، آب از خلیج فــارس به

 استان هاى یزد و اصفهان...

4

طوفان شدید شهرهاى اصفهان را درنوردیدطوفان شدید شهرهاى اصفهان را درنوردید
همراه با بارش برف و باران در بخش هایى از استان؛همراه با بارش برف و باران در بخش هایى از استان؛

3

معاون دانشگاه علوم پزشکى ضمن تأیید تزریق 4000 دوز واکسن مشترك ایران و کوبا به داوطلبان اصفهانى:

لطف خدا بود،  ابراهیم زاده وسیله بود
دروازه بان ذوب آهن توانست چندین بار از حمالت تیم پدیده جلوگیرى کند 

و با دریافت یک گل بازى را به اتمام برساند.
 ذوب آهن با سرمربى جدید موفق شد  پدیده خراسان را  در اولین بازى 

جام حذفى شکست دهد.
یوسف بهزادى در این خصوص گفت:  جام حذفى تک بازى  است و 

من خودم زمانى در پدیده...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش تعداد 
کودکان مبتال به 
کرونا در اصفهان

نصب دائمى اولین جام قهرمانى سپاهان 
در گلستان شهدا

8

5

لطفًا لطفًا 
تجمع تجمع 
نکنیدنکنید

    مسعود منتظرى نجف آبادى -  مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز دهکده  زاینده رود را مطابق حد و حدود مشخص 

شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود

چاپ اول

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال5/531/392/420حفظ  ونگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال7/780/095/417حفظ  و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى 2
یکسال4/236/317/566حفظ  و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال8/504/255/854حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى 4

2-محل دریافت اسناد مناقصه : دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/1/21 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 2/000/000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شــنبه مورخ 1400/1/21   به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روز یکشنبه 1400/1/22   جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 
11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

به علت تعطیالت نوروزى آگهى نوبت دوم در تاریخ 1400/01/08 در سایت همین روزنامه به آدرس   www.nesfejahan.net   منتشر مى گردد.
ضمنا جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههاى تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و 
انشعابات در سطح شهرستان کاشان و توابع

به شماره فراخوان ( 2099091138000109 ) مورخ (99/12/18) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 42698087 مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 10:00 دوشنبه تاریخ 99/12/18 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 99/12/28 مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 مى باشد.

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 مى باشد. 
مبلغ تضمین مناقصه: 3,798,000,000 ریال مى باشد. 

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.
- ارایه صورتهاى مالى حسابرسى شده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار هاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى موضوع تصویب نامه 

شماره26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان 

واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن (داخلى 2574) 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
م.الف: 1112335 

نوبت اول
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على ضیاء على ضیاء 
ویژه برنامهویژه برنامه

 تحویل سال را  تحویل سال را 
اجرا مى کنداجرا مى کند

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به 

شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه: تاریخ 99/12/23  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 
ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/12/24

نوبت اول

شماره موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمرجع

1
   250kva  خرید دیزل ژنراتور
   ATS   کاناپى دار به همراه تابلو

جهت بوئین  میاندشت 
400 - 1 – 92099001434000082  

تاریخروزساعتعنوان
400/1/11چهارشنبه 15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/1/21شنبه 15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/1/22یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها
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هواداران سپاهان:هواداران سپاهان:



0202جهان نماجهان نما 3998یک شنبه  24 اسفند  ماه   1399 سال هفدهم

حجت االســالم والمسلمین حســن روحانى در جلسه 
ســتاد ملى مقابله با کرونا اظهــار کرد: امــروز آمار، 
ارقام و نمودارها در سراســر کشور و اســتان ها به جز 
خوزســتان کــه در ســختى و گرفتارى اســت، باقى 
استان ها تقریبًا خوب و معمول هستند. چند استان باید 
مراقبت بیشــترى کنند اما این وضعیــت خوب را باید 
نگاه داریم. اگــر دو هفته مراعات نکنیــم همه آمارها 

تغییر مى کند.  
رئیس جمهورى با بیان اینکه خطر موج چهارم منتفى 
نیست و وجود دارد، گفت: تا حاال تالش و مراقبت شده و 
وارد این موج در کشور نشدیم، اما هر لحظه ممکن است 

این خطر پیش بیاید.  ایام نوروز روزهاى خاصى است و 
تحرك مردم در داخل و بیرون منزل بیشــتر مى شود. 
در کوى و برزن و بازار و دید و بازدید و مسافرت ها هم 
تحرك بیشتر خواهد شــد بنابراین به همان نسبت باید 
مراقبت ها باال برود. مســئوالن و صدا و ســیما باید به 
مردم بگویند که عید دیدنى با ماسک، بدون روبوسى و 

دست دادن باشد.  
روحانى اضافه کرد: این مناسک و آدابى که در این مدت 
یکسال تمرین کردیم، حاال عید شــد نباید آن را کنار 
بگذاریم و دوباره در کنار هم جمع شویم و اگر یک نفر 

آلوده باشد همه آلوده مى شوند. 

سود سهام عدالت براى دارندگان سهام عدالت 500 هزار 
تومانى رقمى معادل 200 هزار تومــان و براى دارندگان 
ســهام عدالت یک میلیون تومانى رقمــى معادل 400 
هزار تومان اعالم شــده است. اما چه کســانى این هفته 
ممکن است این سود را دریافت کنند؟ طبق گفته رئیس 
فراکسیون سهام عدالت مجلس پرداخت سود براى برخى 
از سهامداران تا پایان امســال انجام نخواهد شد.مهدى 
سعادتى به تجارت نیوز گفته اســت: تمام تالش ما بر این 
است که حق ســهامداران که واریز سود سهامشان است 
حتماً انجام شود. اما منابع کافى نداریم که سود سهام همه  
سهامداران را واریز کنیم، براى برخى از سهامداران قبل از 

پایان سال واریز مى شود و برخى دیگر بعد از عید سودشان 
را دریافت مى کنند.

طبق اظهارات سعادتى، علت اینکه سود سهام عدالت براى 
برخى از سهامداران واریز نمى شــود این است که یا توان 
واریز وجود ندارد یا اطالعات سهامداران براى واریز موجود 
نیست. بدین ترتیب به نظر مى رسد براى کسانى هم که تا 
پایان امسال سود سهام عدالت واریز نشود، نهایتًا تا پایان 

بهار سال آینده این مبالغ واریز خواهد شد. 
بدین ترتیب با این سخنان به نظر مى رســد آن دسته از 
صاحبان سهام عدالت که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند 
مى توانند منتظر دریافت سود سهام عدالت سال 98 باشند.

باید مراقبت کنیم 
وارد موج چهارم نشویم

سودسهام عدالت 
کى پرداخت مى شود؟

خالقیت یعنى این!
   کافــه ســینما | پوریا ذوالفقارى، منتقد 
سینما و تلویزیون نوشت: جلوه دیگرى از خالقیت 
مدیران و تنوع ایده پــردازى و درهاى باز به روى 
اســتعدادهاى تازه را در برنامه هــاى نوروزى ده 
ســال اخیر مى بینیــم و به طور خــاص در ویژه 
برنامه هاى لحظه تحویل سال جدید: رامبد جوان 
مهمان احسان علیخانى مى شــود، رامبد جوان 
مهمان مهران مدیرى مى شــود، مهران مدیرى 
مهمان احسان علیخانى مى شود و امسال احسان 
علیخانى مهمان مهران مدیرى مى شود! این حد از 

خالقیت بى سابقه است.

کند شدن عمدى اینترنت؟
   روزنامــه همشــهرى | در هفته هاى 
اخیر ماجراى اختالل شدید اینترنت در ساعت21 
به بعد به تدریج باعث گسترش اعتراض کاربران 
شــد. پیمان قره داغى، مدیرکل دفتر حفاظت از 
حقوق مصرف کننده رگوالتورى مى گوید: از چند 
هفته قبل، مســیر ارتباطات بین الملل زیرساخت 
از طریق قطر، بــا قطعى همراه بــود. پیش بینى 
قره داغى حاکى از این است که این قطعى حداقل 
تا 15فروردین برطرف نخواهد شد. وى مى گوید: 
کیفیت پایین اینترنت در استان هاى جنوبى کشور و 
اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور مشاهده مى شود. 
قره داغــى اعمال هرگونــه محدودیت عمدى را 

تکذیب مى کند.

ساخت سیگار حیوانى!
   روزنامــه خراســان | ویدیویى در فضاى 
مجازى منتشر شد که نشــان مى داد عده اى به 
راحتى بــا ترکیب خاك اره و غــذاى حیوانات به 
تهیه و فروش ســیگارهاى تقلبى در تهران روى 
آورده اند. کاربران زیادى به ایــن ویدیو واکنش 
نشان دادند. کاربرى نوشت: «این ویدیو به نوعى 
هشدار به سیگارى هاســت.» کاربر دیگرى هم 
نوشت: «اومدم برم به جاى ســیگار پسته بخرم 
بریزم توى جیبم دیدم اینقدر گرونه که باید براى 

هضم قیمتش یک سیگار دود کنم.»

تبلیغ براى سفر
 ممنوع است

   فارس | ایرج حریرچــى، معاون کل وزارت 
بهداشت در پاسخ به پرسشى درباره تبلیغ سفرهاى 
نوروزى توسط تورهاى مســافرتى اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه ستاد کمیته امنیتى اجتماعى و کمیته 
تبلیغات ســتاد ملى کرونا تبلیغ براى سفر ممنوع 
است. وى با بیان اینکه ما مردم را تشویق به سفر 
نمى کنیم افزود: بر اســاس اعالم وزیر بهداشت 

مقررات اعالم شده است و مردم باید رعایت کنند.

رونمایى از جایگزین «فیلم» 
   برترین ها | هوشنگ گلمکانى در اینستاگرام 
ماهنامه «فیلم» نوشت: در آبان 96 بنا به ضرورتى 
حرفه اى، صفحه شــخصى ام را به صفحه رسمى 
ماهنامه «فیلم» تبدیل کــردم. حاال هم به حکم 
جبر روزگار و چیزى به نام قانون که موقعیت کامًال 
روشن ما در آن پیش بینى نشــده... تدارك مجله 
«فیلم امروز» را آغاز مى کنیم تا به زودى با انتشار 
آن به راه  گذشته مان ادامه بدهیم. این صفحه پس 

از این صفحه رسمى «فیلم امروز» خواهد بود.

گردش در 28 استان
   ایســنا | ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با 
کرونا درباره شرایط کلى کشــور از حیث ابتال به 
کرونا گفت: در سطح کشور وضعیت فعلى اغلب 
استان ها تقریباً پایدار است، اما این شرایط شکننده 
اســت و باید به دقت این وضعیت را حفظ کنیم. 
علیرضا رئیسى گفت: ویروس جهش یافته در 28 

استان کشور در گردش است.

شعار انتخاباتى احمدى نژاد!
   روزنامه اعتمــاد | محمود احمدى نژاد زمانى 
با شــعار یارانه نقدى و کمک هاى معیشتى وارد کارزار 
انتخابات ریاست جمهورى شد و حاال در آستانه انتخاباتى 
دیگر، او شعارهاى به اصطالح عامیانه اش را به روز کرده 
و آنها را به نسخه «احمدى نژاد 1400» ارتقا داده است. 
احمدى نژاد اخیراً مدعى شده اگر هدفمندى یارانه ها 100 
در صد اجرا مى شد با قیمت هاى امروز 2/5 میلیون تومان 

در ماه به هر ایرانى مى رسید.

تعداد شهداى دفاع مقدس 
   روزنامه جوان | آمار شهداى جنگ به مرور زمان 
تغییرات قابل توجهى پیدا کرد. اکنون تازه ترین آمارها 
خبر از شــهادت 196هزارو837 نفر از هموطنانمان در 
دفاع مقدس مى دهند. اما همین آمار 196 هزار نفرى نیز 
از سوى برخى دیگر از نهادهاى فرهنگى مورد تردید قرار 
مى گیرد و برخى از همین نهادها رقم 213 هزار شهید 

دفاع مقدس را درست تر مى دانند.

نام سلمان فارسى تغییر کرد!
   بهار | شبکه 3 سیماى جمهورى اسالمى در اقدامى 
عجیب و تأمل برانگیز در یکى از برنامه هاى مناسبتى 
خود نام سلمان فارسى، یکى از اصحاب پیامبر(ص) را 
تغییر داد! در برنامه شبکه سوم، 21 اسفند 99 در محل 
دفن سلمان فارســى، به جز زیرنویس، مجرى برنامه، 

«محمدى» را به جاى «فارسى» به کار برد! 

ظریف عیدى مى دهد!
   رکنا | شنیده  مى شــود، محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه قصد دارد در روز اول عید با حضور در مشهد 
مقدس، به طور رســمى نامزدى خود را براى انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400 اعالم کند و به گفته خودش 

(در یک محفل خصوصى) این عیدى را به مردم بدهد.

حمله «کیهان» به موزه
   روزنامه کیهــان | وبگاه رسمى  موزه هنرهاى 
معاصر تهران چند صباحى است آثار نقاشى مستهجنى را 
با عنوان هنر غربى در معرض دید عموم قرار داده است! 
برخى آثار نصب شده بر روى دیواره هاى موزه هنرهاى 
معاصر تهران که قابلیت بازدید حضورى و فیزیکى نیز 
دارد چندان تفاوتى با آثار مستهجن منتشرشده در وبگاه 
رسمى  این موزه نداشته تا جایى که محتواى برخى از این 
آثار به صراحت مقوله حجاب را مورد توهین و تمسخر 

قرار داده است.

پالم در اختیار کیست؟
   دیــده بان ایران | ســیدناصر موسوى الرگانى، 
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه انحصار واردات روغــن پالم در اختیار آقاى 
حسین فریدون برادر رئیس جمهور و واردات موز نیز بر 
عهده یکى از بستگان ایشان است، تصریح کرد: رئیس 
جمهور مى گوید اگر وزارت بازرگانى داشــتیم با چنین 
مشــکالتى در حوزه کاالى اساسى نظیر روغن مواجه 
نمى شدیم در حالى که وزراى ایشــان اختیار جا به جا 

کردن صندلى خودشان را هم ندارند. 

حضور مختلط اسالمى نیست
   روزیاتو | آیت ا... عباســعلى سلیمانى امام جمعه 
کاشان در خطبه هاى نماز جمعه این شهر این پرسش 
را مطرح کرد: «آیا تمامى امور و مکان ها در کشور مانند 
سواحل دریا، کالس دانشگاه ها و مدرسه و بازار بر طبق 
ارزش هاى اسالمى شــکل گرفته است؟» او پاسخ این 
پرسش را این گونه مى دهد: «ممکن است چند عنصر 
در قالب دین باشد اما همه آنها برپایه و اساس دین مبین 
اسالم نیست.» او ادامه داد: «در دستگاه هاى اجرایى زن 
و مرد با هم و به صورت مختلــط کار مى کنند و امکان 
جداسازى آنان وجود دارد. اگر این کار انجام نشود دولت 

اسالمى نیست.» 

خبرخوان

اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهورى درباره علت 
ماندنش در دولت دوم روحانى تصریح کرد: با توجه به جریان 
سیاسى که در آن بودم، بیشتر از همه مرحوم آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى، بعد آقاى خاتمى و سپس دوستان اصالحات 
و همچنین آقاى روحانى اصــرار کردند که وارد انتخابات 
ریاست جمهورى 96 شــوم. طبیعى است که نمى توان با 
مردم بازى کرد و به آنها بگوییم رأى بدهند و بعد ما بگوییم 

نمى خواهیم باشیم و خود را کنار بکشیم.
وى با بیان اینکه شــش ماه بعد از اینکه دولت را شــروع 
کرده ایم، جنگ تمام عیار اقتصادى علیه کشــور شروع 
شد، خاطرنشان کرد: در این شــرایط من کناره گیرى را 
مسئوالنه و جوانمردانه نمى دانســتم که وقتى کشورى 

درگیر جنگ اقتصادى است، براى مصلحت شخصى خودم 
که محبوبیتم کم یا زیاد مى شود از دولت بیرون بروم و در 
دولت نمانم آن هم من که مسئول ستاد مقابله با تحریم و 

ستاد اقتصاد مقاومتى بودم.

