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خرابى دندان با لیموترشدولت و مجلس آماده همکارى با صنعت فوالد هستندروایت فرهاد آئیش از دزدى در آمریکا!زمان انتشار دفترچه آزمون استخدامى آموزش و پرورش نکونام جایى نمى رود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چگونه 
ماسک پارچه اى 

را ضدعفونى 
کنیم؟

تپه اشرف تعیین تکلیف مى شود
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مرگ 10 هزار تهرانى 
به علت کرونا

بانوى مبارز تئاتر

ماجراى عجیب 
وقف جنگل هاى 

چند میلیون ساله شمال 
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زمان اجراى 
مصوبه حق مسکن 

مشخص شد

ماسک یکى از راهکار هاى اصلى براى جلوگیرى از 
شیوع و گسترش و ابتال به بیمارى کروناست، بر این 
اساس استفاده از آن براى همه مردم توسط سازمان 
جهانى بهداشت اجبارى شده است. تمیز نگهداشتن 

ماسک یکى از موارد ضرورى...

مصوبه افزایش 200 هزار تومانى حق مســکن 
کارگران که در 29 مرداد در هیئت دولت تصویب 
شد با ابهاماتى همراه بود که زمان اجراى مصوبه 

چه زمانى است.
در حالى که نمایندگان کارگران از دولت خواستار 
اجراى مصوبــه از ابتداى ســال بودند، محمد 
شریعتمدارى، وزیر کار در حاشــیه افتتاح مرکز 
ارتباط با بازنشســتگان و مرکز نوآورى صبا در 
پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنى بر اینکه چه موقع 
افزایش حق مســکن کارگران اعمال مى شود، 
گفت: براســاس آنچه در شــوراى عالى کار به 

تصویب رسیده و...

4

جمع آورى جمع آورى 22 هزار متر دام از دریاچه سد زاینده رود هزار متر دام از دریاچه سد زاینده رود
 نتیجه گشت شبانه محیط بانان اداره محیط زیست چادگان؛ نتیجه گشت شبانه محیط بانان اداره محیط زیست چادگان؛

3

مقرر شده بر اساس گزارش  سرپرست تیم باستان شناسى، تفاهم نامه بین شهردارى و میراث فرهنگى تهیه شود

سعید آقایى: فعًال حرفى ندارم
بنا بــه ادعاى رســانه ها مدافع چپ پرســپولیس بــه عنوان هدف 

نقل و انتقاالتى این باشگاه براى فصل بیستم قرار گرفته است.
سعید آقایى، مدافع سابق تراکتور، گســترش فوالد و سپاهان اکنون 
مورد توجه یحیى گل محمدى قرار گرفته است و احتماًال بعد از فینال 
جام حذفى قرارداد خود را با این تیم به امضا خواهد رساند. این در حالى 

است که  شایعاتى درباره پیشنهاد...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نمایشگاه هاى تخصصى 
فرصتى مهم براى 

حل مشکالت صنایع 
محسوب مى شود

دانشکده حکمرانى اسالمى در اصفهان راه اندازى مى شود
با رویکرد اقتصاد بُنگاهى؛

3

براى دهمین سالروز درگذشت مهین شهابى

5

مهدى تارتار مهدى تارتار 
گزینه نخست گزینه نخست 
نیمکت نیمکت 
ذوب آهنذوب آهن

3

شهاب حسینى شهاب حسینى 
سبیلش را تراشید سبیلش را تراشید 
و دیگر نیامد!و دیگر نیامد!

تهیه کننده «بدون همه چیز»
 خبر جدایى توافقى 
سوپراستار معروف از این فیلم را 
تکذیب کرد
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مدیرکل امور ادارى و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 
 گفت: تا دهم شهریور امســال دفترچه آزمون استخدامى 
آموزش و پرورش در سایت سنجش درج و منتشر خواهد 
شــد. یارمحمد حســین بُر گفت: همه فارغ التحصیالن 
دانشگاهى که داراى شرایط مندرج در این دفترچه هستند 
مى توانند براى شرکت در آزمون اســتخدامى آموزش و 
پرورش ثبت نام کنند. او از متقاضیان خواست که در زمان 
اعالم شده به نشانى www.sanjesh.org مراجعه کنند و 
گفت: فارغ التحصیالن دانشگاهى که داراى شرایط مندرج 
در این دفترچه هستند مى توانند براساس طرح طبقه بندى 
مشاغل معلمان و نیاز آموزش و پرورش در مناطق مختلف، 

براى شــرکت در این آزمون ثبت نام کنند. مدیرکل امور 
ادارى و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
زمان برگزارى آزمون در دفترچه قید مى شود، گفت: مطابق 
ماده 28 اساسنامه دانشــگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان 
این آزمون بعد از گذراندن دوره یکســاله مهارت آموزى 
در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایى، مى توانند به عنوان 
همکار فرهنگى در اول مهرماه 1400 مشغول به کار شوند.
حســین بُر گفت: طبق هماهنگى به عمل آمده با سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان ادارى استخدامى کشور، امسال 
مجوزهاى استخدامى خوبى براى وزارت آموزش و پرورش 

در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى ایران با 
اشــاره به روزهاى کرونایى کشــور و ضرورت رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى، گفت: کرونا دیگر مهمان ما 
نیســت، بلکه صاحبخانه اى اســت که تا مدت ها با ما 

خواهد بود. 
کامران آقاخانى اظهار کرد: به جرأت مى گویم اگر مردم 
یک ماه به طور جدى پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 
کنند و پیشگیرى هاى الزم را انجام دهند، این بیمارى 
به سرعت محدود خواهد شد و تعداد مبتالیان از تعداد 

انگشتان دست نیز کمتر خواهند بود.
وى افــزود: واقعیت تلخ این اســت کــه کادر درمان 

مستهلک شده است و اگر حمایت نشوند، از ادامه فعالیت 
ناتوان خواهند شــد. حمایــت از کادر درمان هم فقط 
حمایت مالى نیست، بلکه کمک مردم را طلب مى کند 
و آن کمک چیزى نیست به جز آنکه دستورالعمل هاى 

بهداشتى به دقت رعایت شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران، اظهار 
کرد: متأ ســفانه تا زمانى که این بیمــارى جدى گرفته 
نشود، مردم در مراسم عروسى، عزا و تجمعات شرکت 
کنند، برنامه مســافرت ها برقرار باشــد، در استفاده از 
ماسک سهل انگارى کنند، این بیمارى با همین شدت 

باقى خواهد ماند و این ویروس جوالن خواهد داد.

زمان انتشار دفترچه آزمون 
استخدامى آموزش و پرورش

کرونا دیگر مهمان ما نیست 
صاحبخانه است!

آمار باالى 
ابتالى کادر درمان

  انتخاب | فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
کالنشهر تهران معدل میزان ابتالى کادر درمان 
در ایران به ویروس کرونا را نســبت به استاندارد 
جهانى باال دانســت و گفت: آمار تطبیقى نشان 
مى دهد ایران، آمریکا و روسیه سه کشورى هستند 
که از نظر قدر مطلق ابتال، میزان ابتالى کادر درمان 

در این کشورها باالتر است./2641

فعالً به 9 کشور
دبیــر انجمــن شــرکت هاى    انتخاب |
هواپیمایى درباره  آخرین وضعیت پروازهاى خارجى 
ایران گفت: پروازهاى خارجى ایران به مقاصدى 
مانند پاریس، لندن، منچســتر، آمستردام، وین، 
دبى، دوحه، بانکوك و کوآالالمپور انجام مى شود 
و مسافران مى توانند پروازهاى خود را در این مسیر 
و بر اساس شرایط و پروتکل هاى بهداشتى اعالم 
شده از سوى این کشورها برنامه ریزى کنند./2642

سفر نروید
  مهر | با توجه بــه تعطیــالت پیش رو 
تعطیالت ماه محرم و نیز احتمال سفر رفتن برخى 
از هموطنان، کمیته اطالع رسانى ستاد ملى مدیریت 
و مقابله با کرونا، با صــدور اطالعیه اى اعالم کرد: 
بررسى میدانى متخصصان اپیدمى وزارت بهداشت 
طى شش ماه گذشته مؤید این نکته مهم است که 
میزان ابتال و فوت ناشــى از کرونا، ارتباط مستقیم 
با رفتن به سفر در سطح کشور داشته و لذا رفتن به 
سفر به معنى قبول ریسک مبتال شدن و مبتال کردن 
سایر هموطنان به ویروس کووید- 19 است./2643

کلید امروز منتشر مى شود
  بهار | کلید ســئواالت کنکور سراسرى 
امروز دوشنبه 3 شــهریور ماه در سایت سنجش 
آموزش کشور منتشر مى  شــود.  براساس اعالم 
ســازمان ســنجش آموزش کشــور، کلید اولیه 
سئواالت آزمون سراسرى ســال 1399 (داخل 
کشور)، از ساعت 21 و کلید اولیه سئواالت (خارج 
از کشور)، روز چهارشنبه 5 شهریورماه در سایت این 

سازمان قابل مشاهده است.

دلیل واریز  ناقص حقوق ها
  باشگاه خبرنگاران جوان | وزیــر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى دربــاره واریز ناقص 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعــى در مرداد 
ماه اظهار کرد: به طور طبیعــى در صدور احکام 
برخى از افراد نقص هایى وجــود دارد که در طول 
زمان مرتفع مى شــوند و هیچکس نگران اجراى 
آنچه در مصوبات هیئت امناى تأمین اجتماعى و 
هیئت وزیران براى اجراى همسان سازى آمده، 
نباشد. محمد شریعتمدارى گفت: اگر هم مشکلى 
در پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، افراد 
مى توانند با سازمان تأمین اجتماعى در میان بگذارند 
تا اطالعات الزم در اختیارشــان قرار گیرد و هیچ 

حقى از هیچکس ضایع نمى شود.

معدوم کردن 15 میلیون 
تخم مرغ 

   جام جم  آنالین | دبیر انجمــن تولید 
کنندگان جوجه یک روزه در خصوص معدوم شدن 
15 میلیون قطعه جوجه در روزهاى گذشته گفت: 
جوجه اى معدوم نشده است. این تخم مرغى است 
که قبل از تبدیل شدن  به جوجه جمع آورى شده 
است. محمدرضا صدیق پور در رابطه با علت جمع 
آورى تخم مرغ ها اظهار کــرد: این جمع آورى 
به دلیل کمبود نهاده به دلیل شــرایط ویژه کشور 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و کم شدن مصرف 
مرغ در کشور و به منظور جلوگیرى از تبدیل شدن 
تخم مرغ ها به جوجه و ورود آنها به بازار صورت 
گرفته است. این تخم مرغ ها براى مصرف روانه 

بازار شده اند.

انتقاد شدید از
 آرایش هاى غلیظ

روزنامه «جمهورى اسالمى»    خبر فورى |
از وجود آرایش هاى غلیظ در دو سریال نمایش خانگى 
انتقاد کرد. این روزنامه نوشــت: طى مــاه هاى اخیر 
سریالى با عنوان «آقازاده» توسط (مؤسسه رسانه اى 
اوج) وابســته به یکى از نهادهاى نظامى و همچنین 
سریال «دل» در شبکه خانگى درحال پخش هستند 
که جداى از محتــوا و هزینه هنگفتى کــه براى آنها 
شده است، استفاده از آرایش هاى بسیار غلیظ و روابط 
چندضلعى نامشروع در آنها این نکته را مورد توجه قرار 
مى دهد که قوه قضاییه و وزارت ارشاد با توجه به وظیفه 
قانونى جلوگیرى از وقوع جرم که بر عهده دارند، چرا در 
این زمینه اقدامى نمى کنند؟ انحراف این مجموعه ها 
چنان شدید است که حتى یکى از شبکه هاى تلویزیونى 
رســانه ملى در گزارش خود، آنها را خطر بزرگى براى 

بنیان خانواده در جامعه ایرانى دانسته است.

مرگ 10 هزار تهرانى 
به علت کرونا 

  انتخاب | ناهید خداکرمى، عضو شوراى شهر 
تهران روز گذشته در تذکرى در این شورا درباره شیوع 
بیمارى کرونا اظهار کرد: براساس آمار ارائه شده تا روز 
شنبه و در شش ماه، در کل تهران ده هزار و 200 نفر از 
شهروندان تهرانى جان خود را به دلیل بیمارى کرونا از 

دست داده اند./2644

حمایت کارگزاران از الریجانى؟ 
روزنامه اصولگــراى «صبح نو»    برترین ها |
در گفتگو با عضو شــوراى مرکزى حزب کارگزاران 
ســازندگى از احتمال حمایت کارگزاران از الریجانى 
در انتخابات 1400 خبر داده است. على جمالى به این 
روزنامه گفته است: اگر در گفتگوهایى که قرار است با 
بقیه نیروهاى اصالح طلب انجام دهیم، به این نتیجه 
برسیم که باید روى یک گزینه غیراصالح طلب اجماع 
کنیم، در این صورت، ممکن است آقاى الریجانى هم 

در دسترس باشد./2645

سهم ایران از نفت دریاى خزر 
مدیر عامل شــرکت نفت خزر گفت:    تابناك |
از سال 1377 با انجام مطالعات وسیع ژئوفیزیکى، زمین 
شناسى و مهندسى نفت به نتایج بسیار خوبى به لحاظ 
وجود منابع غنى هیدروکربورى در بخش جنوبى آب هاى 
عمیق دریاى خزر دست یافته ایم به طورى که امروز بر 
اساس همین مطالعات 46 ساختار کوچک و بزرگ نفتى 
در اعماق بین 500 تا 800 متر با ذخایرى بالغ بر 48 میلیارد 

بشکه نفت وگاز شناسایى شده است./2646

تست مجدد پزشکیان منفى شد
  پانا | نماینده تبریز و نایب رئیس سابق مجلس 
شوراى اسالمى از منفى شدن تست کروناى خود خبر 
داد. مسعود پزشکیان حدود 20 روز پیش از مثبت شدن 
تست کروناى خود و ابتال به این ویروس خبر داده بود. 
آن زمان اعالم کرد که در منزل قرنطینه است و وضعیت 
جسمانى خوبى دارد. پزشکیان بعد از طى دوران قرنطینه 
با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که 

جواب تست کرونایش منفى شده است.

25 درصد ارزش بورس 
از دست رفت

عضو هیئت رئیسه    خبرگزارى دانشجو |
مجلس از بى توجهى دولت در بازگرداندن بازار سرمایه 
به ریل عادى انتقاد کرد. سید ناصر موسوى الرگانى، 
نماینده فالورجان دیروز در صفحه شــخصى خود در 
فضاى مجازى نوشت: «بورس امروز هم با افت تقریبًا 
قابل توجهى مواجه شد. تمام وعده ها و اقدامات دولت 
براى بازگرداندن بازار به ریل عادى ثمر نداده اســت، 
حدود یک و نیم تریلیون تومان (25 درصد کل ارزش 
بورس) پودر شده و از دست رفته است. واقعاً دولت مقابل 

آب شدن سرمایه مردم احساس مسئولیت دارد؟» 

خبرخوان

یک وقف نامه به ظاهر تاریخى باعث شــده تا مالکیت 
بخشــى از جنگل هاى هیرکانى به همراه کل روستاى 
آق مشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعاى متولى 
بودن این موقوفــه را دارد، داده شــود. اینکه او چطور 
توانسته متولى چنین موقوفه عظیمى شود، سئوال برانگیز 
است اما سئوال مهمتر آن است که آیا وقف نامه اى که 
او به آن استناد مى کند، وجاهت قانونى و شرعى دارد؟

سال 1218 قمرى فردى به نام میرعبدا... ساروى وقف 
بزرگى انجام مى دهد. او ششدانگ قریه آق مشهد را به 
همراه همه متعلقاتش وقف مى کند که یک ســوم این 
وقف، وقف اوالد یا به زبان شــرعى، وقف خاص است. 
اینکه چطور حاال جنگل هاى هیرکانى آق مشــهد هم 
جزئى از آن وقف شــده، به 600 ســال قبل یعنى سال 
860 قمرى بازمى گردد. زمانى که گفته مى شود امالك 
روســتا، وقف یکى از امامزاده هاى واقع در روســتاى 

آق مشهد شده است.
هیچکس تا به حال وقف نامــه 860 قمرى را ندیده بود 
و اهالى روســتا هم تصور مى کردند  آن وقف نامه از بین 
رفته است. متولى امروز آق مشهد با اینکه در گفته هایش 
پیشینه وقف ساروى (1218 ه.ق) را به سال 860 قمرى 
مرتبط دانســته اما تاکنون این وقف نامه را ارائه نداده و 
حتى درباره محتواى آن حرفى نزده است؛ با وجود این، 
تیم خبرى «عصر ایران» با کشــف وقف نامه اصلى یا 
همان وقف نامه 860 قمــرى، پرده از راز بزرگ موقوفه 

آق مشهد برداشت.
مطالعات سندشناسى روى متن موســوم به وقف نامه 
اصلى (860 قمرى) ثابت مى کند که موقوفه آق مشهد 
باطل اســت و وجاهت قانونى و شــرعى ندارد. حتى 
وقف نامه سال 1218 هجرى قمرى هم باطل است چون 
طبق قواعد شرعى یک مکان دو بار وقف نمى شود یعنى 
وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته 
ماجراى این پرونده خیلى پیچیده تر از اینهاست. اتفاقات 

عجیبى طى 240 ســال رخ داده که همچنان مى توان 
ردپاى تخلفاتى را در آن ردیابى کرد.

