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حکم جالب یک قاضىسر و کله گولسیانى پیدا شدتشکیل هیئتى براى بررسى علت حادثه سى و سه پلآخرین خواسته ماه چهره خلیلى قبل از مرگ حفاظت از فرش هاى تاریخى با برق اضطرارى! جهان نماورزشاستانفرهنگ جهان نما

کاهش تعداد 
پیامک هاى ورودى 
به اپراتورهاى همراه

چراغ پارك ها نیمه خاموش شد
3

3

2
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کرونا، خطرناك ترین 
ویروس 100 سال اخیر

عزادارى  
فقط در فضاى باز

زنگ هشدار
 ذخایر خون اصفهان 

به صدا درآمد

5

آموزش مجازى 
فقط با «شاد» 

تعداد پیامک هاى ورودى به هر یک از 
اپراتورهاى تلفن همراه از سمت سایر اپراتورها 

کاهش یافته است. با ورود شبکه هاى اجتماعى و 
پیام رسان ها، بخش بزرگى از مکالمات و پیام ها 

به این فضا منتقل شده است؛  با وجود این...

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلى 
آینده آموزش مجازى رســمى در مدارس تنها 
از طریق شــبکه آموزش دانش آموزى (شــاد) 
مجاز خواهد بود و استفاده از نرم افزار هاى دیگر 

آموزشى تخلف است.
محســن حاجى میرزایى در مصاحبه اى گفت: 
مدارس مى توانند تنها براى آموزش مکمل و یا 
فوق برنامه با هماهنگى آموزش و پرورش و از نرم 

افزار هاى مکمل آموزشى استفاده کنند.
وى از ایجاد 11 قابلیت جدید در شــبکه آموزش 

دانش آموزى (شاد)...

4

احتمال اعمال محدودیت  توقف خودرو در اصفهاناحتمال اعمال محدودیت  توقف خودرو در اصفهان
براى جلوگیرى از تجمع مردم در تفرجگاه ها صورت مى گیردبراى جلوگیرى از تجمع مردم در تفرجگاه ها صورت مى گیرد

3

سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا: وقتى براى مراسم محرم محدودیت داریم باید تجمع در پارك هم نداشته باشیم

اگرمى خواستم 
از ایران بروم، 
سال ها قبل
 مى رفتم

سپاهان همیشه گردن کلفته!
 بازیکن شــهرخودرو گفت: بازیکنان ما باغیرت و تعصب هســتند و براى 
رسیدن به سهمیه آســیا تالش خواهندکرد، چون ســهمیه آسیا متعلق به 

ماست.
محمدرضا خلعتبرى که برابر استقالل موفق به گلزنى شده بود، با رد شایعه 
محرومیتش براى بازى با سپاهان گفت: از فدراســیون استعالم کردیم و 

مشکلى از این بابت ندارم و...
5

2

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وزیر آموزش و پرورش جزئیات تحصیل 
از طریق فضاى مجازى را اعالم کرد

یک شهر 
چشم انتظار شکست 

شهر خودرو

سپاهان و شهر خودرو؛ امشب در نقش جهان

12 شهرستان استان اصفهان، در وضعیت قرمز
3

سال هفدهم /شماره 3830

5

خداحافظخداحافظ
 ذوب آهنى ها ذوب آهنى ها

واگرمى خواس ى خواسر م ااگرمىخواساگ خ اگ
باز ایران بر ان ای براز بریر ایران از
قسالها ق الهاقلسالها
ر مىر ىرم

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر       

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 3059/ش مورخ98/12/28و364/ش 
مورخ99/03/10 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات 
اجرایى احداث ورزشگاه مسکن مهر با اعتبار اولیه52/000/000/000ریال اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/06/04 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
م.الف:927157

چاپ دوم

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد انجام عملیات هاى زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید :
1-اجراى عملیات اسکلت بتنى پروژه یاس 4واقع در استان اصفهان شهرستان شاهین شهر 

2-اجراى عملیات   اسکلت بتنى پروژه یاس 5واقع در استان اصفهان شهرستان شاهین شهر    
3-تامین مصالح ،اجرا و راه اندازى شبکه گاز رسانى بلوك 20نقش جهان واقع در شهر اصفهان 

4-اجرا،نصب و راه اندازى تاسیسات الکتریکى پروژه ایثار بلوك  B9 واقع در استان فارس شهرستان شیراز (مرحله دوم)
5-  اجرا،نصب و راه اندازى تاسیسات مکانیکى پروژه ایثار بلوك  B9 واقع در استان فارس شهرستان شیراز (مرحله دوم)   
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 با معرفى 
نامه کتبى به آدرس اصفهان ،میدان فیض ،ابتداى خیابان آپادانا اول ،روبروى اداره پست ، بن بست قدر ، دبیرخانه شرکت 
عمران و مسکن  اصفهان (طبقه همکف ) مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ 1399/06/05 به نشانى ،اصفهان ،میدان فیض ،ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره 
پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت  عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کد پستى 8165875841 

تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
تلفن :36622001-031 داخلى (115)

 بازیک
رسید
ماست
محم
محرو
مشک
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تعداد پیامک هــاى ورودى به هر یــک از اپراتورهاى 
تلفن همراه از ســمت ســایر اپراتورهــا کاهش یافته

 است.
با ورود شبکه هاى اجتماعى و پیام رسان ها، بخش بزرگى 
از مکالمات و پیام ها به این فضا منتقل شده است؛  با وجود 
این، هنوز هم برخى افراد در صورت دسترســى نداشتن 
به اینترنت و یا به دالیل دیگــر، براى برقرارى ارتباط با 
دوستان خود، از روش هایى مانند مکالمه و ارسال پیامک 

استفاده مى کنند.
آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى، تعــداد پیامک هاى ارسال شــده در هر یک از 

اپراتورهاى تلفن همراه در سه ماهه  ابتدایى سال جارى 
را مشخص کرده است که نشان مى دهد در این مدت در 
مجموع بیش از هفت میلیارد و 236 میلیون و 956 هزار 
و 295 پیامک به اپراتورهاى تلفن همراه از سمت سایر 

اپراتورها، ارسال شده است.
این در حالى اســت کــه در ســه ماهه  چهارم ســال 
1398، بیش از هشــت میلیــارد و 34 میلیــون و 637 
هزار پیامک به اپراتورهاى تلفن همراه از ســمت سایر 
اپراتورها، ارسال شــده بود و آمار سه ماهه ابتدایى سال 
جارى حاکــى از کاهش تعــداد پیامک هــاى ورودى

 به اپراتورهاست./2517

رئیس انستیتو پاستور ایران، کرونا را پیچیده ترین ویروس 
شناخته شده در قرن حاضر توصیف کرد.

علیرضا بیگلرى در اســتودیو پخش خبر 21 شبکه اول 
سیما افزود: کووید- 19 پیچیده ترین ویروسى است که 
علم پزشکى به خود دیده اســت به همین علت ساخت 

واکسن آن هم دشوار خواهد بود.
وى ادامه داد: به علت پیچیدگى ســاخت واکسن چنین 
ویروسى، اگر واکسنى تولید شود در مرحله اول بر روى 
تعداد اندکى داوطلب امتحان مى شود اگر به نتایج معلوم 
و مثبتى دســت بیابیم در مرحله دوم بر روى حدود صد 
نفر آزمایش مى شود و به همین ترتیب اگر نتایج مثبت 

بیشترى حاصل شد در مرحله بعدى روى نفرات بیشترى 
آزمایش و ایمن سازى انجام مى شود.

بیگلرى گفت: در حــال حاضر ما آماده شــده ایم تا در 
شــرکت هاى دانش بنیان داخلى آزمایشــات مطابق با 
همتایان خارجى را به پیش ببریم، آنچه به نظر مى رسد 
اینکه حدود یکسال زمان الزم اســت تا به مرحله سوم 
تهیه واکسن برسیم. وى افزود: یکسال تا 18 ماه زمان 
الزم اســت تا داروى کار آمد و مؤ ثر ویــروس کرونا در 
دسترس مردم جهان قرار گیرد و تا آن زمان، بهترین راه 
حل براى پیشگیرى از ابتال به کرونا استفاده از ماسک و 

دستکش بهداشتى است./2516

کاهش تعداد پیامک هاى 
ورودى به اپراتورهاى همراه

کرونا، خطرناك ترین ویروس 
100 سال اخیر

جانشین اینستاگرام 
تعطیل شد

اپلیکیشن «لنزور» که    کافه سینما |
قرار بود جایگزین اینســتاگرام شود به دالیل 
نامعلومى تعطیلى خــود را اعالم کرد. پیش از 
این هم ســروش که قرار بــود جایگزین پیام 
رسان تلگرام شــود بعد از مدت ها و با صرف 
میلیاردها تومان هزینه توســط صداوسیما به 

مزایده گذاشته شد./2525

«لباس شخصى» 
توقیف نمى شود

کارگــردان فیلــم ســینمایى    فارس|
«لباس شــخصى» ضمن تکذیب اخبار ضد و 
نقیض در  خصوص توقیف فیلم توسط نهادهاى 
باالدستى گفت: بحث توقیف «لباس شخصى» 
به هیچ عنوان مطرح نیست. امیرعباس ربیعى 
درباره آخریــن وضعیت این فیلــم گفت: فیلم 
«لباس شخصى» در جشــنواره سال گذشته با 
استقبال خوبى از ســوى منتقدان روبه رو شد و 
امیدوار هستیم در اکران هم با اقبال مخاطبین 
و مردم روبرو شــود. ربیعى در ادامه افزود: یکى 
از دغدغه هاى من ســاخت فیلمى درخصوص 
حزب توده بود که «لباس شخصى» نیز تالش بر 
بیان حقایق و واقعیت ها و ارائه روایت صادقانه و 

منصفانه از ماجراى این حزب بود. /2526

شکست مطلق جایگزین 
«نود»

در تازه ترین آمارهاى    صبح سینما |
منتشر شــده از برنامه هاى پر بیننده شبکه 3 
سیما، برنامه «عصر جدید» در رتبه نخست قرار 
دارد و رتبه بعدى را برنامه «سمت خدا » به خود 
اختصاص داده. «اعجوبــه ها» و «طبیب» در 
رتبه هاى سوم و چهارم قرار دارند. نکته جالب 
توجه اینجاست که برنامه «فوتبال برتر» که بعد 
از تعطیلى برنامه «نود» به عنوان جایگزین آن 
برنامه فعالیت مى کند مخاطب کمترى نسبت 
به برنامه هاى مذهبى، استعدادیابى نوجوانان و 
حتى پزشــکى دارد و این را مى توان به نوعى 
شکست این برنامه در جذب مخاطب تلقى کرد. 
این برنامه پنجم شده است. میثاقى اخیًرا عنوان 
کرده است که «فوتبال برتر» در جایگاه درستى 

قرار دارد و به حواشى اهمیت نمى دهد.

خرید و فروش مو
با وجود    باشگاه خبرنگاران جوان |
شرایط قرمز و هشدار کرونایى در کشور برخى 
افراد بدون ترس از کرونا اقدام به خرید و فروش 
موى طبیعى مى کنند. گشت و گذارى کوتاه و 
ساده در برخى از صفحات مجازى از بازار داغ 
خرید و فــروش موى طبیعــى حکایت دارد و 
به نظر مى رسد کســى بر متوقف کردن چنین 
اقداماتى در وضعیت قرمز کرونا نظارتى ندارد 
و نبود نظــارت، کار را براى تاجران این کاالى 
زینتى که به طور مستقیم با بهداشت فردى و 
عمومى سر و کار دارد، آسان کرده است./2527

حکم جالب یک قاضى
رئیــس اداره حفاظت محیط    تابناك |
زیست شهرســتان ارســنجان از صدور یک 
مورد رأى براى متخلف آتش زدن کاه و کلش 
در این شهرســتان خبر داد. حســن ابراهیمى 
گفــت: رأى دو نفر متهم به جــرم آتش زدن 
کاه و کلش بقایاى محصوالت کشــاورزى به 
جرم تهدید علیه بهداشت عمومى، در راستاى 
کمک و مســاعدت به حیات وحش در تأمین 
علوفه خشــک براى جبران خســارت صادر 
شــد. او افزود: متهمان مقدار 1500 کیلوگرم 
یونجه خشک بسته بندى شده به ارزش چهار  
میلیون و 750 هزار تومان را خریدارى کردند 
که تحویل به انبار ســایت گوزن زرد ارسنجان 

شد.

باب خوبى را باز کرد
   خبر آنالین | حمید میرزاده، رئیس پیشــین 
دانشگاه آزاد در روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: 
جناب مهندس فتاح با مصاحبه اخیرشــان باب خوبى 
را در اعاده حقوق مردم باز کردند که اى کاش ســایر 
مســئوالن ذیربط و ذینفع هم به ایشان تأسى کنند. 
قرار نبود بعد از انقــالب، عزیز دردانه هاى بالجهت و 
ویژه خواران بى مالطفت حقوق مردم و مســتضعفان 
را به بهانه هاى مختلــف در چنگ آورند و مانع اجراى 
عدالت شوند. خوب است به جاى اتهام به یک مسئول 
شــجاع که به وظایفش عمل کرده از ایــن اقدام در 

بازپس گیرى بیت المال حمایت کنیم.

آمار عجیب و غریب 
فرار سرمایه

  فرارو | آمار ها حکایت از این دارد که در مجموع 
9 ســال معادل 98/4 میلیارد دالر و به طور متوسط 
سالیانه 11 میلیارد دالر از اقتصاد ایران خارج شده است. 
برخى کارشناســان معتقدند ســال 96 رکورد خروج 
سرمایه از ایران شکسته شده است. اما حادترین سال 
به  لحاظ بحران خروج ســرمایه از ایران، سال 1389 
به وقوع پیوسته است که در آن برهه حساب سرمایه 
کشور منفى 25 میلیارد دالر بوده است. برخى شواهد 
نیز حاکى از این هســتند که در یــک دهه منتهى به 
1397، ساالنه به طور متوسط، 18 میلیارد دالر خروج 

سرمایه از ایران صورت گرفته است./2521

دولت الیحه بودجه نمى دهد
عضو کمیســیون برنامه و بودجه    تسنیم|
مجلس از توافق دولت و پارلمان درباره اصالح ساختار 
بودجه خبر داد. جعفر قادرى گفت: با هماهنگى هایى 
که با دولت انجام شده اســت مطالعاتى در این زمینه 
در مرکز پژوهش هاى مجلس در حال انجام شــدن 
اســت. دولت نیز پذیرفته به جاى اینکــه الیحه به 
مجلــس ارائه کنــد مبنــاى کار همیــن مطالعاتى 
باشــد که در مرکز پژوهش ها در حال انجام شــدن

 است./2522

طرح مهم مجلس مرجوع شد
عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى    مهر |
نگهبان در صفحه شخصى خود در توییتر از ارجاع طرح 
مالیات بر خانه هاى خالى به مجلس خبر داد. وى نوشت 
که پس از رفع ابهامات از این طرح توسط مجلس، نظر 

نهایى اعالم مى شود.