جهانگیرى: کناره گیرى ام جوانمردانه نبود

آخرین گزارش رگوالتورى از وضعیت اینترنت کشور از 
نفوذ 104 درصدى اینترنت حکایــت دارد به نحوى که 
نزدیک به 93 درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند 
اما نفوذ اینترنت ثابت خانگى همچنان 11 درصد است. 
هم اکنون 9 میلیون و 718 هزار و 439 نفر در کشــور از 
فناورى هاى اینترنت ثابت اســتفاده مى کنند و نسبت به 
سه ماهه دوم سال 98 تنها حدود 300 هزار نفر به این آمار 

اضافه شده است.
کم اقبالى اینترنت ثابت به نارضایتى کاربران از کیفیت و 
قیمت این فناورى مربوط مى شود و با وجودى که پیش 

بینى مى شد در یکسال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و رواج آموزش مجازى، کاربران بسیارى به سمت استفاده 
از اینترنت ثابت سوق پیدا کنند، اما به دلیل عدم توسعه 
این بخش، کاربران استفاده از اینترنت موبایل را ترجیح 

داده اند.
هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور 92/49 
درصد اســت و بیش از یک میلیون نفر در کمتر از ســه 
ماهه گذشته به تعداد مشــترکان اینترنت موبایل افزوده 

شده است.
در پایان سه ماهه سوم سال 99 بیش از 77 میلیون و 706 
هزار و 885 نفر مشترك اینترنت موبایل در کشور هستند.

تفاوت فاحش تعداد کاربران اینترنت موبایل و ثابت 

رئیس حوزه هاى علمیه خواهران سراســر کشور درباره 
برنامه هاى مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران، عنوان 
کرد: برنامه هاى متعددى براى سال تحصیلى جدید داریم 
و به دنبال این هســتیم در برنامه تحصیلى حوزه علمیه 

خواهران از نظر کیفیت تغییراتى بدهیم.
حجت االســالم والمســلمین عبدالکریم بهجت پور با 
بیان اینکه تغییــرات و برنامه ها جدید نیازمند اصالح در 
چندین درگاه اســت، اظهار کرد: یکــى از این تغییرات 
درباره پذیرش خواهران از بیوتات صالحه با استعدادهاى 

مناسب است.
وى ادامــه داد: همچنین در راســتاى ایــن تغییرات 

استانداردسازى و باال رفتن ظرفیت استادان را به شدت 
در دســتور کار قرار دادیم که سال آینده با بورسیه سازى 
بخشى از خانم ها، مراتب علمى استادان و کادر حوزه هاى 

علمیه خواهران از نظر علمى باال برود.
رئیس حوزه هاى علمیه خواهران سراســر کشور درباره 
تغییرات و اصالحیه هاى جدید حوزه هاى علمیه خواهران، 
افزود: با هدف تأمین عدالت آموزشــى، کشور را به چهار 
منطقه تقســیم کردیم که همه رشــته ها و گرایش هاى 
تحصیلى حــوزه در مناطق مختلف توزیع شــود، در این 
صورت طالبى که امکان ندارند در اســتان خود تحصیل 
کنند در استان هاى همجوار به تحصیل مشغول مى شوند.

بورسیه سازى طالب خواهر از سال آینده

   معصومه بخشى پور / خبرگزارى مهر |

از اواخر هفته پیش بسیارى از مناطق ایران و به خصوص 
نیمه شمالى کشور با سامانه بارشى فعالى روبه رو شده است 
و توأمان با گذر این سامانه، براساس کوالك برف بسیارى 

از مسافران در اثر بسته شدن جاده ها دچار مشکل شدند.
این ناآرامى هاى جوى در جمعه شب باعث انسداد بسیارى 
از جاده ها و درراه ماندن تعدادى از هموطنان نیز شــد و در 
مناطقى با سانحه و تصادفات زنجیره اى هم همراه بود که 
اوج آن را مى توان در استان هاى قزوین، آذربایجان شرقى 

و سمنان یافت.
دراین رابطه مهدى ولى پور، رئیس سازمان امداد و نجات 
اظهار کرد: 17 استان آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، 
اردبیل، اصفهان، البرز، تهــران، چهارمحال و بختیارى، 
خراسان رضوى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، قزوین، 
گیالن، لرستان، مازندران، مرکزى و همدان درگیر برف و 

کوالك شدند و به 5380 حادثه دیده امدادرسانى شد.
در همین حال تمامى محورهاى مواصالتى مازندران  باتوجه 
به بارش برف و بوران مسدود شد و احتمال ریزش و رانش 
نیز وجود دارد. گردنه گدوك سوادکوه به دلیل بوران و برف 
بى سابقه مسدود اســت و نمکپاشى و فعالیت هاى مستمر 
ماشین هاى ســنگین راهدارى در حال انجام است. مسیر 

دسترسى به اکثر روستاهاى سوادکوه هم بسته است.
فرماندار ســوادکوه گفت: با وجود اعالم هواشناسى بیشتر 
خودرو هاى در راه مانده بدون زنجیر چرخ بودند و خانواده هاى 
آنان در خودرو ها وضعیت بدى داشتند که با حضور نیروهاى 
امدادى در اقامتگاه هاى هالل احمر مستقر شدند و برخى 
از خودرو ها هم در کنار جاده اصلى منتظر بازگشایى مسیر 

هستند.
در 15 محور مواصالتى استان گیالن هم بارش ها به صورت 

برف است. حداقل 10 محور از محورهاى مواصالتى استان 
با بارش برف سنگین و شــدید روبه رو هستند و در مابقى 
محورها یا بارش ها به صورت برف، یا مخلوط برف و باران 
و مابقى هم به صورت باران است. در پى پیش بینى کاهش 
محسوس دما تا 13 درجه در گیالن، شرکت گاز استان از 
مشترکان خانگى خواسته تا به شدت در مصرف گاز طبیعى 
صرفه جویى کنند تا جریان گاز در شبکه توزیع پایدار باقى 

بماند.
همزمان با آغاز بارش برف در اســتان نیروهاى راهدارى 
اســتان با تمامى ظرفیت هاى دولتى و بخش خصوصى 
به دل جاده زده و عملیات برف روبى و نمکپاشــى را آغاز 
کردند به گونــه اى که این عملیات تا دیــروز همچنان در 
سطح جاده هاى استان ادامه داشــت. به گفته راهدارى و 
هواشناسى، بیشترین بارش برف ثبت شده مربوط به منطقه 
اسالم در تالش است. راهدارى اعالم کرده در این منطقه نیم 
متر برف باریده است. جز قطعى برقى که در جیرنده رودبار 
به وجود آمد و با تالش تیم عملیات شرکت برق رفع شد، در 
مابقى مناطق استان مشکل قابل توجهى به وجود نیامده و 
تمامى راه هاى استان بنا بر گزارش هاى مسئوالن باز هستند 

و تردد در آنها جریان دارد.
در استان گلستان هم به دلیل بارش شدید برف و کوالك، 
مسیر مواصالتى دو استان گلســتان و سمنان به صورت 
کامل مسدود شــد. تمامى تیم هاى امدادى پلیس، هالل 
احمر و راهدارى نیز به صورت آماده باش در منطقه حضور 

دارند.
 برخى از شهرهاى اســتان قزوین هم  از ساعت 21 جمعه 
شب شاهد خاموشــى و قطعى برق بودند. تصور بر این بود 
که خاموشى در استان قزوین سراسرى است اما قدرت ا... 

مهدیخانى، مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى قزوین 
گفت: خاموشى در استان سراسرى نبوده و مربوط به توزیع ما 
نبوده و مشکل از برق منطقه اى زنجان بوده است که برخى 
از ترانس ها با مشکل مواجه شده بودند. همچنین  در ساعات 
اولیه جمعه، تصادف زنجیره اى مرگبار در محور تاکستان 
ابهر و در میان کوالك شــدید موجب فوت 3 شــهروند و 
مصدومیت بیش از 47 تن تاکنون شده است. این تصادف 
زنجیره اى بین 40 دستگاه خودرو به علت برف و کوالك 
شــدید و کاهش دید رانندگان، عدم توجه به جلو و رعایت 

فاصله طولى در حد فاصل «تاکستان و ضیاء آباد» رخ داد.
در شــیراز با وزش باد شــدید و تندباد 18 نفر به این دلیل 
دچار مصدومیت شدند که از این تعداد 15 نفر راهى مراکز 
درمانى و سه نفر به صورت سرپایى در محل درمان شدند. 
مدیر اورژانس فارس از افتادن تابلویى در ورودى شهر شیراز 
بر روى خودرو پراید خبر داد و گفت: پنج مصدوم این حادثه 
توسط دو دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید رجایى 

منتقل شدند.
در زاهدان میزان غلظت غبار و آلودگى هوا به 44 برابر حد 
مجاز رسید و گردوغبار حاصل شعاع دید افقى در محدوده 
فرودگاه این شــهر را به 500 متر کاهش داده است. پیش 
بینى مى شود بیشینه سرعت وزش باد در شهر هاى زاهدان 
و نصرت آباد به 110 کیلومتر بر ساعت و حتى بیشتر از آن 

نیز برسد.
در سمنان نیروهاى امدادى وارد میدان شده اند و تالش شد 
تا مسافرى در راه، آسیب نبیند؛ گرچه بحران در جاده هاى 
استان سمنان در پى بارش برف و کوالك ادامه دارد. برف 
و کوالك ابتدا محورهاى شمالى استان سمنان به سمت 
استان هاى تهران و مازندران را درگیر خود کرد و سپس به 

محور شریانى تهران- مشهد هم کشیده شد.
مهرداد بابایى، رئیس مرکز فوریت هاى پزشکى استان البرز 
هم با اشاره به اینکه کوالك و برف منجر در ارتفاعات تردد 
را دشوار کرده است، گفت: ساعت 2 و 17 دقیقه  بامداد شنبه 
23 اسفند ماه، واژگونى یک دستگاه اتوبوس در پیچ سرهنگ 
جاده چالوس به اورژانس اعالم شد. بابایى افزود: این حادثه 
به دنبال برخورد بهمن با اتوبوس و شرایط نامساعد جوى 
رخ داد. بالفاصله بعد از دریافت گزارش هشــت دستگاه 
آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس اورژانس استان 
البرز به محل اعزام شد؛ اتوبوسى که دچار حادثه شده بود 
حامل بازیکنان تیم فوتبال بود که 20 سرنشین مرد داشت 
و از تهران راهى نوشهر بودند. در این حادثه یک نفر در دم 

جان باخت و 19 نفر مصدوم شدند.
در اردبیــل راه 230 روســتا در شهرســتان هاى گرمى، 
خلخال،کوثر، اردبیل، مشــگین شــهر و نیر مسدود شد و 
درآذربایجان شرقى واژگونى مینى بوس محور اهر مشکین 
شهر شش مصدوم برجاى گذاشــت که حال سه مصدوم 

وخیم گزارش شده است.
ســقوط پژو 405 بــه دره در آزادراه پیامبــر اعظم (ص) 
کیلومتر120 تبریز هم فوت زن 36 ســاله را منجر شــد و 
پنج مصدوم توسط اورژانس از پایگاه هاى سلوك، بارگاه 
و قویون قشالقى به بیمارســتان امام حسین (ع) هشترود 
منتقل شدند. در اثر تصادف زنجیره اى شهرستان شبستر 
محدوده شانه جان هم پنج نفر توسط اورژانس به بیمارستان 

فاطمیه انتقال یافت.
بارش برف و کوالك شدید تمام جاده هاى خراسان شمالى 
و خراسان رضوى را هم در بر گرفت و بعضى از محورها را 

مسدود کرد.

سورپرایز برف و کوالك در دقیقه 90 زمستان

«دونالد ترامپ» با حضور در مراسمى در ماراالگو به منظور 
جمع آورى کمک براى یک خیریه گفت عروسش «الرا 

ترامپ» نامزد کرسى سنا مى شود.

رئیــس جمهــورى پیشــین آمریــکا شــامگاه جمعه 
شرکت کنندگان را شگفت زده کرد و سخنرانى بداهه انجام 
داد.  ترامپ گفت: دقیقاً براى این کار آماده نبودم. از اینجا 

رد مى شدم که صداى فریاد مردم را شنیدم.
او سپس به قصد الرا ترامپ، عروس خودش (زن «اریک 
ترامپ») براى گرفتن کرسى سنا اذعان کرد. ترامپ گفت: 
مى خواهم از الرا که بسیار فوق العاده عمل کرد، تشکر کنم. 

شنیده ام که مى خواهد نامزد کرسى سنا در 2022 شود.
الرا ترامپ رسمًا نامزدى براى کرسى سنا از کارولیناى 
شمالى را اعالم نکرده اســت. این کرسى که فعًال در 
اختیار «ریچارد بور» جمهوریخواه اســت، ســال آتى 
خالى مى شــود؛ با این حال، او نامزدى خودش را هم 

بعید ندانسته است.

 «ترامپ» با عروسش، همه را شگفت زده کرد
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پرتاب ترقه داخل خودرو
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشـکى استان اصفهان 
درباره حادثه انفجار ترقه در خیابان آتشگاه سه راهى 
خمینى شـهر بیان کرد: پرتـاب ترقه از سـوى راکب 
موتورسیکلت همراه کاروان عروسى به داخل خودرو 
موجب مصدومیت سه نفر شامل یک زن، یک مرد و 
یک کودك شد. غفور راستین ادامه داد: این افراد براى 
انجام مراحل درمانى به بیمارستان 9 دى خمینى شهر 

منتقل شدند.

اجراى طرح 9 ماده اى  
دنبال شود

رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت:  در استان 
نیز اجراى طرح 9 ماده اى شوراى عالى آب کشور باید 
به شـدت پیگیرى شـود که امیدوارم بـا تالش هاى 
استاندار و همچنین معاون امور عمرانى و نمایندگان 
مجلس به نتیجه برسد.عبدا... کیانى در جلسه شوراى 
استان اصفهان اظهار کرد: بحران آب مسأله اى بسیار 
جدى و پیچیده است، هرچند کاهش میزان نزوالت 
جوى در این سال ها در دهه هاى گذشته سابقه نداشته 
است. تمام مساله آب، صرفًا کاهش نزوالت نیست و 
بخش بزرگى از بحران آب به سوءمدیریت هاى چند 

ساله و بهره ورى پایین مدیریت آب بر مى گردد.

تأمین سیب و پرتقال شب عید 
معاون امور بازرگانى سـازمان صمت استان اصفهان 
ازتامین سیب و پرتقال شب عید خبر دادو گفت: نرخ 
مصوب هنوز مشخص نشـده است اما میوه شب عید 
را بـه گونـه اى وارد بـازار مى کنیم که روند کاهشـى 
باشد. اسماعیل نادرى درباره تأمین میوه شب عید در 
اصفهان، اظهار داشت: هم اکنون 500 تن سیب و دو 
هزار تن پرتقال ذخیره شده است، سیب صد در صد و 
پرتقال 50 درصد براى ایام عید تأمین شـده و مابقى 

نیز در چند روز آینده تأمین خواهد شد.

حمله ملخ  مشاهده نشده است
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
تیم هاى ردیابى، حرکت ملخ هـاى صحرایى را رصد 
مى کننـد و خوشـبختانه هیـچ گزارشـى از حملـه به 
محصوالت کشاورزى توسـط این ملخ ها به دست ما 
نرسیده است. منصور شیشـه فروش ادامه داد: برخى 
تصور مى کنند حرکت آنها از استان هاى جنوبى آغاز 
شده و به سمت اسـتان هاى فارس و کهگلویه و بویر 
احمد پرواز مى کنند و در نهایت به اصفهان مى رسند 
بنابراین تیم هاى ردیابى و پایش ما حرکت این ملخ ها 
را رصد مى کنند و خوشبختانه در دو سال گذشته هیچ 
گزارشـى از ورود این نوع ملخ به اسـتان اصفهان به 

دست ما نرسیده است.