از ســوى دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آق مشهد، 
یک بار در ســال هاى 1381 تا 1383 با شکایت اداره 
اوقاف مازنــدران در محاکم قضایى رســیدگى و رأى 
بدوى، تجدید نظر و رأى دیــوان به نفع اداره کل منابع 
طبیعى مازندران صادر شده است  اما این پرونده به طرز 
مشکوکى در اداره منابع طبیعى ســارى مفقود شده و 

تا 17 سال بعد کسى از آن خبر نداشــت تا اینکه اخیراً 
این راز هم برمال شــد. این موضوع زمانى جالب توجه 
مى شد که بدانیم در سال 1392 کسى که ادعاى تولیت 
آق مشــهد را دارد، بدون توجه به رأى قاطع سال 83، 
مجدداً از منابع طبیعى براى به دســت آوردن مالکیت 
روستا و جنگل آق مشهد شکایت کرد. عجیب تر اینکه 
حتى منابع طبیعى مازندران هم در دادگاه ســال 92 به 
این موضوع اشــاره نکرد. اخیراً با پیگیرى هاى محمد 

داس مه، وکیل دادگســترى این پرونده پیدا و به مراجع 
قضایى تحویل داده شد که قطعاً در روند اعمال ماده 477 
و رسیدگى مجدد به پرونده آق مشهد تأثیر مثبتى خواهد

 داشت. با این همه هنوز هم متولى، ادعا دارد که روستا 
و جنگل آق مشهد، موقوفه است. این موضوع مشکالت 
و محدودیت هاى بســیارى براى اهالى روســتا ایجاد 
کرده است و نسبت به موقوفه بودن آق مشهد اعتراض

 دارند./2647

ماجراى عجیب وقف 
جنگل هاى چند میلیون ساله شمال 

  زینب رحیمى، حسن ظهورى/ عصر ایران|

غالمعلى رجایى، مشاور مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى با اشــاره به جنجال هاى پیش آمده بعد از اظهارات پرویز 
فتاح، نوشت: اولین نکته اى که در این ماجرا جلب توجه مى کند رویه اى نخ نما شده است که پیش از این از سوى محمود 

احمدى نژاد به نمایش گذاشــته شده بود. 
یعنى افراد براى معروف شدن وارد مقابله 
با افراد بزرگ تر مى شــوند. من به خاطر 
مى آورم زمانى که به احمدى نژاد گفتند تو 
چرا با دولتى که استاندارش بودى در افتادى 
گفت من بهتر از هاشمى رفسنجانى کسى 

را پیدا نکردم که با آن مقابله کنم.
وى تأکید کرده است: با اطالعات موثقى 
که وجــود دارد تیم آقاى فتــاح به دنبال 
کارهاى انتخاباتى براى 1400 است و در 
پى  آن است تا مقدماتى را براى آن فراهم 

کند اما باید این را مورد توجه قرار دهد که راه رئیس جمهور شدن چنگ انداختن به صورت دیگران نیست... البته ممکن 
است برخى که از واقعیات مطلع نیستند، ســاده انگارانه تصور کنند فتاح رابین هودى است که قرار است از ثروتمندان 

بگیرد و بین فقرا تقسیم کند.  

آیت ا... محســن حیدرى، نماینده خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبرى در آیین تقدیر از پزشــکان در دانشگاه 
علوم پزشکى اهواز گفته است: «برخى پزشکان مایه ننگ 
جهان بشریت و جامعه پزشکى هستند به طور مثال مسئله 
سقط جنین که توسط برخى پزشکان بداخالق، خشن و 
بى دین انجام مى شود و فاجعه هاى انسانى مى آفرینند؛ اگر 
چه معدود هستند. این پزشکان باید توسط پزشکان خوب 
ما طرد شــوند زیرا این افراد جنایت هایى بدتر از دوران 

جاهلیت انجام مى دهند. در دوران جاهلیت، انسان هاى 
جاهل دختران را زنده به گور مى کردند اما این پزشکان، 
دختران و پسران را زنده به گور مى کنند. همچنین این کار 
پزشکان، جنایتى در حق ایران اسالمى است؛ با توجه به 
روند کاهش جمعیت، اگر این مسئله تعدیل نشود، آینده 
ایران اسالمى بحرانى خواهد شد و بحران جمعیت، آینده 
کشور ما را مورد تعرض قرار مى دهد. همه باید در مقابل 

این روند فاسد و جنایتکارانه بایستیم.» /2638

رئیس ســازمان هواپیمایى کشــورى نتیجه بازخوانى 
اطالعات جعبه سیاه (FDR و CVR) هواپیماى شرکت 

هواپیمایى اوکراین اینترنشنال را اعالم کرد.
تورج دهقانى زنگنه اظهار کرد: جعبه سیاه ضبط کننده 
صداى درون کابین تا 19 ثانیه پس از انفجار موشــک 
مکالمات را ضبط کرده اســت. در کابین پرواز ســه نفر 
گروه پرواز حضور داشــتند که یکى از آنهــا معلم بوده 
که هر سه متوجه شــرایط غیر عادى بودند و متناسب با 
صداى غیر عادى کابین تا آخرین لحظه مشغول کنترل 
و هدایت هواپیما بودند. معلم خلبان درون کابین برخى 
راهنمایى هاى الزم را مى دهد. از این مکالمه مى توان 
نتیجه گرفت که هواپیما دچار مشکل الکتریکى شده که 
باعث مى شود گروه پروازى واحد برق کمکى را روشن 
بکند و معلم خلبان تشخیص خود مبنى بر فعال بودن هر 
دو موتور هواپیما را در ثانیه هاى پس از انفجار به خلبانان 

اعالم مى کند. هیچ صدا و یا نشانه اى از وضعیت کابین 
مسافران در صداها و اطالعات ضبط شده وجود ندارد و 
نحوه صحبت و واکنش گروه پروازى نشان از سالمت 
جسمانى آنها در این لحظات بوده است. با توجه به اینکه 
ضبط صداى کابین در 19 ثانیه بعد از انفجار متوقف شده 
است و حداقل 25 ثانیه بعد از انفجار اول، موشک دوم به 
مجاورت هواپیما رسیده است تحلیلى درباره عملکرد و 
آثار موشک شلیک شــده دوم از اطالعات جعبه سیاه به 

دست نیامد.
وى افزود: انفجار موشک اول باعث آسیب قابل توجهى 
به هواپیما شده و برخورد قطعاتى ناشى از آن به هواپیما 
باعث قطع FDR و CVR در مدت زمان 19 ثانیه بعد از 
آن شده است. اقدامات و مشارکت هاى صورت پذیرفته 
در فرا یند بازخوانى جعبه سیاه کامًال حرفه اى و بر اساس 

انطباق با استانداردهاى ایکائو بوده است./2639

مشاور هاشمى: فتاح دنبال کارهاى انتخابات است

عضو خبرگان: سقط جنین، جنایت در حق کشور است

سرنشینان هواپیماى اوکراینى 
هنگام انفجار موشک اول در سالمت بودند

مصوبه افزایش 200 هزار تومانى حق مسکن کارگران 
که در 29 مرداد در هیئت دولت تصویب شد با ابهاماتى 

همراه بود که زمان اجراى مصوبه چه زمانى است.
در حالى که نمایندگان کارگران از دولت خواستار اجراى 
مصوبه از ابتداى سال بودند، محمد شریعتمدارى، وزیر 
کار در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز 
نوآورى صبا در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنى بر اینکه 

چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال مى شود، 
گفت: براساس آنچه در شــوراى عالى کار به تصویب 
رسیده و هیئت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این 

افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال مى  شود.
 پیش از این هم وزیــر کار در نامه اى بــه جهانگیرى 
خواســت که این مصوبه از ابتداى تیرمــاه 99 قابلیت 

اجرایى پیدا کند.

زمان اجراى مصوبه حق مسکن مشخص شد

«نیکالس مادورو»، رئیــس جمهور ونزوئال بامداد یک 
شــنبه (به وقت تهران) در واکنش بــه ادعاى همتاى 
کلمبیایى خود مبنى بر تصمیــم کاراکاس براى خرید 
موشک از ایران، از این ایده استقبال کرد. مادورو در جلسه 
هیئت دولت که به صورت مستقیم از تلویزیون ونزوئال 
نیز پخش شد، خطاب به «والدیمیر پادرینو»، وزیر دفاع 

این کشور تلویحاً گفت که چرا ایده خرید موشک از ایران 
به ذهن خودشان نرسیده بود.

وى در ادامه افزود: «پادرینو! چه ایده خوبى که با ایران 
صحبت کنیم و ببینیم چه موشــک هاى کوتاه، میان و 
دور بردى دارند و با توجه به روابط عالى ما با ایران، امکان 

[خرید] آن را بررسى کنیم.»

رئیس جمهــور ونزوئال ســپس براى تحقیــر همتاى 
کلمبیایى خود با لحنى طنزآمیز به وزیر دفاع خود گفت 

که سعى کند این نقشه را مخفى نگه دارد.
مسئوالن جمهورى اســالمى ایران هنوز به این خبر و 

اظهارات مادورو واکنشى نشان نداده اند.

خرید موشک
 از ایران
 ایده خوبى است
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افتتاح 180 پروژه در اصفهان
فرمانـدار اصفهـان اعالم کـرد: در هفته دولت امسـال 
180 پروژه بـا 1200 میلیارد تومـان از اعتبارات متعلق 
بـه دولـت در شهرسـتان اصفهـان بـه بهـره بـردارى 
مى رسد. حسین سیسـتانى اظهار کرد: هرچند در طول 
سـال فعالیت هـاى دولت در قالـب افتتاح پـروژه هاى 
مختلف و فعالیت هاى دیگر به شکل هاى مختلف خود 
را نشان مى دهد اما هفته دولت، هفته ویژه اى است که 
باید بیشترین و شاخص ترین پروژه ها را در این فرصت 

به بهره بردارى رساند.

تعطیلى 10 درصد
 جایگاه هاى گاز 

 (cng) حدود 10 درصد از جایگاه هاى گاز طبیعى فشرده
اسـتان اصفهان به علـت رعایت نکردن نـکات ایمنى 
تعطیل شـدند. مدیر شـرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: ناامنى این تعداد جایگاه ها از 
حدود دو هفته پیش تاکنون در بازدید دوره ایى بازرسان 
استاندارد مشخص شده است. حسین صادقیان با اشاره 
به فعالیت 162 جایـگاه گاز طبیعى فشـرده (cng) در 
استان اصفهان و رتبه دومى کشور از این نظر افزود: همه 
جایگاه هاى سـوخت ناایمن تعطیل شـده در کالنشهر 

اصفهان فعالیت داشتند.

آمار کرونایى هاى شهردارى 
معاون برنامه ریزى و توسـعه سـرمایه انسـانى شهردار 
اصفهان گفت: 114 نفر از مبتالیان کرونا در شهردارى 
اصفهان بهبود یافته اند. علیرضا صادقیان اظهار کرد: در 
مرحله نخست شیوع ویروس کرونا 700 نفر از کارکنان 
شهردارى دور کار شدند که با کاهش شیوع بیمارى این 

تعداد به 300 نفر کاهش یافته است.

برگزارى دوره
 پایه حمایت روانى 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان اصفهان گفت: 
دوره آموزشـی تخصصی پایـه حمایت هـاي روانی در 
رویارویی با حوادث و بالیـا براي امدادگـران برادر این 
جمعیـت برگزار شـد. شـهریار انصـارى افـزود : هدف 
از برگـزارى ایـن دوره تخصصـى، تربیـت امدادگران 
متخصص سـازماندهى شـده تیم هاى عملیاتى براى 
ارائه خدمات در حـوزه حمایت هاى روانـى و اجتماعى 
در حوادث و سوانح اسـت تا بتوانند پس از بروزحوادث و 
بحرانها در ایجاد آرامش، حفظ سالمت روانى و کاهش 

استرس در آسیب دیگان کمک کننده باشند.

افتتاح 6 طرح گازرسانى 
مدیرعامـل شـرکت گاز اصفهـان گفـت: شـش طرح 
گازرسانى در هفته دولت امسـال با هزینه بیش از 435 
میلیارد و 900 میلیون ریال در اسـتان بـه بهره بردارى 
مى رسد. سید مصطفى علوى بیان داشت: بهره بردارى از 
طرح هاى گازرسانى به شهر انارك، روستاهاى چوپانان 
و چاه ملک از توابع شهرسـتان خـور و بیابانک و نایین، 
روستاهاى سهیل، سپرو، فرح آباد و 50 واحد مرغدارى 
از توابع شهرستان نایین، گازرسانى به روستاى قادر آباد 
از توابع شهرستان خور و بیابانک و گازرسانى به روستاى 

زایین اردستان انجام خواهد شد.

تجلیل از سرپرست مخابرات 
فرماندار شهرضا و دهاقان طى مراسمى که در فرماندارى 
شـهرضا برگزار شـد، با اهداى لوح تقدیرى از اقدامات 
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان و رئیس مخابرات 
این شهرسـتان تجلیل کرد. ناصر مشایخى سرپرست 
مخابرات منطقه اصفهان در این مراسم با تشریح آخرین 
وضعیت مخابراتى شـهرضا گفت: با تـالش مدیران و 
کارشناسـان شـرکت و با هدف افزایـش رضایتمندى 
عمومى در سه ماهه اول سال 99 اقدامات بسیار خوبى 
در زمینه توسعه ثابت و سیار در سطح شهرستان شهرضا 
صورت گرفته است. وى افزود : اجراى این طرح ها نقش 
بسزایى در توسعه زیرسـاخت هاى مخابراتى در شبکه 
ثابت و سیار خواهد داشت که در حال حاضر شاهد آثار آن 

در شهرستان هستیم.

خبر

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مراســم 
تجلیل از پزشکان بهدارى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و شهرك شــهید محمد منتظرى گفت: یکم شهریور، 
زاد روز دانشمند بزرگ و طبیب برجسته  و نامدار ایرانى، 
شیخ الرئیس ابوعلى سینا فرصتى مغتنم و مناسب براى 
یــادآورى و درك اهمیت و جایــگاه جامعه پرتالش و 
توانمند پزشکان کشور اســت تا تالش هاى ارزنده آنها 
که به واســطه مهارت، دانش، ایثــار و اخالص همواره 
نویدبخش حیات و سالمت مردم اســت، مورد تقدیر و 

تکریم قرار گیرد.
مرتضى ابراهیمى افزود:  روز پزشک امسال یادآورکننده 

مجاهدت هاى جمع زیادى از مدافعان سالمت در سراسر 
کشور است که مخلصانه سالمتى خویش را در راه خدمت 
به مردم نثار کردند. سپید جامگانى که این روزها در صف 
مقدم مبارزه با کرونا با تکیه بر خــداى قادر و متعال، بر 
اساس وظیفه انسانى خود تنها به نجات جان مردم فکر 
مى کنند و با وجود مواجه  شــدن بــا نامالیمات، در اوج 
فروتنى مى کوشند تا درد و رنجى از تن رنجور بیماران کم 

کنند و نعمت سالمتى را به آنان بازگردانند.
 وى ادامه داد: بى شــک این جهاد و از خودگذشــتگى 
مدافعان ســالمت همچون مدال زرینى بر سینه جامعه 

پزشکى در تاریخ این مرز و بوم خواهد ماند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان از همکارى و 
مشارکت این مجموعه با سازمان بسیج سازندگى و قرارگاه 
محرومیت زدایى سپاه در موضوع امور آب روستاهاى این 

استان خبر داد. 
هاشم امینى در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضالب شهر 
سمیرم و ناحیه صنعتى جنوب این شهر، اظهارداشت: این 
همکارى در قالب یک تفاهم نامه با بسیج سازندگى براى کار 

جهادى و عام المنفعه در روستاها تنظیم و منعقد شده است.
وى با بیان اینکــه در مرحله اول این طرح 20 روســتاى 
غیر زیرپوشش و 20 روســتاى زیر پوشش آبفا براى انجام 
کار انتخاب مى شــوند، تصریح کرد: در یک اقدام جهادى 

بهســازى، اصالح شبکه یا شــبکه گذارى را در تعدادى از 
روستاهاى محروم سمیرم انجام مى دهیم.