مشکل «ترامپ» با زنان قوى!
  ایسنا| «جو بایــدن»، نامــزد دموکرات ها 
در انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا در واکنش به 
انتقادهاى «دونالد ترامپ» از «کاماال هریس» گفت: 
تعجب آور نیست که ترامپ با انتخاب یک «زن قوى» 
مشکل دارد. ناله و شکایت کارى است که ترامپ بهتر 
از همه انجام مى دهد؛ بهتر از هر رئیس جمهورى در 
تاریخ آمریکا! آیا کسى از اینکه دونالد ترامپ با یک زن 
قدرتمند یا زنى قدرتمند در هیئت مدیره مشکل دارد، 

متعجب شده است؟/2523

سوء قصد به هاشمى؟
  دیده بان ایران| فاطمــه هاشــمى، دختر 
ارشد مرحوم هاشمى رفسنجانى در رابطه با اظهارات 
پرویز فتــاح به نکته اى اشــاره کرده کــه اطرافیان 
مرحوم هاشــمى تاکنون یا درباره آن سکوت کرده و 
یا اینکه  به آســانى از کنار آن عبور کرده اند: ماجراى 
آتش سوزى کاخ مرمر. دختر مرحوم هاشمى خطاب 
به فتاح مى نویســد: «پرونده دو فقره آتش زدن کاخ 
مرمر در زمان استقرار آیت ا... هاشمى را از دستگاه هاى 
ذیربط و بایگانى بنیاد بخواهید تا بدانید چه کســانى 
براى تهدیــد جان ایشــان، حتى حاضر شــدند آثار 
باســتانى منحصر به فرد آن را با افراد مستقر در آن به 
آتش بکشــند...» این براى اولین بار است که خانواده 
هاشمى تلویحاً  ماجراى سوءقصد به جان اکبرهاشمى 

رفسنجانى را مطرح مى کنند./2524

خبرخوان

ستاد ملى مبارزه با کرونا به رئیس جمهور 
روحانى توصیــه کرده بود که به جلســه 
رأى اعتماد وزیر پیشنهادى صمت نرود. 
پیشنهادى که صداى نمایندگان مجلس 
را درآورد و آنها گفتند مگــر خون رئیس 
جمهور از ما رنگین تر اســت که در جلسه 
رأى اعتماد حاضر نشــده است؟ نه، خون 
رئیس جمهور از ما رنگین تر نیست بلکه او 
نگران جان خود است و هر آدم عاقلى باید 

اینچنین باشد.
ســتاد ملى مبارزه با کرونا در این چندماه 
هزار توصیه به ما داشــته است. ما اینها را 
رعایت کردیم؟ بسیارى از ما زندگى عادى 
خود را از سر گرفته ایم و انگار نه انگار دیو 
کرونا پشت در خانه ماســت. مى خواهم 
بگویم حداقل مثل رئیــس جمهور ما هم 
نگران حال خود باشــیم. اجازه ندهیم به 
همین راحتى کرونا پشــتمان را به خاك 

بمالد.
روحانى نرفت و احتماًال مى دانست این عدم 
حضور باعث خواهد شد وزیر پیشنهادى اش 
رأى نیاورد و نمایندگان نیامدن روحانى را با 
رأى ندادن به مدرس خیابانى جبران کنند 
اما بازهم نرفت. ما هم باید از همین شیوه 
استفاده کنیم. جایى دعوتمان کردند و ما 
حس کردیم آن مهمانى خطرناك است، 
نرویم. به نظرم همه ما باید از رئیس جمهور 
یاد بگیریم که فعًال در امان ماندن از کرونا 
مهمتر از هر مســئله دیگرى اســت. باید 
مواظب جان خود باشــیم حتى اگر جریان 
رقیب هزار حرف بزند و 2000 تکه بیا ندازد 
بهتر از این اســت که درگیر کرونا شویم. 
عدم حضــور روحانــى در مجلس حاوى 
یک پیام مهم اســت و آنهم اینکه کرونا 
جدى است و باید آن را جدى گرفت حتى 
رئیس جمهور هم از آن مى ترسد چه برسد 

به ما عوام!

حفظ جان را 
از رئیس جمهور 

یاد بگیریم!

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلى آینده آموزش 
مجازى رسمى در مدارس تنها از طریق شبکه آموزش دانش 
آموزى (شاد) مجاز خواهد بود و اســتفاده از نرم افزار هاى 

دیگر آموزشى تخلف است.
محســن حاجى میرزایى در مصاحبــه اى گفت: مدارس 
مى توانند تنها براى آمــوزش مکمل و یا فــوق برنامه با 
هماهنگى آمــوزش و پرورش و از نــرم افزار هاى مکمل 

آموزشى استفاده کنند.
وى از ایجاد 11 قابلیت جدید در شبکه آموزش دانش آموزى 
(شاد) خبر داد و افزود: امکان آزمون سازى، حضور و غیاب 
دانش آموزان، تکلیف دادن به دانش آموزان و امکان ارتباط 
تصویرى معلم با دانش آموزان در این شــبکه فراهم شده 
اســت. وى گفت: براى افزایش پهناى باند اینترنت نیز با 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، گفتگو هایى داشته ایم 

تا دانش آموزان همه مدارس بتوانند از شبکه ملى اطالعات 
دانش آموزى برخوردار شوند.

وزیر آموزش و پرورش درباره رایگان و یا کم شدن هزینه 
اینترنت شــبکه شــاد نیز گفت: در حال رایزنى با وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات در این زمینه هســتیم و در 
مناطقى که ناچار به آموزش مجازى هســتیم باید هزینه 

اینترنت آن را هم براى دانش آموزان تأمین کنیم.
حاجى میرزایى خاطرنشان کرد: برخى مؤسسات و نهاد هاى 
حمایتى نیز بــراى تهیه تبلت هاى دانــش آموزى اعالم 
آمادگى کرده اند، اما اینکه چه تعداد از این تبلت ها تهیه و با 
شروع سال تحصیلى در اختیار دانش آموزان قرارمى گیرد 

نمى توانیم اعالم نظر کنیم.
وى با تأکید بر اینکه حضور دانش آموزان در مدارس مناطق 
سفید و زرد در حدود اختیارات شوراى مدرسه است گفت: 

کیفیت ارائه آموزش بستگى به شرایطى که شیوه نامه هاى 
بهداشتى تعیین مى کند دارد و مناطقى که دانش آموز کم 
است کالس ها به صورت حضورى و براى سایر مدارس به 

صورت یک روز در میان و یا مجازى خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش مجازى 65 درصد دانش 
آموزان از طریق شبکه آموزش دانش آموزى (شاد) انجام خواهد 
شد. وى از آغاز آموزش تلویزیونى براى دانش آموزان از 15 
شهریور خبر داد و افزود: این روش به عنوان یکى از روش هاى 
آموزش غیرحضورى براى دانش آموزانى که امکان حضور 
در مدرسه را نداشته باشــند و یا به امکانات آموزش اینترنتى 
دسترسى ندارند اجرا خواهد شد و دانش آموزانى هم که نه به 
تلویزیون و نه به شبکه هاى مجازى دسترسى ندارند از طریق 
بسته هاى آموزشى و اعزام راهبران آموزشى امکان فعالیت 

آموزشى آنان ادامه خواهد یافت./2518

وزیر آموزش و پرورش جزئیات تحصیل از طریق فضاى مجازى را اعالم کرد

آموزش مجازى فقط با «شاد» 
  مصطفى داننده/ عصرایران |

نامه وزیر کشــور به رئیس قوه قضاییه براى معرفى 36 
شهر ایران به عنوان تبعیدگاه و حضور برخى شهرهاى 
خوش آب و هوا در این فهرست با واکنش برخى کاربران 

شبکه هاى اجتماعى مواجه شد.
در برخى پرونده هاى قضایى قاضى ایــن اختیار را دارد 
که از تبعید کردن هم به عنوان بخشــى از مجازات فرد 
متخلف و محکوم و مجرم استفاده کند اما از دیرباز رسم 
بر این بوده است که نام شهر محل تبعید در احکام قضایى 
رسانه اى نشود تا شائبه توهین و جسارت به مردم آن شهر 

و منطقه پیش نیاید.
با منتشر شدن 36 شهر تبعیدگاه که نام آنها در نامه وزیر 
کشور به رئیس دســتگاه قضا آمده، حاال برخى کاربران 
شبکه هاى اجتماعى از اینکه شهر و دیارشان به عنوان 

تبعیدگاه معرفى شــده گالیه دارند. هر چند برخى هم 
معتقدند برخى از این شهرها چنان آب و هواى خوش و 
فضاى سرسبز دارند که محکوم تبعیدى مى تواند در آنجا 
خوش بگذراند. از جمله این شهرها یاسوج است که همه 
آن را به سرسبزى و طراوت و هواى خوب مى شناسند یا 

تویسرکان که شهرت درختان گردویش دنیاگیر است.
برخى کاربران شبکه هاى اجتماعى هم مى گویند اگر واقعًا 
هدف از تبعید کردن تأدیب محکوم و مجرم است، شاید 
منطقى تر این باشد متخلفان نیمه اول سال را به مناطق 
گرم و مرطوب و نیمسال دوم را به مناطق سرد و خشک 
و پربرف تبعید شوند و حساب کار دست شان بیاید. این گونه 
ماجراى تبعید هم جنبه مجازات به خود مى گیرد و از این 

حالت شوخى و خنده خارج مى شود.

محسن هاشمى در مراسم گرامیداشت سالروز پیروزى 
دیپلماتیــک ایــران در مقابل رژیم بعثى کــه در خانه 
موزه آیت ا... هاشمى رفســنجانى برگزار شد، گفت: از 
ابتداى اردیبهشت ســال 1369، مکاتباتى بین صدام 
رئیس جمهور عراق و آیت ا... هاشمى رفسنجانى رئیس 
جمهور ایران شــکل گرفت که در نهایت در 23 مرداد 
سال 1369، دقیقاً 30 سال قبل، منجر به پذیرش تمامى 
خواسته هاى ایران توسط عراق به ویژه آزاد شدن همه 
اراضى اشــغال شــده، آزادى بدون قید و شرط اسراى 
ایرانى و بازگشــت به قطعنامه 1975 الجزایر شــد که 
بزرگ ترین موفقیت براى دیپلماســى ایران محسوب 

مى شد.
فرزند آیت ا... هاشمى رفسنجانى تأکید کرد: نکته جالب 
در این زمینه نقش ویژه آیت ا... هاشــمى رفسنجانى 
است که با مشــورت مســتمر با رهبر معظم انقالب و 
استفاده از توان کارشناسى وزارت  خارجه و شوراى عالى 
امنیت ملى، این مذاکرات را راهبرى کرده و با اشــراف 
به روانشناســى صدام، در پیش نویس هاى تهیه شده، 
تغییرات جدى ایجاد کردند و با استفاده از شرایط بحرانى 
عراق که با اشــغال کویت نیاز به ایجاد امنیت از ناحیه 
ایران داشت، توانســت اهداف ایران را بدون واگذارى 

هیچ امتیازى از عراق به دست آورد./2519

بعد از پیدا شدن جسدى نزدیک به محل گم شدن «سها 
رضانژاد» در منطقه کردکوى اســتان گلســتان، تأیید 
هویت جسد به پس از آزمایش ها و شناسایى خانواده اش 
موکول شده بود و از پیکر پیدا شده تست DNA گرفته 
شد. در همین باره برادر «سها رضانژاد» گفت: پیکر پیدا 
شده با توجه به نتیجه آزمایش DNA متعلق به خواهرم 
است اما نتیجه پزشکى قانونى که علت مرگ چه بوده 
هنوز مشخص نشــده اســت. نتیجه آن را به دست ما 

نمى د هند و وارد پرونده خواهد شــد. «سها»، زن 27 
ساله ساکن شــهر کرج، 20 تیرماه با یک تور مسافرتى 
براى سفرى تفریحى به گلســتان رفته بود و بعد از آن 
طبق روایــات مختلف وقتى از چادر مســافرتى بیرون 
آمده دیگر اثرى از او پیدا نشــد. بعــد از نزدیک به یک 
ماه جسدى پیدا شد که با توجه به نشانه هاى داده شده 
حاکى از آن بــود که جنازه متعلق به «ســها رضانژاد»  

است.

 نزدیک به دو ماه اســت که برق موزه فرش قطع شده و 
علت آن سوختن ترانس مرکزى است. مشخص نیست 
فرش هاى تاریخى موزه در این مدت و بر اثر گرما و نبود 

هوادهى سالم مانده اند یا نه.
 40 فرش صفویه و تعداد زیــادى فرش قاجارى در این 
موزه  وجود دارد که همه  ایــن فرش ها براى زنده ماندن 
به تهویه نیاز دارنــد و تهویه هم به بــرق احتیاج دارد. 

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل مــوزه ها در گفتگو با 
«رکنا» مى گوید:

در این مدت که برق قطع بود برق اضطرارى جایگزین 
شده تا شرایط الزم براى حفاظت از فرش و بافته ها تأمین 
شود. تالش کردیم که به فرش ها آســیبى وارد نشود 
و تاکنون هیچ آســیبى به فرش ها وارد نشده است. اما 

امیدوارم ترانس جدید در مدار قرار گیرد.

 سیدمصطفى میرسلیم، در گفتگو با ارگان حزب مؤتلفه 
اسالمى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه عده اى گفتند 
چرا اگر با آقاى قالیباف اختالفى بوده حاضر شدید در یک 

لیست قرار بگیرید و حتى برخى معتقد هستند ایشان سر 
لیست بودند چرا شما قبول کردید؟ گفت: آقاى قالیباف 
در دوران مسئولیت هاى اجرایى خود خدمات ارزنده اى 
انجام داده که باید تقدیر شــود؛ در همان حال زیر نظر 
ایشان اشــتباهات مهمى رخ داده که به موقع به ایشان 
تذکر کتبى و شــفاهى داده ام و باید اصالح مى شد و به 
اینجا نمى رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر 
و گرفتار شــود و بسیارى از مدیران شــهردارى درگیر 

مفاسد شوند.
 رئیس شــوراى مرکزى حزب مؤتلفه اســالمى ادامه 
داد: البته اینها براى اعتبار مدیر ارشــد افتخار محسوب 
نمى شــود. بدانید که نه فقط براى مــن، که براى همه 
مردم این سئوال مطرح است که مگر در شهردارى چه 
خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز 

تشکر ایشان از مجلس شد؟ /2520

روایت محسن هاشمى از نامه نگارى با صدامکاش ما را هم تبعید کنند!

 جنازه پیدا شده متعلق به سها است

حفاظت از فرش هاى تاریخى با برق اضطرارى!

میرسلیم : 
زیرنظر قالیباف اشتباهات  مهمى رخ داد
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اتوبوس هاى نو
 وارد مى شوند

مدیر روابط عمومى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
گفت: اتوبوس هاى تازه خریدارى شـده از روز شنبه 
(امروز) وارد ناوگان خواهند شد. حمیدرضا دافعیان با 
بیان اینکه معادل همین تعداد اتوبوس از ناوگان جمع 
آورى و براى بازسازى و نوسازى به پارکینگ منتقل 
خواهد شـد، گفت: تا پایـان امسـال 20 اتوبوس تازه 
خریدارى شـده دیگر نیـز به جمـع اتوبوس هاى تازه 

نفس اضافه مى شود. 

قرارداد بین اصفهان و مشهد
رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى اسـتان اصفهان از انعقاد 
قـرارداد همکارى دانشـگاه هـاى آزاد اسـالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) و واحد مشهد با محوریت افزایش 
خدمات و بهبود کیفیت آموزشـى به دانشـجویان غیر 
ایرانى دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد. پیام نجفى گفت: 
افزایش ارتباطات بین واحدهاى جامع دانشگاهى براى 
بهره بردارى حداکثـرى از امکانات فى مابین ضرورى 

به نظر مى رسد.

ثبت 204 سند
 به نام اوقاف 

معاون حقوقى، ثبتى و اوقافـى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان گفت: طى پنج ماه اخیر 
در اسـتان اصفهان 309 سـند به نام اوقاف صادر 
شده است. حجت االسـالم محمود نصراصفهانى 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر نیـز 576 پرونـده 
مطروحـه در مراجع قضایـى داریم کـه 35 مورد 
از این پرونده ها از موقوفات ویژه اسـتان از جمله 
یک پرونده در اصفهانک، دو پرونده در کبوترآباد 
و اثبات وقفیت موقوفه مسـجد الرسول(ص) باغ 

دریاچه است.

دریافت گواهینامه توسط 
شرکت فلز تدارك 

شـرکت فلـز تـدارك فـوالد مبارکـه اصفهـان موفق 
بـه اخـذ گواهینامه هـاى بین المللـى رضایت مشـترى 
(ISO10002:2018) و  رسیدگى به شکایات مشتریان 
 SGS از شـرکت بازرسـى (ISO10004:2018)
شـد. محمدحسـین قورچانـى، مدیرعامل شـرکت فلز 
تدارك فوالد مبارکه اصفهان اذعان کـرد: دریافت این 
دو گواهینامـه گام مهمى در جهت حرکت این شـرکت 
به سـوى مشـترى مدارى در عرصه هـاى بازرگانـى و 

تجارى است.