تغییر زمان کوچ عشایر 
به اصفهان

زمان کوچ 60 هزار نفر عشایر به استان اصفهان تغییر 
کرد. کوچ عشایر از استان هاى جنوبى مانند خوزستان، 
بوشـهر، کهگیلویه و بویراحمد به استان اصفهان هر 
سال در اردیبهشت ماه بوده است، اما در سال جارى با 
توجه به شیوع کرونا و به ویژه وضعیت نامناسب شیوع 
این بیمارى در استان هاى جنوبى زمان کوچ عشایر با 
تأخیر و تغییراتى روبه رو شـده اسـت. هر سال حدود 
60 هزار نفر عشـایر بـه 5 شهرسـتان اصفهان کوچ 

مى کنند.

شهردارى همکارى نمى کند
معاون فنى و عملیات اورژانس استان اصفهان گفت: 
راه اندازى پایگاه جدید اورژانس در اصفهان با مشکل 
فضاى فیزیکى مواجه است ودر این زمینه شهردارى 
همکارى الزم را براى تأمین زمین ندارد. این در حالى 
است که در دیگر شهرها این چالش را نداریم. علیرضا 
قاسمى ابراز داشت: تعدادى از پایگاه هاى ما در آتش 
نشانى، بخشى در مراکز بهداشت و دو پایگاه نیز ملکى 

اورژانس است.

خبر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
نباید تصور شــود که اصفهان موش آزمایشگاهى است 
زیرا واکسن مشــترك ایران و کوبا مراحل آزمایشگاهى 
خود را گذرانده اســت و هرگز نمى گذاریم اصفهان موش 
آزمایشگاهى براى تزریق واکسن شود. کمال حیدرى با بیان 
اینکه در حال حاضر تمامى واکسن هاى موجود در اصفهان 
واکسن اسپونتیک روسى است، افزود: همه واکسن هایى 
که تزریق مى شــود تأیید غذا و دارو دارند و اگر قرار باشد 
غیر از این واکسن دیگرى در اصفهان تزریق شود تاییدیه 

سازمان غذا و دارو را خواهد داشت.
وى با تاکید بر اینکه کوبا یکى از بزرگترین کشــورهاى 

تولید کننده واکسن است، ادامه داد: واکسن مشترك ایران 
و کوبا مراحل پایانى خود را طى مى کند و مقرر اســت به 
زودى در حد 100 هزار دوز از این واکسن تأمین شود که از 
این تعداد 4 هزار دوز به اصفهان خواهد رسید که به افراد 
داوطلب تخصیص خواهد یافت. معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان اضافه کرد: نباید تصور شود که 
اصفهان موش آزمایشگاهى است زیرا این واکسن مراحل 
آزمایشگاهى خود را گذرانده اســت و هرگز نمى گذاریم 

اصفهان موش آزمایشگاهى براى تزریق واکسن شود.
وى ، تاکید کرد: اگر واکسیناسیون کادر درمان با سرعت 

بیشترى انجام شود سرویس دهى بهتر مى شود.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: به منظور 
جلوگیرى از بروز هرگونه حادثه در شب چهارشنبه سورى 
تمامى نیروهاى آتش نشانى همراه با نیروهاى شیفت هاى 

استراحت فعال خواهند بود.
حسین امیرى اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط کرونایى 
کشور، در شرایط بسیار حساســى هستیم و باید به مراسم 
چهارشنبه پایان ســال، «نه بگوییم» تا همچون دو سال 

گذشته پایان سال را بدون حادثه طى کنیم.
وى با اشــاره به اقدامات سازمان آتش نشــانى به منظور 
جلوگیرى از بروز حوادث چهارشنبه سورى در شهر اصفهان، 
گفت: سازمان آتش نشانى با 25 ایستگاه در سطح شهر و 

با فراخوان تمامى نیروهاى خود آماده امدادرسانى است.
امیرى با اشاره به برخى از مهمترین اقدامات سازمان آتش 
نشانى در راستاى پیشگیرى از حوادث چهارشنبه گفت: تهیه 
محتواى 10 برنامه آموزشى از انیمیشن تا مستندهاى واقعى 
و تیزر، هماهنگى و دعوت به همکارى از 10 ارگان مرتبط با 
چهارشنبه سورى، ارسال دستورالعمل جمع آورى ضایعات 
چوب و مواد بازیافتى قابل اشتعال از سطح شهر، پیش بینى 
و هماهنگى استقرار 15 دســتگاه اطفائیه و 40 نفر نیروى 
آتش نشان در نقاط پر ترافیک شهر با احتمال ریسک باالتر 
بخشى از اقدامات سازمان آتش نشانى به منظور آماده سازى 

و مقابله با هرگونه حادثه احتمالى است.

استقرار آتش نشانان در نقاط 
مختلف شهر اصفهان

اصفهان موش آزمایشگاهى 
واکسن نیست

عملیات اجرایى خــط 3 انتقــال آب از خلیج فارس 
به استان اصفهان امروز آغاز مى شــود. این طرح با 
سرمایه گذارى شرکت هاى بزرگ معدنى از جمله فوالد 
مبارکه آغاز شده و آب خلیج فارس و دریاى عمان به 

استانهاى شرقى و مرکزى کشور خواهد رسید.
این آیین امروز یکشنبه  24 اسفند 1399 به صورت 
ویدیوکنفرانسى با حضور رییس جمهور برگزار خواهد 

شد.
در خط سوم انتقال، آب از خلیج فارس به استان هاى 

یزد و اصفهان خواهد رسید. حجم سرمایه گذارى این 
خط 910 کیلومترى به 35 هزار میلیارد تومان مى رسد. 
ظرفیت خط انتقال آب در این خط، 200 میلیون متر 
مکعب است و اشتغالزایى طرح در دوران ساخت آن به 
14 هزار نفر مى رسد و مدت زمان اجراى آن 60 ماه 

برآورد شده است.
تامین منابع مالى خط ســوم از محل سرمایه گذارى 
شــرکت هاى فوالد مبارکه، ذوب آهــن اصفهان و 

پاالیشگاه اصفهان برنامه ریزى و انجام مى شود.

آغاز پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان از امروز

همراه با بارش برف و باران در بخش هایى از استان؛

طوفان شدید شهرهاى اصفهان را 
درنوردید

با نظارت گشت مشترك تعزیرات حکومتى استان 
از خروج غیر قانونى 300 تن مرغ از چهار کشتارگاه 

استان اصفهان جلوگیرى شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان گفت: مسئوالن 
این چهار کشتارگاه با ثبت نکردن مرغ کشتار شده در 
سامانه ،  قصد خارج کردن و فروش به قیمت باالتر 

این محموله ها را در استان هاى دیگر داشتند.
غالمرضا صالحى افزود: با دستور رییس شعبه هفتم 
تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان محموله کشف 
شــده توقیف و دســتور توزیع در مراکز فروش به 
مصرف کنندگان صادر و با نظارت تعزیرات حکومتى 

بین فروشگاه هاى مجاز عرضه شد.
وى گفت: پرونده تخلف براى مدیران کشتارگاه هاى 

متخلف تنظیم شده و در حال رسیدگى است.

جلوگیرى از خروج 300 تن مرغ از اصفهان

رییس کل دادگسترى استان اصفهان از آزادى 100 
زندانى همزمان با عید مبعث در اصفهان خبر داد.

محمدرضا حبیبى بیان داشــت: 100 زندانى توسط 
یک خیر اصفهانى با پرداخت یــک میلیارد و 600 

میلیون تومان، در شب مبعث از زندان آزاد شدند.
وى ادامه داد: یکى از فعــاالن اقتصادى و از خیران 
اصفهان که براى زیارت به شهر مقدس نجف اشرف 
سفر کرده بود، از نجف با بنده تماس گرفت و اعالم 
کرد که به مناسبت مبعث پیامبر (ص) تا سقف یک 
میلیارد و 600 میلیون تومــان براى آزادى زندانیان 
مالى پرداخت مى کند و پس از واریز این مبلغ تقاضا 

کرد که خواسته او در شب مبعث تحقق یابد.
رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بر همین اساس قضات اجراى احکام تا پاسى از 
شب در مجتمع هاى قضایى مشغول به کار شدند و با 
بررسى پرونده هاى زندانیان، یکصد نفر از محکومان 

مالى با همت این خیر آزاد شدند.

آزادى 100 زندانى همزمان با عید مبعث در اصفهان

از آنجا که در سال هاى اخیر، ایجاد نوسانات قیمت 
نفت در بازار جهانى و اعمال تحریم هاى ســنگین 
علیه کشــورمان، بار دیگر زنگ خطر اقتصاد تک 
محصولــى را به صدا درآورده اســت، بــراى عدم 
وابســتگى اقتصاد کشــور به درآمدهاى حاصل از 
فروش نفت و جایگزینــى آن با درآمدهاى پایدارى 
همچون درآمدهاى مالیاتى، باید فرهنگ پرداخت 

مالیات در جامعه نهادینه شود.
فرهنگ مالیاتى به معناى باورها و شــناخت مردم 
در مورد مالیــات و لزوم پرداخت آن اســت. هرگاه 
بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت 

مســتدل و منطقى براى آن ها بیان کرده، به آنان 
آگاهى هاى الزم را داده و بــراى آن ها به صورت 
شــفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتى از مردم و 
توســط دولت صرف چه هزینه هایى مى شود و در 
صورت نپرداختن مالیات، دولــت و مردم دچار چه 
مشکالتى خواهند شد و همچنین مردم به یک باور 
برسند که دولت مالیات دریافتى را براى بهبود وضع 
جامعه و توسعه اجتماعى و رفاه شهروندان هزینه مى 
کند آنگاه مى توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ 
مالیاتى خوب براى پرداخت مالیات توسط عامه مردم 

به وجود آمده است.

فرهنگ مالیاتى چه زمانى ایجاد مى شود؟

فوق تخصص کلیه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: تحقیقات نشان مى دهد که 
مصرف نوشابه و چاى بیشترین دلیل ایجاد سنگ کلیه 

در بین مردم اصفهان است.
مژگان مرتضــوى در وبینــار روز جهانــى کلیه که 
توســط انجمن خیریه بهداشــتى و درمانى حضرت 
ابوالفضل (ع) اصفهان برگزار شد، افزود: تحقیقاتى که 

بر روى بیماران مبتال به سنگ کلیه در مرکز تحقیقات 
بیمارى هاى کلیوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
انجام شد، نشان داد که بیشترین علت سنگ سازى 

در این افراد  اُگزاالت  موجود در نوشابه و چاى است.
وى اظهار داشت: با توجه به نتیجه این تحقیقات الزم 
اســت که مردم از مصرف انواع نوشابه پرهیز کنند و 

چاى کمرنگ مصرف کنند.

دلیل ایجاد سنگ کلیه در مردم اصفهان

10 هزار و 360 یورو و 75 هزار دالر قاچاق در بازرسى از یک 
اتوبوس مسافربرى در نایین کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان گفت: ماموران انتظامى 
شهرستان نائین حین کنترل خودرو ها در یکى از محور هاى 

مواصالتى به یک اتوبوس مسافربرى مشکوك شدند و آن 
را متوقف کردند. سرهنگ محمدرضا هاشمى فر افزود: در 
بازرسى از این خودرو به یک بسته کوچک که با عنوان مودم 
ایرانسل بسته بندى شده بود مشکوك شدند و آن را بازرسى 

کردند که 10 هزار و 360 یورو و 75 هزار دالر قاچاق کشف 
شد. وى با بیان اینکه کارشناسان ارزش ارز هاى کشف شده 
را 23 میلیارد ریال اعالم کردند گفت: یک نفر دســتگیر و 

تحویل مراجع قضایى شد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى دوسارق 
حرفه اى منزل که چهار میلیــارد ریال طال از یک منزل 
مسکونى سرقت کرده بودند و اعتراف آنها به هشت  فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان، اظهار کرد: در پى وقوع یک 

مورد ســرقت منزل در غرب شــهر اصفهان، بررسى 
موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى پایگاه 

غرب قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پس از انجــام اقداماتى تخصصى 
موفق شدند دو سارق را در ارتباط با این سرقت شناسایى 

و با هماهنگى هاى الزم دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهى اصفهان ادامه داد: این ســارقان به 
ســرقت چهار میلیارد ریال طال از یک منزل و هشــت 
فقره سرقت از دیگر منازل غرب شهر اصفهان اعتراف 

کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تعداد 
کودکان مبتال به کرونا در اســتان اصفهان رو به افزایش 
است و بیمارستان امام حسین (ع) به این کودکان اختصاص 

یافته است.
بهروز کلیدرى با اشــاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در 
استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که پس از موج 
سنگین شیوع کرونا در مهر و آبان امسال روند نزولى بیمارى 
کرونا را در اصفهان داشتیم اما از اواخر بهمن ماه مجدد شاهد 

افزایش شیوع کرونا هستیم.
وى با بیان اینکه روند شــیوع بیمارى کرونا در استان هایى 

مانند خوزستان و چهارمحال و بختیارى تأثیر مستقیمى بر 
روند شیوه این بیمارى در استان اصفهان دارد، ابراز داشت: 
هر گاه در این دو استان تشدید وضعیت کرونا را داشتیم بعد از 
دو الى سه هفته این روند را در اصفهان تجربه کردیم و از این 

رو ما در این زمینه نگران هستیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر روزانه بین 450 تا 500 بیمار بســترى کرونا 
داریم، ادامه داد: تعداد بیماران مرخص شــده نیز حدود 70 

تا 100 نفر است.
وى اضافه کرد: در حال حاضر دو بیمارســتان خورشــید و 

عیسى ابن مریم به عنوان بیمارستان هاى ریفرال کرونا در 
نظر گرفته شــده اند و هماهنگى الزم براى به مدار آوردن 
بیمارســتان هاى صدوقى، یکى از بیمارستان هاى تأمین 
اجتماعى و بیمارستان امین براى شــرایط اضطرار انجام 

شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر بیمارستان امام حسین (ع) به عنوان بیمارستان 
ریفرال کودکان مبتال به کرونا در اصفهان به کارگیرى شده 
است، ادامه داد: باید توجه داشــت که در موج جدید تعداد 

کودکان مبتال به این بیمارى روبه افزایش است.