امینى گفت: دهیار هر روستا یا بخشدار هر بخش در استان که 
بیشترین همراهى و همکارى را با آبفا داشته باشد، امکانات 

و خدمات بیشترى از امور آب و فاضالب دریافت مى کند.
وى به اجرا و حفارى 72 کیلومتر لوله گذارى و اصالح شبکه 
در سمیرم اشاره کرد افزود: هر چند به دلیل شرایط سخت 
اقتصادى و هزینه هاى ســنگین حفارى شبکه فاضالب 
اعتبارى براى این موضوع تخصیص نمى دهند اما در سال 
گذشته 500 میلیون تومان به منظور انجام کار در محله هایى 

از شهر سمیرم اختصاص دادیم.

مشارکت براى اصالح شبکه 
آب روستاهاى اصفهان 

تجلیل از پزشکان شرکت 
پاالیش نفت و شهرك منتظرى

با بررســى تجربه بین المللى نظام هــاى مالیاتى، 
نمایانگر این واقعیت است که عموماً نظام هاى مالیاتى 
کشورهایى موفق توانسته اند سیستم پرداخت مالیات را 
به سمت پرداخت داوطلبانه و خود اظهارى سوق دهند. 
چراکه پرداخت داوطلبانــه مالیات، رضایت عمومى 
و مشــارکت در امر پرداخت مالیات را گسترش داده 
باعث کاهش چشمگیر هزینه هاى وصول مى گردد.

این تفکر و تجربه موفق که مورد قبول کارشناســان 
اقتصادى و اقتصاددانان متخصص سازمان امورمالیاتى 
نیز بوده اســت به وضع ماده 97 در اصالحیه قانون 
مالیاتهاى مستقیم(مصوب تیر1394) توسط قانونگذار 

منجر گردید. 
بر اساس این ماده قانونى، مبناى تشخیص مالیات، 
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقى موضوع این 
قانون که مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتى مى باشند به 
استناد اظهارنامه مالیاتى مودى که با رعایت مقررات 
مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته 

باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتى کشور میتواند 
اظهارنامه مالیاتى دریافتى را بدون رســیدگى قبول 
و تعدادى از آنها را براســاس معیارها و شاخصهاى 
تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات 
مورد رسیدگى قرار دهد. شایان ذکر است درصورتى 
که مودى از ارائــه اظهار نامه مالیاتــى امتناع نماید 
ســازمان امورمالیاتى براســاس فعالیت و اطالعات 
اقتصادى کسب شده مودیان از بانکهاى اطالعاتى 
موجود نســبت به تنظیم و ابالغ اظهارنامه برآوردى 
و برگ تشــخیص مالیات اقدام مى نماید. درصورت 
اعتراض مودى چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه 
مالیاتى مطابق مقررات مربــوط اقدام کند، اعتراض 
مودى طبق مقررات این قانون مورد رســیدگى قرار 
مى گیرد، این حکم مانــع از تعلق جریمه ها و اعمال 
مجازات هاى عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتى در موعد 

مقرر قانونى نیست.

ماده97 قانون مالیات هاى مستقیم 
و اهمیت اجراى آن

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
چادگان در گشــت وکنترل بیش از دو هزار متر دام از 
قســمت هاى مختلف دریاچه جمع آورى و به پاسگاه 

محیط زیست چادگان منتقل کردند.  
مجتبى حاجتى گفت: محیط بانان اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان چادگان در گشت وکنترل ، نور کشى 
و قالب کشى از تمام قســمت هاى دریاچه سد زاینده 
رود منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود شب 
هنگام با قایق موتورى سازمانى بیش از دو هزار متر دام 
از قسمت هاى مختلف دریاچه جمع آورى و به پاسگاه 

محیط زیست چادگان منتقل کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان  
اظهار کرد: گشــت و کنتــرل و قالب کشــى از تمام 
قسمت هاى دریاچه به عمل آمد و با توجه به اینکه گشت 
بصورت شبانه و به وسیله قایق موتورى انجام مى شود 
متخلفان در محل حضور ندارند و در صورت حضور به 

محض شنیدن صداى قایق موتورى اقدام به فرار کرده 
و متوارى مى شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان 
افزود: همچنین تعدادى از ادوات صید که از متخلفان در 
سواحل دریاچه سد زاینده رود به جا مانده بود پس از جمع 

آورى به پاسگاه محیط بانى چادگان منتقل شد.
وى گفت: دریاچه سد زاینده  رود زیستگاه آبزیان مختلف 
از جمله ماهى  هاى کپور، دندان  دار، قزل  آالى رنگین  
کمان و آمور است که صید غیرقانونى سبب کاهش این 

نوع ماهیان مى شود.
وى تصریح کرد: با توجه بــه ثابت نبودن و پایین رفتن 
سطح آب دریاچه ، گاهى جزایر به طور کامل از آب خارج 
نشده و در تاریکى شب حتى با وجود نور پرژکتور هم قابل 
مشاهده و تشخیص نیستند ، امکان برخورد قایق با این 
جزیره ها وجود دارد که این موضوع گشت هاى شبانه را 

با خطرات بسیارى همراه مى کند.

جمع آورى 2 هزار متر دام از دریاچه سد زاینده رود

کمتر از دو هفته به بازگشایى مدارس و آغاز سال تحصیلى 
جدید باقى مانده و تاکنون فقط 24 درصد کودکان در سن 
پیش دبستانى استان اصفهان براى آموزش در این مقطع 
ثبت نام کرده اند. این یکى از کم طرفدارترین دوره هاى 

آموزشى در سال تحصیلى 99 - 1400 بوده است.
اگرچه مسئوالن آموزش و پرورش استان اصفهان گذراندن 
این دوره را براى ورود به دبســتان اجبارى مى دانند، اما 
گفتگو با والدینى که کودکشــان در سن 4 تا 5 سال است 
حکایــت از آن دارد که تجربه ســال تحصیلى نیمه کاره 
گذشته، شــهریه هاى ســه چهار میلیونى که والدین به 
امید آموزش کــودکان پرداخت کردند و بالتکلیف ماندن 
و دردسرهاى آموزش آنالین، محدودیت هاى جابجایى 
و هزینه باالى سرویس مدرســه و دالیلى از این دست، 
بســیارى از پدر و مادرهاى اصفهانى را تشویق مى کند تا 
از مزایاى نام نویســى کودك خود در دوره پیش دبستانى 

بگذرند.
این دوره به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش جزو 
آموزش رســمى به شــمار مى آید و براى رشد تحصیلى 

دانش آموزان ضرورى اســت، اما محمد اعتدادى، مدیر 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان به «ایسنا» مى گوید: 
نگرانى برخى والدین از ادامه شیوع ویروس کرونا که باعث 
شده نسبت به ثبت نام فرزندان خود در مدارس تردید کنند.

وى با اشاره به آموزش بیش از 53 هزار نوآموز پیش دبستانى 
در سال گذشــته، افزود: این کودکان در مراکز غیردولتى 
تحصیل کردند اما تا نیمه مردادماه امسال، تنها 3700 نوآموز 

پیش دبستانى ثبت نام کرده اند و نام آنها در سامانه سناد به 
ثبت رسیده است، در حالى که پیش بینى ما 54 هزار نوآموز 

پیش دبستانى بوده و این به اندازه 7 درصد نوآموزان است.
اعتدادى از افزایش این آمار به 24 درصد تا آخرین روزهاى 
مردادماه خبر داد و گفــت: تاکنون باالى 93 درصد دانش 
آموزان مقطع دبستان و دبیرســتان براى سال تحصیلى 
جدید نام نویســى کرده اند و امیدواریم کار ثبت نام دانش 
آموزان باقى مانده نیز ظرف چند روز آینده تمام شود، در این 
صورت مشکل ما در دوره پیش دبستانى است که در کل 
استان شاید 24 درصد کودکان این مقطع، ثبت نام کرده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در پاسخ به 
خانواده هایى که شــهریه میلیونى دوره پیش دبستانى و 
برگزار نشــدن کالس ها در دوره کرونا را دلیل بى میلى 
در ثبت نام دانش آموزان پیش دبســتانى اعالم کرده اند 
نیز گفت: درست است که گذراندن این دوره هزینه دارد اما 
یک دوره رسمى و اختیارى در همه کشور است و امسال 
درصد ثبت نام استان اصفهان در این مقطع چندان قابل 

قبول نبوده است.

ثبت نام 24 درصد کودکان اصفهانى در دوره پیش دبستانى جامعه پزشکى اصفهان در آستانه روز پزشک با مرگ 
کودك 8 ساله یکى از پزشکان مدافع سالمت داغدار 
شد. ویانا دختر 8 ساله کیوان محمدى، پزشک مدافع 
سالمت، بامداد پنجشنبه (30 مردادماه) بر اثر ابتال به 

کرونا جان خود را از دست داد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفت 
و گو با «ایســنا اظهار کرد: دکتر کیوان محمدى از 
پزشکان متخصص بیمارستان چمران و دکتر فهیمه 
ثابت از پزشکان بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان 
هستند که درگیر کرونا شــده و در قرنطینه خانگى 

بودند.
آرش نجیمى با اشــاره به اینکه این کودك 8 ساله 
چند روزى عالئم خفیف ابتال به بیمارى کووید19 
را داشته، افزود: متاسفانه کودك به شوك رفت و به 
طور ناگهانى فوت کرد. وى با بیان اینکه این کودك 
ابتدا عالئم خفیف بیمارى کووید19 را داشت و حتى 
عالئم شدید نبود که نیازى به بسترى داشته باشد، 
گفت: مــرگ ناگهانى این کودك جامعه پزشــکى 

اصفهان را به شدت متأثر کرد.

کرونا جان فرزند 8 ساله پزشکان مدافع سالمت
 را گرفت

رییس هیات اندیشه ورز تعالى علوم انسانى و هنر دانشگاه 
آزاد اســالمى اصفهان از راه اندازى دانشکده حکمرانى 
اســالمى با رویکرد اقتصاد بُنگاهى در این واحد آموزش 

عالى خبر داد.
محمدعلى نادى افزود: این دانشکده براى نخستین بار 
در کشــور و با هدف تربیت نیروى انســانى تاثیرگذار بر 
فرایندهاى تصمیم سازى، تصمیم گیرى، سیاستگذارى 

و قانونگذارى راه اندازى مى شود.
وى با اشاره به رویکرد نیاز محور بودن آموزش متناسب 
با نیازهاى اجتماعى در دانشــگاه آزاد اســالمى و تاکید 
معاونت علوم انســانى و هنر این دانشــگاه بر راه اندازى 
دانشکده هاى موضوعى، گفت: این موضوع در هیات هاى 
اندیشه ورز دانشگاه هاى آزاد هر اســتان که متشکل از 

استادان گروه هاى علوم انسانى و هنر است، بررسى شد.
نادى با بیان اینکه در هیات اندیشــه ورز دانشــگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان نیز بر روى دانشکده موضوعى 
کار مطالعاتى بسیارى انجام شد، افزود: پس از جمع بندى، 
راه اندازى پنج دانشــکده حکمرانى اســالمى، فضاى 

مجازى، کارآفرینى، فرهنــگ و تمدن و معمارى ایرانى 
اسالمى و خانواده ایرانى اســالمى پیشنهاد و اعالم شد 

که استان اصفهان ظرفیت ایجاد این دانشکده ها را دارد.
وى ادامه داد: تاســیس دانشــکده حکمرانى اسالمى با 
حمایت معاونت علوم انسانى و هنر دانشگاه آزاد اسالمى 
در مرداد امسال در شوراى گسترش دانشگاه آزاد اسالمى 
کشــور و همچنین هیات امناى دانشــگاه آزاد اصفهان 
تصویب شــد و در گام بعدى در حال برنامه ریزى براى 

راه اندازى آن هستیم.
این عضو هیات علمى دانشــگاه آزاد اسالمى اصفهان با 
بیان اینکه در دو سال گذشته دانشکده حکمرانى اسالمى 
با رویکرد دفاعى در یکى از مراکز آموزش عالى کشــور 
راه اندازى شد، تصریح کرد: در بخش حکمرانى اسالمى 
با رویکرد اقتصادى، کار خاصى صــورت نگرفته بود و 
خالءهاى بســیارى در این زمینه وجود داشت به همین 
دلیل راه اندازى دانشــکده حکمرانى اسالمى با رویکرد 
اقتصادى در دستور کار دانشگاه آزاد اصفهان قرار گرفت.

نادى با بیان اینکه راه اندازى دانشکده حکمرانى در دنیا 

ســابقه 70 ســاله دارد و به پس از جنگ جهانى دوم باز 
مى گردد، افزود: در آن سال ها الگوى " حکمرانى خوب " 
مطرح شد که مبتنى بر رویکرد مادى گرایى و اومانیستى 
بود و آسیب هایى را بهمراه داشت از جمله اینکه فاقد توجه 
به پیامدهاى فرهنگى و اجتماعى در کشورهاى در حال 

توسعه بود و پویایى نداشت.
نادى با اشاره به اینکه در این دانشکده برگزارى دوره هاى 
کوتاه مدت براى مدیران ارشد نیز پیش بینى شده است، 
اظهار امیدوارى کرد که دانشــکده حکمرانى اسالمى از 
مهر امســال براى پذیرش دانشجو در یکى از گروه هاى 

این دانشکده اقدام کند.
شاهین نجفى رییس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
نیز در این باره گفت: دانشــکده حکمرانى دانشکده اى 
اســت که به موضوع هاى مرتبط با حکومت اسالمى و 
حکمرانى اسالمى مى پردازد و رویکرد آن به طور عمده در 
حوزه تخصصى اقتصاد، مدیریت و حقوق خواهد بود و در 
این زمینه چهار گروه آموزشى زیر نظر این دانشکده مورد 

توجه قرار خواهند گرفت.

با رویکرد اقتصاد بُنگاهى؛

دانشکده حکمرانى اسالمى در 
اصفهان راه اندازى مى شود

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى سیما 
و منظر شهرى و بازآفرینى و باز زنده سازى محیط شهرى 
در اولویت فعالیت هاى مدیریت شــهرى اصفهان قرار 
گرفته و شهردارى منطقه 4 نیز نجات بخشى و احیاى 

تپه اشرف را در دستور کار خود قرار داده است.
رضا اخوان با بیان اینکه با همکارى علیرضا جعفرى زند، 
سرپرست تیم باستان شناسى و کاووش تپه اشرف، سال 
97 یک مرحله کاووش در این تپه تاریخى انجام شــد، 
ادامه داد: امسال با توجه به عبور کانال لوله آب از جوار تپه 
اشرف و براى تایید امکان آن، با دریافت مجوز از سازمان 

میراث فرهنگى، کاووش ها ادامه پیدا کرد و در مراحل 
انجام شــده به بقایاى آثار تاریخى رسیدند که احداث 

کانال از این مسیر منتفى شد.
وى افزود: مقرر شده گزارش کامل و مستند از وضعیت 
گذشته، تاریخچه و برنامه و پروپوزال پیش بینى شده 
قابل اجرا براى احیا و نجات بخشى تپه اشرف و خروج از 
شرایط نامطلوب آن توسط سرپرست تیم باستان شناسى 
ارائه شود و براى ســاماندهى آن یک تفاهم نامه بین 
شهردارى و سازمان میراث فرهنگى تهیه و این موضوع 

فاز بندى شود.