200 متر اصالح شبکه آب 
به گزارش روابـط عمومى آبفـا منطقه یـک، عملیات 
اصـالح شـبکه آب کوچـه بازارچـه دردشـت واقع در 
خیابان ابن سـینا بـه علت بـروز حوادث و نشـتى هاى 
مکرر آب، انجام شد. الزم به ذکر است این عملیات به 
طول 200 متر و با قطر لوله 110 میلیمتر پلى اتیلن در 
مدت پنج روز توسـط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بـردارى آب آبفـا منطقه یک انجام شـد. گفتنى 
است تمامى انشـعابات در مسـیر این خط لوله به دلیل 

فرسودگى تعویض شد.

دیدار با سرپرست
 مخابرات استان

 مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان با حضور در دفتر سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهـان بـا وى دیـدار و گفتگو کـرد. ناصر 
مشـایخى، سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان در 
این دیـدار بـر همـکارى دو جانبه بیـن دو مجموعه 
مخابرات و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
در راستاى اعتالى فکرى تربیتى فرزندان همکاران 
تأکید کرد. سـید محمد قلمکاریان، مدیر کل کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان 
نیز به ارائه سرفصل هاى آموزشى این مجموعه براى 

مخاطبان در سراسر استان پرداخت.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اعالم اینکه 
به طور کلى 78 درصد مردم اصفهان از ماسک استفاده 
مى کنند، گفت: در اصناف 65 درصد، مترو 100 درصد، 
سایر وسایل حمل و نقل عمومى 70 درصد و بانک ها و 

ادارات 90 درصد از ماسک استفاده مى شود.
طاهره چنگیز با اشــاره به اینکه وضعیت شهر اصفهان 
همچنان قرمز اســت، اظهار کرد: وضعیت شهرستان 
خمینى شهر و خوانسار قرمز شده، درحالى که وضعیت 
بویین میاندشت که مدت ها سفید بود، نارنجى شده است. 
وى با بیان اینکه در مجموع در بخش بســترى بیماران 
کووید-19 وضعیت خوشــایندى نداریم، گفت: عمیقًا 

نگران تجمعات مردمى هستیم.
چنگیز معضل فعلى را تجمعات پرازدحام به خصوص در 
پارك ها و اماکن عمومى دانست و گفت: ما هیچ قدرتى 
براى الزام مردم به رعایت فاصله اجتماعى نداریم، تنها 
موردى که در مقطعى به ما کمک زیادى کرد ممنوعیت 
پارك اتومبیل در حاشیه رودخانه زاینده رود و نشستن در 

پارك ها بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه به شدت نگران کادر درمان هستیم، تصریح کرد: 
فقط در بیمارستان خورشــید در یک شیفت 11 پرستار 

کرونا مثبت شدند و به مرخصى استعالجى رفتند.

شرکت آبفا اســتان اصفهان در دومین جشنواره نیرو و 
رسانه موفق به کسب رتبه دوم در رشته موشن گرافیک 

شد. 
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت آبفا 
استان اصفهان اعالم کرد: این جشنواره با شعار محورى 
«سازگارى با تغییر اقلیم» برگزار شد و هدف از برگزارى 
آن توسعه مشارکت رســانه ها و وزارت نیرو در راستاى 

اصالح شیوه مصرف بود.
ســید اکبر بنى طبا ضمن تقدیر از همــکارى اصحاب 
رسانه با آبفا اســتان اصفهان در فرهنگسازى مدیریت 
مصرف عنوان کرد: بخش بزرگى از اعتماد مردم به آبفا 

اســتان اصفهان نتیجه اطالع رسانى صحیح و به موقع 
رسانه ها بوده است و این امر نشان مى دهد که رسانه ها 
به مسئولیت اجتماعى خود در قبال مسئله حیاتى مانند 

آب، به درستى عمل کرده اند.  
وى  ضمن ابراز امیدوارى در خصوص تداوم این جشنواره 
تصریح کرد: از میان 557 اثر رســیده به جشنواره، طى 
دو مرحله 40 اثر نهایى حائز رتبه هاى اول تا ســوم در 
محورهاى مختلف شدند و آبفا استان اصفهان نیز موفق 

شد رتبه دوم در رشته موشن گرافیک را کسب کند. 
گفتنى است نخستین جشنواره نیرو و رسانه سال گذشته 

در دوم فروردین ماه برگزار شد. 

درخشش آبفا استان اصفهان 
در جشنواره نیرو و رسانه

در بخش بسترى کرونا 
وضعیت خوشایندى نداریم 

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
هیئت کارشناسى و بازرسى از شــهردارى اصفهان 
براى بررسى علت حادثه تلخ فوت یک کودك و آسیب 
دیدن یک نوجوان در سى و سه پل تشکیل شده است.
حسین امیرى در خصوص حادثه تلخ جان باختن یک 
کودك و آسیب دیدن یک نوجوان در محل سى و سه 
پل، اظهار کرد: در این زمینه از ظرفیت کارشناسان اداره 
برق استفاده کردیم؛ عالوه بر این، کارشناسان اداره 

کل بازرسى شهردارى اصفهان مأمور شدند موضوع را 
به دقت بررسى کنند.

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان اضافه 
کرد: با توجه به تجهیزات و امکاناتى که شرکت برق 
در اختیار ما قرار داد، کارشناسان برق اعالم کردند ما 
نمى توانیم فعًال به صراحت اعالم کنیم که برق، عامل 
بروز این حادثه بوده باشد چراکه هیچ گونه نشتى برق، 

مشاهده نشده است.

تشکیل هیئتى براى بررسى علت حادثه سى و سه پل

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 12 
شهرستان در این اســتان بر اساس آخرین رنگ بندى 
میزان ابتال به کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و هیچیک 

از مناطق در وضعیت سفید یا سبز نیست.
استان اصفهان 24 شهرستان دارد و در رنگ بندى میزان 
ابتال به کرونا، قرمز نشانه خیلى پر خطر، نارنجى پر خطر، 

زرد متوسط، سفید کم خطر و سبز بى خطر است.
آرش نجیمى روز پنج شــنبه افزود: شهرســتان هاى 
اصفهان، کاشــان، خمینى شهر، خوانســار، سمیرم، 

شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فالورجان، لنجان، نایین 
و نجف آباد در وضعیت قرمز، شهرســتان هاى بویین 
میاندشت، تیران و کرون و چادگان در وضعیت نارنجى و 

سایر شهرستان ها در وضعیت زرد قرار دارند.
وى با اشــاره به اینکه تعداد بیماران داراى عالمت و 
بسترى شده در اســتان اصفهان همچنان باالى صد 
نفر در هر روز است، تأکید کرد: با توجه به افزایش تعداد 
موارد ابتال در چند هفته اخیر الزم است که مردم بیش 

از پیش به دستورهاى بهداشتى، توجه داشته باشند.

12 شهرستان استان اصفهان، در وضعیت قرمز

مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: در سال 
گذشــته اســتان اصفهان 8 درصد مالیات کل کشور 
معادل 8500 میلیارد تومان را پرداخت کرده اســت که 
بعد از تهران، دومین استان در پرداخت مالیات در کشور 
هستیم. بهروز مهدلو  اضافه کرد: امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا اشخاص حقیقى تا پایان مرداد ماه سال 
جارى مکلف اند اظهارنامه مالیاتى خود را پرداخت کنند 
و اشخاص حقوقى نیز تا پایان شهریور ماه فرصت دارند.

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان با اشاره به 280 
هزار مؤدى مالیاتى در اســتان گفت: این تعداد افراد 
شامل سه گروه هستند که گروه اول افرادى با جمعیت 

3 درصد هســتند که درآمد و فروش آنها بیش از سه 
میلیارد تومان اســت و مکلف به داشتن دفاتر و اسناد 
هستند. گروه دوم شامل درآمد یک تا سه میلیارد تومان 
مى باشند که 2 درصد جمعیت مؤدیان مالیاتى استان 
اصفهان را شامل مى شوند و همچنین گروه سوم که  
95 درصد مؤدیان مالیاتى در استان هستند که کمتر از 

یک میلیارد تومان درآمد در یکسال دارند.
مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: افرادى 
که در سال گذشته درآمد و فروش قطعى آنها از صفر تا 
25 میلیون ریال باشد همانند سال قبل مالیات پرداخت 

مى کنند.

اصفهان 8 درصد مالیات کل کشور را 
پرداخت کرده است

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان از اجراى چهار حکــم قطعى قضایى ناقضان 
حریم و بســتر رودخانه زاینده رود در 20 روز گذشــته 

خبر داد.
حســن ساســانى اظهار کرد: در 20 روز گذشــته، با
 پیگیرى هاى شــرکت آب منطقه اى استان اصفهان 
از حدفاصل باغ بهادران روســتاى چــم طاق تا تاالب

 بین المللى گاوخونى به منظور حفظ و صیانت از حریم و 
بستر رودخانه زاینده رود اجراى چهار حکم قطعى صادره 
از محاکم قضایى در دستور کار قرار گرفت. وى افزود: با 
قطعى شدن احکام قضایى، آزادسازى سه مورد از احکام 
که به ساخت و ساز ویال در منطقه باغ بهادران به مساحت 
1500 مترمربع و همچنین مورد دیگرى که به محصور 
نمودن باغى به واسطه احداث دیوار در روستاى اسالم 
آباد شهر درچه به مساحت 600 مترمربع تخصیص یافته 

بود، عملیاتى شد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان به توقیف ادوات تخلیه نخاله از بیستم 
تیر ماه تاکنون اشاره اى داشت و افزود: توقیف این ادوات 
تخلیه بیشتر در منطقه شرق استان اصفهان گزارش شده 
است؛ البته، پاکسازى نخاله هاى تخلیه شده حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود با همکارى شهردارى شهر فالورجان 
و دهیارى روستاى گارماسه هم از اقدامات 20 روزه اخیر 
اســت. وى افزود: بالغ بر 1500 متر مربع از نخاله هاى 
حاشیه زاینده رود در محدوده روستاى گارماسه از توابع 
شهرستان فالورجان با همکارى شهردارى، به منطقه اى 
مطابق با ضوابط و قوانین موجود، منتقل و بستر رودخانه 
زاینده رود از نخاله ها و پسماندهاى موجود پاکسازى شد.
ساسانى به توقیف شش مورد ادوات برداشت غیرمجاز 

آب و پساب هم در این ایام اشاره اى کرد.

اجراى حکم ناقضان حریم و بستر زاینده رود

سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا استان اصفهان 
با بیان اینکه شهردارى هاى تمام شهرهاى استان باید از 
تجمع و اتراق در پارك ها جلوگیرى کنند، گفت: فضاى 
بازى و ورزش هم باید مســدود و روشنایى پارك ها کم 

شود.
حجت ا... غالمى در چهل و چهارمین ســتاد پیشگیرى 
و مقابله با کرونا استان، با اشــاره به اینکه چند نقطه در 
اصفهان مرکز تجمع مردم شده، اظهار کرد: پل خواجو، 
سى و سه پل، مارنان و پارك کوهستانى صفه از جمله این 
مراکز است که قرار شد ورودى آنها مسدود و اجازه تجمع 
داده نشود. ورودى هاى ناژوان نیز از 6 عصر به بعد بسته 
و فضاهاى فرهنگى با کاهــش ظرفیت فعالیت خواهند 
کرد. وى افزود: درخصوص مراکز گردشگرى در استان 
مثل باغبهادران و آبشار ســمیرم حسب تشخیص ستاد 

شهرستانى براى این فضاها تصمیم مى گیریم.
سخنگوى ســتاد پیشــگیرى و مقابله با کرونا استان به 
اعتراضات مردمى از تجمع پارك هــا و اماکن تفریحى 
اشــاره و تصریح کرد: وقتى محدودیت براى برگزارى 
مراســم مهمى مثل محرم را داریم بایــد تجمعات در 
پارك ها هم نداشته باشیم، براین اساس در جلسه اى با 
شهردارى هاى کلیه شهرهاى اســتان تأکید شد که از 

تجمع و اتراق در پارك ها جلوگیرى شود.
وى با تأکیــد براینکه فضاهاى بــازى و ورزش هم باید 
مسدود شــوند، گفت: شهردارى هاى اســتان باید تمام 
فضاهاى بــازى را به دلیل امکان شــیوع بیمارى کرونا 
محدود و اســتفاده از آنها را ممنوع کنند، این وسایل تا 

اطالع ثانوى مسدود مى شود.
غالمى از کاهش 30 تا 40 درصدى روشنایى پارك ها 

براى کم کردن تجمع مــردم خبر داد و افزود: دکه هاى 
توزیع و پخت غذا در پارك ها به خصوص دستفروش ها 
باید جمع آورى شوند. همچنین 2000 بنر «من ماسک 
مى زنم» در کل شــهرهاى اســتان و 500 بنر بزرگ 
«تجمع در پارك ها نداشــته باشیم» در اصفهان نصب 

مى شود.
سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا استان اصفهان 
در خصوص برگزارى مراسم عزادارى در آرامستان ها نیز 
گفت: مراسم به صورت محدود و کنترل شده در فضاهاى 

روباز، بدون خیمه و با 2 متر فاصله برگزار مى شود.
غالمى با اظهار امیدوارى از اینکه روند شــیوع کرونا در 
استان کاهشى شود، خاطرنشــان کرد: محدودیت هاى 
مشــاغل در حد یک هفته کافى بود و براى هفته جارى 

محدودیتى نخواهیم داشت.

چراغ پارك ها نیمه خاموش شد
سخنگوى ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا: وقتى براى مراسم محرم محدودیت داریم باید 

تجمع در پارك هم نداشته باشیم

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخایرخون 
اصفهان به کمتر از سه روز کاهش یافته است و نیاز به 

اهداى تمام گروه هاى خونى داریم.
مجید زینلى اظهار کرد: زمانى وضعیت ذخیره خون 
اســتان اصفهان بحرانى مى شــود که ذخیره خون 
به کمتر از یــک هفته کاهش یابــد. در حال حاضر 
در تمام گروه هاى خونى با کمبود مواجه هســتیم و 
اهداکنندگانى که قصد دارنــد در ایام محرم و صفر 

خون اهدا کنند مى توانند از هم اکنون اقدام کنند.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان تصریح کرد: 
به منظور رفاه حــال اهداکنندگان خــون و رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
نوبت دهى اینترنتى اهداى خون در وبسایت انتقال 
خون انجام مى شود و اهداکنندگان مى توانند مرکز، 

روز و ساعت اهداى خون را رزرو کنند.
وى بیان داشت: در استان اصفهان اکیپ سیار انتقال 
خون وجود ندارد و در شرایط موجود مراجعه به مراکز 

انتقال خون مطمئن ترین روش اهداى خون است.
زینلى با اشاره به اینکه همواره در فصل گرما با کاهش 
اهداى خون مواجه مى شویم افزود: شیوع کرونا هم 
مزید علت شده است تا با کاهش اهداکنندگان خون و 
فرآورده هاى خونى در استان اصفهان روبه رو شویم.

زنگ هشدار ذخایر خون اصفهان به صدا درآمد

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
عزادارى هاى ماه هاى محرم و صفر فقط باید در فضاى 
باز و با رعایت فاصله گذارى اجتماعى و ایمن برگزار شود. 
ســیدمهدى میرجهانیان افزود: ایــن موضوع به همه 
نمایندگان هیئت هاى مذهبى در استان نیز ابالغ شده 
اســت. وى اضافه کرد: پس از ابالغ دستورالعمل ستاد 
ملى مدیریت بیمــارى کرونا و وزارت کشــور در باره 

نحوه برگزارى مراسم عزادارى ماه هاى محرم و صفر، 
12 جلسه با مسئوالن مرتبط در استان از جمله سازمان 
تبلیغات اسالمى و نمایندگان هیئت هاى مذهبى برگزار 
کردیم و در باره نحوه برگزارى این مراســم با توجه به 

شیوه نامه هاى ابالغى تبادل نظر شد.
وى با بیان اینکه چند نکته کلیدى در این زمینه وجود دارد، 
اظهار کرد: عزادارى ها فقط باید در فضاى باز باشد، حتمًا 
از ماسک استفاده شود، استفاده از طبل و سنج در برگزارى 
مراسم و توزیع نذورات در مجالس ممنوع بوده و حداکثر 

زمان برگزارى مراسم دو ساعت خواهد بود و برپا کردن 
هرگونه خیمه، موکب و ایستگاه صلواتى نیز ممنوع است.