کشف یورو و دالر قاچاق در اتوبوس

سرقت 400 میلیون تومان طال از یک منزل 

افزایش تعداد کودکان مبتال به کرونا در اصفهان

سامانه بارشــى که از مدیترانه وارد شــد موجب بارش 
باران و برف در مناطق مختلف استان اصفهان شد. این 
سامانه بارشى در مناطق غرب و جنوب استان بیشترین 
بارش ها را بدنبال داشت موجب وقوع یخبندان در برخى 
از محورهاى جاده اى مناطق غربى استان از جمله محور 
خوانسار که در برخى از ســاعت ها تردد با کندى انجام 
شد. بر اثر فعالیت این سامانه یخ زدگى جاده ها در مناطق 
فریدونشهر، چادگان و بویین و میاندشت و داران اتفاق 
افتاد که کنترل شد و در زمان حاضر همه مسیرها و راه ها 

باز است و مساله خاصى وجود ندارد.
اما کارشــناس اداره پیش بینى هواشناســى اصفهان با 
اشاره به خروج سامانه بارشــى از استان اصفهان گفت: 
وزش باد تا اواسط هفته پدیده غالب بسیارى از مناطق 

استان خواهد بود.
آسیه آقایى همچنین به میزان بارندگى هاى روز جمعه 
اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشى به ترتیب از 
سمیرم با میانگین 30 میلى متر (برف و باران)، خوانسار 
29 میلى متر، پادناى علیا، فریدونشهر و بوئین و میاندشت 
25 میلى متر، نطنز 15 میلى متــر، داران 14 میلى متر، 
میمه، دهاقــان و مهاباد 11 میلى متر، شــهر اصفهان، 
کاشــان و چوپانان 10 میلى متر بوده ضمــن اینکه در 
سایر مناطق اســتان نیز کمتر از 10 میلى متر نیز باران 

باریده است.
آقایى اضافه کرد: بوئین و میاندشــت با دماى 8 درجه 
ســانتى گراد زیر صفر ســردترین منطقه استان در 24 

ساعت منتهى به روز یکشنبه پیش بینى مى شود.
در همین حال مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان مى گوید: وقوع طوفان در روز جمعه  به برخى از 

شهرهاى این استان خسارت زده است.
منصور شیشــه فروش با بیان این که بیشترین خسارت 
طوفان در شهرستان خور و بیانک گزارش شد، افزود: در 
این حادثه طبیعى به 64 اصله درخت از جمله نخل آسیب 
دید و 27 سقف کاذب و دیوار تخریب شده است. همچنین 
به تعــدادى از واحدهاى گلخانه اى و دامــدارى و دیوار 
برخى از ادارات و ســقف پارکینگ چند واحد مسکونى و 

شبکه هاى برق شهرستان خسارت وارد شده است.
وى ســرعت طوفان در ناییــن را 112 و دهاقان 100 
کیلومتر و در خور و بیابانک و اردســتان 97 کیلومتر بر 

ساعت اعالم کرد.
مدیرکل مدیریت استاندارى اصفهان همچنین تصریح 
کرد : در این مدت 70 مورد امدادرسانى از جمله اسکان 
اضطرارى، انتقال به مناطق امن، رهاسازى خودروها از 
مناطق برفگیر اســتان انجام شده است . شیشه فروش 
تعداد مصدومان حوادث جاده اى در مدت یادشده را 14 

نفر اعالم کرد.
وى اضافه کرد: در همین پیوند چهار پرواز مقصد فرودگاه 
شیراز بدلیل بدى آب و هوا اســتان فارس در فرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان به زمین نشست و پس از ارائه 
خدمات به مسافران ساعت 23 و 30 دقیقه جمعه شب 

فرودگاه را به مقصد ترك کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان همچنین 
گفت: حادثه واژگونى یک دستگاه تریلى حامل گاز سى 
ان جى ( CNG) روز جمعــه در محور نایین به انارك به 

آتش سوزى و مرگ راننده خودرو منجر شد.
شیشه فروش افزود: محورهاى شرقى اصفهان از جمله 
نایین به انارك با طوفان و گرد و غبار شــدید مواجه بود 
و تریلى حامل گاز ســى ان جــى در کیلومتر 35 محور 
نایین - انارك از جاده خارج و واژگون شــد. وى با بیان 
اینکه این واژگونى به آتش سوزى تریلى و فوت راننده 
آن منجر شد، اظهار داشت: این حادثه با حضور عوامل 
امداد از جمله آتش نشانى نایین و پلیس راه کنترل شد. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه این تریلى حامل 256 کپســول سى ان جى با 
ظرفیت کلى چهار هزار و 800 متر مکعب ســى ان جى 
بود، تصریح کرد: واژگونى تریلى به نشت این کپسول ها 

و انفجار و آتش سوزى آنها منجر شد.
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جهانبخش سلطانى از ساخت سرى دوم سریال «سرنخ» 
خبر مى دهد و تاکید مى کند که فصل جدید این مجموعه 
هم با وجود فاصله زمانى 25 ساله، همچنان براى مخاطب 
جذاب خواهد شد. او مى گوید، کاراکتر «امیرحسین اوصیا» 
به شدت به خودش شباهت داشته و به نوعى خوِد خودش 

بوده است.
همزمان با بازپخش سریال «ســرنخ» از شبکه آى فیلم، 
صحبت ها در مورد تولید سرى دوم این سریال جدى شده 
است. پخش دوباره «سرنخ» از آى فیلم باعث مى شود، به 
سراغ جهانبخش سلطانى برویم. سلطانى ایفاگر نقش یکى 
از ایرانى ترین کارآگاه هاى پلیس در سریال هاى تلویزیونى 
است. امیرحسین اوصیا در سریال «سرنخ» پلیسى آرام و 
شوخ طبع است که در کمال خونســردى، گره از معماها 

برمى  دارد و راز جنایت  ها را برمال مى  کند.
سلطانى بخشى از جذابیت هاى سریال «سرنخ» را به بداهه 
گویى بازیگران مرتبط مى داند و مــى گوید، «کیومرث 
پوراحمد (کارگردان) به بازیگرانش اعتماد داشته و دست 

آنها را در جلوى دوربین باز مى گذاشته است.»
او در پاسخ به پرسشى درباره جدى بودن ساخت فصل دوم 
سریال «سرنخ» چنین اظهار مى کند: بله؛ قرار است سرى 
دوم سریال از ابتداى سال آینده ساخته شود. آقاى خداویسى 
فیلمنامه سرى جدید را نوشته اند و خسرو معصومى هم قرار 
است کارگردان سریال باشــند. بازیگران هم همان هایى 

هستند که در سرى اول حضور داشتند.
سلطانى ادامه مى دهد: فیلمنامه 32 قسمتى تصویب شده 
و اوایل فروردین ماه زمان آغاز تصویربردارى مشخص و 
نهایى خواهد شد. قرار شده است نقش خانم جان را هم یک 

خانم اصفهانى بازى کنند.
او به این پرسش که «فکر مى  کنید با توجه به فاصله حدود 
25 ساله میان ساخت ســرى اول و دوم سرنخ و با لحاظ 
تغییر روحیات و سالیق مخاطبان تلویزیون در این مدت، 
سرى جدید سرنخ با استقبال مخاطب مواجه شود؟»، پاسخ 

مثبت مى دهد و اضافه مى کند: سریال «سرنخ» یک کار 
دغدغه مند و پر از مسئولیت بود که مى خواست در جهت 
سالم سازى جامعه قدم بردارد. حاال 24 سال از پخش این 
سریال گذشته و مشکالت مردم در این مدت 10 برابر شده 
است. همان آدم  هایى که سال ها قبل سریال «سرنخ» را 
براى سالمت جامعه ساخته بودند، حاال دوباره دور هم جمع 
شده اند و مى خواهند یک بار دیگر حال جامعه را خوب کنند. 
با توجه به نیت و هدفى که در سازندگان سرى جدید سراغ 
دارم، فکر مى کنم فاز دوم «سرنخ» هم موفق باشد و بتواند 

نظر بینندگان را جلب کند.
این بازیگر درباره کاراکتر «امیرحســین اوصیا» و میزان 
شباهت میان شــخصیت خودش با کاراکتر اوصیا، اظهار 
مى کند: نقش اوصیا یک رئالیسم متعالى بود مبتنى بر آن چه 
باید باشد نه آن چه که هست. امیرحسین اوصیا خوِد خود من 
بود و در اصل، خودم را بازى مى کردم. آن چه از این کاراکتر 

مى بینید هم در اصل ویژگى  هاى رفتارى خودم است.
جهانبخش سلطانى یادآور مى شود: خیلى چیزها در جلوى 
دوربین فى البداهه بود. آقاى پوراحمد به توانایى بازیگرانش 

ایمان داشت و دست ما را براى بداهه گویى خیلى باز گذاشته 
بود. ما در ابتدا به ســاکن موقعیت کاراکتر در سکانس را 
بررســى و نوع بازى اش را طراحى مى کردیم و سپس با 

لهجه گذارى، زیباتر و دلنشین تر مى شد.
او خاطرنشان مى کند: مردم استقبال خیلى خوبى از سریال 
کردند و به ما بازیگران هم لطف داشتند. بى اغراق، مردم 
سریال «سرنخ» را مثل «قصه هاى مجید» دوست داشتند. 
همین استقبال هم باعث شد که این انگیزه در ما ایجاد شود 

تا تصمیم بگیریم سرى دوم این سریال را هم بسازیم.

سریال «سرنخ» بعد از 25 سال دوباره به تلویزیون مى آید 

پلیس بازى با لهجه اصفهانى؛ فصل دوم

برنامه «فرمول یک» با اجراى على ضیا از یکشنبه 28 اسفند ویژه تحویل سال 1400 شبکه 
یک را با آیتم هاى گوناگون و حضور چهره ها اجرا مى کند.

در حالى که امســال بنا بود دوره جدید از طرح انتخاب چهره مردمى توسط 
برنامه «فرمول یک» اجرا شود، شیوع ویروس کرونا این بار هم برگزارى 
این طرح را لغو کرد. از این رو در حالى که بنا بود «فرمول یک» پس از 
غیبتى 10 روزه در اسفند ماه براى معرفى بهترین چهره هاى مردمى به 
آنتن بازگردد، فعال به روال سابق در حال پخش است و عوامل همزمان 

مشغول پیش تولید ویژه برنامه تحویل سال 1400 هستند.
«فرمول 1400» یکى از آیتم هاى نوستالژیک برنامه است که در 
آن خوانندگانى چون مجید اخشابى، فریدون آسرایى، امیر تاجیک، 
حمید حامى آهنگ هاى قدیمى شان را در فضایى بازسازى شده 

خوانده اند.
در آیتمى دیگر على ضیا با فوتبالیســت هایى از جمله علیرضا 
جهانبخش و شجاع خلیل زاده به صورت تصویرى گفتگو کرده 
است. همچنین با حضور حامد همایون، قطعه اى از این خواننده 

با لب خوانى فوتبالیست هاى قدیمى اجرا و ضبط شده است.
«فرمول کمدى» که یکى از آیتم هاى دوره جدید «فرمول 
یک» به حساب مى آید همچنان در ویژه برنامه تحویل سال 
نیز با حضور کمدین ها فضاى شادى براى مخاطبان رقم 
مى زند. فریبا نادرى، محمد نادرى و ســیما تیرانداز نیز از 

بازیگرانى هستند که استندآپ کمدى اجرا مى کنند.
این برنامه در سه قسمت شب هاى 28 و 29 اسفند در ساعت 
22 و 15 دقیقه و روز 30 اسفند از ساعاتى پیش از تحویل سال 

به صورت زنده پخش مى شود.

برنامه «فرمول یک» با اجراىع
ح یک را با آیتم هاى گوناگون و
حالى که امســ در
برنامه «فرمول
ل این طرح را
0غیبتى 10 ر
آنتن بازگرد
مشغول پی
«فرمول
آن خوان
ح حمید
خواند
در آی
جها

است
ل با
»
ی

ا
22
به

على ضیاء ویژه برنامه تحویل سال 
را اجرا مى کند

الهام پاوه نژاد بازیگر ســریال طنز چوب خط عکس هاى جدیدى از این مجموعه به همراه اکبر عبدى و 
بازیگران دیگر را منتشر کرد.

سریال چوب خط به کارگردانى حمید بهرامیان و تهیه کنندگى منصور سهراب پور یکى از سریال هاى در 
حال پخش تلویزیون با موضوع کمدى است که بازیگران مطرح عرصه طنز در آن حضور دارند.

حمید بهرامیان در سریال چوب خط به سراغ بازیگرانى همچون اکبر عبدى و علیرضا خمسه رفته است 
که در دنیاى کمدى چهره هاى ماندگارى هستند. الهام پاوه نژاد هم در جدیدترین تجربه بازیگرى خود در 

سریال چوب خط نقش مادر خانواده را ایفا مى کند.
اکبر عبدى پس از دوران نقاهت بیمارى کرونا مقابل دوربین این ســریال قرار گرفته و ایفاگر نقش یک 

فرانسوى است.
سریال چوب خط داستان فرخ فرخنده مسافرى را روایت مى کند که از خارج از کشور به وطن بازگشته و 
همزمان با رسیدنش مشکالت و اتفاقات عدیده اى او را غافلگیر مى کند. حاال وقت آن است که با یارى 

خانواده و همسایگان بر مشکالت فائق آید.
تصویربردارى سریال چوب خط از اوایل زمستان شروع شده و همزمان با ادامه فیلمبردارى قسمت هاى 

باقیمانده، پخش این سریال آغاز شده است.
تلویزیون پخش مىشود.سریال چوب خط هرشب ساعت 20 و 45 دقیقه از شبکه سوم تلویزیون پخش مى شود. 5 و45 دقیقه از شبکه سوم 0سریال چوب خط هرشب ساعت 20

«چوب خط» اکبر عبدى بعد از ابتال به کرونا

پس از چند روز درگیرى کالمى و اتهام زنى و طرح شکایت قضایى، به نظر مى رسد على صادقى و محمد 
شایسته با وساطت مجید صالحى، بازیگر سینما و تلویزیون،  در پى حل اختالفات خود برآمده اند.

مجید صالحى با انتشار عکسى از این دو، در یک پست اینســتاگرامى نوشته است: خدا رو شکر چه حال 
خوبى. بعد دو روز گذشتن از جواب منفى کرونا. آشتى کردن دو دوست نازنین و باحال. حل شدن سوءتفاهم 
بینشون على جان صادقى دوست داشتنى و محمد شایسته عزیز تهیه کننده کاربلد ... دنیا دو روزه قدر با هم 

بودن و در کنار هم بودن رو بیشتر بدونیم.

پایان درگیرى على صادقى با تهیه کننده سینما

مدیر موسسه اول مارکت 21 اســفند با انتشار ویدیویى 
در فضاى مجازى خود از آغاز عملیات تولید سرى پنجم 

برنامه تلویزیونى «دورهمى» خبر داد.
22 مردادماه بود که مهــران مدیرى کارگردان و مجرى 
برنامه «دورهمى» پیش از آغاز بازپخش منتخب دو برنامه 
اعالم کرد که بعد از پخش ســرى چهارم، سرى پنجم 
«دورهمى» روى آنتن مى رود که کامًال با چیزى که تا به 
امروز بوده به لحاظ دکور، محتوا و اجرا و در کل متفاوت و 
براى باال بردن سطح آگاهى عمومى، به لحاظ فرهنگى، 

اجتماعى، تاریخى و هنرى کار مهمى است.
وى همچنیــن 30 آذرماه در ابتداى برنامه شــب یلداى 
«دورهمى» از پخش قســمت هاى باقــى مانده فصل 
چهارم خبر داد و اشاره به تولید فصل پنج نکرد. در نهایت 
محمد احســانى مدیر شبکه نسیم 10 اســفند در پشت 
صحنه یک ســریال اگرچه به زمان تولید و پخش فصل 
پنجم «دورهمى» اشاره نکرد اما درباره سرنوشت آن بیان 

با تغییرات جدید و کرد: فصل جدید «دورهمى» 

ساختار متفاوت تولید مى شود. این روزها مهران مدیرى 
مشغول ساخت سریالش در شبکه نمایش خانگى است و 
همین مساله و دیگر اتفاقات با هم روى آن تاثیر مى گذارد.

در نهایت مدیر شبکه نسیم 17 اسفند با حضور در پشت 
صحنه برنامه هاى نوروزى شبکه از پخش آخرین قسمت 
این برنامه در 30 اسفند ماه روزى که سال 1400 تحویل 

مى شود، با حضور احسان علیخانى خبر داد.
حال جدیدترین خبرها حاکى از آن اســت که فصل تازه 
«دورهمى» در قالب مسابقه ســاخته خواهد شد. ناصر 
قدیرى کاشانى مدیر موسســه اول مارکت که تولید این 
برنامه را برعهده دارد در تاریخ 21 اســفند ماه با انتشــار 
ویدیویى در فضاى مجازى خود از آغــاز عملیات تولید 

سرى پنجم برنامه تلویزیونى «دورهمى» خبر داد.
وى نوشت: «بزودى مسابقه اى جذاب، در فضایى خاص 
و با رویکرید جدید، ساعاتى خاص بانشاط و هیجان انگیز 

را در خدمت شما و دورهمیم»
در ویدیویى که مدیر موسســه اول مارکت منتشر کرده 
است، مراحل ساخت دکور و برگزارى جلسات مختلف با 
حضور مهران مدیرى، محمد احسانى مدیر شبکه نسیم 

و... نمایش داده شده است.
هنوز مشخص نیست سرى جدید این مسابقه چه زمان 
تولید و به پخش مى رســد چراکه مهــران مدیرى این 
روزها مشغول ساخت سریال جدید خود در شبکه نمایش 

خانگى است.