تپه اشرف تعیین تکلیف مى شود

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته (متالکس 
2020 ) با همراهى 120 شرکت داخلى با حضور عباس 
مقتدایى نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى و نائب رییس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 

خارجى مجلس،شنبه یکم شهریورماه افتتاح شد.
عباس مقتدایى با حضور در غرفه ذوب آهن و اطالع 
از دستاوردهاى این شرکت گفت: ذوب آهن اصفهان 

مادر صنعت فوالد کشور اســت و خدمات بسیارى به 
صنایع مختلف ارایه نموده است و نقش سازنده آن در 

این خصوص زبانزد مى باشد.
وى افزود : دولت و مجلــس آماده همکارى با صنعت 
استراتژیک فوالد هستند زیرا این صنعت نقش بسیار 

شاخصى در اقتصاد کشور دارد.
شایان ذکر اســت این رویداد تخصصى که با رعایت 
همه پروتــکل هاى بهداشــتى امروز افتتاح شــد از 

تاریــخ یکم تا چهــارم شــهریورماه در محل دائمى 
نمایشــگاه هاى بیــن المللــى اصفهان،واقع در پل 

شهرستان پذیراى عالقمندان خواهد بود.
گفتنى است ذوب آهن اصفهان بخشى از محصوالت 
تولید خود شــامل انواع ریل،تیرآهن و ... را  در غرفه 
خود به نمایش گذاشــت و کارشناسان این شرکت از 
بخــش هــاى مختلــف پاســخگوى ســواالت 

بازدیدکنندگان بودند.

دولت و مجلس آماده همکارى با صنعت فوالد هستند
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تهیه کننده فیلم «بدون همه چیز» در گفتگو با «صبح سینما» 
مطلب منتشر شده در خبرگزارى «مهر» را اصالح کرد و گفت: 
شهاب حســینى یکطرفه و بدون دلیل تصمیم به ترك پروژه 
گرفته و ما تا به امروز بهانه هاى جدا شدن ایشان را فهمیدیم 

ولى دلیل منطقى و هنرى جدا شدن ایشان را نفهمیدیم.
اوایل مرداد ماه بود که خبر جدایى شهاب حسینى 
از این فیلــم ســینمایى آن هــم در حالى که 
فیلمبردارى آن در حال انجام بود در رسانه ها

 بازتاب یافت و این بازیگر مطرح کشورمان 
نیز با انتشار ویدیویى که نشان از برهم زدن 
گریم خود داشت به نوعى این موضوع را به 
صورت غیرمستقیم تأیید کرد. شنیده ها
 حاکــى از آن بود که علــت این جدایى 
عجیب و ناگهانى شهاب حسینى از «بدون 
همه چیز» نارضایتــى وى از روند تولید 
این پروژه و برخى اختالفات این بازیگر با 
عوامل تولید بوده است. پس از گذشت دو 
سه هفته از این ماجرا خبرگزارى «مهر» 
در مصاحبه اى که با جواد نوروزبیگى، تهیه 
کننده «بدون همه چیز» درباره خبرهاى 
منتشر شده مبنى بر جدایى چند بازیگر از 
این فیلم انجــام داده در مورد علت جدایى 
شهاب حسینى با اشــاره به اینکه این بازیگر 
در شروع کار حضور داشــته و در چند سکانس 
بازى هم کرده اما در ادامه از پروژه انصراف داده به 
نقل از این تهیه کننده خاطر نشان کرده که جدایى 
شهاب حسینى از این پروژه با توافق کامل و دوطرفه 

بوده است.

نوروزبیگى اما پس از انتشــار این خبــر در گفتگویى دیگر با 
تکذیب این مطلب گفت: آقاى حســینى قبل از عید فیلمنامه 
را خوانده بودند و بســیار از نقش و فیلمنامه راضى بودند و به 
نظرشان یکی از بهترین فیلمنامه هایی بود که در این سالیان 
اخیر خوانده اند. اما ایشان یک روز بى دلیل موهاى سرشان را 
کوتاه کردند و سبیل شان را که در واقع گریم فیلم بود تراشیدند 
و گفتند که حاضر به ادامه همکارى نیستند و مدتى است آقاى 
هادى حجازى فر پس از مذاکره لطف کردند تشــریف آوردند 
و جایگزین نقش آقاى حسینى شــدند و ما در خدمت ایشان 

هستیم.
تهیه کننده فیلم سینمایى «بدون همه چیز» همچنین در گفتگو 
با «مهر» با اشاره به جدایى على مصفا از این فیلم سینمایى که 
این روزها به کارگردانى محسن قرایى در حال فیلمبردارى است 
افزود: على مصفا پیش از سال جدید از این پروژه جدا شده بود و 
این جدایى مربوط به حاال نیست، یعنى درست تر این است که 
او اصًال در پروژه حضور نداشــت. جواد نوروزبیگى در این باره 
توضیح داد: وقتى پیش از اتمام ســال 98 ماجراى کرونا پیش 
آمد، على مصفا در همان مرحله مذاکــرات اولیه از پروژه جدا 
شد. ضمن اینکه با تغییر برنامه تولید ما، برنامه ریزى على مصفا 
هم به هم مى ریخت. ما برنامه ریزى  داشتیم که مى خواستیم 
طبق آن عمل کنیم اما با آغاز همه گیرى کرونا برنامه ما دچار 
تغییر شد و فیلمبردارى عقب افتاد، به همین دالیل و براى لزوم 
رعایت قرنطینه توسط ایشان، پیش از سال از گروه ما جدا شدند. 
ما تا آن زمان با دو بازیگر قرارداد بســته بودیم که یکى از آنها 

آقاى مصفا بود.
نوروزبیگى در پایــان اظهار کــرد: ما این روزهــا با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و گرفتن تست هاى مختلف از بازیگران 
در حال کار هستیم و فیلمبردارى «بدون همه چیز» همچنان 

ادامه دارد.

تهیه کننده فیلم «بدون
مطلب منتشر شده در خ
شهاب حســینى یکطر
گرفته و ما تا به امروز ب
ولى دلیل منطقى و
اوایل مردا
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است. بوده

شهاب حسینى سبیلش را تراشید 
و دیگر نیامد!

تهیه کننده «بدون همه چیز» خبر جدایى توافقى سوپراستار معروف از این فیلم را تکذیب کرد

شکوه شاکرى

داریوش فرضیایى، مجرى تلویزیون و «عمو پورنگ» بچه هاى نسل جدید و قدیم تلویزیون ایران با اشاره به شایعاتى که درباره نیت 
او براى ترك وطن و مهاجرت به خارج از کشور پخش شــده بود،  گفت: من هم این شایعات را شنیده بودم اما همه را تکذیب مى کنم، 
اینجا خانه من است، در خانه من خانواده و تمام دوستانم 
زندگى مى کنند پس چرا عزیزانم را ترك کنم. ســال ها 
براى کودکان این سرزمین زحمت کشیدم و تولید محتواى 

مناسب کردم و آنها را دوست دارم.
وى ادامه داد: کار کودك باید در کشــورمان جدى گرفته 
شود. امثال ما باید با انگیزه بیشــترى کار کنند، من کجا 

مى خواهم بروم زمانى که اینجا دارم زندگى مى کنم.
فرضیایى با اشاره به سختى هاى برنامه سازى در ایام کرونا 
تصریح کرد: واقعًا تمام کسانى که در این روزها به سرکار 
مى روند مجبورند، براى ضبط برنامه «بچه محل» با ترس 
و لرز فیلمبردارى کردیم و تنها دلیل حضورمان عشقى بود 
که به کودکان این سرزمین داریم. در کرونا برنامه سازى و 
سریال سازى کار سختى است، ما هم پدر و مادر و خانواده داریم، واقعاً روزهایى که سر صحنه مى رفتم تن مادرم مى لرزید اما مثل اینکه 

این مسائل اصًال به چشم کسى نمى آید./2633

پاسخ «عمو پورنگ» به شایعه مهاجرتش از ایران

فرهاد آئیش در برنامه رادیویى منصور ضابطیان در پاسخ به این پرسش که تا به حال شده است در شرایطى گیر کنید که هیچ پولى براى 
فردایتان نداشته باشید، اظهار کرد: بله. موقعى که جوان و 
در آمریکا دانشجو بودم گرســنه بودم و دفعه چندمى بود 
که از دوســتم پول قرض مى کردم و دیگر رویم نشد، روز 
بعدش قرار بود از دانشگاه حقوق بگیرم چون مدیر البراتوار 
عکاسى بودم. دو بار به یک ســوپرمارکت رفتم و وانمود 
کردم دارم خرید مى کنم. کلى خرید در ســبد چیدم و در 
همان حین بسته بادامى برداشتم و خوردم و بعد یک شیشه 
شیر کوچک باز کردم و خوردم. بعد همه خریدها را ول کردم 

و رفتم. گرسنه بودم و مجبور شدم دست به دزدى بزنم!
آئیش در ادامه درباره اینکه تا به حال با فرد دیگرى اشتباه 
گرفته شده است یا خیر، تصریح کرد: چند وقت پیش یک 
آقایى من را ســوار کرد و گفت خیلى شبیه این هنرپیشه 
فرهاد آئیش هستى. رویم نشد بگویم خودش هســتم. گفت خیلى هم آدم اهل حالى است ما گاهى جمعه ها با هم مى رویم کله پاچه

 مى  خوریم. بعد گفت شما خودش هستى من شما را با آتیال پسیانى اشتباه گرفتم!/2634

روایت فرهاد آئیش از دزدى در آمریکا!
  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

با پریــدن از روى موتورســیکلتى روى یک رمــپ در ارتفاع 
500 فوتى، «تام کروز» بــار دیگر ثابت کرد کــه هیچ چیزى 
مأموریت غیرممکن نیســت، حتى در ســن 58 ســالگى. این 
صحنه هاى دراماتیک از هفتمین قسمت از مجموعه فیلم هاى 
«مأموریت غیرممکن» هفته گذشته در یک پایگاه هوایى سابق 
در آکسفوردشایر فیلمبردارى شده است؛ جایى که ساکنان محلى 

به بدلکارى هاى متهورانه تام کروز عادت کرده اند.
تام کروز با یک ماســک صورت سیاه رنگ ســر صحنه حاضر 
شــده اما مدت زیادى طول نکشــید که براى یک بدلکارى با 
موتورسیکلت روى رمپى به طول 650 فوت آماده شد. او در ادامه 
خود را از روى موتورسیکلت رها و به پایین پرت کرد اما کابل هاى 
ایمنى که به پشتش متصل شده بودند از نزدیک شدن او به زمین 
جلوگیرى کردند و بازیگر سرشناس هالیوود در هوا معلق ماند. 
این سکانس در واقع بخشى از یک ســکانس بلند بدلکارى بود 
که بیش از دو میلیون پوند هزینه داشته است و یکى از پرهزینه 
ترین سکانس هاى تاریخ سینماست که در بریتانیا فیلمبردارى

 مى شود. براى مشخص شــدن خطرات این بدلکارى ها باید 

بدانید که اوایــل ماه جارى صحنه یکى از ایــن بدلکارى ها در 
هنگام آزمایش دچار آتش سوزى شد اما خوشبختانه اتفاقى براى 

بدلکاران و بازیگران رخ نداد.
در هفته هاى اخیر روستاییان منطقه آکسفوردشایر شاهد تبدیل 
شدن آرامششــان به یک فضاى پر از ســروصداى خودروهاى 
قدرتمند، موتورسیکلت و هلى کوپتر شده اند که دستکم در یک 
مورد تام کروز از هلى کوپتر و در ارتفــاع 10 هزار پایى به پایین 
مى پرد؛ با وجود این، تام کروزه اعالم کرده که بعد از رســیدن 
به سن 60 سالگى از انجام بدلکارى هاى خطرناك و متهورانه 
دست خواهد کشید، یعنى تا دو سال دیگر. منابع نزدیک به کروز 
گفته اند که وى مى خواهد تا پیش از جوالى 2022 و 60  ساله 
شــدنش، تصویربردارى ها و بدلکارى هاى هشتمین و آخرین 
قسمت از مجموعه «مأموریت غیرممکن» که هنوز عنوانى براى 

آن انتخاب نشده را به پایان برساند.
تام کروز که بیــش از 430 میلیــون پوند ثــروت دارد در یک 
آپارتمان در منطقه نایتس بریج با اجــاره هفتگى 30 هزار پوند 
اســتراحت کرده و قصد دارد تا پایان فیلمبردارى هاى آخرین 

فیلــم از مجموعه «مأموریــت غیرممکــن» در بریتانیا بماند. 
براى حفظ تناسب اندام و آمادگى جســمانى اش، کروز هر روز 
به طول 5 کیلومتــر در پارك هاى لندن مــى دود. همچنین او 
اخیراً اعضاى باشگاه گلف ریچموند را با آمدن با یک هلى کوپتر 
سیاه 2/5 میلیون پوندى همراه با دوستانش براى ناهار غافلگیر 

کرد.
یکى از منابع نزدیــک تام کروز در این باره چنین گفته اســت: 
«او از هلى کوپتر مانند قطار اســتفاده مى کند. او واقعًا از فضاى 
روســتایى بریتانیا لذت مى برد و همچنین پــارك هاى لندن. 
ســخت اســت که در پایان این همه فیلمبردارى شاهد ترك 
بریتانیا توسط او باشــیم. او تازه خودش را در اینجا راحت یافته

 است».
از دیگر بدلکارى هاى خطرناکى که توسط تام کروز که سه فرزند 
دارد در این مجموعه فیلم ها انجام شده مى توان آویزان شدن از 
برج خلیفه در دبى در ارتفاع نزدیک به 3000 پایى، آویزان شدن 
به هواپیماى در حال بلند شدن و حبس کردن نفس در زیر آب به 

مدت 6 دقیقه اشاره کرد./2636

بدلکارى خطرناك «تام کروز» در بدلکارى خطرناك «تام کروز» در 5858 سالگى  سالگى 

رضا بنفشه خواه، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: من مثل همیشه بسیار کم کار هستم، 
شرایط به نحوى شده که دیگر نمى توان سر پروژه خاصى رفت، کرونا تمامى معادالت را بر هم زده و بسیارى از تولیدات هم متوقف 
شده اند. متأسفانه شرایط بیمارى کرونا تمامى کشور را با خود درگیر کرده است، نمى توان در این زمینه دنبال مقصر بود، شرایطى است 
که تمام دنیا با آن دست و پنجه نرم مى کند، به همین دلیل 

پیشنهادات بازى هم به مراتب کم شده است.
وى دلیل دیگــر دورى خــود از بازیگــرى را اینگونه 
توصیف کرد: این روزها بــراى بازى در نقش هاى کوتاه 
با پیشکسوتان تماس مى گیرند، نقش هایى که نبودشان 
هم تأثیرى در اثر نمى گذارد و بودنشان هم امتیاز مثبتى 
براى کار نخواهد بود. از سویى دستمزد بازیگران به خوبى 
پرداخت نمى شود، براى یک نقش مى خواهند دستمزد 
چند ســال پیش را به من بدهند، بعد از طرفى دســتمزد 
هرچند کم هم به موقع پرداخت نمى شود و من به عنوان 
بازیگر باید براى دریافت هزینه به دنبال تهیه کننده بدوم، 
به همین دلیل ترجیح مى دهم هم به دلیل کرونا و هم به 

علت شرایط مالى بازى نکنم. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون قرارداد بازیگران را کم مایه خواند و اضافه کرد: متأسفانه قراردادهایى که بین تهیه کننده و 
بازیگر امضا مى شود چندان قابل پیگیرى نیست و حتى اگر بازیگرى دستمزدش را نگیرد با توسل به آن قرارداد به هیچ جایى نمى رسد. 

خود من بارها تجربه این اتفاقات را داشته ام و به همین دلیل  مى گویم قرارداد بازیگران به نوعى کاربردى نیست. 