وى با اشاره به اینکه مراسم ســینه زنى و زنجیرزنى (با 
زنجیر شخصى) در محل مراسم بدون جابه جایى ُمجاز 
است، اضافه کرد: اگر اصرار به برگزارى مراسم در محل 

ُمسقف است باید چهار طرف آن کامًال باز باشد.
میرجهانیان گفت: در صورت اصرار به توزیع نذورات، 
این کار بایــد درب منازل انجام شــود و ُمبرا از تجمع 

افراد باشد.

عزادارى  فقط در فضاى باز

مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان با اشاره به کاوش هاى 
باستان شناســى در محوطه تپه اشــرف اصفهان تأکید 
کرد: از سال 1389 خورشــیدى و با تملک این محوطه 
باستانى و تعیین عرصه و حریم آن، کار باستان شناسى 
در شش فصل در این تپه تاریخى تا سال 1398 انجام شد 
و پیشینه تاریخى شهر اصفهان به صورت علمى تا دوران 

هخامنشیان به اثبات رسید.
فریــدون اللهیــارى در ادامه به انجــام هفتمین فصل 
کاوش هاى باستان شناسى در این محوطه اشاره کرد و 
گفت: همزمان با انجام عملیات تعویض سیستم آبرسانى 
و فاضالب شهر اصفهان، از چند ماه گذشته برنامه ریزى 
براى تعویض این سیستم در محدوده تپه اشرف اصفهان 
نیز انجام و با همکارى شــرکت آبفا پیــش از آغاز این 
عملیات، باستان شناســان فصل هفتم کاوش هاى این 
مجموعه را در مســیر تعویض لوله  هاى آب و فاضالب 
در بخش شــرق اصفهان آغاز و در حیــن این عملیات 

کشــف هاى قابل توجهى به دســت آمد که از آن جمله 
به اســکلت یک بانوى ایرانى متعلق به دوران اشکانى 

مى توان اشاره کرد.
اللهیارى تأکید کرد: در جریــان ادامه عملیات هفتمین 
فصل از کاوش تپه اشرف که حدفاصل تپه تاریخى اشرف 
و محوطه شهر باستانى «جى» در امتداد خیابان مشتاق 
سوم در حال اجراست، هفته گذشته باستان شناسان موفق 
به کشف دومین اسکلت یک دختر نوجوان اشکانى شدند 
که در فاصله 10 مترى از مقبره اولین بانوى اشکانى که 

سه هفته پیش کشف شده بود، قرار داشت.

کشف هاى قابل توجه در 
فصل هفتم 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: احتماًال 
محدودیت هاى مقطعى براى خودروهایى که در حاشیه 

پارك ها و زاینده رود توقف مى کنند خواهیم داشت.

ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کــرد: در حوزه 
شــهرى فعًال محدودیــت ترافیکى خاصــى به جز 
محدودیت تردد زوج و فرد که بعد از ظهر ها از ساعت 
17 تا 22 اعمال مى شود، نداریم. البته ستاد فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان تصمیماتى براى کنترل توقف 
خودرو ها در حاشیه زاینده رود و تفرجگاه ها گرفته است.

او افــزود: احتمــاًال محدودیت هــاى مقطعى براى 
خودرو هایى که در حاشیه پارك ها و زاینده رود توقف 
مى کنند خواهیم داشت و بى شک برخورد عوامل پلیس 
راهور استان با خودرو هایى که در کنار تابلو هاى «توقف 
ممنوع» توقف مى کنند و توجهى به قوانین مربوط به 

این حوزه ندارند، تشدید خواهد شد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به تردد 
شهروندان در سطح شهر، تصریح کرد: از شهروندان 
درخواست مى کنیم با توجه به شیوع گسترده ویروس 
کرونا و محدودیت هاى اجتماعى ناشى از همه گیرى 

این ویروس تردد کمترى در سطح شهر داشته باشند.
محمدى اضافه کرد: تأسفبار است که مى بینیم برخى 
خانواده ها بــدون توجه به پروتکل هاى بهداشــتى و 
رعایت فاصله اجتماعى هوشــمند در حاشیه پارك ها 
ســفره غذا پهن کرده اند و بدون نگرانــى به تفریح 

خانوادگى غیرایمن مى پردازند.

احتمال اعمال محدودیت  توقف خودرو در اصفهان
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اگرمى خواستم از ایران بروم، سال ها قبل مى رفتم
محمدرضا حیاتى، مجرى باسابقه تلویزیون در آبادان متولد 
شده و تحصیالتش را در این شهر گذرانده است. او سپس 
به تهران آمد و پس از جنگ تحمیلى عراق علیه ایران، در 
رشته علوم سیاسى ادامه تحصیل داد. حیاتى به زبان هاى 
مختلف عالقه دارد؛ به همین دلیل در حوزه زبان تحقیقات 
و جستجوى بســیار کرده است. این بخشــى از زندگى 
محمدرضا حیاتى است، اما حواشى چند وقتى است گریبان 
گیر این مجرى شده و او را از میادین اجرا در تلویزیون دور 
کرده است. «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به سازمان 
صداوســیما با این گوینده خبر گفتگویــى انجام داده که 

بخشى از آن را مى خوانید.

آقاى حیاتى! این مدت که در رســانه 
ملى حضور نداشتید حواشى بسیارى 
براى شــما به وجود آمده است. یکى 
از این حواشى مهاجرت شما از ایران 

بود.
برخالف حواشــى به وجــود آمده من در همین کشــور 
عزیزمان ایران مشغول زندگى هستم. امیدوارم خدا به بنده 

سالمتى بدهد و در خدمت مردم باشم.
چند وقت است که در حوزه خبر حضور 
ندارید و حواشى فراوانى دور شماست. 

علت چیست؟
االن پنج سال است که بازنشســته شده ام اما همکارى ام 
را با بخش خبر در صدا و ســیما ادامــه دادم. این اتفاق به 
دستور مسئوالن صدا و سیما و عالقه خودم بود؛ چون به 
کار گویندگى خبر و این مدل ارتباط مردمى عالقه زیادى 
دارم. این اواخر در مصاحبه  با یک شبکه اینترنتى، مطالبى 
عنوان شد که شــاید از نظر عده اى جالب نبود و باعث شد 

همکارى ام با صدا و سیما مدتى قطع شود.
آیا قصد رفتن به خارج از کشــور را 

دارید؟
من اگر مى خواستم از ایران بروم سال هاى قبل این کار را 
مى کردم. مثًال زمانى که بچه هاى من کوچک تر بودند و 

مى توانستم راحت تر مهاجرت کنم. البته مهاجرت به تنهایى 
اشــکالى ندارد؛ مهاجرت نه یک فضیلت اســت نه جرم. 
مهاجرت در قرآن هم آمده است که اگر مى توانید در جایى 
بهتر زندگى کنید، مهاجرت کنید. اما من کشورم و زندگى 
در ایران را دوست دارم. عالقه دارم که بین همین مردم و 
همین خاك زندگى کنم و نفس بکشم. البته منظورم این 
نیست که خارج از کشــور زندگى بد یا خوب است، اما هر 
کسى خودش مى تواند انتخاب کند که هر جاى دنیا زندگى 

کند. من دوست دارم اینجا باشم.
در چند وقت اخیر پیش آمده است که 
رسانه هاى مخالف و برخى رسانه هاى 
داخلى، پیشــنهاد همکارى به شــما 

بدهند؟
خیر؛ تا االن هیچ پیشنهادى از رسانه هاى آنطرف آبى به 

من داده نشده است.
مردم خیلى شما را دوست دارند. بعد 
از اینکه اتفاقات اخیر رخ داد، همه این 
ســئوال را مى کردند که آقاى حیاتى 
کجاست و چه مشکلى برایشان پیش 
آمده است. شما با وجود حواشى پیش 

آمده چه صحبتى با مردم دارید؟
هر کارمندى در سازمان صدا و سیما یا هر سازمان دیگرى 
که مشغول کار اســت، دورانى دارد و ســپس بازنشسته 
مى شود. طبیعتًا من هم از نظر سازمانى و ادارى بازنشسته 
شده ام و پنج سال پیش باید مى رفتم. اما از آنجا که جایگاه 
گوینده و مجرى نسبت به یک کارمند متفاوت است، شاید 
بخواهند از خدمات و تجربیاتش استفاده کنند. دوستان لطف 
کردند که من باشم و عالقه هم داشتم که به همکارى ام 
ادامه دهم. به هر صورت اگر تصمیم گرفتند که بنده نباشم، 
من هم با ارادتمندى مى پذیرم. با من تماس گرفتند و گفتند 
شما نباشید من هم گفتم چشم. من پنج سال پیش بازنشسته 

شدم و حاال اگر شما مى گویید نباشم مى پذیرم.
آیا بعد از آن مصاحبه اینترنتى، مصاحبه  

دیگرى نیز انجام دادید؟

خیر مصاحبه دیگرى پس از آن مصاحبه انجام نشــد. در 
آن مصاحبه نکات زیادى مطرح شــد که شاید به برخى 
برخورده باشد. من خیلى در مورد مسائل و مشکالت مردم 
دغدغه دارم؛ چرا که خودم، جزو کوچکى از مردم هستم و 
همان مشکالتى را که مردم تحمل مى کنند من نیز تحمل 
مى کنم. بیکارى جوانان، تورم، مشــکالت اقتصادى و... 
هســت و در آن مصاحبه به این مشــکالت اشاره کردم. 
فکر نمى کنم حرف بدى هم زده باشــم، هر جایى باشم 
این حرف ها را مى زنم. اگر کسى از این حرف هایم ناراحت 
مى شود، من را ببخشــد. مردم در کوچه و خیابان به من 
مى گویند تو به عنوان روزنامه نگار و فعال رســانه اى که 
سابقه دارى، این مسائل و مشکالت ما را در موقعیتى بیان 
کنید. من هم مى گویم اگر فرصتى باشد حتماً بیان مى کنم، 
اما خود مسئوالن هم مشکالت شما را مى دانند و ان شاءا... 
دنبال راهکارى باشند که همه مردم ما، سرفرازانه و شایسته 

نام ایران و ایرانى زندگى کنند.
برخى زاویه گرفتند که شــما در آن 
مصاحبه از خواننده اى حمایت کردید 
که پیش از این بــه امیر المؤمنین (ع) 

توهین کرده بود؟
من اصًال در جریان این موضوع نبودم. آن مطلبى هم که 
عنوان کردم از این جهت که ترانه هاى آن خواننده را دوست 
دارم و با آن خاطــره دارم، از نظر حرفه اى و هنرى عرض 
کردم. وقتى آدم کار هنرى را مثال مى زند کارى ندارد که 
آن هنرمند از نظر عقیدتى و اخالقى چگونه است. من یک 
نمونه را بار ها مثال زدم. «آنتونى کویین»، یک هنرپیشه 
مســیحى بود که از نظر اخالقى شاید خصوصیاتش مورد 
پسند ما نبود، اما ایشان نقش هاى بسیار شایسته و خوبى 
بازى کرده از جمله نقش حمزه ســید الشــهداء در فیلم 
«محمد رســول ا...(ص)»  اســت. اگر من بگویم آنتونى 
کویین بازیگر خوبى است کار بدى کردم؟! من از هنر این 
بازیگر استفاده و از او تقدیر کردم. درباره خواننده مدنظر هم 
در مصاحبه موضوع عملکرد فنى و هنرى شخص اهمیت

 داشت./2511

یکى از نزدیکان مرحومه ماه چهره خلیلى پرده از آخرین 
خواسته این بازیگر سینما و تلویزیون برداشت.

مراسم خاکســپارى پیکر ماه چهره خلیلى بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون در آرامستان هندون در شمال غرب لندن 
پایتخت انگلیس برگزار شد. مرحومه خلیلى بر اثر ابتال به 
سرطان لوزالمعده درگذشت. ماهنده سلیمانى دختر پروین 
سلیمانى،  بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون و مادر ماه 
چهره خلیلى در این مراسم گفت که دخترش متولد عید 

قربان بود و در عید غدیر از دنیا رفت.

ابراهیم اشرفى همسر ماه چهره خلیلى نیز گفت همسرش 
در امضایش عدد 110 وجود دارد. این عدد در حروف ابجد 
مى شود یا على. پستى که در اینســتاگرام گذاشتم صد و 
دهمین پســتى بود که من براى ماه چهره گذاشتم. من و 
همسرم با هم قرار گذاشته بودیم که فرزندمان باید در ایران 
به دنیا بیاید. یکى از نزدیکان مرحومه ماه چهره خلیلى در 
مراسم خاکسپارى بیان کرد: وى در لحظات پایانى زندگى 
به دنبال شنیدن اذان بود و براى رفتن از این دنیا آماده شده 

بود./2513

ســرانجام هدایــاى مهمانــان برنامــه 
«دورهمى» به حراج گذاشته شد.

برنامه تلویزیونى «دورهمى» با اجراى مهران 
مدیرى طى سال هاى اخیر از مهمانان خود 
هدایاى دلخواهى دریافــت کرد تا در موزه 
«دورهمى» به یادگار گذاشته شود. پس از 
مدتى و با وقوع زلزله و سیل، سازندگان این 
برنامه تصمیم گرفتند این هدایا را به حراج 
بگذارند و عایــدى آن را صرف امور خیریه 

و کمک به زلزله زدگان و سیل زدگان کنند.
در نهایت مهران مدیرى درباره پخش فصل 
پنجم «دورهمى» بعد از محرم و صفر خبر 

داد و اعالم کرد که فصل پنجم از لحاظ دکور 
و محتوا کامًال با سرى هاى قبلى فرق دارد و 
در حوزه باالبردن آگاهى عمومى و اجتماعى 

کار بسیار متفاوتى است.
وى همچنین دربــاره موزه «دورهمى» نیز 
توضیح داد: قرار بود هدایاى موزه به نفع زلزله 
زدگان و سیل زدگان حراج شود اما به علت 
اینکه هدایا را نــداده بودند، تصمیم گرفتیم 
در ســرى چهارم این حراج را انجام بدهیم 
که مواجه شــد با موضوع کرونا. االن چون 
نمى دانیم این مرض وحشتناك کى دست از 
سر ما برمى دارد، تصمیم گرفتیم که حراج را 

به صورت مجازى برگزار کنیم.
مدیرى ادامه داد: تمام عکس ها و هدایایى 
که به مــوزه «دورهمــى» داده شــده، با 
مشخصات در سایت شبکه نسیم قرار دارد 
و خواهش مى کنم از صاحبان برند و نهادها 
و ارگان ها و کسانى که بضاعت مالى خوبى 
دارند، آن را تهیه کنند و یکجا توســط یک 
شخص یا ارگان خریدارى شود. ما در فصل 
پنجم اعالم مى کنیم که خریدار یا خریداران 
چه کســانى بوده اند و در اولین برنامه چک 
حراجى را با حضــور نمایندگان هالل احمر 

اهدا خواهیم کرد./2514

اگرمى خواستم ازاگرمى خواستم از
حیاتى محمدرضا
شده و تحصیال
به تهران آمد و

رشته علوم سیاس
مختلف عالقهد
و جستجوى بس
حیاتى محمدرضا
گیر این مجرى
کرده است. «باش
صداوســیما با
م بخشىاز آن را

آقاى
ملى
براى
از ای
بود.
برخالف حواشـ
عزیزمان ایران
سالمتى بدهدو
چند
ندار
علت
ا االن پنج سال
را با بخش خبر

دستور مسئوالن
کار گویندگى خ
دارم. این اواخر
عنوان شد که ش
همکارى ام با ص
آیا ق
داری
من اگر مى خواس
مى کردم. مثًال

اولین گفتگوى محمدرضا حیاتى بعد از حواشى مصاحبه جنجالى اش

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «کوســه» بــه کارگردانى على عطشــانى و 
تهیه کنندگى ســید محمد احمدى، 11 مرداد در تهران به پایان رســید و با 
باز شــدن مرزها، تعدادى از عوامل و بازیگران «کوسه» براى فیلمبردارى 

بخش هایى از قصه فیلم که در ترکیه مى گذرد، راهى این کشور شدند.
در ترکیه هم فیلمبردارى «کوسه طى چند روز اخیر آغاز شده است و مهدى 

هاشمى، مهران احمدى و مهسا کامیابى مقابل دوربین رفته اند.
مهدى هاشمى، مهران احمدى، سیما تیرانداز، بهناز جعفرى، پژمان جمشیدى، 
ریحانه پارسا، محمدجواد جعفرپور، مهران رجبى، بهراد خرازى، مهسا کامیابى، 
فرانک حسینى، احمدرضا موسوى، آن مارى سالمه از لبنان و آسیا تاشکین 
از ترکیه، مجموعه بازیگران فیلم کمدى «کوســه» هســتند که بر اساس 

فیلمنامه اى از پیمان عباسى ساخته مى شود.