طى یک سال اخیر و با شیوع ویروس کرونا که امکان برپایى کنسرت در اکثر شهرهاى کشور وجود ندارد، انتشار 
تک آهنگ ها به شدت کاهش یافته و از سوى دیگر، نرخ آلبوم هاى موسیقى هم افزایش یافته است.

به عنوان نمونه، تا سال گذشته گرانترین آلبوم هاى موسیقى متعلق به نسخه هاى فیزیکى خراسانیات (محمدرضا 
شجریان)، افسانه چشم هایت (شجریان، قربانى) و بى نام (محسن چاوشى) با قیمت 30 هزار تومان بود.

آلبوم «نام من عشق است» (فرهاد مدیرى، فرزند مهران مدیرى) هم با 25 هزار تومان در رتبه بعدى قرار داشت 
که براى خواننده اى ناشناس و بازخوانى 9 قطعه فولکلور، رقم زیادى محسوب مى شد.

اما طى سال جارى، آلبوم هاى موسیقى با افزایش قیمت صددرصدى عرضه مى شوند. به عنوان نمونه، نسخه 
فیزیکى آلبوم «هزار هیچ» با صداى حامد بهداد که توسط نشر موســیقى کوك عرضه شده، 50 هزار تومان 

قیمت گذارى شده است.
رتبه دوم آلبوم هــاى گران پاپ 
در سال جارى هم به «حواست 
به من باشه» رضا صادقى تعلق 
مى گیرد. این آلبوم که در مؤسسه 
فرهنگى هنرى لیما تهیه شده، 
شــامل 10 قطعه موسیقى است 
که به قیمت 40 هزار تومان براى 
نسخه فیزیکى (35 هزار تومان 
براى نســخه دیجیتال) عرضه 
شــده؛ این در حالى اســت که 
عالوه بر قیمت آلبوم، 15 هزار 
تومان هزینه پســت و 3600 تومان هم تحت عنوان مالیات از خریدار دریافت مى شود تا قیمت مجموع آن به 
58 هزار و 600 تومان برسد! اما گران ترین آلبوم امسال متعلق به برادران عدل پرور است. «هر روز هر شب» که 
دومین آلبوم رسمى «مسیح و آرش» محسوب مى شود، و شامل 9 قطعه است. قیمت رسمى نسخه فیزیکى این 
آلبوم 65 هزار تومان است اما در سایت 60 هزار تومان قیمت گذارى شده که با احتساب مالیات و هزینه پست، 

براى داشتن آن باید 80 هزار و 400 تومان هزینه کرد!
عجیب اینکه آلبوم «هر روز هر شب» فقط دو نوازنده (گیتاریست) دارد و مابقى سازها، زنده نیستند! همچنین 
ترانه تمامى قطعات توسط برادران عدل پرور سروده شده است و این موارد مى تواند قیمت نهایى تهیه آلبوم را تا 

حد چشمگیرى کاهش دهد، اما در عمل چنین نشده است.
این در حالى است که طى سال جارى حداکثر قیمت کنسرت هاى آنالین 50 و 55 هزار تومان به ترتیب متعلق به 

سیروان خسروى و بابک جهانبخش بود که جنجال هاى بسیارى به پا کرد.

برادران خواننده رکورد گران ترین آلبوم را شکستند

ساخت سرى پنجم «دورهمى» در قالب مسابقه

سپند امیرسلیمانى بازیگر سینما و تلویزیون از ماجراى عجیب ابتالیش به کرونا 
ســخن گفت. این بازیگر، با بیان این که به خاطر مراعات شرایط کرونایى، حدود 
6 تا 7 ماه، با هیچ کس حتى پدر و مادرش که طبقه پایین منزل او سکونت دارند، 
رفت  و آمد نداشته است، ادامه داد: با همه این رعایت ها، با کمال تعجب، یک روز 
صبح بیدار شدم و دیدم کرونا گرفته ام. حدود دو هفته، بیمارى سخت را هم سپرى 
کردم. پس از آن بود که در دو سریال کار کردم. امیرسلیمانى افزود: همین طور پس 
از سال ها در شبکه دو در مجموعه اى براى کودك کار مى کنم. همراه با گروه خوب 
عمو پورنگ (داریوش فرضیایى)، نقش یک ِکرم را بازى مى کنم! اما واقعا ایده نو 
و جالبى دارد. براى رســیدن به محل ضبط این برنامه هر روز باید 110 کیلومتر 
رانندگى کنم. او درباره میراث بازیگرى خانوادگى سلیمانى و ادامه اش توضیح داد: 
پسر کمند (امیر ســلیمانى) خیلى به بازیگرى عالقه مند نیست و من هم هنوز به 

نسل بعد نرسیده ام.

بازیگرى که پس از 6 ماه قرنطینه 
کرونا گرفت!

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |

نسل بعد نرسیده ام.

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |
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احمد بى خیال شد
جمشیدیان سرمربیگرى پاس را به دلیل شرایط بد قبول نکرد.

 احمد جمشیدیان که  با پاسى ها به توافق رسیده و گزینه نهایى این باشگاه بود، ترجیح داد که سرمربیگرى این تیم را نپذیرد. 
او که سابقه دو سال مربیگرى در پاس را دارد، قرار بود جانشین پاشازاده شود و پاس را به تیمى مدعى تبدیل کند اما این اتفاق رخ نداد تا پاسى ها همچنان با چالش 

بزرگى مواجه باشند.
تیم سبزپوش لیگ دسته دوم، با 14 امتیاز از 11 بازى در رتبه هشتم قرار دارد.

سپاهان در شرایطى مس را دو بر یک شکست داد که در ثانیه هاى پایانى بازى 
مى توانست گل مساوى را دریافت کند و بازى به ضربات پنالتى کشیده شود.

در حالى که بازى به لحظات پایانى خود نزدیک مى شد مس در روزى که در 
برابر سپاهان ارایه گر بازى خوبى بود مى توانست با ضربه مهرداد آوخ به گل 
دوم و تساوى دست پیدا کنداما عزت پورقاز در حالى که توپ از پیام نیازمند رد 
شده بود با سر از روى خط دروازه توپ را برگشت داد تا آه از نهاد مسى ها بلند 

شود. این یک موقعیت خوب بود.
براى اینکه مس بازى را به تساوى بکشاند همان طور که پیش از سوت پایان 
بازى توسط داور با ضربه مهدى کیانى بازى را به تساوى و وقت اضافه کشاند. 
مهرداد آوخ توپ را به خوبى از باالى سر پیام نیازمند به سمت دروازه هدایت 
کرد اما عزت پورقاز در لحظه آخر با ضربه ســر تــوپ را از روى خط دروازه 

برگشت داد و بعد از دفع توپ خودش وارد دروازه شد. 
در نهایت سپاهان در یک بازى سخت و نفس گیر مس رفسنجان را دو بر یک 
شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى صعود کرد. باید به این 
نکته هم اشاره کرد سپاهان در بازى هاى اخیر در فاز دفاعى به تیم بهترى به 
نسبت هفته هاى ابتدایى تبدیل شده است. این تیم در 13 هفته ابتدایى 17 
گل از حریفان در لیگ برتر خورده بود اما بعد از انتقاد محرم نوید کیا نسبت به 
این موضوع و البته تغییراتى که در خط دفاعى تیمش ایجاد کرد شرایط تیم 
سپاهان در فاز دفاعى بهتر شد تا جایى که هم اکنون با پرسپولیس هم امتیاز و 

مدعى قهرمانى در این فصل از بازى هاى لیگ برتر است.

بازیکن سپاهان از هواداران این تیم درخواست کرد که به دلیل 
شــرایط کرونایى، از تجمع مقابل هتل محل اقامت این باشگاه 

خوددارى کنند.
امید نورافکن بازیکن سپاهان در مورد تیمش در وقت هاى اضافه مقابل 
مس رفسنجان و صعود به مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى گفت: براى 
ما بازى خیلى خیلى سخت و خسته کننده شد. در ثانیه هاى پایانى بازى در 
90 دقیقه گل خوردیم که براى ما جنبه منفى داشت. ولى خدا را شکر مى 
کنم که توانستیم شرایط را حفظ کنیم و در این مرحله حذف نشدیم. این 
نتیجه براى ما فوق العاده خوشحال کننده و در عین حال خسته کننده بود. 
او ادامه داد: امیدوارم در ســه، چهار روز آینده بتوانیم به خوبى ریکاورى 
کنیم و به شرایط اولیه برگردیم. این بردهاى پشت سر هم را باید فراموش 
کنیم و بتوانیم در بازى با تراکتور که همیشه دیدار سختى بوده، به پیروزى 
برسیم. اصال دوست نداریم از کورس صدر جدول از عقب بمانیم. امیدوارم 

بتوانیم به سه امتیاز برسیم و به تعطیالت نوروزى برویم.
نورافکن درباره شرایط تیم ملى و احتمال حضور در لیست اسکوچیچ گفت: 
در این مورد مهمترین چیزى که مى توانم بگویم، به نظر شخص خودم 
در این برهه، انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم ملى، فوق 
العاده تصمیم درست و هوشمندانه اى براى فدراسیون و فوتبال کشور بود. 
اسکوچیچ فوق العاده فرد باهوش، زحمت کش، کاربلد و فرد فنى است و 
هرگاه که به تیم ملى دعوت بشوم، با تمام توانم در خدمت آنها خواهم بود. 
مدافع سپاهان ادامه داد: امیدوارم بتوانیم شرایط سختى که براى تیم ملى 
به وجود آمده، با تیم خوبى که داریم تغییر بدهیم. شرایط گروهمان خیلى 
سخت شده و شاید میزبانى را به ما ندهند و تماشاگر در استادیوم حضور 
داشته باشد یا خیر. اینها مواردى اســت که باید به آنها توجه کنیم. همه 
مى دانند که تیم ملى ایران، یکى از بهترین تیم هاى آسیاست و به خدا 

توکل مى کنیم تا با تغییر شرایط گروه، به مرحله بعدى صعود کنیم. 
نورافکن درباره تجمع هواداران سپاهان و دیر رسیدن این تیم به استادیوم 
گفت: خودم این جمعیت را که دیدم، فوق العــاده روحیه گرفتم ولى از 
یک منظر دیگر بخواهم صحبت کنم، شرایط کرونا و آسیب رسیدن به 
خودروها و جان افراد است که خیلى خطرناك است. در حدى هم نیستم 
که درباره این قضایا صحبــت کنم. فکر کنم آقــاى نویدکیا چندبارى 
خدمت هواداران گفتند که این کار خطرناکى اســت. امیدوارم هواداران 
این قضیه را درك کنند و به فکر خودشان باشند. ما در زمین فقط به خاطر 
هواداران تالش مى کنیم. امیدوارم درك کنند و حتى االمکان از تجمع 

خوددارى کنند.

سرت طال عزت!سرت طال عزت!

1 امتیاز از 11 بازى 4تیم سبزپوش لیگ دسته دوم، با 14

لطفاً تجمع نکنید

دروازه بــان ذوب آهــن توانســت 
چندین بار از حمالت تیم پدیده 
جلوگیرى کنــد و با دریافت 
یک گل بــازى را به اتمام 

برساند.
 ذوب آهــن با ســرمربى 
جدید موفق شــد  پدیده 
خراســان را  در اولین بازى 

جام حذفى شکست دهد.
یوسف بهزادى در این خصوص 
گفت:  جام حذفى تک بازى  است و من 
خودم زمانى در پدیده بازى مى کردم  و تیم ذوب آهن را حذف کردیم ولى 
قبل از بازى آقاى حســینى صحبت هاى روحى و روانى زیادى با ما انجام 
داد و گفت که براى ذوب آهن اصال خوب نیست که پدیده در خانه  حذفش 
کند . گرچه پدیده  بسیار قابل احترام است ولى از آنجایى که ما در خانه بازى 

داشتیم و ذوب آهن سابقه قهرمانى هاى زیادى دارد باید در زمین خودمان 
پدیده را شکست مى دادیم و  خدا را شکر همین اتفاق افتاد. ما در لیگ  نتایج 
مطلوبى نگرفته بودیم و  باید در جام حذفى استارت  خوبى  مى زدیم، همه 

بچه ها تالش کردند و پیروزى اتفاق افتاد.
این بازیکن در مورد صحنه اى که مسعود ابراهیم زاده توپ را از روى خط 
دروازه بیرون کشید گفت:  مســعود توپ را درآورد و من  سر تمرین گفتم 
که  لطف خدا بوده و مسعود وســیله بوده اما خارج از همه اینها رفتم و از او  
تشکر کردم. در آن صحنه من خروج اشتباه داشتم و زود خروج کردم ولى 
بچه ها جور یکدیگر را مى کشند. اگر آن گل  را مى خوردیم کار خیلى سخت 
مى شد و ناخودآگاه تیم تحت فشار قرار مى گرفت. االن که این اتفاق افتاد 
رو به جلو حرکت مى کنیم و هم در جام حذفى و هم در لیگ تنها موفقیت 

را مى خواهیم. 
دروازه بان سبز پوشان اصفهان در مورد گل به خودى وحید محمدزاده عنوان 
کرد:  وحید  تقصیر نداشت توپ به سر حسین مهربان سایید و بعد به وحید 

خورد و وارد دروازه شد و از این مسائل پیش مى آید.

 سپاهان در یکى از ماراتن هاى 120 
دقیقه اى جام حذفــى، موفق 
شــد به لطــف گل دقیقه 
120 ولســیانى از ســد 
مس رفســنجان بگذرد و 
راهى مرحله یک هشتم 
نهایى شود. رضا میرزایى 
بازیکن ســپاهان در مورد 
این بازى درخصوص پیروزى 
تیمش گفــت: ماراتــن خیلى 
ســختى را پشت سر گذاشــتیم و خدا 

را شکر توانســتیم در دقایق پایانى به گل برســیم و به مرحله بعد صعود 
کنیم. امیدوارم همینطور مرحله به مرحله پیــش برویم تا فینال بازى ها 

جلو برویم.
وى درباره روند خوب سپاهان و چهارمین پیروزى پیاپى این تیم گفت: ابتدا 
اولویت تیم مهم است و هر زمانى که آقاى نویدکیا صالح بدانند، با جان و 
دل براى سپاهان بازى مى کنم چون این تیم، تیم شهر من است و حسى 
دارم که انگار اینجا مال خود من است. فرقى نمى کند که یک دقیقه بازى 

کنم یا 90 دقیقه، دوست دارم براى تیم تأثیرگذار باشم. 
او گفت: تیم روند خیلى خوبى دارد و امیدوارم این روند را ادامه بدهیم و در 
پایان فصل یک قهرمانى را به هواداران تقدیــم کنیم که هر بازى ما را با 

لطفشان شرمنده مى کنند.

گاندوهــا با ســرمربى جدیدشــان 
همچنان در مســیر نتایج خوب 

قرار دارند. 
ذوب آهن موفق شــد در 
دیدار حســاس و دشوار 
مقابل پدیده به برترى 2 
بر یک دست یابد و به جمع 
16 تیم پایانى این رقابت ها 

ملحق شود. 
ذوبى ها که فصل خوبى را تجربه 
نکردنــد، پس از تــداوم نتایج ضعیف 

و البته مشــکالت دیگرى که آرامش تیم را گرفته بود با رحمان رضایى 
قطع همکارى کرده و مجتبى حسینى را به عنوان سرمربى روى نیمکت 
خود نشــاندند که نتایجى فراتر از حد انتظار با نفت مسجد سلیمان کسب 

کرده بود.  
ذوب آهن با حســینى هفته گذشــته در لیگ برتر موفق شد برابر ماشین 
سازى به برترى دست یابد و حاال پدیده را از جام حذفى کنار زد تا نشان دهد 
انتخاب خوبى روى نیمکت خود داشــته و مجتبى حسینى همان گمشده 

ذوبى ها بود. 
این تیم از لحاظ تاکتیکى و نظم بازى پیشــرفت چشــمگیرى داشــته 
و با ادامــه این روند مى تواند یکــى از خطرناکترین تیم هــاى لیگ برتر 

باشد.