رضا بنفشه خواه: ترجیح مى دهم بازى نکنم  

ده سال از درگذشت مهین شهابى، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما 
و تلویزیون مى گذرد. بازیگرى که عزت ا... انتظامى، او را یکى 

از بانوان مبارز تئاتر توصیف کرده بود.
او زاده 25 شهریور 1315 و ثمره ازدواج پدرى ارتشى و مادرى 
از خانواده قاجاریه بود که از همان زمان کودکى، احترام بین 
زن و شــوهر را از والدین خود آموخت و به گفته خودش، در 

زندگى احترام آمیزى بزرگ شد.
گفته مى شــود که فعالیت هنرى اش را ابتدا بــا دوبالژ آغاز 
کرد و بعد به گروه تئاتر «آناهیتا» پیوست. شهابى در افتتاح 
تماشاخانه «سنگلج» (25 شهریور سابق) با بازى در نمایش 
«امیرارســالن» روى صحنه رفت و ســال ها در گروه تئاتر 
«مردم» به سرپرســتى عزت ا... انتظامــى و على نصیریان 

کار کرد.
آقاى بازیگر، او را یکى از زنان مبارز تئاتر مى دانست چراکه در 

آن دوره کار هنرى براى بانوان بسیار دشوارتر بود.
در 24 ســالگى با بازى در فیلم «ماجراى جنگل» ســاخته 
مهدى میرصمدزاده، براى اولین بار مقابل دوربین رفت ولى 

مانند بسیارى از هنرمندان قدرتمند تئاتر، بازى در فیلم «گاو» 
داریوش مهرجویى، سرآغازى جدى براى حضور او در سینما 
شد. حضورى که بعدها با بازى در فیلم هایى مانند «پاییزان» 

ساخته رسول صدرعاملى، «گل مریم» کار حسن محمدزاده، 
«آقاى بخشــدار» به کارگردانى خسرو معصومى، «دو نیمه 
ســیب» ســاخته کیانوش عیارى، «راه افتخار» داریوش 

فرهنگ و... ادامه پیدا کرد.
اما عمــوم تماشــاگران، او را با بــازى در ســریال «آینه» 
مى شناختند. بازى در مجموعه هاى تلویزیونى  «گالش هاى 
مادربزرگ»، «سفر»، «همه فرزندان من»، «لبخند زندگى»، 
«نیمه پنهان ماه»، «طالق»، «خانه سبز» و... بخش دیگرى 
از فعالیت هاى این هنرمند اســت که گویندگى رادیو را هم 
تجربه کرده بود و باور داشــت هنرمند در درجــه اول باید 
به مردم عاطفه داشــته باشــد که بتواند نقش آنان را بازى

 کند.
مهین شهابى مشــغول بازى در ســریال «وضعیت سفید» 
حمید نعمت ا... بود که به دلیل عارضه مغزى در بیمارســتان 
بسترى شد و ســرانجام بامداد اولین روز شهریور ماه 1389 
در بیمارســتان «پارس» چشــم از جهان فرو بست و یکى 
دیگــر از مهمانــان قطعه هنرمنــدان بهشــت زهرا(س) 

شد./2637

براى دهمین سالروز درگذشت مهین شهابى

بانوى مبارز تئاتر
   ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا |
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تیم فوتبال ذوب آهن دســتخوش تغییرات 
زیادى شده اســت. عالوه بر لوکا بوناچیچ، 
مربیان برزیلــى و دروازه بــان لبنانى هم از 

ذوب آهن جدا شده اند.
تیم فوتبال ذوب آهن از جمله تیم هایى بود 
که لیگ نوزدهم فوتبال را با امید زیادى براى 
کسب سهمیه آســیایى آغاز کرد اما تغییرات 
زیاد مدیریتى و کادر فنى مســیر این تیم را 
دچار چالش کرد و کار را به جایى رســاند که 
ذوبى ها در پایان فصل براى سقوط نکردن 

مى جنگیدند.
این تیــم، فصل را با علیرضــا منصوریان به 
عنوان سرمربى آغاز کرد. در ادامه میودراگ 
رادولوویچ، جانشــین منصوریان شــد و بعد 
از شــیوع ویــروس کرونا و عدم بازگشــت 
رادولوویچ به ایران، لوکا بوناچیچ روى نیمکت 

ذوبى ها نشست. 
باوجود اینکه بوناچیچ تیــم ذوب آهن را در 
لیگ برتر حفظ کرد، اما مســئوالن باشگاه 
به دنبال انتخاب ســرمربى جدیــد و ایرانى 

هستند. لوکا از ذوب آهن جدا شد و جانشین 
وى احتماًال همین هفته از بین نفراتى چون 
مجتبى حســینى، مهــدى تارتــار، رحمان 
رضایى و... انتخاب مى شــود. گفته مى شود 
مهدى تارتار شــانس اول براى این انتخاب 

است.
عالوه بــر بوناچیــچ، ژوزه منــدس، مربى 
دروازه بان ها و گلیدیســتون اولیویرا مربى 
بدنساز ذوب آهن که هر دو برزیلى هستند، به 
دلیل شرایط ارزى با این باشگاه قطع همکارى 
کردند و دیگر در این تیم حضــور نخواهند 

داشت.
مهدى خلیل، دروازه بــان لبنانى دیگر عضو 
جدا شــده از تیم ذوب آهن اســت که دیگر 
در این تیم بــازى نخواهد کرد. مهدى خلیل 
براى ترمیم مشکالت خط دروازه ذوب آهن 
در نیم فصل به این تیم اضافه شد اما نتوانست 
انتظارات را برآورده کنــد و از نظر فنى براى 
ادامه همکارى بــا ذوب آهن مورد تأ یید قرار 

نگرفته است.

تیم فوتبال ذوب آهن دســتخوش تغییرات 
زیادى شده اســت. عالوه بر لوکا بوناچیچ، 
مربیان برزیلــى و دروازه بــان لبنانى هم از 

ذوب آهن جدا شده اند.
تیم فوتبال ذوب آهن از جمله تیم هایى بود 
که لیگ نوزدهم فوتبال را با امید زیادى براى 
کسب سهمیه آســیایى آغاز کرد اما تغییرات 
زیاد مدیریتى و کادر فنى مســیر این تیم را 
و کار را به جایى رســاند که  دچار چالشکرد
ذوبى ها در پایان فصل براى سقوط نکردن 

مى جنگیدند.
این تیــم، فصل را با علیرضــا منصوریان به 
عنوان سرمربى آغاز کرد. در ادامه میودراگ 
رادولوویچ، جانشــین منصوریان شــد و بعد 
از شــیوع ویــروس کرونا و عدم بازگشــت 
رادولوویچ به ایران، لوکا بوناچیچ روى نیمکت 

ذوبى ها نشست. 
باوجود اینکه بوناچیچ تیــم ذوب آهن را در 
لیگ برتر حفظ کرد، اما مســئوالن باشگاه 
به دنبال انتخاب ســرمربى جدیــد و ایرانى 

ش هستند. لوکا از ذوب آهن جدا
وى احتماًال همین هفته از بین
مجتبى حســینى، مهــدى تار
رضایى و... انتخاب مى شــود.

مهدى تارتار شــانس اول براى
است.

عالوه بــر بوناچیــچ، ژوزه منـ
دروازه بان ها و گلیدیســتون
بدنساز ذوب آهن که هر دو برزی
دلیل شرایط ارزى با این باشگاهق
کردند و دیگر در این تیم حضـ

داشت.
مهدى خلیل، دروازه بــان لبنان
جدا شــده از تیم ذوب آهن اسـ
در این تیم بــازى نخواهد کرد.
براى ترمیم مشکالت خط درو
در نیم فصل به این تیم اضافه ش
ن انتظارات را برآورده کنــد و از
ادامه همکارى بــا ذوب آهن م

نگرفته است.

مهدى تارتار 
گزینه نخست 

نیمکت ذوب آهن

دروازه بان باتجربه تراکتور خود را مهیاى دیدار حساس 
جام حذفى مقابل نفت مسجدسلیمان مى کند.

تراکتور که فصل را با حضور در 
رده چهارم جــدول به پایان 

رسانده، شانس بازگشت 
به لیگ قهرمانان آســیا 

در فصل آتى را به دســت 
آورده اســت. اما آنها اکنون با حضــور در جمع چهار 
تیم جام حذفــى، در مرحله نیمه نهایــى تقابل با نفت 
مسجدسلیمان را پیش رو دارند و امیدوارند با عبور از سد 
شاگردان مهدى تارتار راهى فینال این رقابت ها شوند. 

رشــید مظاهرى، دروازه بان باتجربه تراکتور که اولین 
فصل حضورش در تبریز را پشت سر مى گذارد، یکى از 
چهره هایى است که آنها براى موفقیت در این تورنمنت 
طى دو بازى آتى امید زیادى به او دوخته اند. مظاهرى 
در این فصل در ترکیــب تراکتور 23 گل دریافت کرده 
و 14 کلین شیت به نام خود کرده  و اکنون امیدوار است 
با حفظ آمادگى خود، براى دیدار حســاس مقابل نفت 
مسجدسلیمان نیز مانع از گشوده شدن دروازه این تیم 

توسط حریف شود.
مظاهرى که سابقه قهرمانى در این جام با پیراهن ذوب 
آهن را دارد، اکنون امیدوار است با تراکتور نیز موفق به 

تکرار آن شود و باید دید در مسیر پیش رو قادر 
به انجام این مأموریت خواهد شد یا خیر.

تور خود را مهیاى دیدار حساس 
مسجدسلیمان مى کند.

حضور در 
 پایان 

ت 
یا 

ت 
کنون با حضــور در جمع چهار 
رحله نیمه نهایــى تقابل با نفت 
رو دارند و امیدوارند با عبور از سد 
اهى فینال این رقابت ها شوند. 

زه بان باتجربه تراکتور که اولین 
ز را پشت سر مى گذارد، یکى از 
ا براى موفقیت در این تورنمنت 
یادىبه او دوخته اند. مظاهرى
23 گلدریافت کرده 3ب تراکتور

 خود کرده  و اکنون امیدوار است 
اى دیدار حســاس مقابلنفت 
از گشوده شدن دروازه این تیم

مانى در این جام با پیراهن ذوب 
وار است با تراکتور نیز موفق به 

پیشرو قادر در مسیر
خواهد شد یا خیر.

آقا رشید حذفى دوست!

با اخراج مهدى رحمتى از شهر خودرو، یک بار دیگر پرونده اختالفات ریز و درشت او با سرمربیان مختلف باز شده است؛ از کارلوس کى روش 
تا علیرضا منصوریان و حاال هم سهراب بختیارى زاده. کار به جایى رسید که مردم کنجکاو، پیش فرض هاى جستجوگر گوگل را 

در مورد اختالفات رحمتى با این و آن چک کردند و به نتایج جالبى هم رسیدند!
 نکته جالب اینجاست که االن رحمتى و قلعه نویى تقریبًا در یک وضعیت مشابه قرار گرفته اند. هر دو ناچار به ترك 

تیم هاى شان پیش از پایان فصل شده اند و هر دو هم آینده مبهمى دارند.
در مورد قلعه نویى، خیلى ها به دوران طوالنى جام نبردن او اشاره مى کنند و عقیده دارند دوران امیر تمام شده 
است. حتى اگر اینطور هم نباشد، گمانه زنى ها حول این است که امیر دستکم در لیگ بیستم هیچ نیمکت دست 

به نقدى ندارد و فعًال باید بیرون بنشیند.
در مورد آینده مهدى رحمتى هم تردیدهایى از همین دست وجود دارد. صد البته کیفیت فنى رحمتى در شرایط 
فعلى هم قابل دفاع است، اما تعدد درگیرى ها و حواشى او ممکن است مشــتریان این دروازه بان 39 ساله را 
مأیوس کند. مخصوصاً در مورد استقالل که حاال شایعه بازگشت رحمتى به این تیم دوباره داغ شده، این مسئ له 

جدى تر است.
او با حسین حسینى نمى سازد و اگر فرهاد مجیدى براى فصل بعد ماندگار باشد، بسیار بعید است تن به حواشى 

جذب رحمتى بدهد. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید مقصد بعدى رحمتى کجاست.
فراموش نکنیم او از نظر سنى در شرایطى هم نیست که بتواند مدتى بیرون بنشیند.

بنا به ادعاى رســانه ها مدافع چپ پرســپولیس به عنــوان هدف نقل و 
انتقاالتى این باشگاه براى فصل بیستم قرار گرفته است.

سعید آقایى، مدافع ســابق تراکتور، گسترش فوالد و سپاهان 
اکنون مورد توجــه یحیى گل محمدى قرار گرفته اســت و 
احتماًال بعــد از فینال جام حذفى قرارداد خــود را با این تیم 
به امضا خواهد رساند. این در حالى است که  شایعاتى درباره 

پیشنهاد باشگاه رقیب به این بازیکن نیز شدت گرفته است.
آقایى که بعد از پایان فصل براى ســپاهان راهى زادگاهش 
شــده، در گفتگویى به این موضوع اینطور واکنش 
نشان داد: فعًال در تبریز هستم. یک فصل سخت 
را داشتیم و واقعًا از اینکه نتوانستیم به نتایجى 
که دلخواه ما و هواداران بود برسیم ناراحتم. 
امیدوارم در لیگ قهرمانان آسیا این اتفاق را 
جبران کنیم و هواداران سپاهان به چیزى که 

استحقاق آن را دارند برسند.
وى ادامه داد: در مورد پیشنهادات پرسپولیس 
در حال حاضر حرفى ندارم. مى خواهم کمى 
استراحت کنم و مســلمًا فرصت براى این 
موضــوع در آینده خواهد بــود. براى فصل 
آینده از باالترین انگیزه برخوردار هســتم و 
مى  خواهم شــانس حضور در تیم ملى را بار 

دیگر به دست بیاورم.

سعید آقایى :
فعًال 

حرفى 
ندارم

 تبعات قرارداد بد با مارك ویلموتس ســرانجام هفته 
گذشته گریبان فوتبال ایران را گرفت و فیفا، فدراسیون 
فوتبال را به پرداخت شش میلیون و 449 هزار یورو به 
این مربى محکوم کرد. چیزى حدود 170 میلیارد تومان 
که البته به جز دو میلیون یورویى است که فدراسیون 

پیش تر به حساب این مربى بلژیکى واریز کرده بود.
این جریمه در تاریخ فوتبال ایران بى سابقه است و انتظار 
جامعه و مردم این است که با مسببان این فاجعه برخورد 
صورت گیرد اما عوامل این اتفاق به جاى عذرخواهى، 
اســتعفا یا هر اتفاق دیگرى که مرهمى بر زخم مردم 

باشد، سینه سپر کرده و طلبکارانه صحبت مى کنند.
مهدى تاج که قطعًا یکى از مقصران اصلى این اتفاق 
اســت (اگر نگوییم مقصر اصلى اســت) مصاحبه اى 
تصویرى انجام داد و در بخشى از این گفتگو با اشاره 
به گزارش یکى از خبرگزارى ها با عنوان «ویلموتس 
چگونه فدراســیون فوتبال ایــران را محکوم کرد؟/ 
استفاده از قانون بدون تبصره فیفا» گفت: «دیدم یکى 
از خبرگزارى ها مطلبى زده و جان کالم را گفته بود. یک 
ماه است که مى خواهیم این را به مسئوالن بگوییم. در 
این مطلب نوشته شده بود، ویلموتس چگونه فدراسیون 
فوتبال ایران را محکوم کرد؟ اســتفاده از قانون بدون 
تبصره فیفا. نــه تبصره دارد و نه بنــد. دو ماه که پول 
ندهى، قرارداد فسخ مى شود و باید تمام پول را بدهى.»

این در حالى است که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
16 خرداد 99 یعنى کمتر از ســه ماه پیش در گفتگو با 
بخش خبرى 20:30 در خصوص اینکه ویلموتس به 
دنبال گرفتن غرامت کامل قراردادش است، گفته بود: 
«او نمى تواند غرامت بگیرد و 300 هزار یورو هم باید 

پس بدهد چرا که بیشتر به او پول داده ایم.»
حال سئوال اینجاست که چرا تاج حرفش را در کمتر 
از ســه ماه اینگونه تغییر داده اســت؟ آیا او آن موقع 
از قوانین بى اطــالع بوده، همانطور کــه در موضوع 
پاداش سومى تیم ملى در جام ملت هاى 2019 قانون 
را نمى دانســته و همانطور که بدون مطالعه و بررسى 
پاى قرارداد ویلموتس را با همــان پرانتز معروف (یا 
یک مبلغ مشخص در صورت فسخ) امضا کرده است؟ 
چگونه است که او سه ماه پیش گفته بود ویلموتس باید 
بخشــى از پولى که گرفته را برگرداند و امروز مدعى 
اســت که او با توجه به قانون مى تواند پولش را کامل 

بگیرد؟ او گفته «یک ماه است که مى خواهیم این را به 
مسئوالن بگوییم». چرا تاج در این یک ماه این موضوع 
را نگفته و پس از گزارش «تسنیم» چنین موضوعى 
را طرح کرده اســت؟ واقعاً او از قانون اطالع نداشته یا 

تناقض گویى اش دلیل دیگرى دارد؟
اینکه به استناد به بخشى از گزارش یک خبرگزارى، 
سعى در تبرئه خود داشته باشى و بقیه گزارش، سئوال ها 
و ابهام ها را نبینى و به آنها بى توجه باشى و جوابى به آنها 
ندهى هنرى است که فقط از پس مدیرانى برمى آید که 
نخوانده و ندیده پاى قراردادى را امضا کردند که 220 
میلیارد تومان خرج روى دست فوتبال ایران گذاشته 
است. اینکه نخواهى ببینى، نخواهى بخوانى و به هر 
بخشى که خودت دوست دارى جواب بدهى و نگویى 
چرا و به چه دلیل با این مربى قرارداد دو میلیون و 250 
هزار یورویى در سال بســته و چرا قرارداد با آن پرانتز 
معروف امضا شده، تنها از عهده مدیرانى برمى آید که 
پس از افتضاح بزرگ باز هم ژست طلبکارانه مى گیرند 
و به جاى اینکه در جایگاه متهم قرار بگیرند، خودشان 

را مدعى العموم تصور مى کنند.
آیا این حجم از تناقض گویى، ندیدن ها و نشنیدن ها، فرار 
رو به جلو نیست؟ آیا حساس شدن نهادهاى نظارتى و 
قضایى روى این قرارداد، رئیس پیشــین فدراسیون 
را مجبور به فرافکنى و فرار رو به جلو نکرده اســت؟ 
مگر او و سایر مسئوالن فدراســیون خبر نداشتند که 
ایران با تحریم مواجه است؟ پس چرا فکرى براى این 
موضوع نشد و چرا قرارداد طورى بسته شد که دست 
طرف مقابل باز باشد؟ (در این باره در گزارشى که تاج 
به آن اشاره کرده، مواردى مطرح شده است اما رئیس 
پیشین فدراسیون یا آنها را ندیده یا نخواسته که ببیند.) 
اینکه بگوییم اشتباه کرده ایم، همه چیز تمام مى شود؟ 

اشتباهى به قیمت 220 میلیارد تومان؟
چرا تاج نمى گوید داســتان «OR» در قرارداد چیست 
و چرا درباره مشــورت نگرفتن از افــراد متخصص و 
استفاده از افرادى که هیچ تخصصى ندارند، صحبت 
قانع کننــده اى انجام نمى دهــد؟ قــرارداد به گفته 
مقامات مسئول داراى اشــکاالت زیادى است و چرا 
او هیچ گونه صحبتى در این باره بــر زبان نمى آورد؟ 
آیا اصالً  تاج قرارداد ویلموتــس را یک بار هم خوانده 

است؟

گلرى که با همه مربیان مشکل دارد

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان گفت: گفته ام که تسویه حساب پاتوسى را بدهند و بعدش 
به آفریقاى جنوبى برود .