اولین تصاویر از صحنه و پشت صحنه سریال «گیسو» با بازى محمدرضا گلزار 
و هومن سیدى منتشر شد.

«گیســو» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى هومن کبیرى چند 
روز پیش در تهران مقابل دوربین رفت و محمدرضا گلزار و هومن ســیدى 
دو بازیگرى بودنــد که در اولین روزهاى تصویربــردارى مقابل دوربین این 

سریال رفتند.
«گیسو» سومین سریال منوچهر هادى در نمایش خانگى است که به عنوان 
فصل دوم سریال «عاشقانه» باحضور چند بازیگر قبلى این سریال و پیوستن 

بازیگران جدید مقابل دوربین رفته است.
منوچهر هادى کارگردان و محمدرضا گلزار بازیگر سریال «گیسو» تصاویرى 

از این سریال را به اشتراك گذاشتند.
این تصاویر در ششمین روز از فیلمبردارى سریال «گیسو» گرفته شده است 

که هومن سیدى و محمدرضا گلزار در این سریال مقابل دوربین رفتند.
محمدرضا گلزار در فصل اول سریال «عاشقانه» ایفاگر نقش «سهیل» بود و 

هومن سیدى نقش «پیمان» را در این سریال بازى مى کرد.
محمدرضا گلزار، هومن سیدى، ساره بیات، حسین یارى، هانیه توسلى، مسعود 
رایگان، شمسى فضل الهى، على رضا زمانى نسب، آزاده ریاضى، سانیا ساالرى 

و یک بازیگر ایتالیایى در سریال «گیسو» ایفاى نقش مى کنند./2515

چهره جالب مهدى هاشمى 
و مهران احمدى با کاله گیس

محمدرضا گلزار در کنار 
هومن سیدى در «گیسو»

تصاویر سریال جدید منوچهر هادى منتشر شد

سریال «روزى روزگارى» پس از گذشت سه دهه از ساخت، همچنان در 
جذب مخاطب موفق و در یادها مانده است. امرا... احمدجو تنها یک فیلم 
(شاخه هاى بید) را در سینما ساخت و با اولین سریالش «روزى روزگارى» 
در تلویزیون جایگاهش را تثبیت کرد. ســریال «روزى روزگارى» این 
شب ها از شبکه آى فیلم در حال پخش است و به همین بهانه خواندن 

نظرات کارگردان و نویسنده اصفهانى اش خالى از لطف نیست.
■ همیشه دوست داشتم ســریالى در مورد جغرافیایى که در آن بزرگ 
شده ام بسازم. منظورم دقیقاً همین بیابانى است که در سریال مى بینید. 
من کودکى ام را در این بیابان در حوالى میمه اصفهان گذرانده ام و حتى 
گاهى با پدرم براى کندن سوخت هم مى رفتم. البته این را هم باید بگویم 
که «روزى روزگارى» مى توانست سریال بهترى هم باشد. درست است 
که این سریال همیشه با اقبال عمومى مواجه بوده اما به طور مطلق به

 ایده آل هاى من نزدیک نیست.
■ نقش «مرادبیگ» را قرار بــود بازیگر دیگرى بازى کند که به توافق 
نرسیدیم و مرحوم شکیبایى جایگزین او شد. نقش «خاله لیال» را هم در 

ابتدا براى بازیگر دیگرى نوشته بودم که این نقش هم به خانم علو رسید. 
اما براى نقش هاى «حسام بیگ» و «بســیم» از همان ابتدا به آقایان 
پاك نیت و فیلى فکر مى کردم و اصًال نقش را براى آنها نوشته بودم که 
خوشبختانه آمدند و بازى کردند. با آنها آشنایى قبلى داشتم. هر دو در فیلم 
سینمایى «شاخه هاى بید» بازى کرده بودند. از بابت توانایى شان خیالم 

راحت بود و اتفاقاً بازى هاى فوق العاده اى را به نمایش گذاشتند. 
■کار خسرو شکیبایى را در فیلم «هامون» دیده بودم و البته در سریال 
«مدرس» که فکر مى کنم در هر دو اثر فوق العاده بود. اوایل کار کمى 
اختالف سلیقه بین ما بود اما هر چه جلوتر رفتیم به یک تفاهم و تعامل 
رسیدیم؛ به طورى که آن مرحوم در سریال بعدى ام «تفنگ سرپر» هم 

بازى کرد و البته عمرش به «پشت کوه هاى بلند» کفاف نداد.
■ فکر مى کنم «تفنگ سرپر» و «پشت کوه هاى بلند» قربانى زمان 
پخش نامناسب شدند؛ البته «تفنگ ســرپر» ضربه اصلى را از تدوین 
خورد. «پشــت کوه هاى بلند» هم در بدترین ســاعت ممکن پخش 

مى شد./2512

صحبت هاى کارگردان  یکى از بهترین سریال هاى تاریخ تلویزیون،30 سال بعد از ساخته شدنش:

 خسرو شکیبایى و ژاله علو، اولین انتخاب ها براى «روزى روزگارى» نبودند

آخرین خواسته ماه چهره خلیلى قبل از مرگ 
 هدایاى  هدایاى 

موزه «دورهمى»موزه «دورهمى»
  یکـجا   یکـجا 
حراج شدحراج شد
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لیگ نوزدهم به هفته هاى پایانى خود رسیده و سپاهان 
در مهمترین بازى هفته بیست و نهم، امشب در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف شــهرخودرو مشــهد مى رود. 
دیدارى حساس و فینال گونه که نتیجه آن براى تیم هاى 
استقالل، تراکتور و فوالد از اهمیت باالیى برخوردار بوده 
و مى تواند معادالت کسب سهمیه آسیایى را تا حدودى 

حل کند.
ســپاهانى ها در حالى راهى آماده مصاف با شهرخودرو 
مى شوند که هفته گذشــته براى دومین بازى متوالى 
مقابل نساجى تن به شکست داده و با 45 امتیاز به رده 
پنجم جدول سقوط کردند. در آن سو شهرخودرو که با 
سپاهان هم امتیاز است، مقابل استقالل تن به تساوى 

داده و در رده ششم جدول قرار دارد.
سپاهان روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد و در چند 
روز گذشته دســتخوش تغییرات شده است. شکست 
سپاهان مقابل اســتقالل در جام حذفى تبعات زیادى 
براى این تیم داشت و در نخســتین گام، قلعه نویى از 
سرمربیگرى ســپاهان اســتعفا کرد که مورد موافقت 
مدیران باشــگاه قرار گرفت تا زردپوشان اصفهانى در 
دو هفته باقیمانده تحت هدایت تکسیرا به میدان بروند. 
تغییرات سپاهان تنها به جدایى قلعه نویى خالصه نشده و 
در ادامه سعید الهویى و على قربانى از سپاهان جدا شدند 
و والدیمیر کومان نیز با توافق دوجانبه با باشگاه سپاهان 
ازاین تیم جدا شد و هفته پیش با حضور در محل تمرین با 
کادرفنى، بازیکنان و مسئوالن باشگاه خداحافظى کرد 

تا تغییرات در سپاهان ادامه داشته باشد. 

سپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل شهرخودرو ندارد؛ 
زردپوشان اصفهانى با شکست مقابل استقالل و از دست 
دادن جام حذفى، یکى از سهمیه هاى آسیایى را از دست 
داده اند و براى کسب ســهمیه، باید دو بازى باقیمانده 
خود را با پیروزى پشت سر بگذارند و دلخوش به لغزش 
سایر رقبا باشند. زردپوشان اصفهانى در چهار هفته اخیر 
تنها یک برد به دست آورده اند و سه شکست متوالى در 
کارنامه آنها به ثبت رسیده و دوستداران این تیم به شدت 
نگران از دست دادن سهمیه هاى باقیمانده اند. سپاهان 
با تیم هاى اســتقالل، تراکتور و فوالد به ترتیب 4 و 2 
امتیاز فاصله دارد و در صورت پیروزى مقابل شهرخودرو 
و امتیاز از دست دادن سایر رقبا، شانس اش براى کسب 

سهمیه افزایش خواهد یافت.
در آن سو، شهرخودرو که در پنج هفته اخیر هیچ بردى 
نداشته و یک شکست و چهار تساوى را به دست آورده، 
به دنبال باقى ماندن در کورس کسب سهمیه آسیایى 
است و براى رسیدن به آن باید سپاهان را شکست دهد 
و همین امر انگیزه شاگردان بختیارى زاده را چندبرابر 
مى کند. دالیل فوق باعث مى شود تا نتیجه این دیدار 
عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى استقالل، تراکتور و 

فوالد نیز حائز اهمیت باشد.
با این حال سپاهان کار سختى را پیش رو دارد؛ زردپوشان 
اصفهانى پس از آغاز مجدد لیگ با افت شدیدى مواجه 
بوده و دیگر خبرى از نمایش هاى تماشایى و باکیفیت 
این تیم نیست. ســپاهان در فاز هجومى با مشکالت 
جدى روبه  رو است. کى روش استنلى که امید نخست 

گلزنى سپاهانى ها است، بعد از شــروع مجدد لیگ با 
افت شدیدى مواجه شــده و هیچ گلى به ثمر نرسانده 
اســت؛ دیگر مهاجمان سپاهان نیز شــرایط مشابهى

 دارند.
در فاز دفاعى نیز زردپوشــان اصفهانى شرایط خوبى 
نداشته و با افت شــدیدى روبه رو شده اند؛ مصدومیت 
طوالنى مدت ولســیانى و پورقاز، در پســت دفاع آخر 
سپاهان را ناچار به اســتفاده از طیبى و مصلح کرده که 
این دو بازیکن نیز نتوانســته اند عملکرد قابل قبولى از 
خود به جاى بگذارند و همین امر شــرایط سپاهان را 

سخت تر کرده است.
زردپوشــان اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که فوتبال مالکانه و زیبایى را به نمایش گذاشــته و از 
بازیکنان خوب و باکیفیتى در میانه میدان و خط حمله 
بهره مى برد. شهر خودرو با 23 گل خورده، در فاز دفاعى 
عملکرد قابل قبولى به جاى گذاشته و در فاز هجومى نیز 
از شرایط خوبى برخوردار بوده و با 27 گل زده، عملکرد 
خوبى دارند. شــاگردان بختیارى زاده با بازى مالکانه، 
تک ضرب و سرعتى خود، بازى هاى بدون نقصى را در 
طول فصل به نمایش گذاشته و از توان هجومى باالیى 

بهره مى برند.
مجموع عوامل فوق در کنار نیــاز هر دو  تیم به 3 امتیاز 
بازى، مى تواند نویددهنده برگزارى یکى از جذاب ترین 
بازى هاى لیگ باشــد. باید منتظر مانــد و دید نتیجه 
ایــن دیدار حســاس به کام کــدام تیم رقــم خواهد 

خورد.

 هفته بیست و نهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امشــب با برگزارى هشــت دیدار برگزار 
مى شود که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن 
در ورزشگاه شهید وطنى به مصاف تیم فوتبال نساجى 

مازندران مى رود.
لیگ نوزدهم رو به اتمام است و ذوب آهن باید در فاصله 
دو هفته باقیمانده به پایان رقابت هاى فصل، به مصاف 
تیم نســاجى مازندران برود. دیدارى سخت و حساس 
که با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى پایین جدول 
نتیجه آن عالوه بر تیم هاى برگزارکننده، براى تیم هاى 
گل گهر سیرجان، سایپا، ماشین سازى، پیکان و حتى 

پارس جنوبى حائز اهمیت است.
سبزپوشــان اصفهانى در حالى آماده پیکار با نساجى 
مى شوند که هفته گذشته پرسپولیس را شکست دادند 
و با کســب 3 امتیاز باارزش مقابل قهرمان این دوره از 
رقابت ها، از منطقه خطر فرار کردند. در آن سو نساجى نیز 
در شرایطى آماده میزبانى از ذوب آهن مى شود که هفته 
گذشته سپاهان را در یک بازى تماشایى شکست داده و 

3 امتیاز باارزش را به دست آورده است.
تقابل ذوب آهن و نساجى شــاید به اندازه بازى سایر 
تیم هاى پایین جدول حساس نباشــد اما بدون شک 
مى تواند به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته تبدیل 
شود. سبزپوشــان اصفهانى اگرچه با پیروزى ارزشمند 
هفته گذشــته مقابل پرســپولیس از خطر سقوط دور 
شده اند اما براى تثبیت جایگاه شان 
باید از سد نساجى بگذرند و همین 

امر مى تواند انگیزه شاگردان بوناچیچ را افزایش دهد.
ذوب آهن در آرمانى ترین شرایط خود طى چند هفته اخیر 
مقابل تیم فکرى قرار مى گیرد؛ بازگشت اسماعیلى فر 
در کنار اوج گیــرى پهلوان، حدادى فــر، محمدزاده و 
عباسى و درخشش ایوان مارکوویچ شرایط ذوبى ها را 
بهبود چشمگیرى بخشیده و بوناچیچ مى تواند با خیال 

آسوده ترى به دنبال اجراى برنامه هایش باشد.
سبزپوشان اصفهانى در هر دو فاز هجومى و دفاعى از 
آمادگى کاملى برخوردار بوده و شرایط خوبى دارند. در فاز 
دفاعى هماهنگى باالى مدافعان ذوب آهن در کنار دفاع 
تیمى و منظم بازیکنان این تیم از ارکان اصلى موفقیت 
سبزپوشان مقابل پرسپولیس به شمار رفته و اوج گیرى 

دوباره بهزادى نقطه اتکاى بوناچیچ محسوب مى شود.
ذوب آهن در کمربنــد میانى وضعیت خوبــى دارد و 
زوج حدادى فر و پهلوان بــا آمادگى باالى خود، نقش 
پررنگى در نظم دادن به میانه میدان ذوبى ها ایفا کرده 
و شکل دهنده اصلى بیشــتر حمالت این تیم هستند. 
دوندگى باالى هافبک هــاى ذوب آهن و جنگندگى 
بى امان آنها، مانع شکل گیرى حمالت تیم مقابل شده 
و در فاز هجومى نیز شرایط را به سود تیم بوناچیچ تغییر 
مى دهد. در فاز هجومى نیز ذوبى ها شرایط خوبى دارند 
و حضور مارکوویچ در کنار دارکو بیدوف مى تواند خیال 

بوناچیچ را از خط حمله راحت کند.
با این حال ذوب  آهن کار سختى مقابل نساجى در پیش 
دارد؛ سبزپوشــان اصفهانى در این دیــدار باید مقابل 
تیمى به میدان بروند که در هفته هاى اخیر بازى هاى 

تماشــایى و هجومى را به نمایش مى گذارد و در طول 
9 هفته گذشته، شکســت نخورده و بعد از پرسپولیس 
بهترین عملکرد را در شروع مجدد لیگ از خود به جاى 

گذاشته است.
نساجى تیمى است که اگرچه تغییر تاکتیک داده و در 
فصل جارى هجومى تر بازى مى کند اما در ارائه بازى 
تخریبى و با پرســینگ باال تبحر دارد و عالوه بر آن از 
خط حمله زهردار و خوبى برخوردار اســت. سبزپوشان 
اصفهانى در این دیدار مقابــل تیمى به میدان مى روند 
که در 9 بازى قبلى خود چهار برد و شش مساوى و 16 
امتیاز کسب کرده و تمام مدعیان فصل جارى از جمله 
پرسپولیس، استقالل، تراکتور، فوالد، سپاهان و صنعت  
نفت را متوقف کرده است. نساجى در 9 بازى قبلى خود 
11 گل به ثمر رسانده اســت که با توجه به مصدومیت 
مهاجم نخســت این تیم و بازى مقابل مدعیان اصلى 
لیگ آمار قابل توجهى به شمار مى آید. شاگردان فکرى 
در همین بازه زمانــى تنها پنــج گل دریافت کرده اند 
که عملکــرد خوب نســاجى در فاز دفاعى را نشــان 

مى دهد.
نساجى  در فصل جارى نتایج خوبى به دست آورده  و با 
هشت برد، 12 تساوى و هشت باخت، 36 امتیازى بوده و 
در رده هشتم جدول جاى دارد. آنچه مشخص است نیاز 
و انگیزه باالى بازیکنان هر دو  تیم براى کسب امتیاز در 
این دیدار در کنار شیوه بازى آنها نوید دهنده یک بازى 
جذاب است و باید منتظر ماند و دید حوادث چگونه رخ 

خواهد داد.

