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ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
اﻣﺘﯿﺎز 49/57:رﺗﺒﻪ  32در ﺑﯿﻦ  180روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر
دﻓﺘﺮ :ﺗﻬﺮان،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
ﺗﻠﻔﻦ021 -88356308- 88016649:
ﻓﺎﮐﺲ021-88353297:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ021-88356281 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬﺎن:ﻣﯿﺪاناﺣﻤﺪآﺑﺎد،اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ)ﺑﻬﺮام(

ﺣﺪﯾﺚ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ031- 32274500:
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ :ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :
021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﮔﻠﺮﯾﺰ 66795348:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( :ﺑﺪﺑﺨﺖ واﻗﻌﻰ ،ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه از او ﺑﮕﺬرد؛ وﻟﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﺮﯾﻤﺸﺎن دﺳﺖ ﻣﻰﯾﺎﺑﻨﺪ ،او زﯾﺎﻧﮑﺎر )ﺑﺎزﻧﺪه( ﻣﻰﮔﺮدد.
اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع(  :از ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻰﺷﻨﻮد اﮔﺮ ﻣﺨﻔﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻰداﻧﺪ و
آﻣﺎده ﻣﺮگﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﮔﯿﺮد
و اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﮑﻤﺖ203
ﮐﺎرﺗﻮن

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻗﻄﺮهاى از درﯾﺎ
ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﺪا ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻰ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ

روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را درﯾﺎﺑﯿﻢ

اﯾــﻦ روزﻫــﺎ ﺧﯿﻠﻰﻫﺎﯾﻤــﺎن
ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ /ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ و ﺧﯿﻠﻰ ﻫﺎ در ﻋﯿﻦ
mr3150110@gmail.com
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻏﻢ ﺑﺰرﮔﻰ ﻫﻢ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎه ﺧﻮب ﺧﺪا ﺑﺴــﺎﻃﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻣﻰرود و ﻣﺎ ﻧﻤﻰداﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺳﺨﺘﻰﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﺑﻨﺎﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎى ﺳﺤﺮش دارد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻣﻰرﺳﺪ از اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ را درﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺬارﯾﻢ ﯾﮏ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨﻮى در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﯾﮏ دل ﺳــﯿﺮ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺮض ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل .اﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳــﺖ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .درﻫﺎى ﮔﺸــﻮده رﺣﻤﺖ رﻣﻀﺎن دارد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
اﻣﺮوز را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪان ﻓﺮداى رؤﯾﺎﯾﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز وﻗﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮج ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاى ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮى و ﺳﻼﻣﺘﻰ .ﺧﻼﺻﻪ
اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎى دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮدى را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ
ﮐﺎرى ﻧﺪارد اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯾﻢ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻧﺎ ﺑﺠﺎ و در آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﮏﺗﮏ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ
ﮐﻨﯿﻢ و در آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎى ﻗﺪر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد .ﻻزم اﺳﺖ در ﺷﺐ و روزﻫﺎى
آﺧﺮ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮاﺋﺞ دﻧﯿﻮى و اﺧﺮوى
ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﻤﺎر زﯾﺎدى از ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ »ﺑﻤﺒﺌﻰ ﻧﻮ« در ﻫﻨﺪ ﮐﻮچ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ
اﻣﺴﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺗﺮدد و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

اﻫﺪاى ﺧﻮن

ﭘﺰﺷﮑﻰ
ﮐﻤﮏ  330ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﻰ ﺧﯿﺮان ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺎﺷﺎن

ﻧﺴﻞﻓﺮدا :رﺋﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺎﺷــﺎن ﮔﻔــﺖ :ﺧﯿﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺎﺷــﺎن ﺑﯿﺶ از  330ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮوﺟﻰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ،ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﻰ
ﻣﺘﺮ ،ﺗﺨﺖ آىﺳﻰﯾﻮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ و اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎن ،ﻋﯿﻨﮏ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﺷﯿﻠﺪ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ و ژل از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻰ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﻰ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎدر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷــﺎن ﺧﺮﯾﺪارى ودر اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺎﺷﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

آگهـي مزایـده

نوب

ت
دوم

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 98/37مورخ 98/2/5و شماره 98/494مورخ 98/11/27شورای
محترم اسالمی شهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی نسبت به فروش  14پالک از زمینهای
تفکیکی واقع در خیابان ملت شهر میمه با کاربری تجاری ومسکونی اقدام نماید  .لذا متقاضیان ميتوانند ازتاریخ درج
آگهی درروزنامه حداکثر تا تاریخ 99/3/7به شهرداری واقع درمیمه  ،بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دریافت فرم
مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 031- 45422434این شهرداری تماس حاصل
ویابه سایتWWW.meymeh.irمراجعه نمایند.
* ضمن ًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.
شناسه842632 :