سعید آذرى در گفتگویى در خصوص اینکه قرار است جلسه اى با مدیرعامل کارخانه فوالد 
درباره آینده تیم فوتبال فوالد خوزستان داشته باشند، اظهار کرد: با محمدى جلسه اى داریم 

و قرار است درباره همه مسائل صحبت کنیم.
وى در پاسخ به دو شایعه مطرح شــده درباره فوالدى ها مبنى بر هزینه 65 میلیاردى این 
باشــگاه در این فصل و جدایى جواد نکونام، گفت: همه اینها شــایعه است. نکونام جایى 

نمى رود. این بحث مبلغ هم دروغ است و ما اینها را نشنیده مى گیریم.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان درباره تسویه حساب با خارجى هاى این تیم، تصریح کرد: 
گفته ام که تسویه حساب پاتوسى را بدهند و بعدش به آفریقاى جنوبى برود تا دیگر مشکلى 
پیش نیاید. ما با دو مربى اسپانیایى خود هم تسویه حساب کردیم و با شیمبا و کولیبالى هم 

قبل از اینکه از ایران بروند تسویه حساب مى کنیم.

نکونام جایى نمى رود

رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال 
ایران در واکنش به اجراى قانون منع جذب بازیکنان 
و مربیان خارجى گفت که این قانون هنوز مصوب 

نشده است.
پس از حواشــى و بحث درباره منع خرید بازیکن و 
مربى خارجى، فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل 
و انتقاالت ســازمان لیگ فوتبال ایران در گفتگو با 
رادیو تهران به صورت کامل این مسئله را شرح داد و 
گفت: هنوز این مسئله در حد کارشناسى است و نیاز 
به مصوبه هیئت رئیسه دارد. وى افزود: باید هیئت 
رئیسه و مجمع فدراســیون فوتبال آیین نامه را به 
تصویب برسانند، قانون را بعد از کارشناسى تصویب 
خواهند کرد و سپس این آیین نامه در اختیار سازمان 
لیگ قرار خواهد گرفت؛ هنوز موضوعى به تصویب 
نرسیده و در حد کارشناســى است. سازمان لیگ تا 
زمان تصویب این قانــون، مجرى مصوبات هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال اســت. اجراى این قانون 
باید چکش کارى شود، سپس قانونى که مصوب شد 

در نهایت به شکل اجرایى دربیاید.
محمودزاده در واکنش به قراردادهاى دالرى برخى 
از بازیکنان ایرانى هم گفت: من هم صحبت هایى را 
در این خصوص شنیده ام که برخى از بازیکنان سعى 
دارند قراردادشان را دالرى ببندند، ولى این موضوع 
نیز راه حــل دارد، چون پول رایج کشــورمان ریال 
است؛ فکر مى کنم مى شود در قوانین این موضوع را 
مطرح کرد و به طور حتم موافق و مخالفین زیادى 
خواهد داشت و ســپس کفه ترازو هر سمتى رفت 

قانون تصویب مى شود.
او گفــت: البته باید منافع ملــى را در نظر بگیریم و 
حتى ممنوعیت ورود خارجى ها به فوتبال ایران نیز 
تبعاتى را در بر خواهد داشت، ولى این مهم است که 
چه مسائلى پیش آمده که به این نقطه رسیده ایم و 
چه فرایندى به فوتبال ایران گذشته است که هیئت 
رئیسه ســازمان لیگ نیز به این موضوع ورود کرده 

است.
فریبرز محمود زاده درباره موضوع داللى در فوتبال 
ایران گفت: نباید از بحث داللى غافل شــویم، در 
ورزش و فوتبال همه مى دانند کــه چه اتفاقاتى در 
بحث داللى رخ مى دهد. این بى عدالتى ها در فوتبال 
ما خیلى زیاد وجود دارد و به دلیل یک سود بیشتر، 
مدیرعامل باشــگاه بازیکن مصدوم را در تیم خود 
جاى مى دهــد و در نهایت بازیکنــى که حتى یک 
دقیقه هم بازى نکرده، در فیفا پرونده شــکایت از 
تیم هاى باشگاهى فوتبال ایران دارد که نمونه اش 
به تیم فوتبال گل گهر سیرجان برمى گردد که حتى 
قراردادى نیز امضا نشده، باشگاه را در فیفا محکوم 
کرده اســت. برخى از دالالن و واسطه ها هیچگاه 
منافع ملى و باشــگاهى را در نظــر نمى گیرند و به 
فوتبال ما آســیب مى زنند که باید این موضوعات 

توسط کارشناسان ریشه یابى شود.
رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ درباره 
بازداشت دالالن و مدیران فاسد در ورزش گفت: دو 
وزارتخانه ورزش و اطالعات وارد این مباحث فساد 
در فوتبال شده اند و به طور حتم در پى شفافسازى در 
فوتبال ایران هستند و روندى شروع شده که منافع 
سودجویان در خطر خواهد بود؛ البته در بخش هاى 
مختلف صنعت یا صــادرات و واردات از این گونه 
مباحث تبانى و داللى وجــود دارد. مراجع ذیصالح 
در زمینه با قــدرت ورود مى کنند و جلــوى آن ها را 
خواهند گرفت. امیدوارم در آینده در رادیو و تلویزیون 
کشــورمان در مورد روند مثبــت ورزش صحبت 
کنیم و دیگر حرفى از این گونه مشــکالت 

به میان نیاید.

یک حرف تازه 
در مورد قانون مضحک

با این استنادها نمى توانى تبرئه شوى 

لژیونر جوان فوتبال بانوان، حاال در راه رســیدن به 
مقصدى بزرگ تر و پیوســتن به یکــى از تیم هاى 

اروپایى است.
 گلنوش خســروى، بازیکن جوان و آینده دار تیم 
ملى کشورمان که سال گذشــته تبدیل به 
تنها لژیونر فعلى کشــورمان 
شد، احتمال دارد فصل آینده 
به یکى از باشگاه هاى اروپایى 

بپیوندد.
تعاریف و تمجیدهاى زیادى در 
فصل گذشته از این هافبک خالق 
تیم ملى کشورمان شنیده شد. وى 

که یک فصل در باشگاه کوناك بلدى اسپور بازى کرد، 
توانست عملکرد خوبى از خود بر جاى بگذارد تا شرایط 

خود را براى رفتن به باشگاهى بهتر هموار کند.
بر اساس گزارشات رســانه هاى ایتالیایى، تعدادى از 
باشگاه ها در سرى A  عالقه مند به جذب این بازیکن 
هستند و باید منتظر ماند و دید که آیا براى انتقال این 
ستاره خوش آتیه تیم ملى کشورمان توافقى حاصل 

خواهد شد یا خیر.
منابــع آگاه اگرچه نــام باشــگاه هاى عالقه مند به 
جذب گلنوش خسروى را اعالم نکرده اند، اما تأکید 
کرده اند که همه پیشنهادات ارسال  شده براى وى از 

باشگاه هاى اروپایى است.

گلنوش در مسیر ایتالیا
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فقدان سند مالکیت
خانم مریم بایســته  فرزند محمد على باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
17651-99/02/17 به تایید دفترخانه 182 علویجه رسیده است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 2926 فرعى واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 ثبت 
اصفهان که درصفحه 285 دفتر 74 امالك ذیل ثبت 14967  بنام رحمت اهللا خسروى دهقى 
فرزند عباسعلى ثبت و سند صادر گردیده و بعداً طى سند قطعى شماره 1385/08/29-1727 
دفتر 182 علویجه به مریم نامبرده نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1399/06/03 -  874160/م 

الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - سید روح اله موسوى/3/179
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000139 تاریخ آگهى: 1399/05/28 شــماره پرونده: 
139804002004000007 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9800113  
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان اعیانى یک دستگاه مغازه به پالك ثبتى شماره 2991/11 
بخش پنج ثبت اصفهان به مساحت 18,9 مترمربع به آدرس : اصفهان فلکه ارتش(فرح آباد)، 
ضلع جنوب غربى فلکه نبش کوچه 34 مجتمع تجارى ادارى زاینده رود طبقه همکف با کد 
پستى 8174754198 که سند مالکیت آن به شــماره چاپى 372147 و شماره دفتر امالك 
الکترونیکى 139620302024026914 سرى الف سال 96 به نام امامقلى اسدى فرزند آزاد 
ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات : به حدود شــماال: به طول شش متر به دیوار 
اشتراکى با فروشگاه 10ده فرعى شرقا بطول 3/15 متر درب و دیواریست اشتراکى با راهرو 
اشتراکى 15 فرعى جنوبا اول بطول0,45 متر به دیوار اشتراکى با راهرو اشتراکى 17 فرعى 
دوم بطول 5,60 متر دیوار اشتراکى با فروشگاه 12 فرعى غربا بطول 3/15 متر دیواریست 
به دیوار پالك 2990حقوق ارتفاقى له و علیه تابع قانون تملک آپارتمانها است که طبق نظر 
کارشناس دادگسترى ملک معرفى شده پالك ثبتى مزبور یک باب فروشگاه داراى اسکلت 
بتنى پوشش سقف تیرچه و بلوك مصالح سطوح رویه کف سنگ فرش دیوارها اندود گچ و 
نقاشى درب ورودى از نوع شیشه سکوریت و داراى انشعاب برق اختصاصى و قدمت ساخت 
قابل مالحظه مى باشد و طبق سند رهنى شماره 8952 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
281 اصفهان در رهن سید محمدرضا زنجانى واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه 
مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 1399/06/15 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 3/500/000/000 
ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى 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 مســترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/06/03 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنا برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره 
ثبت اســناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه على الحساب پرداختى 
بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 954128 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/5/247
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006004709 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/27 عبدالحسین 
سعادت فرزند غالمعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما 
گواهى شده مدعى است یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 354 فرعى 158 
اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 2صفحه 418 مسبوق به ثبت و 
سند مى باشد. که در اثر جابجایى مفقود شده 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 هرکس 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 ســند 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 صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/06/03 م الف:955106 نبى اله یزدانى 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/5/251
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006004563 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/25 عبدالحسین 
سعادت فرزند غالمعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما 
گواهى شده مدعى است نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 354 فرعى 158 اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 2 صفحه 416 مسبوق به ثبت و سند 
مى باشد. که در اثر جابجایى مفقود شده است و طبق ســند چون درخواست  صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى مى شود که هرکس  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 ســند 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 صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 99/6/3 م الف:955103 نبى اله یزدانى 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/5/254
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئــت هاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شماره  5715    مورخ         1399/05/27    آقاى / خانم محمدکریم هوازاده جوآبادي 
به شناسنامه شــماره 46 کدملی 1142197077 صادره فرزند احمد نبت به 6 دانگ یکباب 
زمین زراعى  به مساحت 354,60 مترمربع پالك شــماره1595 فرعی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 97922مورخ 77/02/31 دفتر 63 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره    5609  مورخ          1399/05/22  آقاى / خانم طاها هاشمی فر به شناسنامه 
شــماره 1131199170 کدملی 1131199170 صادره فرزند حمید  نســبت به 5/4 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ یکبا خانه با حق اختیار فسخ  به مســاحت 198,72 مترمربع پالك 
شماره2967 فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
سند 12734 و سند 45460 و 30939 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- راى  شــماره  5608    مورخ       1399/05/22     آقاى / خانم ارزو صادقی به شناسنامه 
شماره 404 کدملی 1141353296 صادره فرزند غالمرضا  نســبت به 1,5 دانگ مشاع از 
ششش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 198,72 مترمربع پالك شماره2967 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 12734 و 45460 و 

30939 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره  5607    مورخ      1399/05/22      آقاى / خانم عصمت باقلوائی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 12633 کدملی 1140125044 صادره فرزند براتعلی نسبت به 6 دانگ  
یکباب خانه به مساحت 99,36 مترمربع پالك شــماره2967 فرعی از158 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحه 350 دفتر 231
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

5- راى  شــماره 232     مورخ        1399/04/15    آقاى / خانم محمود محبی به شناسنامه 
شماره 222 کدملی 1141452030 صادره فرزند عبدالرضا  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 248,09 مترمربع پالك شماره 796 و 797فرعی از120 اصلی واقع در  ورنوسفادران  
بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  مع االوسطه از ثبت در صفحه 50 
دفتر 698 و غالمرضا نقد على و ثبت در صفحه 100 و 103 دفتر 120و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره    5553  مورخ        1399/05/22    آقاى / خانم مریم روح الهی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شــماره 23186 کدملی 1140231456 صادره فرزند محمدعلی نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 222,52 مترمربع پالك شماره27 فرعی از121 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه از محمد على روح الهى  
و از رسل روح الهى ارائه حصر وراثت و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
7- راى  شماره    5429  مورخ      1399/05/21      آقاى / خانم رسول روح الهی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 3181 کدملی 1141340828 صادره فرزند محمدعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 218,80 مترمربع پالك شماره 27فرعی از121 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل طى حصر وراثت از مالکیت محمد 

على روح الهى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
8- راى  شــماره  5551    مورخ      1399/05/22      آقاى / خانم طاهره رضایی آدریانی به 
شناسنامه شماره 1413 کدملی 1141903431 صادره فرزند محمدعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب ساختمان ســه طبقه در حال  ساخت  به مســاحت 200,10 مترمربع پالك شماره 
196فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 
117644 مورخ 98/01/03 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
9- راى  شماره   5077   مورخ      1399/05/12      آقاى / خانم طیبه محمدي به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 1142208664 صادره فرزند علی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب زمین مزروعى  به مساحت 718,60مترمربع پالك شماره 310فرعی از99 اصلی واقع 

در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از فاطمه بدیهى
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

10- راى  شــماره    5076  مــورخ      05/12/  1399    آقاى / خانــم عبدالرضا هوازاده به 
شناسنامه شــماره 28 کدملی 1142199118 صادره فرزند احمد نسبت به 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب زمین مزروعى به مساحت718,60 مترمربع پالك شماره 310فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االواسطه از فاطمه 

بدیهى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شماره    3535  مورخ       1399/04/16     آقاى / خانم مهدي کارکن ورنوسفادرانی 

به شناسنامه شــماره 1621 کدملی 1141253313 صادره فرزند محمد  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره770 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از شهردارى 
خمینى شهر  ثبت در صفحه 490 دفتر 3و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
12- راى  شماره    1604  مورخ       1399/04/16     آقاى / خانم معصومه کریمی بابادگانی به 
شناسنامه شماره 455 کدملی 1142499960 صادره فرزند محمد  نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه  به مساحت 211,42 مترمربع پالك شــماره 8790فرعی از75 اصلی واقع در دستگرد  