نساجى و ذوب آهن؛ امشب در شهید وطنىسپاهان و شهر خودرو؛ امشب در نقش جهان

یک شهر چشم انتظار 
شکست شهر خودرو

شوت هاى از راه دورشان را 
بپا !

ید منتظر مانــد و دید نتیجه 
تیمرقــم خواهد  کام کــدام

هفته گذشــته مقابل پرســپولیس از خطر سقوط دور 
شده اند اما براى تثبیت جایگاه شان

باید از سد نساجى بگذرند و همین 

با این حال ذوب  آهن کار سخت
دارد؛ سبزپوشــان اصفهانى
ه تیمى به میدان بروند که در

ســجاد آقایى، مهاجم اســتقالل که به صورت 
قرضى در ذوب آهن حضور دارد، در یک پســت 
اینســتاگرامى از هواداران این تیم خداحافظى 

کرده است.
آقایى که در زمان حضور استراماچونى در چند 
دیدار براى استقالل به میدان رفت، توانست در 
دیدار مقابل سایپا، گل ریحان و فجرسپاسى سه 

گل براى استقالل به ثمر برساند.
آقایى در نقل و انتقاالت نیم فصل به صورت 
قرضى به ذوب آهن پیوست اما تنها یکبار و 
در دیدار با فوالد آن هــم در وقت هاى تلف 
شــده براى این تیم به میدان رفت. حاال و 
در حالى که هنــوز دو بازى تــا پایان لیگ 
نوزدهم باقى مانده است، سجاد آقایى در یک 
پست اینســتاگرامى، از هواداران ذوب آهن 

خداحافظى کرده است.
آقایى در متنى که در صفحه شخصیش در اینستاگرام 

منتشر کرده، نوشته است:
«با عرض ســالم و درود خدمت تمام مردم اصفهان و 
هواداران خونگرم ذوب آهن اصفهان. باعث افتخار بنده 
مى باشد که در این مدت تجربه خوبى را در این تیم کسب 
نمودم، با آرزوى موفقیت براى تیم ریشه دار ذوب آهن 
اصفهان و همچنین مدیران محترم و بازیکنان عزیز. به 

امید دیدار. »
آقایى با اتمام قــراردادش با ذوب آهن، به اســتقالل 

برمى گردد.

خداحافظ
 ذوب آهنى ها

سروش رفیعى در خصوص انتشار 
متنى در فضــاى مجازى که 

باعث ایجاد شائبه هایى شد، 
اظهار کرد: از نیم فصل دوم 
که در تیم فوتبال ســپاهان 
حضــور پیدا کــردم، مردم 

اصفهــان و هــواداران بــه 
من محبت داشــتند. همه چیز 

خوب بوده حتى در شــرایطى که 
خوب نتیجه نگرفتیــم، مخصوصًا بازى 

با استقالل که از جام حذفى نیز حذف شدیم. پستى 
گذاشتم و مطالبى را توضیح دادم که باعث سوءتفاهم شد و 
از آن خوب برداشت نشده است. البته هشتگ «گذشته مان 
را فراموش نکنیم» را به اصرار یکى از مسئوالن باشگاه 
بخاطر سوءتفاهم ها برداشتم ولى در واقع نظرم  این  بود 

که مسائلى را برسانم.
هافبک ســپاهان تصریح کرد: اوًال تشــکر کــردم از 
هواداران ســپاهان و گفتم که همیشه پشــت ما بودند. 
خیلى مثبت گفتم که تمــام توان و تالشــمان را براى 
ادامه راهمان مى گذاریم. وقتى شــما تشــکر مى کنید و 
بابت عدم نتیجه گیــرى عذرخواهى مى کنید قطعاً در آن 
مطلب، خودتان، تیم و هوادار را با یک هشتگ زیر سئوال 
نمى برید. هشتگى که گذاشــتم این بود؛ «گذشته مان را 
فراموش نکنیم» اما متأسفانه همه جنبه منفى آن را دیدند.

وى همچنیــن عنوان کرد: مگر همین چند ســال پیش 

ســپاهان در ورزشــگاه آزادى 
اســتقالل را حــذف نکرد؟ 
چند روز پیش اســتقالل ما 
را برد و من هم بــه آنها و 
هودارانشان تبریک گفتم. 
همین سپاهان قهرمان جام 
حذفى و لیگ بوده، نمى دانم 
چرا آن هشتگ منفى دیده شده، 
این هم گذشته مثبت بوده است. در 
صحبت هاى خودم اعــالم کردم براى 
بزرگ ترین تیم هاى دنیا هم مقاطعى این اتفاقات 

مى افتد. 
رفیعى در توضیح منظور خــودش ادامه داد: منظورم این 
بود که گذشــته خوبى بوده، اگر تیم هاى دیگر نظرشان 
 این است که امسال سپاهان نتیجه خوبى نگرفته، گذشته 
این تیم را هم ببینند. متأسفانه احساس مى کنم تعدادى از 
دوستان نمى خواستند به این قضیه مثبت فکر کنند و این 
صحبت ها را مطرح کردند و این جــو را به وجود آوردند. 
خیلى از هواداران سپاهان هم خیلى خوب و مثبت نظرشان 
را گفتند که سپاهان تیم بزرگى بوده، همه این را مى دانند. 
ان شــاءا... در ادامه کارمان را با موفقیت انجام مى  دهیم. 
نباید سوءتفاهم شود. مطمئنًا، خودم و تیمم و هواداران را 
با چنین صحبت هایى زیر ســئ وال نمى برم. امیدوارم در 
همه جاى زندگى قشــنگ تر و مثبت تر فکر کنیم و زود 

قضاوت نکنیم.

 بازیکن شهرخودرو گفت: بازیکنان ما باغیرت و تعصب هستند و براى رسیدن 
به سهمیه آسیا تالش خواهندکرد، چون سهمیه آسیا متعلق به ماست.

محمدرضا خلعتبرى که برابر استقالل موفق به گلزنى شده بود، با رد شایعه 
محرومیتش براى بازى با سپاهان گفت: از فدراســیون استعالم کردیم و 
مشکلى از این بابت ندارم و ان شــاءا... به همراه سایر نفرات با تمام وجود در 

خدمت تیم خواهم بود.
وى با اشاره به شرایط سپاهان یادآور شد: ســپاهان یک تیم بزرگ است که 
ناکامى آنها در ســه بازى اخیر نباید ما را فریب بدهد. سپاهان همیشه گردن 
کلفت و  قدرتمند است و بازى سختى براى هر دو تیم خواهد بود اما شهرخودرو 
هم انگیزه هاى باالیى دارد و قطعاً براى کسب 3 امتیاز به اصفهان خواهد رفت .
بازیکن گلزن شهرخودرو با اشاره به شانس تیمش براى کسب مجدد سهمیه 
آسیا یادآور شد: همه چیز دست خود ماست. ما هر 6 امتیاز باقیمانده را مى خواهیم 
اما پله پله جلو مى رویم و اکنون هدفى جز کسب پیروزى در اصفهان و به دست 
آوردن هر 3 امتیاز بازى با سپاهان نداریم. این امتیازات با توجه به تقابل رقیبان 

ما در هفته آخر به شدت مورد نیاز است.

سپاهان همیشه گردن کلفته!

سروش رفیعى: 

منظور بدى از آن هشتگ نداشتم
مدافع گرجستانى سپاهان بعد از چند ماه 

به ایران برگشت.
گئورگى گولسیانى بامداد پنج  شنبه وارد 
ایران شد و این خبر را با انتشار تصویرى 

در صفحه شخصى خودش اعالم کرد.
مدافع گرجســتانى ســپاهان و یکى از 
بهترین بازیکنان این تیم در لیگ نوزدهم 
مدت زیادى درگیــر مصدومیت بوده و 
نتوانســته براى این تیم به میدان برود. 
او براى گذراندن دوره درمانى به کشور 
خود ســفر کرده بود و حاال به اصفهان 

برگشته است.

سر و کله گولسیانى پیدا شدسر و کله گولسیانى پیدا شد
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آگهى تغییرات
شــرکت راد زرین ایلیا ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 35075 و شناسه ملى 
14004110726 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/02/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على مسعودى 
راد به شــماره ملى 1292693770 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، 
سامره مســعودى راد به شــماره ملى 
1287094074 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آناهیتا مســعودى راد به 
شــماره ملى 1286070899 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامــل و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره نیز مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(939025)

آگهى تغییرات
شرکت عرش پیماى اسپادانا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 36840 و شناسه 
ملــى 10260544192 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: زهرا گلشن بشماره ملى 1285812336 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
پوریا آزادى بشماره ملى 1273098803 
به سمت عضو هیئت مدیره و پویا آزادى 
بشماره ملى 1273098811 به سمت 
عضو هیئت مدیره بــراى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اســناد و مدارك و 
اوراق بهادار با امضــاء مدیر عامل همراه 
با مهرشــرکت معتبراســت. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (939049)

آگهى تغییرات
شرکت کوهستان نجف آباد شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 768 و شناســه ملى 
10260136160 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد جعفر صالحى با کد 
ملى 1090907941 رئیــس هیئت مدیره 
و محمد صالحــى باکدملى 1090927290 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا 
بدیهى با کد ملــى 1090259387 بعنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباســعلى 
بدیهى با کد ملــى 1090788266 بعنوان 
منشى وعضو اصلى هیئت مدیره و محمدرضا 
درســتى با کدملى 1090909691 بعنوان 
عضو اصلى هیئت مدیره و محمدرضا بدیهى با 
کدملى1090259387 را به عنوان مدیرعامل 
شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمى و 
بطور کلى هرگونه قراردادى که براى شرکت 
ایجادتعهد نماید بــا امضاءمدیرعامل ویکى 
از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهرشــرکت 
وکلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل معتبرخواهدبود اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى نجف آباد (939072)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ریخته گــرى مصمم 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
1750 و شناسه ملى 10260299756 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - نجمه شانه به شماره 
ملى 1288421575 و مرضیه محمدى 
به شماره ملى 1270586386 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت آگهى 
ها و دعوت نامه هاى شرکت تعیین شد. 
- عبدالرســول باقرى مارنانى به شماره 
ملــى 1288581742، محمــد باقرى 
مارنانى به شماره ملى 1270463888 
و صدیقه ریحانى مارانى به شــماره ملى 
1288669232 بــه عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (939075)

آگهى تغییرات
شــرکت فرا صنعت اقتصاد شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23265 
و شناســه ملــى 10260440821 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/03/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بهنام خلیلیان شــلمزارى 
کد ملــى 1815857791 و فاطمه گل 
رو دســتنائى کد ملى 6339323693 
و حمزه علــى گل رو دســتنائى کد ملى 
6339545548 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. معصومه اصغریان دســتنائى 
کد ملى 4610196301 بسمت بازرس 
اصلى و محمد اصغریان دســتنائى کد 
ملى 6330055874 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (939090)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى نور آب و 
آســمان پارســه ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 50026 و شناســه 
ملــى 10260684689 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/12/12 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : علــى حیــدرى کدملى 
1112143866 بعنوان رئیس هیات 
مدیــره و مدیرعامل و فــراز صادقى 
کدملــى1756060940 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیــره و محبوبه کیانى 
فالورجانى کدملــى 1110731061 
بعنوان عضوهیئــت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (939100)

آگهى تغییرات
شــرکت دقیق ریزان مصباح حدید شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 26707 و 
شناســه ملــى 10260474453 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: منوچهر مختــارى ورنوســفادرانى با کد 
ملى:1141024391 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و عزت اله عبدالى با کدملى 
:1209263394 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگى از شرکت ایثارگران حدید 
به شناسه ملى10260329366 و عبدالکریم 
ذوالفقارى با کد ملــى:5129765206 به 
عنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
تا تاریخ 1400/03/07 انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل 
و یکى از اعضــاء هیئت مدیــره و در غیاب 
مدیرعامــل با امضاء رئیــس هیئت مدیره و 
یکى از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره میباشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (939110)

آگهى تغییرات
شــرکت راد زرین ایلیا ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 35075 و شناسه ملى 
14004110726 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على مسعودى 
راد به کدملى 1292693770، ســامره 
مسعودى راد به کدملى 1287094074 
و آناهیتــا مســعودى راد بــه کدملى 
1286070899 بــه عنوان اعضا اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. - الهه محمدى بــه کدملى 
1830457195 و مهبــد دهقانــى به 
کدملى 1271534533 بــه ترتیب به 
ســمت بازرس اصلى و على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(939139)

آگهى تغییرات
شرکت باران گســتر سپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 47116 و شناســه ملــى 
10260652080 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله امام خمینى ، خیابان امام 
خمینى ، خیابان چهل ستون [134] ، پالك 0 ، طبقه 
همکف - کد پستى 8189133377 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (939130)

آگهى تغییرات
شرکت راد زرین ایلیا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 35075 و شناســه ملى 14004110726 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان شهرستان 
اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان محله شهید 
باهنر کوچه بوســتان 1 ( 16- 14 ) خیابان شهید 
باهنر پالك 162 ساختمان اسپادانا سامان شرقى 
طبقه 6 واحد 602 به کدپســتى 8138785820 
تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939140)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپند صنعت آیریک جم ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62381 و شناســه ملى 
14008329187 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1399/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ماه جــان زیــور آراء به کدملى 
2294400161 و محمد ابراهیم شریعتى کمال 
آبادى به کدملى 5649504482 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(939187)

آگهى تغییرات
شــرکت کهن خاك آیریک شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 54047 و شناســه ملى 
14004885858 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله برازنده ، 
خیابان پردیس ، خیابان ابوریحان شرقى ، پالك 
165 ، ساختمان مســجد جوادائمه ، طبقه همکف 
کدپســتى 8193853392 انتقال یافت و ماده 
اساســنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (939217)

آگهى تغییرات
شرکت پرگاس صنعت ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 55971 و شناسه ملى 14005756664 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1397/04/20 علــى ناصــرى اصفهانى به کدملى 
1286103630 بســمت رئیس هیات مدیره ، مژده 
اســدى به کدملى 1271060159 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و محمدحســن امیرى به کدملى 
1292165091 بســمت مدیر عامل براى مدت دو 
سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت به امضاء مدیر عامل و یا نایب رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شــرکت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939179)

آگهى تغییرات
شرکت کساء بنیان اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 63816 و شناســه ملى 14008877424 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلــغ 1000000 ریال به 
12000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوط 
در اساسنامه بشرح زیراصالح شد : ماده 5 اصالحى 
: سرمایه شرکت مبلغ 12000000000ریال نقدى 
است که به 1200000سهم با نام عادى 10000ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (939145)

آگهى تغییرات
شرکت باران گستر ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 47116 و 
شناســه ملــى 10260652080 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/11/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - جالل دهقانى مدیسه به شماره 
ملى 1755932065 به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره، طاهره زارعى مدیسه 
به شماره ملى 1755432021 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و سارا دهقانى مدیسه 
به شماره ملى 1130094049 به عنوان 
نایــب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(939150)