لطف خدا بود،  ابراهیم زاده وسیله بود

بزن بریم براى فینال

وضعیت سبزپوشان کمى تا قسمتى آفتابى

باید این بردها را به جام تبدیل کنیم
هافبک سپاهان معتقد است توانایى کسب پیروزى مقابل مس در  90 دقیقه را داشتند.

 محمدرضا حسینى درباره برترى سپاهان مقابل مس رفسنجان اظهار کرد: خدا را بابت این برد شکر مى کنم. 
به تمام عوامل باشگاه و هواداران تبریک مى گویم؛ ان شــاءا... بردها ادامه دار باشد و جام قهرمانى را به آنها 

هدیه کنیم.
او ادامه داد: یک تیم با کیفیت، خوب و منسجم در دفاع و حمله را شکست دادیم؛ تیمى که آقاى ربیعى ساخته، 
همه را به دردسر مى اندازد و براى این برد خوشحال هستیم. مى توانستیم در 90 دقیقه برنده شویم و حق ما 
هم برد بود ولى خودمان یک مقدار کارمان را سخت کردیم و استرس کشــیدیم، اما در دقایق آخر پیروزى 

خوبى به دست آوردیم.
هافبک سپاهان در خصوص عقب نشــینى تیمش و حمالت زیاد مس عنوان کرد: وقتى مى گویم یک تیم با 
کیفیت را بردیم، بخاطر همین مسائل است. از همان ابتداى بازى مس نشان داد آنالیز خوبى داشته و همین 

موضوع کارمان را سخت کرد ولى ما طبق برنامه به گل رسیدیم و خوب هم پیش رفتیم. 
حسینى اضافه کرد: طبیعى بود عقب بکشیم چون پیش افتادیم، در خانه بازى مى کردیم و جام حذفى بود. مس 
هم تیم دست و پا بسته اى نبود و بازیکنان خوبى داشتند. فشار زیادى روى دروازه ما آوردند و بچه هاى ما هم 

تحلیل رفته بودند، اما با این وجود مى توانستیم در 90 دقیقه برنده شویم.

 

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در مــورد صعود تیمش بــه مرحله یک  

هشتم نهایى رقابت هاى جام حذفى گفت: 
مجتبى حســینى پتانســیل باالیى دارد و با 

توجه به روند فعلى تیم اتفاقات خوبــى براى ذوب آهن رخ 
خواهد داد.

میالد جهانى با اعالم این مطلب اظهار داشــت: تیم ما هر 
هفته بهتر از قبل بازى مى کند و مجتبى حسینى هم پتانسیل 
باالیى دارد، به خصوص که از دســتیاران خوبى اســتفاده 

مى کند.
وى ادامــه داد: امیدوارم هر هفته بهتــر از هفته قبل ظاهر 
شویم و بازى هاى  خود را با پیروزى پشت سر بگذاریم و روند 

موفقیت تیم ادامه دار باشد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره اتفاقات بازى خاطرنشان 
کرد: در مجموع بازى بسیار خوبى بود؛ یک گل  زودهنگام به 
ثمر رساندیم و خوب دفاع کردیم و بازى را به نفع خودمان 

به پایان رساندیم. 
وى دربــاره روند ذوب آهــن در بازى هاى آینــده همراه با 
مجتبى حســینى، گفت: با روند فعلى، فکر مى کنم اتفاقات 
خوبى براى ذوب آهن در راه باشــد و بهترین  اتفاقات رقم 

بخورد.

هر هفته بهتر از قبل بازى مى کنیم

جمش
 احمد
او که
بزرگ رخواست کرد که به دلیل 

ل محل اقامت این باشگاه 

تیمش در وقتهاى اضافه مقابل
هشتم نهایى جام حذفى گفت: براى 
ده شد. در ثانیه هاى پایانى بازى در 
ه منفى داشت. ولى خدا را شکر مى 
 و در این مرحله حذف نشدیم. این 
نده و در عین حال خسته کننده بود. 
وز آینده بتوانیم به خوبى ریکاورى 
دهاى پشت سر هم را باید فراموش 
میشه دیدار سختى بوده، به پیروزى 
صدر جدول از عقب بمانیم. امیدوارم 

ت نوروزى برویم.
ل حضور در لیست اسکوچیچ گفت: 
توانم بگویم، به نظر شخص خودم 
فوق چ به عنوانسرمربى تیم ملى،

راى فدراسیون و فوتبال کشور بود. 
مت کش، کاربلد و فرد فنى است و 
مام توانم در خدمت آنها خواهم بود. 
م شرایط سختى که براى تیم ملى 
ییر بدهیم. شرایط گروهمان خیلى 
هند و تماشاگر در استادیوم حضور 
ت که باید به آنها توجه کنیم. همه 
تیمهاى آسیاست و به خدا  هترین

 به مرحله بعدى صعود کنیم. 
ن و دیر رسیدن این تیم به استادیوم 
العــاده روحیه گرفتم ولى از فوق

و آسیب رسیدن به  شرایط کرونا ،
خطرناك است. در حدى هم نیستم 
چندبارى فکر کنم آقــاىنویدکیا

طرناکى اســت. امیدوارم هواداران 
ان باشند. ما در زمین فقط به خاطر 
رك کنند و حتى االمکان از تجمع 

ع نکنید

ن 
ه یک  

ى گفت: 
ى دارد و با

ب ر یم ی و
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره اتفاقات بازى خاطرنشان 
کرد: در مجموع بازى بسیار خوبى بود؛ یک گل  زودهنگام به 
ثمر رساندیم و خوب دفاع کردیم و بازى را به نفع خودمان 

به پایان رساندیم. 
وى دربــاره روند ذوب آهــن در بازى هاى آینــده همراه با 
مجتبى حســینى، گفت: با روند فعلى، فکر مى کنم اتفاقات 
خوبى براى ذوب آهن در راه باشــد و بهترین  اتفاقات رقم 

بخورد.

دروازه بــان تیــم فوتبــال 
ذوب آهن در مــورد پیروزى 
تیمش مقابــل پدیده گفت: 
جام حذفى یــک راه میان بر 
براى رســیدن به آسیا است 
و ذوب آهن هم سابقه بسیار 
خوبى در جــام حذفى دارد و 
شانس مان را براى رسیدن به 

آسیا امتحان مى کنیم.
 شهاب گردان در مورد صعود 
تیمش به مرحله یک هشــتم 
نهایى رقابت هاى جام حذفى 
اظهار داشت: خدا را شکر 2 
بازى متوالى را بردیم. تیم ما 
نیاز زیــادى دارد که در چند 
بازى متوالــى به خصوص در 

لیگ پیروز شود. 
وى افــزود: همان طــور که 
مى دانید ذوب آهن ســابقه 
بســیار خوبى در جام حذفى 
دارد و چندین بــار به فینال 
رقابت ها رســیده و قهرمان 
شــده اســت. ما براى جام 
حذفى برنامــه داریم و خدا را 
شکر توانســتیم قدم اول را 
خوب برداریم و یک برد بسیار 
خــوب مقابل تیم بــا انگیزه 
پدیده به دست آوردیم. جام 
حذفى یــک راه میان بر براى 
رسیدن به آسیا است و ما که 
در لیگ شرایط خوبى نداشته 
و شانسى براى کسب سهمیه 
نداریم، در جام حذفى مرحله 
به مرحلــه جلــو مى رویم و 
شانس مان را براى رسیدن به 

آسیا امتحان مى کنیم.
دروازه بــان تیــم فوتبــال 
ذوب آهن درباره ادامه مسیر 
تیمــش در رقابت هاى لیگ 
برتر و جــام حذفى، گفت: در 
حال حاضر روند ما و نتایج تیم 
بهتر از قبل شــده است و اگر 
بتوانیم فاصله مناسبى با قعر 
جدول ایجاد کنیم، اســترس 
حاکم بر تیم نیز از بین خواهد 
رفت و مى توانیم در شــرایط 

بهترى فوتبال بازى کنیم.

به هر حال 
شانسمان را 
امتحان مى کنیم

محمد ربیعى، سرمربى مس رفسنجان در بازى حساس  مقابل سپاهان 
دو تغییر در ترکیب تیمش به وجــود آورد که یکى از آنها علیرضا نقى زاده 
بود و توانســت در حضور 83 دقیقه اى خود در زمین مهره مؤثرى در خط 

میانى تیمش باشد.
علیرض ا نقى زاده که سال گذشته با نظر امیر قلعه نویى از تراکتور به سپاهان 
رفت و با بدشانسى و مصدومیت در این تیم مواجه شد، برابر طالیى پوشان و 
تیم فصل قبل خود تالش زیادى انجام داد و خلق موقعیت هاى خوبى کرد.

این هافبک مس رفسنجان در نیمه دوم شوت محکمى هم به سمت دروازه 
سپاهان زد که پورقاز در محوطه 6 قدم مانع از ورود توپ به دروازه شد.

البته گفتنى است نقى زاده قبل از شــروع این مسابقه، به پاس یک سال 
حضور در سپاهان، از سوى این باشگاه مورد تجلیل قرار گرفت؛ مراسمى 
که مهدى کیانى دیگر بازیکن سابق سپاهان و حال حاضر مس رفسنجان 

ترجیح داد به آن نرود.

تالش بى ثمر سپاهانى سابق 



0606آگهىآگهى 3998 سال هفدهمیک شنبه  24 اسفند  ماه   1399

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008004276 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/05 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت نیم دانگ مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 6121 فرعى 
از 3- اصلى که در دفتر 206 صفحه 185 بنام ســرفراز بختیار تل محمدى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک علیرضا تقى زاده وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008020496- 99/12/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 24628- 99/12/4 به گواهى دفترخانه شماره 5- شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 

مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1111962 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/154

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004477 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/20 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 1984 فرعى از 23 اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
139920302008004886 170 بنام مسعود محمدیان ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008021051- 99/12/12 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 5874- 99/12/10 به گواهى 
دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 

استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1111843 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/12/155
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /12 /05  -139960302012001191 شــماره: 
139960302012001152 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم اعظم تنهائى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1150024585 صادره از 
داران در یک باب ساختمان و تاسیسات مربوط به گلخانه به مساحت 73. 6388 مترمربع مفروز 
از پالك 11 فرعى از 60 اصلى واقع در اراضى مزروعى جویر جان رزوه خریدارى از مالک رسمى 
آقاى امین اله  صالحى رزوه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/9 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 99/12/24 م الف: 1100612 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/12/116

تاسیس
شرکت سهامى خاص رویاى لبخند توحید درتاریخ 1399/12/09 به شماره ثبت 67140 به شناسه ملى 14009846805 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات طب کار و مهندسى بهداشت حرفه ایى و تصدى به خدمات پزشکى از قبیل 
انجام خدمات مشاوره و تاسیس موسسات بهداشتى درمانى بیمارستان ،زایشگاه ،آسایشگاه ،آزمایشــگاه ،البراتوار ،داروسازى ،داروخانه ،مدیریت و اداره مراکز 
بهداشتى و درمانى و شرکت در مناقصات ومزایدات ارگانهاى دولتى و بخش خصوصى خرید و فروش و واردات تجهیزات پزشکى و صادرات دندانپزشکى و موارد 
مصرفى 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 سیچان ، کوچه شهیدان امیرى[14] ، خیابان توحید ، پالك 4 ، طبقه همکف کدپستى 8173837411 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 2,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 2000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 18/99/6900/1030 مورخ 1399/10/30 نزد بانک تجارت شعبه هزار جریب با کد 6900 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على ادیب 
مجلسى به شماره ملى 1286479037 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان ادیب مجلسى به شماره 
ملى 1292031662 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امید ادیب مجلسى به شماره ملى 1292124008 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء امید ادیب مجلسى رئیس هیات مدیره و مهین مهاندوست احدى از سهامداران همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى بهرام محمودى به شماره ملى 1091519102 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى محمودى به شماره ملى 1272918874 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1110190)

تاسیس
شرکت سهامى خاص قصر فردوس ایرانیان درتاریخ 1399/12/19 به شماره ثبت 67258 به شناسه ملى 14009883697 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید کاشى سنتى هفت رنگ و معرق و تولید پانل هاى 
پیش ساخته از جنس فایبر گالس ، گنبدهاى فایبرگالس و مناره هاى فایبر گالس جهت مساجد و اماکن عمومى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، 
اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 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 ، دهستان جى ، روستا مالناصفى، محله ندارد ، خیابان (کانال) ، پالك 621 
، طبقه همکف کدپستى 8166179932 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/3940/097 مورخ 1399/12/13 نزد بانک صادرات شعبه بیست ودو بهمن با کد 3940 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم اشرف کاظم پور فرد به شماره ملى 1286399416 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا 
قیصرى به شماره ملى 1288352069 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمحمدحسین موسوى زاده کاشى پز به شماره ملى 1288359527 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 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 منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عباس فروغى مهر به شماره ملى 
1283846810 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسن کیانى ابرى به شماره ملى 1291449604 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 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 (1111973)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پایا توسعه پارتاك اسپادانا درتاریخ 1399/11/19 به شماره ثبت 66960 به شناسه ملى 14009790348 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره سیستم هاى مدیریت یکپارچه ( IMS ) ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و 
نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى 
بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 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 آبشار ، کوچه صدرى[6-5] ، بن بست اندیشه ، پالك 14 ، پالك قدیمى14 
، طبقه اول کدپستى 8166873693 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/251 مورخ 1399/10/29 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم توران جعفرى زاده جزى به شماره ملى 1287798081 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهال غفارى گوشه به شماره 
ملى 1288179065 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نعیمه غفارى گوشــه به شماره ملى 1292423811 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین بزاز اصفهانى به شماره ملى 
1283564661 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیروس ابوالقاسمیان سیچانى به شماره ملى 1292805870 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1112224)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ثمین پایا فروز درتاریخ 1399/12/18 به شماره ثبت 67245 به شناسه ملى 14009880470 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش 
کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت 
ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى 
شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله میرعماد ، کوچه گلستان ، بزرگراه شهید ردانى پور ، پالك 33 ، طبقه همکف کدپستى 8138968983 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 200,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى ابوالفضل شبان دستجردى به شماره ملى 1130084841 دارنده 
100000000 ریال سهم الشرکه آقاى سیدامین مهدوى به شماره ملى 1292581816 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالفضل 
شبان دستجردى به شماره ملى 1130084841 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سیدامین مهدوى 
به شماره ملى 1292581816 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه 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 (1110503)

آگهى تغییرات
شرکت الکترو توان آریا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46389 و شناسه ملى 10260644296 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منوچهر هدایتى دزفولى به کدملى 1755679505 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
و زهره جعفرى دولت آبادى به کدملى 1286717426 به سمت رئیس هیات مدیره و محمد هدایتى دزفولى به کدملى 1292095881 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر است .مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1110202)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل آریا ترابر اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60920 و شناسه ملى 14007750178 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/03 و به استناد نامه شماره 21/83965 مورخ 1399/12/16 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید 
کاظمى به شماره ملى 1292126337 به سمت رئیس هیات مدیره و رسول کاظمى زهرانى به شماره ملى 1283258846 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و زهرا کاظمى زهرانى به شماره ملى 1283259184 به سمت عضو هیات مدیره آقاى سیاوش صادقى به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110489)