بخش14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 827 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

13- راى  شماره    3537  مورخ1399/04/16          آقاى / خانم محمد کارکن ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شــماره 111 کدملی 1140982702 صادره فرزند قدمعلی نسبت به 3 دانگ 
مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 200 مترمربع پالك شماره770 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه از شهردارى 
خمینى شهر ثبت در صفحه 490 دفتر 3  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره  4908   مورخ    1399/05/05     آقاى / خانم سیف اهللا پرنده خوزانی به 
شناسنامه شماره 270 کدملی 1141626195 صادره خمینی شهر فرزند اسداله نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 175,40 مترمربع پالك شماره 30فرعی از115 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت بتول حاج 
کریمى ثبت در صفحه 223 دفتر 101و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره   4907   مورخ     1399/05/05       آقاى / خانــم عبدالعلی روح الهی به 
شناسنامه شــماره 15542 کدملی 1140154206 صادره فرزند نصراله  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مســاحت 100 مترمربع پالك شماره 
فرعی158ز اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از 
شهردارى خمینى شهرو مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
16- راى  شــماره   4906   مورخ      1399/05/05      آقاى / خانم  شــهره امیریوســفی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1210 کدملی 1141180741 صادره فرزند احمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 100 مترمربع پالك 
شــماره 158 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  مع 
االوسطه از شهردارى خمینى شهرو مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
17- راى  شــماره    5138  مورخ          1399/05/13  آقاى / خانم اباذر صرامی فروشانی به 
شناسنامه شــماره 186 کدملی 1141170507 صادره فرزند مجتبی نسبت ب 4,5 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت به مساحت 150,43 مترمربع پالك 
شماره3 فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 
در صفحه 565 و 232 دفتر 164 و 163 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره     5139 مورخ        1399/05/13    آقاى / خانم فاطمه عموســلطانی به 
شناسنامه شــماره 1130535460 کدملی 1130535460 صادره فرزند محمدرضا  نسبت 
به 1,5دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت  به مساحت 150,43مترمربع 
پالك شماره 3فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
ثبت در صفحات 565 و 232 دفتر 164 و 163 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شــماره    3200  مورخ      1399/04/14      آقاى / خانم فاطمه رضائی خوزانی به 
شناسنامه شماره 239 کدملی 1141587513 صادره خمینی شهر فرزند فتحعلی  نسبت به 6 
دانگ یکباب                  خانه نیمه ساز  به مساحت 146 مترمربع پالك شماره 589فرعی از82 
اصلی واقع در  سکه الزهر خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 861 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   3545   مورخ    1398/10/26        آقاى / خانم سید محمود میرلوحی به 
شناسنامه شــماره 1147 کدملی 1140848364 صادره فرزند سیدعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 441,50 مترمربع پالك شماره807 و79 و 808 فرعی از99 اصلی 
واقع در  جوى اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ســند 15527 
مورخ 49/11/28 دفتر 63 و ســند 16662 مورخ 50/12/23 دفتر 63 و سند 46191 مورخ 
62/04/20 دفتر 63 و ســند 52394 مــورخ 63/11/21 دفتر 63 و ســند 16300 مورخ 
50/06/31 دفتر 63 و ثبت در صفحه 79 دفتر 107و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شــماره  3543    مورخ       1398/10/26     آقاى / خانم سیدمحمود میرلوحی به 
شناسنامه شــماره 1147 کدملی 1140848364 صادره فرزند سیدعلی نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه . به مساحت 49,50 مترمربع پالك شماره 808فرعی از99 اصلی واقع در  جوى 
اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 16300 مورخ 50/06/31 
دفتر 63 سید على میر لوحى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
22- راى  شماره    3215  مورخ        1399/04/14     آقاى / خانم سهیال رفیعی فروشانی به 
شناسنامه شماره 12264 کدملی 1142337480 صادره خمینی شهر فرزند مصطفی نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 148,805 مترمربع پالك شماره 18 فرعی از 85 اصلی 
واقع در خوزان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 239301 مورخ 97/11/47 

دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره    4987  مورخ          1399/05/08  آقاى / خانم حسن پریشانی فروشانی به 
شناسنامه شماره 1130349411 کدملی 1130349411 صادره فرزند عباسعلی  نسبت به 3 
دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 50 مترمربع پالك شماره369 

فرعی از80 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه 
از سند 1887و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

24- راى  شماره   4986   مورخ    1399/05/08        آقاى / خانم  زهرا حاجیان به شناسنامه 
شماره 325 کدملی 1142437426 صادره فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 50 مترمربع پالك شماره369 فرعی از 80اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت حسینعلى 
زمانى  سند 1887 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

25- راى  شماره   9939   مورخ        1394/06/30    آقاى / خانم زهرا عموشاهی خوزانی به 
شناسنامه شماره 516 کدملی 1141652005 صادره خمینی شهر فرزند عبداهللا  نسبت  به 2 
دانگ  مشاع  از ششش دانگ  یکباب  خانه به مساحت 281,23297 مترمربع پالك شماره 
837 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 
رسمی 120304 مورخ  79/03/03  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شــماره   9940   مورخ    1394/06/30        آقاى / خانم ژیال شمس به شناسنامه 
شماره 2669 کدملی 1141335689 صادره خمینی شهر فرزند علی اصغر   نسبت  به 2 دانگ  
مشاع از شش دانگ  یکباب  خانه  به مســاحت  281,23مترمربع پالك شماره 837 فرعی 
از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند رسمی 
120304 مورخ  79/03/03   و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- راى  شــماره    9938  مورخ         1394/06/30   آقاى / خانم لیدا شمس به شناسنامه 
شماره 5095 کدملی 1142278980 صادره خمینی شهر فرزند علی اصغر   نسبت  به 2 دانگ  
مشاع از شش دانگ  یکباب  خانه  . به مساحت 281,23 مترمربع پالك شماره 837 فرعی 
از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند رسمی 
120304 مورخ  79/03/03و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
28- راى  شــماره    3329  مورخ          1399/04/14  آقاى / خانم اقدس عشقی خوزانی به 
شناسنامه شــماره 2497 کدملی 1158974329 صادره فرزند غالمعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب ساختمان تجارى ادارى  به مساحت 70,53 مترمربع پالك شماره151 فرعی از82 
اصلی واقع در سکه الزهر خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه 

از فرغ بیگى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره 3669     مورخ      1399/04/18      آقاى / خانم مهدي امینی خوزانی به 
شناسنامه شماره 2042 کدملی 1141223112 صادره فرزند رحیم  نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه  به مساحت 115 مترمربع پالك شماره3242 فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 57477 مورخ 97/09/02 دفتر 139 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

30- راى  شــماره   3306   مــورخ       1399/04/14     آقاى / خانم الهام ســواد کوهی به 
شناسنامه شماره 1130019845 کدملی 1130019845 صادره خمینی شهر فرزند علیرضا 
نسبت به 6 دانگ یکباب زمین در حال ساخت  به مساحت 171,70 مترمربع پالك شماره30 
فرعی از115 اصلی واقع در  کهندژ بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32888 
مورخ 98/10/12  دفتر 322و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
31- راى  شــماره    3622 مــورخ        1399/04/17    آقــاى / خانم عباســعلی برخوردار 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 133 کدملی 1141044791 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدتقی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 337,30 مترمربع 
پالك شماره 893 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ســند 36202 مورخ 80/07/14 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شماره  3555    مورخ     1399/04/16       آقاى / خانم ناهید غفوریان ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 20543 کدملی 1140204981 صادره فرزند عزیزاله  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 231,15 مترمربع پالك شــماره317 فرعی از116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119127 مورخ 72/11/26دفتر 20و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
33- راى  شماره 3625     مورخ          1399/04/17  آقاى / خانم ناهید غفوریان ورنوسفادرانی 
به شناســنامه شــماره 20543 کدملی 1140204981 صادره خمینی شهر فرزند عزیزاهللا  
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 337,30 مترمربع پالك شماره 
893 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 
36202 مورخ 80/07/14 دفتر 46 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
34- راى  شماره     3635 مورخ        1399/04/17    آقاى / خانم علی اکبر مجیري اندانی به 
شناسنامه شــماره 75 کدملی 1141573415 صادره فرزند حسین  نسبت به 2 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 191 مترمربع پالك شماره 435فرعی از112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه9 56 دفتر 194و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
35- راى  شماره  3686    مورخ          1399/04/18  آقاى / خانم علی مشهدیان خوزانی به 
شناسنامه شماره 168 کدملی 1141524929 صادره فرزند احمد نسبت به 6 دانگ یکباب 
مغازه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانیبه مســاحت 42,50 مترمربع پالك شماره266 فرعی 
از114 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 74942 مورخ 
71/11/21 دفتر 63و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
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م الف: 956344
ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر- نبى اله یزدانى/6/100

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بیمه اى ســایه گستران صفه 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 16345 
و شناســه ملى 10260372835 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/05/11 و نامه شماره 97/488236 
مورخ 1397/06/19 مدیریــت امور نمایندگى 
هاى بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : تقى 
شیخ صراف شماره ملى 1281592064و مهرى 
ریحانى بزرگ شــماره ملى 1283299909 و 
سیداحمد حکمى ها شماره ملى 1285395956 
به ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند مجتبى خراسانى شماره 
ملى 1270077155 و بهرام رهبران شماره ملى 
1286373050 به ترتیب به ســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. روزنامه 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 (949894)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بیمه اى ســایه گستران 
صفه شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
16345 و شناســه ملى 10260372835 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/11 و نامه شماره 97/488236 
مورخ 1397/06/19 مدیریت امور نمایندگى 
هاى بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
تقى شیخ صراف شماره ملى 1281592064 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و مهرى ریحانى 
بزرگ شماره ملى 1283299909 به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیره و سیداحمد حکمى 
ها شــماره ملى 1285395956 به عنوان 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند 
. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى هئیت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل 
شرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (949897)

آگهى تغییرات
شرکت دارو پژوه ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2117 و شناســه ملى 
10260415062 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدمحمدحسین 
مصلحى به کدملــى 1292054281، على 
ترك الدانى به کدملــى 1290619931 و 
فرزانه حق پناه بــه کدملى 1285188985 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - مجید مبشر به 
کدملى 1292074329 و حســین فراهانى 
به کدملى 0532574346 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک ســال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (950597)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى آرمان صنعت زنده رود 
سهامى خاص به شماره ثبت 4780 و شناسه 
ملى 10260586173 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مهدى راجى کدملى1286810868 - محمد 
مسیح راجى کدملى1273176162 - مریم 
راجى کدملى 1286746086 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کاوه خلجى کدملى0044441568 
و على خلجى کدملى1292706643 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى نجف آباد (950598)

تاسیس
شــرکت با مســئولیت محدود مبین فناورى نقش جهان درتاریخ 1399/05/26 به 
شماره ثبت 65335 به شناسه ملى 14009364245 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تاسیس، 
راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیردولتى یا 
دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات ICT 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 دشتستان ، خیابان 
پروین اعتصامى ، کوچه شهید سید مهدى حسینى[32] ، پالك- 152 ، ساختمان برنا5 
، طبقه همکف کدپستى 8199685883 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدحسین 
جوانمردى به شماره ملى 1271077558 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى 
بهنام معرفت به شماره ملى 1272012530 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه خانم 
بهناز معرفت به شماره ملى 1272988066 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى 
سعید معرفت به شماره ملى 1286641632 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى بهنام معرفت به شماره ملى 1272012530 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى سعید معرفت به شماره ملى 1286641632 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (949748)
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آگهى تغییرات
 شرکت خدمات بیمه اى سایه گســتران صفه شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 16345 و شناسه ملى 
10260372835 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/12 و نامه شــماره 
97/488236 مــورخ 1397/06/19 مدیریــت امور 
نمایندگى هاى بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزى شهر 
اصفهان-محله فلســطین-کوچه عدل [2-1]-خیابان 
شهید موحدیان-پالك 12 -طبقه اول-واحد 6 کدپستى 
8143999118 تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (949895)

آگهى تغییرات
شرکت کوهستان نجف آباد شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 768 و شناســه ملى 
10260136160 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمد جعفر صالحى نجف آبادى به شــماره 
ملــى 1090907941 و محمــد صالحى 
نجف آبادى به شماره ملى 1090927290 
ومحمدرضا درســتى نجف آبادى به شماره 
ملى 1090909691 و عباسعلى بدیهى به 
شــماره ملى 1090788266 ومحمدرضا 
بدیهى به شــماره ملى 1090259387 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال تعیین شدند.نیکودخت یزدانیان به 
شماره ملى 1090286287 و على صالحى 
نجف آبادى به شماره ملى 1091283133 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى یک سال تعیین شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى ها و دعوت نامه 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى نجف آباد (950600)

آگهى تغییرات
شــرکت دارو پژوه ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2117 و شناسه 
ملــى 10260415062 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/05/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - سیدمحمدحســین مصلحى به 
شــماره ملــى 1292054281 بعنوان 
رئیس هیئت مدیــره، فرزانه حق پناه به 
شــماره ملــى 1285188985 بعنوان 
مدیرعامل و على ترك الدانى به شــماره 
ملى 1290619931 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و 
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 مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (950601)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى قائم ســازه آبسال 
سهامى خاص به شــماره ثبت 65045 
و شناســه ملــى 14009266240 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - شریعت خدابخشى صادق آبادى 
به شــماره ملى 6209716180 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره، مرضیه ســلیمیان 
به شــماره ملى 1171253230 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیــره و هدایت اله 
خدابخشــى صادق آبادى به شماره ملى 
6209415385 بعنــوان مدیرعامــل 
بــراى بقیه مدت دو ســال (تــا تاریخ 
1401/03/10) انتخاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت 
معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (953527)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى آرمان صنعت زنده 
رود سهامى خاص به شماره ثبت 4780 
و شناســه ملــى 10260586173 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مهدى راجــى کدملى1286810868 
بعنــوان رئیــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامــل - محمــد مســیح راجى 
کدملــى1273176162 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره - مریم راجى کدملى 
1286746086 بعنوان عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامــل و یکى از اعضاء هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (950602)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بنا سازان سهند سپاهان درتاریخ 1398/10/08 به شماره ثبت 1966 به شناسه ملى 
14008878123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :• ساخت و ساز،طراحى،نظارت،اجرا،پیمانکارى،تولید کاالهاى ساختمانى،صادرات 
و واردات کاالهاى ساختمانى . • خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. • شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى. • استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. • اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى. • 
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 : استان اصفهان ، شهرســتان شهرضا ، بخش مرکزى ، شهر شهرضا، محله 
آزادگان ، کوچه چهل و دوم ، بلوار آیت اله مطهرى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8618767581 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت 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 24497006 
مورخ 1398/10/03 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادى با کد 1902449 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقاى سید على بحرینى به شماره ملى 1190204266و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى داوود ناظم به شماره ملى 1190216159و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد حسن ناظم به شــماره ملى 1198988207و 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 همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد صدرى پورشهرضایى به 
شماره ملى 1190208199 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد مهدى کاویانى 
شهرضا به شماره ملى 1190224585 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (950660)

مطالعات پایه آزمایشگاهى نشان مى دهد که ویروس کرونا 
مى تواند براى ساعت ها نه روزها بر روى برخى از مواد بسته 
بندى شده – بیشتر روى مقوا و پالستیک – زنده باقى بماند.

دکتر «خولیان تانگ» استادیار علوم تنفسى در دانشگاه لستر 
مى گوید: که این ویروس در جهان خارج که موقعیت ها و 
شرایط محیطى سریعاً تغییر پیدا کرده، نمى تواند براى مدت 

طوالنى در محیط بیرون زنده باقى بماند.
پروفسور «امانوئل گلدمن»، استاد تمام میکروبیولوژى نیز 
مى گوید: به اعتقاد من، شانس و احتمال انتقال ویروس از 
طریق سطوح بى جان خیلى کم است و تنها در مواردى که 
شخص بیمار سرفه یا عطسه کرده و ویروس روى سطوح 
قرار مى گیرد و اگر شــخص دیگرى در یک فاصله زمانى 
خیلى کم پس از سرفه یا عطسه (کمتر از یک یا دو ساعت) 
آن سطح را لمس مى کند، احتمال انتقال ویروس وجود دارد.