آگهى تغییرات
شرکت باران گستر ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 47116 و شناسه 
ملــى 10260652080 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/11/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - جالل دهقانى مدیسه به کدملى 
1755932065، طاهره زارعى مدیسه 
به کدملى 1755432021 و سارا دهقانى 
مدیســه به کدملى 1130094049 به 
عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مجتبى 
یزدى دهنوى به کدملى 1290737231 
بســمت بازرس اصلى و نوید پروین به 
کدملى 1271627248 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (939177)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر ایده قلعه با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبــت 26092 و شناســه ملى 
10260468414 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/03 
روح اله جان قربان با پرداخت مبلغ 000 900 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت 
قرار گرفت و در نتیجه سرمایه افزایش یافت 
و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید 
: * ماده 4 اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ 
000 900 1 ریال نقدى است که تماماً و نقدا 
پرداخت و در اختیار مدیرعامل شــرکت قرار 
گرفته است. - اســامى شرکاء و میزان سهم 
الشــرکه فعلى هر یک بدین شرح میباشد : 
نصراهللا کریمى دارنده 000 100 ریال سهم 
الشرکه ، فیصل کریمى دارنده 000 800 ریال 
سهم الشرکه ، ســجاد کهن دارنده 000 50 
ریال سهم الشــرکه ، علیرضا دقوقى دارنده 
000 50 ریال سهم الشــرکه ، روح اله جان 
قربان دارنده 000 900 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (939338)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شن سازان اصفهان مدرن درتاریخ 1399/01/23 به شماره ثبت 64337 به شناسه ملى 14009070344 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :استخراج مواد معدنى از 
معدن شن و ماسه و حمل و انتقال به قسمت تاسیسات و دانه بندى و شستشو شن و ماسه توسط دستگاه هاى فرآورى نصب شده و نهایتا 
فروش جهت مصارف بتن و ساختمان،خریدو فروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى وخصوصى،عقدقرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص 
تحقق اهداف شرکت. 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 کوهپایه ، دهستان سیستان ، روستا ورتون، محله ورتون ، کیلومتر 10 ، خیابان سه 
راهى ورتون ، جاده ورتون - حبیب آباد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8139168936 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1200000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 10000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام عادى مبلغ 420000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 296914 مورخ 1398/12/07 نزد بانک ملى شعبه دولت آباد با کد 3203 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى یوسفیان خوزانى به شماره ملى 1142379159و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى علیرضا جعفرى به شماره ملى 1270038052و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى محمدرضا پیرعلى به شماره ملى 5659025617و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جواد منصورى 
حبیب آبادى به شماره ملى 1287367712 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مهدى جعفرى کمشچه به شماره ملى 
6609977402 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939149)

آگهى تغییرات
شرکت شــیمیایى رازى پویاى اصفهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 56194 و 
شناسه ملى 14005843697 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/02/27 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - عباس 
جبارزارع به شماره ملى 1280963077 
به عنوان بازرس اصلى و آرزو مصلحى نیا 
به شماره ملى 1292227621 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند. - محســن خلیلى به 
شماره ملى 1284945571، رعنا تقى 
زاده به شــماره ملى 5939562000 و 
مرضیه دلوى اصفهانى به شــماره ملى 
4219670378 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- روزنامــه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (939351)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان بذر سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54691 و شناسه ملى 
10861140750 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/02/24 
آقاى روح الــه یلمه ها به شــماره ملى 
5419770113 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ، آقــاى على یلمه ها 
به شماره ملى 5410057791 بسمت 
رئیس هیات مدیره و آقاى امراله یلمه ها به 
شماره ملى 5419453452 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاى 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(939458)

آگهى تغییرات
شــرکت عصــاره جاویــد پارســیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51890 
و شناســه ملــى 14003970923 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : شــهال شــفیعى علویجه کدملى 
1091982971 بعنــوان مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره - على حیدرى کدملى 
0052456420به ســمت نایب رئیس 
هیــات مدیره - محمد حیــدرى کدملى 
رئیــس  بســمت   0052570381
هیات مدیره - مهدى حیــدرى کدملى 
0056045204 بســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(939988)

آگهى تغییرات
شرکت عصاره جاوید پارسیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 51890 و شناسه 
ملــى 14003970923 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/05/05 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : محمد 
حیدرى به کدملــى 0052570381 و 
على حیدرى به کدملى 0052456420 
و شــهال شــفیعى علویجه بــه کدملى 
1091982971 و مهــدى حیدرى به 
کدملى 0056045204 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. محمدجواد حیدرى به 
کدملى 0018773230 و محمدرسول 
حیدرى بــه کدملــى 0019210647 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (939981)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص نگارخانه بانوان آروشا درتاریخ 1399/05/05 به شماره ثبت 65200 به شناسه ملى 14009315360 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات و آموزش انواع مشاغل خانگى – خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از طریق وب سایت اینترنتى – ارائه کلیه خدمات 
دیجیتال مارکتینگ – انجام کلیه فعالیت هاى تجارى و بازرگانى مجاز – امور مربوط به تجارت الکترونیک، بازاریابى، بازارسنجى و بازار مدارى (به استثناى بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) 
– حق العمل کارى – ارائه سیستم هاى مدیریت ارتباط با مشتریان – مشارکت در تاسیس و راه اندازى شرکت هاى داخلى و خارجى – سرمایه گذارى و مشاوره در حوزه کارآفرینى هاى نوین 
مجاز – انجام مشاوره جهت راه اندازى کسب و کارهاى نوین مجاز – انجام فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات ، خرید و فروش، تولید ، تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور - خرید و فروش کلیه اقالم مجاز(آنالین و آفالین) – برگزارى همایش ها، کنفرانس ها و سمینارها (بجز فرهنگى ) – تامین نیروى 
انسانى ساده و متخصص بصورت موقت در راستاى اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و بین المللى در داخل و خارج از کشور – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهاى بین المللى ، داخلى و خارجى – گشایش 
اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى 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 درب کوشک ، خیابان باب الرحمه ، میدان امام حسین ، پالك 2 ، ساختمان ارگ جهان نما ، فاز3 ، طبقه چهارم ، واحد 401 کدپستى 8136613399 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 100 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 991275/109 مورخ 1399/04/28 نزد بانک شهر شعبه حکیم اصفهان با کد 275 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
راضیه عالمى به شماره ملى 1272720322 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن زارع مهرجردى به شماره ملى 1282842668 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نفیسه آقاابراهیمیان به شماره ملى 1286996791 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا عشورى مهرنجانى به شماره ملى 1100362436 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم زهرا مؤمنى به شماره ملى 
1150233771 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939194)



آگهىآگهى 07073830 سال هفدهمشنبه  25 مرداد  ماه   1399

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهبود صنعت اطلس زاینده رود درتاریخ 1399/05/04 به شماره ثبت 65191 به شناسه 
ملى 14009313125 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :• خدمات واردات و صادرات کلیه قطعات صنعتى،ملزومات بهداشتى،تعمیرات انواع 
توربین ها،پمپ ها،کمپوسورها،ساخت انواع تجهیزات صنعتى،مهندسى معکوس قطعات صنعتى . • خرید و 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى. • اعطاى 
نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى. • استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. • عقد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقى 
و حقوقى ایرانى و خارجى پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح . 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 بلوار شفق ، کوچه طاووس [15] ، کوچه 21 ، پالك 0 ، مجتمع پوریا 
، طبقه همکف کدپستى 8178616983 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 139931 مورخ 1399/03/22 نزد بانک سینا شعبه اصفهان فلکه ارتش با کد 362 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الهام طاوسى به شماره ملى 1282725556 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رامین فروزنده به شماره ملى 1288962479 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ستار طاوسى به شماره ملى 1861554567 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاءمدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امجد کیانى فالورجانى به شماره 
ملى 1110869401 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سید رضا احمدى شیخ شبانى به شماره 
ملى 1817519591 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939178)

تاسیس
موسســه غیر تجارى دانش محور ماهر درتاریخ 1399/04/22 به شــماره ثبت 6216 به شناســه ملى 
14009282080 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. * موضوع : انجام و طراحــى وتولید وتوزیع وآموزش کوتاه مدت و فــروش کلیه ى امور مربوط به 
الکترونیک_برق_کنترل و ابزارو ابزار دقیق_مکانیک_ بازرگانى_ فناورى اطالعات_بهداشت و ایمنى و خرید 
و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و 
اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات 
مالى صرفا در راستاى موضوع موسسه ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس 
از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط ، ثبت موضوع 
فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. * مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . * مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى 
دولت آباد، بلوار امام خمینى ، خیابان رسالت ، پالك 6 ، طبقه اول کدپستى 8341664357 * سرمایه شخصیت 
حقوقى : مبلغ 1,000,000 ریال مى باشد. * اسامى و میزان سهم الشرکه شرکا : آقاى حسن فرهادى دره 
سارى به شماره ملى 1271246635 دارنده 330,000 ریال سهم الشرکه آقاى حسین فرهادى دره سارى 
به شماره ملى 1271246651 دارنده 340,000 ریال سهم الشرکه آقاى عبداله فرهادى دره سارى به شماره 
ملى 1280990181 دارنده 330,000 ریال سهم الشرکه * اولین مدیران : آقاى حسن فرهادى دره سارى 
به شماره ملى 1271246635 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى حسین فرهادى دره سارى به شماره 
ملى 1271246651 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقاى عبداله فرهادى دره سارى به شماره ملى 
1280990181 به ســمت رئیس هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند . * دارندگان حق امضا : 
امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها،عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. * اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939099)

تاسیس
موسســه غیر تجارى هیات ورزشــى تیراندازى اســتان اصفهان درتاریخ 
1399/04/29 به شــماره ثبت 6229 به شناسه ملى 14009299646 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. - موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش از پایه تا قهرمانى با 
استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه 
ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان. 
- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى امام جعفر صادق ، کوچه 10 ، 
کوچه بوستان 7 شرقى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، کدپستى 8174653675 - اولین 
مدیران : مرتضى قربانى به شــماره ملى 1286520401 بسمت رئیس هیات 
براى مدت چهار سال ، زهرا قربانى به شماره ملى 1199599816 بسمت نائب 
رئیس هیات ، رضا دادخواه به شــماره ملى 5499347761 بسمت خزانه دار ، 
على زارعى به شماره ملى 1287967809 بسمت دبیر و عضو اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى موسسه انتخاب گردید. - دارندگان حق امضا : اسناد بانکى و اوراق بهادار 
و تعهدآور هیات با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس 
هیات ، نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب 
رئیس ، دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل اقدام 
است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى 
نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد. - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
* به استناد نامه شماره 99/203/2285 مورخ 1399/03/12 صادره از اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937329)

فقدان سند مالکیت
شماره نامه : 139985602006004122 تاریخ ارسال نامه :1399/05/11 مهین سیفعلى 

فرزند خدمتعلى استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى  
شده مدعى است دودانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 8451 فرعى 75 اصلى واقع 
درخمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که دردفتر 380 صفحه 209 مسبوق به ثبت و  سند 
مى باشد. که در اثر جا بجایى مفقود شــده است و طبق سند چون درخواست  صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در  این آگهى ذکر شده ) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ  انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه  کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل  سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادرو 
به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ  انتشار آگهى :1399/05/25 -م الف :929344-نبى 

اله یزدانى-مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر-از طرف مریم رضایى/5/185
حصروراثت

آقا/ خانم  شــنبه براتى زاده داراى شناسنامه شــماره 2504 به شرح دادخواست به کالسه 
9900677 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان زهرا براتى زاده  بشناســنامه  1892 در تاریخ 88/5/26 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. شنبه براتى زاده ش 
ش 2504  (فرزند متوفى)،  متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 938416 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/194
حصروراثت

آقا/ خانم  زبیده نصر اصفهانى داراى شناسنامه شماره 1142236625 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900774 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جعفر حاج علیخانى جالل آبادى   بشناسنامه  868 در تاریخ 99/4/20 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد على 
حاج علیخانى جالل آبــادى  ش ش 1081324791  ، 2. پوریا حاج علیخانى جالل آبادى  
ش ش 1081427973 (فرزندان متوفى)، 3. زبیده نصر اصفهانى  ش ش 1142236625 
(همسر متوفى )، 4. اشرف احمدى جوزدانى  ش ش 1091689091 (مادر متوفى ) ، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 938591 /م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/199
حصروراثت

  آقا/ خانم  حسینعلى شریفى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 24587 به شرح دادخواست 
به کالسه 9900777 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد شریفى نجف آبادى بشناسنامه  794 در تاریخ 97/9/12 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عصمت شریفى 
نجف آبادى  ش ش 877  ، 2. مهرى شــریفى نجف آبادى ش ش 1203 ، 3. حســینعلى 
شریفى نجف آبادى ش ش 24587 ، 4. محمد شریفى نجف آبادى ش ش 480 ، 5. اشرف 
شریفى نجف آبادى ش ش 662 ، 6. زهرا شریفى ش ش 619 ،7. حسن شریفى نجف آبادى 
ش ش 455 (فرزندان متوفى)، 8. صدیقه کاظمى ش ش 246  (همسر متوفى ) ،  متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 938638/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/200
حصروراثت

  آقا/ خانم  مرضیه خسروى داشکستنى داراى شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به کالسه 
9900779 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
لطیف خسروى داشکستنى بشناســنامه  180 در تاریخ 90/7/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى خسروى  ش ش 157  ، 2. 
مرضیه خسروى داشکستنى ش ش 58 ، 3. داود خسروى داشکستنى ش ش 176 ، 4. شهناز 
خسروى داشکستنى ش ش 469 ، 5. مریم خسروى داشکستنى ش ش 3047 ، 6. معصومه 
خسروى اسکندرى ش ش 733 (فرزندان متوفى)، 7. فرخ لقا خلیلى ش ش 497 (همسر متوفى 
) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 938673/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/201 
ابالغ اجرائیه

شــماره نامه : 139904902003011482 تاریــخ نامه : 1399/05/20 شــماره پرونده 
: 139804002130000076/2 شــماره بایگانــى پرونــده :1/ 9806253 - شــماره 

پرونده:139804002130000076/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800102 شماره آگهى 
ابالغیه: 139903802130000004 تاریخ صــدور:1399/05/04 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى بدین وسیله به آقایان: مرتضى رحیمى نام پدر: ایرج تاریخ تولد:1367/01/26 شماره 
ملى:0079239821 شماره شناسنامه: 2718 به نشانى: اصفهان خ رباط خ باهنر کوى 27 
کدپستى:8138785661 و رحمت اله بهرامیان نام پدر: سهراب تاریخ تولد: 1337/11/11 
شماره ملى: 1199743909 شماره شناسنامه:129 به نشانى: اصفهان خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخى امید غربى کوچه مهتاب و مجید چراغى نام پدر:حسین تاریخ تولد:1360/10/02 
شماره ملى:1159857695 شماره شناسنامه:11 به نشانى:اصفهان خیابان شهیدان غربى 
کوچه ولدان پالك 73 کد پستى 8134136851 و مهدى توکلى اراضى نام پدر:اصغر تاریخ 
تولد:1361/02/11 شماره ملى: 1286045630 شماره شناسنامه:291 به نشانى: اصفهان 
کاوه خ گلستان امالك قائم کد پســتى 8193943373 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه 
طالخونچه به استناد قرارداد بانکى شماره 6601642157002 مورخ تاریخ 1393/11/30 
جهت وصول مبلغ اصل طلب : 218,772,421 ریال و سود: 52,628,588 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه: 196,905,300 ریال تا تاریخ 1397/11/25 و از این تاریخ تا روز تسویه کامل 
بدهى به ازاء هر3000 ریال روزانه 2/63 ریال خسارت تاخیر روزانه به انضمام حق الوکاله 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى ابتدا به کالسه 9800102 در 
این اداره و سپس تحت کالســه 9806253 در اداره اجراى اصفهان تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 98/10/21و 99/3/27 مامور ابالغ اداره پست اصفهان، امکان ابالغ واقعى 
اجرائیه درمحل اقامت شما به شرح فوق(اعالمى متعهد له) به دلیل عدم شناسائى  نشانى 
(نقص آدرس) میســر نگردیده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد،نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید،عملیــات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف :941050-
مظاهر نصر اللهى مبارکه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه -اعظم نادعلى – مسئول 

اجرا شعبه اول اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/203
ابالغ اجرائیه 