محسن صدرالدین کرمی -شهردار میمه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
در شرکت طرح آفرینان پارس (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  21757و شناسه ملی 10260425977

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده که در
تاریخ  1399/03/24به ترتیب در ساعت های  9:00و  11:00به نشانی :اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،خیابان کاخ سعادت آباد غربی ،کوچه
شهید تصاعدیان ،پالک ،11کدپستی 8163884193تشکیل می گردد ،حضور پیدا نمایند.
دستورجلسهمجمععمومیعادیسالیانه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان ،بررسی ترازنامه و صورت های مالی وصورت حساب عملکرد سال  1398و تصویب آن،
انتخاب روزنامه جهت درج و انتشار آگهی و دعوتنامه های شرکت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :اصالح ماده 37اساسنامه شرکت
هیئت مدیره شرکت

ﻧﺎﺟﺎ

اﻫﺪاى  210واﺣﺪ ﺧﻮن
در ﺷﺐﻫﺎى ﻗﺪر

ﻧﺴﻞﻓﺮدا :ﺑﯿﺶ از  280ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ در ﺷﺐﻫﺎى ﻗﺪر ،ﺑﺮاى
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ،ﺧﻮن اﻫﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺎﺷــﺎن
ﮔﻔﺖ :در ﺷــﺐﻫﺎى ﻗﺪر ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن 280 ،ﻧﻔﺮ از ﺧﯿﺮان ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮاى اﻫﺪاى ﺧﻮن اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد  210ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ذﯾﻼﯾﻰ اﻓﺰود :ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻰ اﻫﺪا ﺷــﺪه در ﺷﺐﻫﺎى
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳــﺖ .وى اﻓﺰود :در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺧﻮﻧﻰ  o، a، abﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﯿﺮان ﺑﺮاى
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻦ آورى

ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ« ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻃﻮل روز،
ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ را ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ« ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳــﺎﻧﻰﻓﺎﯾﻮ« )(SunnyFive
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادى اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از اﺧﺘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻓﺼﻠﻰ رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ روشﻫﺎى
درﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ،ﭘﻨﺠﺮه »ﺳــﺎﻧﻰﻓﺎﯾﻮ« ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ،ﻣﻮارد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاى دﻣﺎ ،رﻧﮓ ،روﺷﻨﺎﯾﻰ و
زاوﯾﻪ ﻧﻮر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻧﻰﻓﺎﯾﻮ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر زاوﯾﻪ و ﺷــﺪت ﻧﻮر در ﻃﻮل روز را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺎت
ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺷﺒﯿﻪﺳــﺎزى ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺪار
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﻰ در ﺻﺒﺢﻫﺎى ﺗﺎرﯾﮏ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﻮر ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻰ ﻣﻼﯾﻤﻰ را
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
 Dﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﺳــﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دى در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ .وﻟﻰ ﻧﮑﺘــﻪ ﺟﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول)

اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب آﻓﺘﺎب روى ﭘﯿﺮى ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ
آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮاى ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎى
ﺳﺎﻧﻰﻓﺎﯾﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴــﺖ و اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎورى ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎى
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮحﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻣﺸﺘﺮك اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ

اﻋﻄﺎى ﮔﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ »ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك« ﺑﻪ  4اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت پگاه رزمآوران
(سهامي عام ) به شماره ثبت 11208وشناسه ملی10260322657

شناسه853569 :

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره  99/55مورخ  95/21399/27جانشین محترم شورای اسالمی شهر مجلسی ،سایت قایق رانی واقع در بوستان ارم
شهر مجلسی را با قیمت پایه کارشناسی جمع ًا به مبلغ  54.000.000ریال برای مدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط
واگذار نماید .بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت می گردد از تاریخ 1399/2/31لغایت 1399/3/19جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادها شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده -1 :پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
 -2پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 2.700.000ریال معادل %5کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009شهرداری نزد
بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
 -3پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1399/03/20فرصت دارند پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی تحویل نمایند.
 -4برنده مزایده موظف به اخذ کلیه مجوزات از اداره استاندارد و بیمه کلیه سایت و تجهیزات آن به عهده وی می باشد.
 -5در صورتی که برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.
 -6شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
* جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی  WWW.Majlesicity.irمراجعه و یا با شماره تلفن ( 031-52472852امور مالی و اداری شهرداری) تماس
حاصلنمایید.
نشانی :استان اصفهان ،شهرستان مبارکه ،شهر مجلسی ،میدان امام (ره)  ،شهرداری مجلسی
روابط عمومی شهرداری مجلسی