آگهى تغییرات
شرکت ایمن آتش چادگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1336 و شناسه ملى 14000158694 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا سمندگانى چادگانى به شماره ملى 5759661231که داراى 500000 ریال سهم الشرکه مى باشد 
با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره 15513 مورخ 99/12/13 صادره از دفتراسناد رسمى 278 حوزه ثبتى چادگان کلیه سهم 
الشرکه خود را به داود سمندگانى شماره ملى 5750010996 منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتى در شرکت ندارد نام شرکاء میزان سهم 
الشرکه : مژده سمندگانى به کدملى 5759664158 داراى 500000 ریال سهم الشرکه وداود سمندگانى شماره ملى 5750010996 داراى 500000 ریال 

سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1110518)

آگهى تغییرات
شرکت سنگ آب سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 39485 و شناسه ملى 10260571442 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على حسین عطائى به شماره ملى 1209761963 به سمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل عطائى به شماره ملى 1209795426به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صادق عطائى به شماره ملى 1209945691به سمت عضوهیئت مدیره و محمد حسن عطائى به شمارملى 1209349035به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاء محمد حسن عطائى یا على حسین عطائى همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1112374)    

آگهى تغییرات
شرکت خدمات بازرگانى گستران میناى اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 24017 و شناســه ملى 10260448166 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تعداد اعضاى اصلى هیئت مدیره به سه الى 10 نفر تغییر یافت و ماده 23 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1112233)

آگهى تغییرات
شرکت نوین لیزر صبا سهامى خاص به شماره ثبت 1800 و شناسه ملى 14007581550 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/23 فاطمه راستگو به کدملى 1817504411 
بســمت رئیس هیات مدیره ، زهرا باقریان قهفرخى به کدملى 1819297381 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، سیدمهدى موسوى قهفرخى به کدملى 4622653354 بسمت مدیرعامل 
و عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1112236)

آگهى تغییرات
شرکت رامین طب سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 43056 و شناسه ملى 10260608954 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على کردکارى کردآبادى به کدملى 1293377317 بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، عقیل حاجیان 
به کدملى 1283890275 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا طاهرى سواردزى به کدملى 1270367455 بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - محمود مومنى گیشــى به کدملى 5659412645 و مهناز گل آبادى به کدملى 5650093921 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110282)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل آریا ترابر اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60920 و شناســه ملى 14007750178 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/03 و به استناد نامه شماره 21/83965 مورخ 1399/12/16 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید کاظمى به شماره ملى 1292126337 و رسول کاظمى زهرانى به شماره ملى 1283258846 و زهرا کاظمى زهرانى به شماره 
ملى 1283259184 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. نازنین زهرا فرهادیان به شماره ملى 4679856440 به سمت 
بازرس اصلى و ایمان صمیمى به شماره ملى 1270201662 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 

ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110501)

آگهى تغییرات
شرکت افق راه ماندگار سهامى خاص به شماره ثبت 45786 و شناســه ملى 10260638107 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1399/12/09 در خصوص افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 3700000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 10000000000 ریال نقدى است که به 100 سهم 100000000 
ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1111986)

تاسیس
شرکت سهامى خاص معماران فرداى زاینده رود درتاریخ 1399/12/10 به شماره ثبت 67162 به شناسه ملى 14009853260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور نظارت و خدمات طراحى در امور ساختمان سازى – معمارى – شهر سازى – سازه – 
تاسیسات برقى – تاسیسات مکانیکى – نقشه بردارى – مهندسى ترافیک – راه سازى – مشاوره – انجام و عرضه خدمات نظارت فنى ساختمان و اجراء و پیمان مدیریت در 
کلیه امور ساختمانى و تاسیساتى ،معمارى داخلى ، دکوراسیون ، کناف کارى - رنگ آمیزى جداول – زیبا سازى شهرى – نصب و رنگ آمیزى گاردیل شهرى و جاده اى – جنگل 
کارى و مرمت و زیبا سازى خیابان ها و پارك ها – معمارى ، شهرسازى و انبوه سازى و تاسیسات مربوطه – طراحى ، نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون و تزئینات داخلى 
و خارجى – اجراى کلیه امور مهندسى مرتبط با طراحى و نصب و دکوراســیون و غرفه آرایى ، بازسازى ابنیه قدیمى – سنگفرش پیاده روها – طراحى و اجراى کلیه امور زیبا 
سازى انواع دیوارها و فضاهاى دربسته و داخلى و روباز و بیرونى از طریق نقاشى دیوارى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى وخصوصى – شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
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 چرخاب ، کوچه جنت [1] ، خیابان شهید موحدیان ، پالك- 19 ، مجتمع ثریا ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8143914517 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 3006/99/7 مورخ 1399/09/24 نزد بانک صادرات ایران شعبه فردوسى با کد 1903006 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى کامران بنده به شماره ملى 1272071073 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود دانشوریان به شماره ملى 1272088766 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حبیب مطلبى فشارکى به شماره ملى 5650063710 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نرگس خاتون محمد زاده به شماره ملى 1100345361 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمیدرضا غالمى فشارکى به شماره ملى 1287142419 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1111996)

آگهى تغییرات
شرکت تیوا تجارت ماهان سهامى خاص به شماره ثبت 53954 و شناسه ملى 14004844314 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/02 تصمیمات ذیل اتخاد گردید: 
سرمایه شرکت از مبلغ 40000000000 ریال به مبلغ 300000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه بدین شرح اصالح گردید: :ماده 5 
اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ300000000000 ریال نقدى است که به 30000000 سهم با نام عادى000/ 10ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1110702)
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آگهى تغییرات
شرکت آرانکوه شــیمى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 360 و شناسه ملى 10260078884 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى 
عادى بطــور فوق العاده مــورخ 1399/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى 
آگاه تدبیر حســابداران رســمى به شناسه ملى 
10100592389 به سمت بازرس اصلى و سعید 
زارعى به شــماره ملى 1291517529 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

شهرضا (1111988)

آگهى تغییرات
شرکت افق راه ماندگار سهامى خاص به شماره ثبت 
45786 و شناسه ملى 10260638107 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- مرضیه حسینى رنانى به شماره 1283235072 
به ســمت بازرس اصلى و اکرم خاکزاد به کد ملى 
1290320276 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخابشدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1112003)

آگهى تغییرات
شرکت آیسان پاالیش نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1608 و شناسه ملى 
10260367153 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/11/26 کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه 
اوراق عادى و ادارى شرکت با امضا هریک از 
اعضاى هیات مدیره به تنهایى با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا در سمت ها تغییرى حاصل 
نگردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1112015)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا نفیس سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 64838 و شناســه ملى 14007245142 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت بدر واحد اصفهان به استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله همدانیان ، بزرگراه شــهید صیاد شیرازى ، 
خیابان جى ، پالك 382 ، ســاختمان برسام ، طبقه 
چهارم ، واحد 403 به کدپســتى 8156919196 
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 (1112025)

آگهى تغییرات
شــرکت نوروز تدارك آپادانا شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 58566 و شناســه ملى 
14006810950 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله آبشار ، کوچه پانزدهم 
خرداد [7-14] ، خیابان 15 خرداد [(آپادانا دوم)] ، 
پالك 0 ، پالك قدیمى 29 ، طبقه همکف کدپستى 
8166665831 تغییــر یافت و مــاده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1112026)

آگهى تغییرات
شرکت ماکان سپهر تابناك شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 66812 و شناسه ملى 14009755004 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
مهدى آبــاد ، کوچه شــهردارى ، خیابان نگارســتان 
شــمالى ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد پســتى به شماره 
8196798102 و شماره تماس 03134254450 انتقال 
یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1112162)

آگهى تغییرات
شرکت ناموران فوالد ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 61885 و شناسه ملى 14008129131 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 شهاب 
رستگارى به شماره ملى 1288109636 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، مســلم افشــارى به شماره ملى 
2391986841 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، آقاى محمد کمال به شــماره ملى 1286036623 
بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقــا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1110491)

آگهى تغییرات
شــرکت نامــوران فــوالد ایرانیــان ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61885 و شناســه ملى 
14008129131 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - شهاب رستگارى به 
شــماره ملى 1288109636 ، مسلم افشارى به 
شماره ملى 2391986841 و آقاى محمد کمال به 
شماره ملى 1286036623 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1110497)

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى دامداران شــرکت تعاونى به 
شماره ثبت 47 و شناســه ملى 10260014505 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مورخ 1399/10/16 و به اســتناد نامه شــماره 
205/3/342/302 مــورخ 1399/12/5 اداره 
تعاون روستایى شهرستان فریدن تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : خدابخش حسینى 1128903032 و 
صالح رشید زاده 1129903095 بسمت بازرسان 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.تراز مالى 
ســال 1398 تصویب گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1110519)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ســپاهان نوید سازه گلشن 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 375 و شناسه 
ملى 14005728415 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على سینا نعمت الهى به 
کدملى 2410507379و محمد جواد نعمت الهى به 
کدملى 2411644515 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
اگهى هاى شــرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى دهاقان (1110522)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ســپاهان نوید سازه گلشن 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 375 و شناسه 
ملى 14005728415 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1399/12/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 
5 میلیون ریال به 40 میلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلغ 40 میلیارد ریال نقدى است که به 800000 
سهم با نام 50 هزار ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى دهاقان (1110523)

آگهى تغییرات
شــرکت زرین حدید اصفهان کاال سهامى 
خاص به شماره ثبت 52333 و شناسه ملى 
14004181391 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/12/11 کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
هریک از اعضاى هیات مدیره به تنهایى و با 
مهر شرکت معتبر اســت. ضمنا در سمت ها 
تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1110699)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بازرگانى گستران میناى 
اسپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
24017 و شناسه ملى 10260448166 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بــه طــور فــوق العــاده مورخ 
1399/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- سیدمحمدحســین رحیم اف به کدملى 
1292673117، سیدحمیدرضا رحیم اف 
به کدملى 1292673117 و ســیدعباس 
رحیم اف به کدملى 1286528623 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - محمدعلى ناظر 
به کدملى 1292046090 و مینا جهانگیر 
به کدملى 1755319460 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1112238)

آگهى تغییرات
شــرکت مــاکان ســپهر تابنــاك 
شــرکت با مســئولیت محــدود به 
شــماره ثبــت 66812 و شناســه 
ملــى 14009755004 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/12/18 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : فریبا نصیرى به کدملى 
1199881589 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و حامد درویشى به کد ملى 
5110640246 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیره بــه عنوان اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهداور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات ، قراردادها و عقود اســالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
ورئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1112115)

آگهى تغییرات
شرکت نوین گداز آســیا گستر شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3450 و شناســه ملى 
14003469262 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/11/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید رسول فالحیان به شماره 
ملى 1091144443 به ســمت مدیر عامل - 
ســید رحمان فالحیان نجف آبادى به شــماره 
ملــى 1092249745به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - نفیســه دهقانیان به شماره ملى 
1091283451 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالى 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى و اوراق 
عادى با امضاء مدیرعامل (آقاى ســید رسول 
فالحیان) یــا عضواصلى هیئــت مدیره (خانم 
نفیســه دهقانیان) یا نایب رئیس هیئت مدیره 
(سید رحمان فالحیان نجف آبادى) هر کدام به 
تنهایى و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1112027)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا ســروش تجهیز ســپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
52688 و شناســه ملى 14004372483 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حامدرضا امین الساداتى با 
پرداخت مبلغ ســه میلیارد ریال به صندوق 
شرکت و حمید قنبرى سواردزى با پرداخت 
مبلغ دو میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را افزایش دادند در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال به مبلغ ده 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدى است که 
تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت 
قرار گرفته است اسامى شرکا : حامدرضا امین 
الساداتى به کدملى 1290885680 دارنده 
شش میلیارد ریال سهم الشــرکه و حمید 
قنبرى سواردزى به کدملى 1280996188 
دارنده چهار میلیارد ریال سهم الشرکه اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1111993)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات بازرگانى گستران میناى 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
24017 و شناسه ملى 10260448166 
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 
1399/09/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - سیدعباس رحیم اف به شماره ملى 
1286528623 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره، سید محمدحســین رحیم اف به 
شــماره ملى 1292673117 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و 
ســید حمیدرضا رحیم اف به شماره ملى 
1270633899 بســمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1112239)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن خیریه قائــم آل محمد عج 
الیادران به شــماره ثبت 2925 و شناسه ملى 
10260616275 به اســتناد نامه شــماره 
2025/1/24303 مــورخ 1399/09/23 
فرمانــدارى اصفهان و صورتجلســه مجمع 
عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1399/08/25 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد: - ســیدمرتضى ســیدقلعه به کدملى 
1285365771، سیدجعفر روضاتى به کدملى 
1285342526، سیدرضا محتشمى به کدملى 
1285328711، غالمرضا افشارى به کدملى 
1284572552، ســیدمصطفى روضاتى به 
کدملى 1281582915 بعنــوان عضو اصلى 
هیئت مدیره، حســین حاجیان فــر به کدملى 
128376856 و رضا صالحــى پناه به کدملى 
128109747 بعنوان عضو على البدل هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - 
عباس حاجیان فر به کدملى 1280403039 
بعنوان بــازرس اصلى و مهــدى کدخدایى به 
کدملــى 1290271221 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1112028)

سرفه به شما کمک مى کند سیستم تنفسى خود را پاکسازى کنید. اما اگر بیش از حد باشد، مى تواند هشدار سرماخوردگى 
یا وضعیت جدى تر باشد. بدن چندین مکانیسم دفاعى براى مقابله با بیمارى دارد، در مورد گلو و مجارى تنفسى این روند با 
سرفه اتفاق مى افتد، بدین ترتیب بدن آلودگى ها و سایر میکروارگانیسم ها را از بین مى برد. طبق اعالم کالج پزشکى کلمبیا، 

عملکرد سرفه از بین بردن میکروب هاى بالقوه قبل از ایجاد عفونت است.
همانطور که گفته شد سرفه به خودى خود نشانه اى از بیمارى نیست، بلکه پاسخى 

است که هنگام تحریک رشته هاى عصبى واقع در سیستم تنفسى ظاهر مى شود.
سرفه به دو نوع تقسیم مى شود: سرفه خشک که خلط یا بلغم ایجاد نمى کند، 

اما هنگام بلع درد ایجاد مى کند. سرفه مولد؛ شامل خلط و ترشح یا مخاط است.
 سرماخوردگى شایع ترین دلیل ســرفه، خشکى گلو یا احساس خستگى است، 

همچنین سرفه مى تواند پاســخى به شرایط مختلف سیستم تنفسى مانند 
آسم، برونشیت یا ذات الریه یا سایر شــرایط مانند بیمارى رفالکس معده 

(مرى) باشد.
سرفه اى که هنگام خوابیدن به طور قابل توجهى بدتر مى شود مى تواند 

نشانه اى از نارسایى قلب باشد که نیاز به مراقبت پزشکى دارد. اگرچه 
سرفه هر روز براى افراد سیگارى امرى طبیعى است، اما نباید آن 

را امرى طبیعى دانست و باید به پزشک مراجعه شود.

آن افسانه ى دوران مدرسه، که بلعیدن یک بسته آدامس مى تواند باعث 
باقى ماندن آدامس هضم نشده تا هفت ســال در معده تان شود را یادتان 
هست؟ واقعا چه اتفاقى براى بدنتان مى افتد، اگر آدامس تان را ببلعید؟ آیا 
آدامس بلعیده شده ساعت ها، روزها یا حتى هفته ها در معده شما زندگى 
مى کند؟ آیا این شیرینى جویدنى باعث مسدود شدن روده شما مى شود؟ 
آیا مانند کف کفش، به دیواره هاى معده شما مى چسبد؟ و در نهایت آیا به 

بدن شما آسیب مى رساند؟ 
1. بدنتان براى تجزیه آدامس بلعیده شده تالش مى کند

خیلــى از افســانه هایى کــه از قدیــم وجود دارنــد، داراى بخشــى 
از حقیقت اســت و این افســانه که آدامس به مدت هفت سال در بدن 
شــما زندگى مى کند از این قاعده مســتثنا نیســت! واقعیت این است 
که بــدن نمى تواند همــه آدامس هایى را کــه شــما مى بلعید، هضم 
کند. پایه آدامس در واقع مثــل فیبر موجود در ســبزیجات خام، ذرت، 
هســته پاپ کورن و دانه هــا غیر محلول اســت. بدن مــا آنزیم هاى 
گوارشــى که بتواند به طور خاص پایــه آدامس را تجزیه کنــد، ندارد.