شماره پرونده: 139904002003000836/1 شماره بایگانى پرونده:9901162/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000192 تاریخ صــدور: 1399/05/21 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى بدینوسیله به -جواد رفائى على آبادى نام پدر: نوروزعلى تاریخ تولد: 
1366/10/07 شماره ملى:5499960437 شماره شناسنامه:116 به نشانى: اصفهان خیابان 
کاوه خیابان بهارستان کوى بهار آزادى پالك یک کد پستى   8196704004 -احمدرضا 
رفائى على آبادى نام پدر:قدرت اله تاریخ تولد:1353/02/15 شماره ملى:5499810869 
شماره شناسنامه:20 به نشانى:اصفهان خیابان پروین حکیم شفائى دوم سمت راست پالك 
اول سمت چپ کدپســتى 8149794478 ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه سروستان 
جى اصفهان شماره سند:6201514708006،تاریخ ســند: 1396/12/12، جهت وصول 
اصل طلب به مبلغ 96,337,254 ریال ، و خســارت تاخیر تادیه 3,124,522 ریال تا تاریخ 
1399/02/23 و منبعد خســارت تاخیر روزانه:64,224 ریال، میباشد، طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 139904002003000836/1 
به شماره بایگانى 9901162 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذابنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى ،اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
،  در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف:940970- اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/204
                                 مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه )

شــماره آگهى: 139903902003000052 تاریخ آگهى:1399/05/22 شــماره پرونده: 
139704002003003558 آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9704887 مقدار 
سى و پنج حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 4313 فرعى از 
15201 اصلى مفروز و مجزا شده از 676 فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان به مساحت 82/5 متر مربع به آدرس: اصفهان بزرگمهر 
هشت بهشت شــرقى حد فاصل چهارراه پیروزى و خیابان جى کنار گذر اتوبان آقابابایى 
ك شقایق (کوچه 57) پالك 10 طبقه سوم واحد 5 با شــماره دفتر بازداشتى الکترونیک 
139705802027003558 مورد ثبت شماره 117945 درصفحه 374 دفتر امالك 591که 
سند مالکیت آن با شماره چاپى 707311 سرى ه سال 91 ثبت و صادر شده است. باحدود و 
مشخصات : شماال: در سه قسمت که دوم پخى شکل است بطولهاى 0/10 و 6/72 و4/24 
متر دیواریست به فضاى خیابان شــرقا: بطول 9/45 متر دیواریست به فضاى پالك 677 
فرعى  جنوبا: اول در دو قسمت که دوم شــرقى بطولهاى 1/60 و 0/90 متر به نورگیر دوم 
بطول 2/80 متر دیواریست مشترك با آپارتمان 4314 فرعى سوم در چهار قسمت که اول 
و ســوم غربى بطولهاى 0/80و 1/40 و 1/45 و 4/40 متر در و دیواریست به راه پله  غربا : 
بطول4/40 متر دیواریست به فضاى پالك 675 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
مذکور یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمالى طبقه سوم یک مجموعه مسکونى هفت 
واحدى است که 2/60 متر مربع آن مهتابى با قدر الحصه از عرصه مشاعى و سایر مشاعات 

و مشترکات مى باشد.پارکینگ پالك فوق قطعه 7 پالك 4330 فرعى تفکیکى به مساحت 
12/5 متر مربع واقع در طبقه حیاط و انبارى قطعه 1 پالك 4317فرعى تفکیکى به مساحت 
7/9متر مربع واقع در طبقه زیرزمین با قدر الســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات  
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایى اســت. آپارتمان فوق در طبقه ســوم یک 
مجموعه مسکونى هفت واحدى شامل 5 طبقه روى زمین و یک طبقه زیر زمین با عرصه 
به مساحت حدود 310 متر مربع واقع مى باشد. انبارى ها در طبقه زیر زمین ، پارکینگها در 
طبقه همکف،طبقه اول شــامل یک واحد آپارتمان و طبقات دوم تا چهارم هر طبقه شامل 
دو واحد آپارتمان مى باشد. قدمت مجموعه حدود 15 سال تخمین زده مى شود. ساختمان 
اسکلت بتنى با نماى آجر سه سانت و بندکشى سیمانى و دو متر پایین نماى شمالى ساختمان 
، سنگ گرانیت مى باشد. آپارتمان مورد نظر شــامل پذیرایى، دو اتاق خواب ،آشپزخانه و 
سرویس بهداشتى است. کف سازى آپارتمان از سرامیک، دیوارهاى پذیرایى، کاغذ دیوارى و 
دیوارهاى اتاق ها رنگ روغن، کف سازى آشپزخانه و سرویس بهداشتى،سرامیک و دیوارها 
تا سقف کاشى کارى است. کابینت آشــپزخانه  MDF، پنجره هاى آلومینیوم،  دربهاى 
داخلى چوب و داراى انشعاب برق و گاز مجزا و انشعاب آب مشترك است. سیستم گرمایشى 
آپارتمان پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشى کولر آبى است. مجتمع مسکونى فوق داراى 
آسانسور بوده و کاربرى کل مجموعه مسکونى است. مطابق مدارك ابرازى، ساختمان داراى 
پروانه ساختمانى به شماره 14/12513مورخ 81/07/28 و گواهى پایان ساخت به شماره 
14/7139 به تاریخ 83/05/04 مى باشد. کد پستى آپارتمان نیز 8157932816 ثبت شده 
است. ملکى آقاى امین امید قائمى که در قبال طلب خانم ناهید دهقانى بابت مهریه مندرج 
در سند نکاحیه شــماره 13559 مورخ 97/07/04 دفتر خانه ازدواج شماره 127 اصفهان 
توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 1399/06/11 در شعبه اول اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده 
به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و نود میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار 
و هفتصد و هفتاد ریال (2090277770 ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، 
گازاعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت  در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/05/25 
درج و منتشر میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده 
را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید ما بقى مبلغ خرید را 
ظرف مدت پنج  روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت  واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز 
ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:940960-اداره 

اجراى اسناد رسمى  اصفهان/5/210
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139804017097000222/2 شــماره بایگانى پرونده:9800932 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802121000026 تاریخ صــدور: 1399/05/16 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایى 9800932 بدین وسیله به آقاى اصغر فخارى نام پدر: رحیم 
تاریخ تولد:1354/02/25 شماره ملى: 0491939221 شــماره شناسنامه: 176 به نشانى: 
اصفهان: خمینى شهر خ بوعلى محل اسفریزى کوچه شهید اکبر فخارى (ورثه رحیم فخارى 
اســفریزى) ابالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 9800932 له فرخى پازیار 
علیه ورثه رحیم فخارى اسفریزى به موجب گزارش مورخ 1399/4/12 کارشناس رسمى 
دادگسترى، پالك ثبتى فرعى: 265 از پالك اصلى 115 در بخش: 14 واقع در: خمینى شهر 
به مبلغ 2/950/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور 
معترض مى باشید،، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه 
که روز انتشار محسوب مى گردد به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر (سه 
نفره) به مبلغ 15/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضى که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
و اقدام بعدى مزایده خواهد بود. م الف: 941686 هاجر حاجى حیدرى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى خمینى شهر/5/211
رأي داور

خواهان داوري: شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان به مدیریت عاملی آقاي محمدجواد 
بگی به نشانی خیابان 22 بهمن مجتمع اداري امیرکبیر کدپستی 81587-14181

خوانده داوري: خانم زینب مطهري -21-101
به نشانی : نجف اباد خ شیخ بهایی جنوبی کوي محسن ربیعیان ك پ 8517613141

خواسته: موضوع رسیدگی به اختالفات حاصله ناشی از عدم ایفاي تعهدات مندرج در قرارداد 
واگذاري و تخصیص حق بهره برداري شماره 4086-21- و– ج مورخ 84/02/19،  به استناد 
بند «7» فصل «و» قرارداد فی ما بین (فسخ قرارداد یاد شده، خلع ید خوانده داوري از اراضی 

تخصیصی و اعاده به وضع سابق به انضمام پرداخت هزینه هاي داوري).
گردشــکار: خواهان به استناد قرارداد فوق الذکر درخواست رســیدگی به پرونده را به دلیل 

عدم اجراي تعهدات قراردادي خوانده شامل عدم اتمام عملیات ساختمانی و به تبع آن عدم 
اخذ گواهی پایان کار به استناد بند «5» فصل «د»، عدم پرداخت مبلغ حق بهره برداري و 
نیز هزینه هاي نگهداري و خدماتی و آب بها به استناد فصل «ج» قرارداد فی ما بین واقع در 
شهرك صنعتی  علویجه نموده که با بررسی پرونده، خواهان قرارداد فوق الذکر را فسخ و به 
موجب بند «7» فصل «و» دفترچه قرارداد، تقاضاي تشکیل جلسه داوري را به موجب نامه 

شماره 16698 مورخ 94/06/25 اعالم نموده است.
نماینده شرکت شهرك هاي صنعتی اینگونه اظهار می نماید: «شرکت شهرك هاي صنعتی 
به موجب قرارداد حق بهره برداري به شــماره 4086-21- و– ج مورخ 84/02/19، حق 
بهره برداري از زمین و تأسیسات و امکانات زیربنایی به شرح مندرج در قرارداد به مساحت 
2000 مترمربع واقع در شــهرك صنعتی علویجه را به خانم زینب مطهري تخصیص داده 

است.»
 طرف قرارداد بر اساس قرارداد یاد شده متعهد و مکلف به انجام مواردي بوده است ازجمله 
مفاد بند «5» فصل «د» مبنی بر انجام عملیات ساخت و ساز ظرف مدت یکسال که در مجوز 
احداث ساختمان درج می شود و تبصره بند «3» فصل «د» مبنی بر اخذ پروانه بهره برداري 
بالفاصله پس از اخذ گواهی پایان کار ســاختمانی و مطابق فصل «ج» قرارداد نسبت به 
پرداخت اقساط، تعهدات و دیون مالی خویش در سررســید مقرر اقدام نماید، لیکن طرف 
قرارداد نسبت به انجام تعهدات قراردادي (بند5 فصل «د» و تبصره بند 3 فصل «د» و فصل 
«ج») استنکاف و قصور ورزیده است و شرکت شــهرك هاي صنعتی به موجب نامه هاي 
شماره 16698 مورخ 94/06/25 مراتب عدم انجام تعهد را به طرف قرارداد، اخطار و ابالغ 
نموده لکن نامبرده به اخطاریه ارســالی و تعهدات قراردادي مزبور عمل ننموده و حســب 
استعالم امور فنی شرکت به تاریخ 94/07/07  واحد بصورت بایر بوده و دیوارکشی در ضلع 
شرقی و جنوبی انجام و آجرنما نیز شده و اطاقت تگهبانی فاقد سقف و پنجره بوده و تبدیل 
به انبار ضایعات سنگبري مجاور می باشــد و به تعهدات ساخت و ساز خویش عمل ننموده 
و حسب استعالم از امور مالی شرکت به تاریخ 94/07/04  فاقد بدهی معوقه حقوق انتفاع 
صنعتی بوده ولی قدرالسهم ها را بدهکار می باشد و نســبت به اخذ مجوز احداث ساختمان 
و تمدید اعتبار جواز تاسیس اقدامی ننموده است لذا با عنایت به اینکه زمین تخصیصی در 
شهرك صنعتی جهت سرمایه گذاري و احداث واحد صنعتی واگذار گردیده و طرف قرارداد 
با حبس زمین، امکانات سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال را از اشخاص دیگر سلب نموده است 
و با عدم انجام تعهد شرایط فسخ مهیا بوده، در نتیجه شرکت شهرك هاي صنعتی به عنوان 
صاحب حق و یکی از اصحاب اختالف، نسبت به اعمال حق فسخ قرارداد اقدام و مراتب فسخ 
قرارداد را به موجب نامه شماره 16698 مورخ 94/06/25  به طرف قرارداد اعالم نموده است. 
و نظر به اینکه حسب بند «8» فصل «و» دفترچه قرارداد، آدرس و اقامتگاه طرفین مطابق 
ماده «1010» قانون مدنی همان است که در قرارداد پیش بینی گردیده است و در صورت 
تغییر آدرس، هر یــک از طرفین مکلف به اعالم آدرس جدیــد بوده اند، مالحظه می گردد 
اخطارهاي صادره اعم از عدم انجام تعهد و نیز دعوت به جلســه داوري به نحو صحیح و بر 
اساس مفاد قرارداد صورت پذیرفته و ایرادي بر آن متصور نیست لیکن علیرغم مراتب مرقوم، 
طرف قرارداد در جلسه حضور به هم نرسانیده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی و وکیل ایشان 
آقاي کریم مطهري فرزند محمدعلی اذعان داشته که به وکالت از خانم زیتب مطهري طی 
وکالتنامه شماره 53210 مورخ 85/09/07 تنظیمی در دفترخانه 7 نجف آباد الیحه دفاعی 
تقدیمی موکل خود که توسط خود ایشان تهیه و تنظیم شده را تقدیم هیأت حل اختالف و 
داوري می نماید. علیهذا داور و حکم مرضی الطرفین با اختیار حاصل از بند «7» فصل «و» 
دفترچه قرارداد و معرفی نامه شماره  32/18208 مورخ 94/07/01 سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاي صنعتی ایران  و با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازي به شرح ذیل 

مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به مفاد قرارداد (بند5 فصل «د» و تبصره بنــد 3 فصل «د» و فصل «ج») که تعهدات 
طرف قرارداد را تصریح نموده است و با توجه به بند1 فصل «و» دفترچه قرارداد که مشعر بر 
ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات و تکالیف قراردادي بوده و مقرر می دارد: «در صورت عدم 
پرداخت مبلغ قرارداد، هزینه هاي خدماتی و نگهداري، هزینه هاي اختصاصی و سایر مطالبات 
شرکت ظرف مهلت هاي مقرر و یا تخلف طرف قرارداد از هر یک از تعهدات و وظایفی که به 
موجب این قرارداد به عهده گرفته است شرکت حق و اختیار دارد که به تشخیص خود و بدون 
نیاز جهت مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.» و توجهًا به تحقق 
تخلف طرف قرارداد نسبت به انجام تکالیف و تعهدات قراردادي از جمله بندهاي «1» و «5» 
فصل «د» و نیز فصل «ج» قرارداد یاد شده مستنداً به بندهاي «1» و «3» فصل «و» قرارداد 
و نیز قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و حدیث نبوي «المومنون عند شروطهم» و مادتین 
«10» و «219» قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها و عدم وجود هرگونه دلیل و مســتند 
دال بر انجام تعهد که ناقض ادعاي شرکت شهرك هاي صنعتی باشد، شرکت شهرك هاي 
صنعتی اصفهان را در اعمال حق فسخ موضوع بند هاي «1» و «3» فصل «و» قرارداد محق 
دانسته و رأي به تأیید فســخ قطعی قرارداد 4086-21- و– ج مورخ 84/02/19،  توسط 
شرکت شهرك هاي صنعتی صادر می نماید، لذا بر این اساس طرف قرارداد مکلف به خلع ید 
از اراضی تخصیصی و تحویل آن به شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان و اعاده به 
وضع سابق می باشد در غیر این صورت شرکت استانی محق است نسبت به خلع ید و اعاده 
به وضع سابق اقدام نماید. رأي فوق به صراحت بند «7» فصل «و» قرارداد تخصیص زمین 

و واگذاري حق انتفاع صادر گردید و براي طرفین الزم االتباع می باشد. م الف: 942505
محمدکاظم قائمی- داور وحکم مرضی الطرفین /5/213

آگهى تغییرات
شرکت همدوش صنعت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 12700 و شناسه ملى 10260337223 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهمن رفعتى تاش به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - 
فخرالدین زاده محمدى به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - معصومه زاده محمدى به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت 
مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد. کلیه مکاتبات ادارى به امضاء مدیر 
عامل - کلیه چکها - قراردادها - اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت داراى اعتبار است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (939529)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خدایا بر تو اســت که مرا محکوم فرمایــى در حالى که عــذرى ندارم 
و تــوان فراهــم آوردن چیــزى جز آنچــه تو مى بخشــایى نــدارم و 
قدرت حفــظ خویش ندارم جــز آنکه تو مــرا حفظ کنــى. خدایا به تو 
پناه مى برم از آنکه در ســایه بى نیازى تو، تهیدست باشــم، یا در پرتو 
روشنایى هدایت تو گمراه شوم، یا در پناه قدرت تو بر من ستم روا دارند، 

یا خوار و ذلیل باشم در حالى که کار در دست تو باشد.
موال على (ع)
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