ﻧﺴﻞﻓﺮدا :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن از اﻧﻬﺪام ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﻰ
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ  106ﻓﻘﺮه ﺳﺮﻗﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﻰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮى اﻗﺪاﻣﺎت
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و ﭘﻠﯿﺴﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻋﻀﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺳــﻪﻧﻔﺮه ﺳﺮﻗﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﻃﻰ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﻰ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮﺑﺘﻰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .وى ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:
ﻣﺘﻬﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻗﺖﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﻰﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ
و ﻓﻨﻰ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  106ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و
اﻣﻮال ﻣﺪارس ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﺘﺮاف و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ
دارد.

وﯾﺘﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر

ن

هیئت مدیره شرکت پگاه رزم آوران

اﻧﻬﺪام
ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﻰ

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D

وب
ت اول

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترمشرکتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیفوقالعاده
که در روز دوشنبه مورخ  1399/03/12ساعت 10صبح در محل شرکت واقع در اصفهان ،خیابان
جی ،خیابان پروین ،ساختمان پگاه رزمآوران ،برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسهمجمع:
اتخاذ تصمیم در خصوص اصالح ماده دو اساسنامه شرکت

در روزﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﺎﺟﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺮوﻧﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ او ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓ »اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﯿﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺌﻮرى ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﺳﻮى اوﺑﺎﻣﺎ اﺷﺎره دارد ،ﺳﻌﻰ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎى
ﻣﻮﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺘﺮ ﮐﻮﭘﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﮕﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭼﻬﺎر اﺳــﺘﺎد و ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸــﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﺳــﺎس ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮحﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻣﺸﺘﺮك اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه  98ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  164ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﻰ و ﺗﺮﮐﯿﻪاى ﺷﺪ ،ﮔﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪه ﺳﺮآﺑﺎداﻧﻰ ﺗﻔﺮﺷﻰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﻰ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺧﺪاﺑﺨﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺴﺖ دﮐﺘﺮى داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى ،داوود
ﺣﻖﺷﻨﺎس ﻓﺘﻤﻪ ﺳﺮى ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى و

ﺣﺴﺎم ﻣﮑﻰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﻠﯿﻤﺮ و رﻧﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻰ اوﻟﯿﻪ ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳــﭙﺲ  134ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد
درﺧﻮاﺳﺘﻰ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در دى ﻣﺎه  98وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ داورى ﺷﺪﻧﺪ.
داورى ﻋﻠﻤﻰ ﻃﺮحﻫﺎ در ﮐﺸــﻮر ﺑﺎ دﻋﻮت از اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺤﻘﻘﺎن از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺮح دو داور
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .در ﮐﺸــﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ داورىﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺑﺎ
اﺧﺘﺼﺎص  3داور ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى ﻧﻈﺮات داوران ﻫﺮ دو ﮐﺸــﻮر ﻃﻰ ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎه،
ﺗﻌﺪاد  22ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان اﯾﺮاﻧﻰ و ﺗﺮﮐﯿﻪاى ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ
داورى ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ وزارت ﻋﻠــﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى و
ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ،
ﻃﺮحﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﻰ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮد
در ﻟﯿﺴــﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻃﺮحﻫﺎى
ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﻮى ﺗﻮﺑﯿﺘﺎك ﺑﺮاى ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪاى ﻣﺒﻠﻎ  100ﻫﺰار ﻟﯿﺮ و از ﺳﻮى
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى ﺑﺮاى ﻣﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﻰ  400ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان تجارت چهلستون
(سهامی خاص) به شماره ثبت  39913و شناسه ملی 10260575752

ن

وب
ت اول

پیرو آگهی منحله در روزنامه رسمی شماره  20562مورخ  1394/07/16در اجرای ماده  225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که ادعا و یا طلبی از شرکت فوق دارند دعوت می شود با در دست داشتن مدارک حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ
درج اولین آگهی به آدرس استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی شهر اصفهان ،محله جمهوری اسالمی ،کوچه شریعتی
( )18-33بن بست رفاه ،پالک  ،76طبقه همکف و کدپستی به شماره  8189636991مراجعه نمایند.
* بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان تجارت چهلستون (سهامی خاص) آقای احمد چگونیان مدیر تصفیه شرکت آقای احمد چگونیان