پس از بلعیدن غذاهاى معمول، آنزیم هاى موجود در سیســتم گوارش، 

کربوهیدرات ها را به قندها (یا گلوکز)، پروتئین ها را به اسیدهاى آمینه و 
چربى ها را به اسیدهاى چرب تجزیه مى کنند.

در موارد بســیار نادر، مقدار زیاد آدامس هاى بلعیده شده به همراه ایجاد 
یبوست، مى تواند سبب مسدود شدن روده کودکان شود.

در سراسر دستگاه گوارش، باکترى ها مقدار زیادى از مواد مغذى را از غذاى 
شما گرفته و شــروع به انتقال آن ها به بدن مى کنند، و هورمون انسولین 
براى هدایت تمام آن گلوکزها، اسیدهاى آمینه و اسیدهاى چرب تجزیه 
شده به عضالت و بافت ها، به منظور سوزاندن انرژى یا ذخیره به صورت 

چربى، وارد عمل مى شود.
آدامستان چطور؟ خب، در حالى که بدن شما از عهده تجزیه و مدیریت مواد 
نگهدارنده، طعم دهنده ها، شکر و شیرین کننده ها برمى آید، نمى تواند پایه 
آدامس را تجزیه کند. این ماده فقط با مواد دیگر موجود در معده شما جمع 
مى شود (به هیچ چیز نمى چسبد)، و با سرعت هر چیز دیگرى در بدنتان 

حرکت مى کند.
2. هرچند بسیار نادر است اما بلعیدن آدامس مى تواند موجب 

انسداد روده شود

در موارد بســیار نادر، مقدار زیاد آدامس هاى بلعیده شده به همراه ایجاد 
یبوست، مى تواند سبب مسدود شدن روده کودکان شود. به همین دلیل 

است که باید بلعیدن مکرر آدامس نهى شود، به ویژه در کودکان.
3. بلعیدن مکرر آدامس مى تواند منجر به مشکالت رنج آور 

شود
محققان مى گویند: صرف نظر از سن تان، اگر مرتبًا مقدار زیادى آدامس 
مى بلعید، خود را در معرض خطر درد شکم، گاز، اسهال، یبوست مزمن و 

زخم هاى دهانى قرار مى دهید.
4. چقدر طول مى کشــد تا آدامس بلعیده شده از بدن دفع 

شود؟
به گفته کارشناسان بهداشت، دفع آدامس بلعیده شده از بدن 40 ساعت تا 

7 روز زمان مى برد. آدامس نسبت به فرآیند هضم تا حدى مقاومت دارد. 
احتماًال این ماده خوراکــى کندتر از هر ماده غذایى دیگــر، از بدن دفع 
مى شــود. اما در نهایت امــواج طبیعى در دســتگاه گــوارش به نوعى 
آن را به ســمت بیرون هــل مى دهند و دفــع آن کامًال بــدون عارضه 

اتفاق مى افتد.

وقتى در مورد کارهاى دیوانه کننده اى کــه یک کودك در خانه میتواند 
انجام دهد صحبت مى کنیم، سواالت و ابهامات فراوانى ایجاد مى شود: 
از راهکار نق زدن هاى مداوم تا رسیدگى به نیازهاى مستمر و بى پایان. 
همه گیرى کرونا نیز این دردســرها را دوچندان کرده است. ما در مورد 
همه چیز، از وضعیت جهان گرفته تا وضعیت شغلى خود و سیستم هاى 
پشتیبانى کوچک، تحت فشــار قرار گرفته ایم. ما خواب کم داریم و اگر 
خوش شانس باشیم و گرفتار بیمارى نشویم، میتوانیم اوقات خود را تنها 

و بدور از خانواده و اقوام سپرى کنیم.
کریستوفر ویالرد، روانشناس در این باره مى گوید: اگر از رفتارهاى کودك 
دو ساله خود در خانه کالفه و عصبانى شوید طبیعى است. نیازى نیست 
خود را کتک بزنید! بجاى آن بهتر است تاکتیک هاى رفتارى صحیح را 

بیاموزید تا بتوانید در کم ترین زمان ممکن، آرامش خود را بدست آورید.
کاترین پرلمن، نویسنده کتاب «آن را نادیده بگیر» مى گوید: روش مورد 
عالقه من براى حفظ آرامش و در عین حــال، بهبود رفتار، صرفا نادیده 
گرفتن است. هر رفتار نامطلوبى را که از کودك مشاهده کردید چه براى 
جلب توجه بوده و چه براى دریافت پاسخ منفى، نادیده بگیرید. در عوض، 

وقتى کودك کار مطلوبى انجام مى دهید، او را غرق توجه خود کنید.
بعضى از بچه ها به اضطراب و استرس درونى خود، تالش مى کنند تا با 
رفتارهاى تحریک کننده براى خــود اعتماد جلب کنند؛ اینکه همه چیز 
خوب است، شما کنار آنها خواهید بود، آنها را دوست خواهید داشت و از 
آنها محافظت خواهید کرد. پاسخ به این نیاز عمیق کودکان، رفتارهاى 
آزاردهنده آنها را کاهش مى دهد. یــک بازى 20 دقیقه اى با کودك که 
هر دوى شما را درگیر و پویا کند مى تواند کمک شایانى به رفع استرس 

کودك نماید.
تریسى ال. دانیل، دکتراى روانشناســى و نویسنده کتاب "ذهن آگاهى 
براى کودکان" مى گوید: ”وقتى ارتباط بیشترى با احساسات خود داشته 
باشــید، مى توانید در مورد نحوه پاســخگویى به فرزندان خود انتخاب 
بهترى داشته باشــید.“ هانتر کالرك-فیلدز، مربى ذهن آگاهى نیز در 
این باره مى گوید: از آنجا که سیســتم عصبى ما تهدیــد یا مانعى را رد 
کنیم، متوجه مى شود، مهم است که "به بدن و ذهن خود بفهمانید که 
در لحظه ایمنى قرار دارید.  این کار را با چند لحظه دور شدن از صحنه یا 
گفتن این جمله به خود که «این یک وضعیت اضطرارى نیست» انجام 

دهید. به خود بگویید: من مى توانم از عهده این کار برآیم یا من به فرزندم 
کمک مى کنم".

هرگاه از رفتارى به شدت آزرده مى شوید، روى زمین بنشینید و چندین 
نفس عمیق بکشــید. ایــن کار آرامش جدیدى براى شــما به ارمغان 

مى آورد تا بتوانید تمرکز کرده و راه حلى پیدا کنید.

■ از تکنیک انسجام فورى استفاده کنید
تحقیقات موسســه HeartMath نشــان مى دهد اگر ما بتوانیم خود را 
به وضعیت آرامش برســانیم، قلب کودکان ما از لحاظ جسمى به قلب 
ما پاســخ مى دهد. تکنیک زیر که توسط این موسســه پیشنهاد شده. 
مى تواند مفید باشد: توجه تان را بر روى قلب خود متمرکز کنید. 6 ثانیه 
نفس بکشید و 6 ثانیه نفس خود را بیرون بدهید، کمى کندتر و عمیق تر 
از حد معمول. سعى کنید نسبت به چیزى یا کسى به طور فعال احساس 
مراقبت یا سپاسگزارى داشته باشید و این کار را به مدت 2 دقیقه انجام 
دهید. مى توانید از فرزندان خود نیــز بخواهید که در انجام این تکنیک 

به شما بپیوندند.

در مقابل شیطنت هاى کودکان آرام بمانید

بلعیدن آدامس چه بر سر بدنمان مى آورد؟ سرفه چه زمان مى تواند نگران کننده باشد؟

تاست.
ست، بلکه پاسخى

ىظاهر مى شود.
یجاد نمى کند، 

ا مخاط است.
 خستگى است، 

نفسى مانند 
کس معده 

 تواند
ه
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 اولین جام قهرمانى تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان که در فصل 1381-1382 
توسط این تیم کسب شده بود در آیین و برنامه اى خاص با حضور هواداران سپاهان 

به صورت دائمى در گلستان شهدا اصفهان نصب گردید.
این قهرمانى در همان سال 1382 توســط بازیکنان و کادر فنى تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان به  قهرمانان واقعى، شهدا و جانبازان انقالب اسالمى تقدیم شده بود.

این مراسم با حضور محمدرضا ساکت مدیرعامل و سیدعلى پزشک و کریم فخارزاده 
از اعضاء هیات مدیره باشگاه، دکتر عباس مقتدایى نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى، دکتر کوروش محمدى رییس کمســیون اجتماعى شوراى شهر 
اصفهان، مسعود احمدى نیا مدیرکل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعداد دیگرى 
از مسئوالن استان اصفهان، ورزشکاران و هواداران باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد 

مبارکه سپاهان انجام شد.

نصب دائمى اولین جام قهرمانى سپاهان در گلستان شهدا

مدیرعامل بانک ایران زمین، همزمــان با آغاز کمپین 
محیط زیســتى این بانک با عنوان "پیک زمین“، هفته 
منابع طبیعى را به تمامى فعالین این عرصه تبریک گفت. 
به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، عبدالمجید 
پورسعید با اشاره به حوزه مسئولیت اجتماعى این بانک 
و اجراى آن گفت: از سال 1394 مشارکت در امور محیط 
زیستى به عنوان یک دغدغه در بانک ایران زمین مطرح 
بوده و همواره در هیئت مدیره سعى شده نگاه ویژه اى به 

این موضوع داشته باشیم. 
وى افزود: بانک ها همواره به عنوان یکى از محورهاى 
اجراى برنامه هاى محیط زیستى و توسعه پایدار اقتصاد 
مطرح بوده اند. چه زمانیکه با ارائه خدمات دیجیتال نقش 
مهمى در کاهش مصرف منابع محدود دارند و چه نقشى 
که مى توانند در تولید و اقتصاد در این زمینه داشته باشند. 
پورسعید با اشاره به بانکدارى سبز در دنیا گفت: در گذشته 
تالش هاى زیادى در این حوزه در کشور صورت گرفت 
و طرح هایى نیز در این زمینه اجرا شــده است، اما مسلم 

است اجراى یک کار منسجم و همراه با برنامه باید توسط 
همه نهادهاى فعال در این حوزه من جمله بانک مرکزى 

پیگیرى و اجرایى شود. 
مدیرعامل بانک ایران زمین در ادامه ســخنان خود به 
کمپین محیط زیستى بانک ایران زمین با عنوان "پیک 

زمین“ اشــاره کرد و افزود: فرهنگ کاشــت درخت و 
حفاظت از محیط زیست باید به عنوان یک اصل در همه 
امور زندگى ما حضور داشته باشد، و ما در این کمپین به 
دنبال این هستیم که نقشــى در گسترش این فرهنگ 

داشته باشیم. 

فرهنگ کاشت درخت باید  در زندگى حضور داشته باشد

میدان بزرگ
 امام على (ع) 
بهارستان در آستانه 
بهره بردارى

در آستانه نوروز، میدان امام على (ع) یکى از بزرگترین 
میدان هاى ورودى شــهر هاى جدید کشور در ورودى 

شهر بهارستان آماده بهره بردارى شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت عمران بهارستان، این 
میدان بزرگ به مساحت 26 هزار مترمربع از نورپردازى 
در اشکال هندسى در کف میدان امام على (ع)، زیبایى 
فضاى ســبز، باغچه ها و درختچه هاى ایجاد شده در 

میدان برخوردار است.
همچنین در فضاى ایجاد شــده با ترکیبى از نماى باغ 
سنگى، نور هاى رنگى در داخل نما ها انعکاس داده شده 

تا زیبایى محوطه نمایان شود.
بخش دیگرى از نورپردازى ها مطابق با استاندارد هاى 
جهانى و متناســب با معمارى فضاى میدان در اطراف 

شکل باغچه هاى لوزى شکل اجرا شده است.

رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان از تهیه و انتشار 
طرح هاى "سفر ایمن" در راستاى فرهنگ سازى 

براى سفر سالم خبر داد.
علیرضا مساح با اشــاره به انتشار طرح هاى سفر 
ایمن در فضاى مجازى، اظهار داشــت: با توجه 
به شرایط فعلى و ابعاد مختلف ایام کرونایى، اداره 
گردشگرى وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان تصمیم به تهیه و 

انتشار طرح هاى "سفر ایمن" گرفت.
وى افــزود: بــا توجه بــه اینکه ممکن اســت 
در دوره کرونا، ســفرى به اجبــار پیش بیاید که 
الزم بوده نکاتى رعایت شــود لذا در این راستا با  
انجام تحقیقات صورت گرفته، محتواى "ســفر 

ایمن"تهیه شد. 
رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان تصریح کرد: در طرح 
سفر ایمن تالش شده با ترکیب جاذبه جلوه هاى 
ویژه تصویرى با چاشنى طنز،  انتقال پیام به شکل 

بهترى به مخاطب صورت گیرد.
مســاح ادامه داد: پیام هاى تهیه شده مطابق با 
دستورالعملهاى ســازمان جهانى گردشگرى،  
وزارت میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى 

و همچنین پروتکل هاى بهداشتى جهانى است.
وى با اشاره به تهیه 20 کلیپ در این طرح گفت: 
در این کلیپ ها آمــوزش هاى مختلف گنجانده 
شــده که به طور نمونه به مردم آمــوزش داده 
مى شود براى خرید در شرایط کرونایى و با وجود 

محدودیت ها، چه مواردى را رعایت کنند.
وى با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ گردشگرى و 
فرهنگ سازى از جمله وظایف اداره گردشگرى 
اســت، خاطرنشــان کرد: انتشــار کلیپ هاى 
"سفر ایمن" به معناى تشویق به سفر نیست بلکه 

فرهنگ سازى کلى را در بر مى گیرد.

فرهنگسازى سفر سالم با 
طرح هاى «سفر ایمن» 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 808 مورخ 1399/12/05 شوراى محترم اسالمى شهر سین از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى نسبت به واگذارى خدمات امور شهر سین از قبیل جمع آورى و حمل پسماند تر و سبز، جمع آورى 
نخاله هاى ساختمانى و غیرساختمانى، نظافت معابر و شستشوى جداول، دیوارها، نرده ها، عالئم راهنمایى و رانندگى و 
همچنین برف روبى، رفع آب گرفتگى معابر و الى روبى جوى ها، حفاظت، نگهدارى، کوددهى، سم پاشى، آبیارى و توسعه 
فضاى سبز سطح شهر و نگهبانى ساختمان ادارى را به مبلغ 12/800/000/000 ریال (دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال) 
از محل اعتبارات شهردارى بر اســاس قیمت مقطوع بدون تعدیل، از طریق مناقصه و با شرایط پیوست به پیمانکار واجد 
شرایط داراى صالحیت و رتبه بندى از مراجع ذیصالح واگذار نماید. لذا شرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارك تا آخر وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/01/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به دریافت مدارك 
مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1400/01/07 در سامانه مزبور بارگذارى نمایند. 
پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1400/01/07 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى (مطابق قوانین شهردارى) به عهده برنده 

استعالم مى باشد. 
شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه و یا با شماره 45834516- 031 تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 7- 45834516- 031

www.sh-seen.ir :آدرس پرتال شهردارى
م.الف: 1106133

 چاپ دوم

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مزایده
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/3430 مورخ 96/09/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه یک پالك مسکونى و عرصه یک پالك تجارى (از محل منابع 
داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، خیابان تنورسازان، مجموعه آپادانا به مساحت کل 
528 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 15/461/000/000 ریال به صورت یکجا و حسب 

مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1400/01/16 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات 
و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
م.الف:1108374 

نوبت دوم