خطر انتقال ویروس کرونا در این مــوارد به طورى کلى بر 
این فرض استوار است که کارگران در کارخانه هاى بسته 
بندى موادغذایى ممکن است سطح آلوده را لمس و سپس 
چشــم، دهان و بینى خود را لمس کنند. دانشمندان اکنون 
فکر نمى کنند که این مورد، مى تواند نقش اصلى در انتقال 

کووید- 19 داشته باشد.
آژانس بهداشــتى ایاالت متحده آمریکا و مرکز کنترل و 
پیشــگیرى از بیمارى ها (CDC) بر روى وبسایت خود 
اعالم کرده اند «احتمال دارد که شــخصى بتواند ویروس 
کووید- 19 را از تماس با سطح یا اشیایى که ویروس بر روى 
آنها قرار گرفته باشد، بگیرد». اگرچه اعالم شده است «تصور 
نمى شود این روش، اصلى ترین شیوه انتقال ویروس باشد».

در حقیقت عمده انتشار ویروس به صورت مستقیم از یک 
شخص به شخص دیگر است که شامل موارد زیر است:

بین افرادى که در فاصله کمتــر از 2 متر در تماس با 
یکدیگر قرار دارند.

از طریق قطرات تولید شــده زمانى که شخص بیمار 

سرفه، عطسه یا صحبت مى کند.
زمانى که قطرات حاوى ویروس توسط دهان یا بینى 
افراد به داخل بدن فرو برده مى شود (یا در ریه ها استنشاق 

مى شوند).
دکتر تانگ مى گوید: اثبات اینکه کسى ویروس را از طریق 
بسته بندى ها دریافت کند خیلى سخت و دشوار خواهد بود 
اما در مجموع باید از قــرار گرفتن در معرض هر منبعى که 
احتمال مى رود ناقل ویروس باشد – از جمله تماس هاى 

اجتماعى بدون عالمت- خوددارى شود.
سازمان بهداشــت جهانى (WHO) مى گوید «در حال 
حاضر هیچ مورد تأییده شده اى از انتقال ویروس کووید- 19 
از طریق غذا یا بسته بندى هاى مواد غذایى وجود ندارد» اما 
سازمان بهداشــت جهانى تعدادى از اقدامات احتیاطى که 
مى تواند براى جلوگیرى از آلودگى مهم باشد را ذکر مى کند.

آیا کووید- 19 را مى توان از خوردن غذاهاى 
تازه مانند میوه جات و سبزیجات گرفت؟

سازمان بهداشت جهانى: در حال حاضر هیچ نشانه اى وجود 
ندارد که افراد مى توانند از خوردن غذاهایى شــامل میوه 
جات و سبزیجات ویروس کرونا را بگیرند. میوه هاى تازه و 
سبزیجات بخشى از رژیم غذایى مناسب است و مصرف آنها 

به همه توصیه مى شود.
چگونه بایــد در زمــان شــیوع بیمارى 

کووید- 19، میوه و سبزیجات را شست؟
سازمان بهداشت جهانى: شســتن میوه و سبزیجات در هر 
شرایط و اوضاع و احوالى روش یکسانى دارد. قبل از دست 
زدن به میوه ها و ســبزیجات ابتدا دســت هاى خود را آب 
و صابون بشویید. سپس میوه و ســبزیجات را با آب تمیز 
بشــویید مخصوصًا اگر مى خواهید آنها را به صورت خام 

استفاده کنید.
آیــا ویــروس کرونــا بر روى ســطوح 

بسته بندى هاى موادغذایى زنده مى ماند؟

سازمان بهداشــت جهانى: کروناویروس براى زنده ماندن 
و تکثیر نیاز به یک میزبان انســان یا حیوان زنــده دارد و 
نمى تواند روى سطح بســته بندى هاى مواد غذایى تکثیر 
شود. ضدعفونى کردن بسته بندى هاى موادغذایى ضرورى 
نیست اما دست ها را باید بعد از تماس با بسته بندى هاى مواد 

غذایى و قبل از شروع به خوردن، شست.
آیا ویروس کرونا از طریق مصرف غذاهاى 

پخته شده انتقال پیدا خواهد کرد؟
سازمان بهداشت جهانى: در حال حاضر هیچ نشانه و مدرکى 
مبنى بر اینکه افراد مى توانند کووید- 19 را از مواد غذایى 
بگیرند، وجود ندارد. ویروس کووید- 19 مى تواند در دماهاى 
مشابه با سایر ویروس ها و باکترى هاى شناخته شده موجود 
در مواد غذایى کشته شود. مواد غذایى مانند گوشت، مرغ و 
تخم مرغ همیشه باید حداقل تا 70 درجه سانتیگراد پخته 
شوند. قبل از پخت و پز، به محصوالت خام حیوانى باید با 
احتیاط دست زد تا از آلودگى متقابل به غذاهاى پخته شده 

جلوگیرى شود.
ســازمان بهداشــت جهانى مــى گوید «نیازى نیســت 
بسته بندى هاى موادغذایى را ضدعفونى کنید، اما دست ها 
باید مرتبًا بعد از تماس با بسته بندى هایى غذایى و قبل از 

خوردن شسته شود».
اگر شما مى خواهید از فروشــگاهى خرید کنید، در صورت 
امکان از ضدعفونى کننده هاى دســتى قبــل از ورود به 
فروشگاه استفاده کرده و همچنین دستان خود را بعد از خرید 

و جابه جایى محصوالت خریدارى شده بشویید.
همچنین توصیه مى شود اگر سفارش آوردن خریدى را دارید 
حتمًا از مکان هایى سفارش بگیرید که نسبت به اقدامات 
بهداشــتى کارکنان آنجا اطمینان داشته و پس از تحویل و 

پذیرش غذا و مواد غذایى دست هاى خود را بشویید.
برخى از کارشناســان همچنین اســتفاده از کیســه هاى 

پالستیکى یکبار مصرف را توصیه مى کنند.

دیدگاه هاى جدید درباره خطر انتقال 
کرونا  از بسته بندى ها و مواد غذایى

روان درمانگر گفت: براى اینکه مدام عصبانى نشویم و 
به سرعت از کوره در نرویم،  با کنترل هیجانات منفى و 
حفظ تعادل روانى،  تمرکز خود را بر روى احساسات و 

عکس العمل مثبت قرار دهیم.
شیدا عباسى اظهار کرد: بعضى مواقع بروز هیجانات 
دلیل خاصى ندارند از این رو چنانچه فردى در مواقعى 
احساس مى کند عصبانى است، بهتر است بداند این 
احساس ممنوع نیســت بلکه چیزى که ممنوع است 
یاد نگرفتن چگونگى تعامل و سازگارى با این احساس 

است.
وى با بیــان اینکه هیجانات در هــر لحظه مى آیند و 
مى روند و این افراد هستند که باید خود را براى مواجهه 
با احساســات مثبت و منفى، آماده سازند افزود: برخى 
مواقع بروز هیجانات دلیل خاصى ندارد و هنگامى که 
دلیل خاصى براى بروز احســاس و هیجان نمى توان 
یافت، تمرکز خود را باید بر روى یافتن و به وجود آوردن 

احساس خوب و مثبت گذاشت.
این روان درمانگر تصریح کرد: فرد احساسى و عصبى 
هر زمان که هیجانى شد، حتماً نباید سریعاً واکنش نشان 
دهد بلکه با کمى صبر و حوصله و عکس العمل مناسب، 
اطراف خود را ببیند و در صورتى که ایستاده،  بنشیند و 
یا با تغییر مکان و موقعیت،  سعى در کنترل و مدیریت 

هیجان به وجود آمدن درون خود کند.
عباســى گفت: زندگى روزانه هر فرد احتمال دارد که 
مملو از حوادث پیش بینى نشده و به دنبال آن هیجانات 
گوناگون باشد، از این رو مى توان با ثبت روزانه حاالت 
عصبانیت و اضطراب به وجود آمــده در یک دفترچه 
یادداشت شخصى تا حدود زیادى از چگونگى بروز این 
هیجانات آگاه شد. این روش به اثبات رسانده تأثیر قابل 
مالحظه اى بر یادآورى و کنترل خشم و هیجانات افراد 

حادثه دیده خواهد گذاشت.
وى تصریح کرد: براى حفــظ تعادل و از طرفى تعامل 
مناســب با دیگران در مواقع بروز خشم و عصبانیت 
نیاز است که شــدت اضطراب و ناامیدى خود را تحت 
کنترل درآورده و از به وجود آمدن رنجش و ناراحتى در 

اطرافیان جلوگیرى کرد.
این روان درمانگر شناختى رفتارى از پوزش خواهى،  
تنظیم تنفس و ضربان قلب،  مشورت با افراد مطمئن، 
پیاده روى براى تمدد اعصاب،  عدم تمرکز بر اتفاقات 
منفى، اشتغال و ســرگرمى، ورزش و فعالیت جسمى 
و مطالعه به عنوان راه هــاى برقرارى تعادل و کنترل 
عصبانیت یاد کرد و افزود: در صــورت ادامه دار بودن 
عصبانیت و اختــالالت هیجانى، مراجعــه به روان 
درمانگر مجرب براى دستیابى به آرامش پایدار توصیه 

مى شود.

لیمو ترش یک منبع فوق العاده ویتامین C است که به دلیل وجود اسید سیتریک در آن به هضم غذا هم کمک زیادى 
مى کند؛ به خاطر داشته باشید که آب لیمو یک ماده اسیدى است، مسواك زدن پس از خوردن آب لیمو موجب انتشار اسید 
آب لیمو در دهان مى شود؛ به عالوه فشار مسواك بر دندان ها در محیط اسیدى به میناى دندان آسیب مى زند؛ توصیه 
مى شود تا یک ساعت بعد از خوردن آب لیمو مسواك نزنید. همچنین باید بدانید که ترکیب آب لیمو با نوشیدنى هاى گرم 
مانند چاى براى سالمتى دندان ها مناسب نیست؛ گرما موجب تسریع واکنش هاى شیمیایى شده و قدرت مخرب اسید 

آب لیمو بر دندان ها را افزایش خواهد داد؛ بهتر است آب لیموى طبیعى را با آب سرد مخلوط و میل کنید.

ماسک یکى از راهکار هاى اصلى براى جلوگیرى از 
شیوع و گسترش و ابتال به بیمارى کروناست، بر این 
اساس استفاده از آن براى همه مردم توسط سازمان 
جهانى بهداشت اجبارى شده است. تمیز نگهداشتن 
ماسک یکى از موارد ضرورى در اوضاع کنونى است، 
ماســک براى مراقبت از افراد و پیشگیرى از ورود 
ویروس ها و میکروب ها مورد استفاده قرار مى گیرد 
و اگر به تمیــزى آن اهمیت داده نشــود نه  فقط از 
بیمارى پیشگیرى نمى کند بلکه موجب ورود عوامل 
بیمارى زا به بدن نیز خواهد شــد. بهتر است هنگام 

شستشوى ماسک ها این موارد رعایت شود:
   براى از بین بردن ویروس، هنگام شستشو حتمًا 

باید از آب داغ و صابون اســتفاده 

کرد.
   شستن ماسک با دست به معناى شستشوى کامل 

آن با آب  داغ و صابون حداقل براى 20 ثانیه است.
   هنگام شستشــو از انواع مواد ضدعفونى کننده و 
سفید کننده در کنار صابون استفاده کنید. حتماً تمامى 

قسمت هاى ماسک را با دقت بشویید.
   بعد از انجام فرایند شستشو الزم است تا ماسک در 
دماى باال حرارت ببیند تا خشک شود به این صورت 

تمام ویروس ها به وسیله بخار از بین بروند.
   اگر دستگاه خشک کن ندارید، ماسک شسته شده 
را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید چون نور 

ماوراءبنفش به کشتن میکروب ها کمک مى کند.
   اطمینان داشته باشید ماسک کامًال خشک  شده 
باشد و سپس مورد اســتفاده قرار گیرد 
چون ماســک مرطوب پوشش خوبى 
براى صورت نیســت. پس از خشــک 
شــدن ماســک، آن را در مکانى تمیز 

نگهدارى کنید.
توجه داشته باشید که این موارد درباره 
ماسک هاى پارچه اى اســت و در مورد 
ماسک هاى یک بار مصرف این امر صادق 

نیست.

خرابى دندان با لیموترشچگونه ماسک پارچه اى را ضدعفونى کنیم؟
لیمو ترش
مى کند؛
آب لیمو
مى شود

مانند چاى
آب لیمو

ل 

 و 
ى 

تکنیک جادویى
 براى دور کردن عصبانیت

مى شود.

بافت مغز کودکان به دلیل داشــتن رطوبت بیشتر، یک رســاناى فوق العاده براى اشعه تلفن همراه است. به 
همین دلیل مغز کودکان نسبت به مغز افراد بزرگسال در مواجهه با این اشعه بسیار گرم ترمى شود. دانشمندان 
دریافتند اشعه تلفن همراه خطر تومور مغزى را در کودکان افزایش و به طور معمول یک 
چهارم سرطان هاى دوران کودکى را تومور مغزى تشکیل مى دهد. در این مطالعه 
مشخص شده است که اگر کودکان استفاده از تلفن همراه را از کودکى آغاز 
کرده باشند، در اواسط سن نوجوانى مستعد  تومور مغزى خواهند شد و این 

با توجه به عالقه مندى آنها به تلفن همراه فاجعه است.
توجه نکردن کودکان در هنگام استفاده از این وسیله به عالیمى مثل گرم 
شدن گوش، گرم شدن سر، کاهش اشتها و ایجاد تهوع به علت افزایش 
حرارت و خشکى در مغز، فشاردادن گوشى تلفن همراه به سر به ویژه به طور 

آن در یک طرف سر و تغییر ندادن از یک طرف به مداوم و نگهداشتن 
طرف دیگر سر، باعث جذب اشعه هاِى خطرناك 

در مغز مى شود.
از آثار دیگر دستگاه هاى الکترونیکى روى بچه ها، 
نابارورى، اوتیسم، کاهش رطوبت مغز و آلزایمر، 
اختالل درعملکرد سیستم ایمنى و سرطان سینه 

و مغز است.          

خطرات تلفن همراه براى مغز کودکان

دریافتند اشعه تلفن همراه خطر تومور م
چهارم سرطان هاى دوران کودک
مشخص شده است که اگر
کرده باشند، در اواسط س
با توجه به عالقه مندى
توجه نکردن کودکان د
شدن گوش، گرم شدن
حرارت و خشکى در مغز، فش

آنمداوم و نگهداشتن 
ط
در
از آث
نا
اخ
و م

فوق تخصص بیمارى هاى کلیه در پاسخ به این پرسش 
که آیا مصرف لبنیات باعث ایجاد ســنگ کلســیمى 
مى شود گفت: این یک باور منسوخ شده است اما توصیه 
مى شود لبنیات به همراه غذا مصرف شود تا کلسیم به 

همراه سایر غذاها از بدن دفع شود.
حسن ارگانى، فوق تخصص بیمارى هاى کلیه، درباره 
بیمارى هاى کلیــه اظهار کرد: عالیــم بیمارى کلیه 
بستگى به نوع بیمارى دارد، تنبلى کلیه و نارسایى کلیه 
به موارد حاد و مزمن تقســیم بندى مى شود و در موارد 
مزمن ممکن اســت عالیم خاصى وجود نداشته باشد 
و خود را با عالیمى مانند خستگى عمومى، ضعف بدن 
و کم اشتهایى نشــان دهد، در بیمارى حاد، تغییر رنگ 
ادرار، افزایش ناگهانى فشار خون و اختالل هوشیارى 

مشاهده مى شود.
وى در پاســخ به این پرســش که آیا ممکن است در 
صورت سنگ ساز شدن یک کلیه، کلیه دیگر درگیر شود 

گفت: بله این موضوع ممکن است و در صورت رعایت 
نکردن اصول تغذیه ممکن است کلیه دیگر نیز درگیر 
سنگ سازى شود، لذا الزم است این افراد هر شش ماه 
یکبار به پزشــک مراجعه کنند و داروهاى مورد نیاز را 

دریافت کنند.
ارگانى در پاسخ به این پرســش که آیا مصرف لبنیات 
باعث ایجاد سنگ کلسیمى مى شود گفت: این یک باور 
منسوخ شده است اما توصیه مى شود لبنیات به همراه غذا 
مصرف شود تا کلسیم به همراه سایر غذاها از بدن دفع 
شود. متخصص کلیه تصریح کرد: موضوعى به نام درد 
کلیه وجود ندارد، درد در شیت دور کلیه ایجاد مى شود و 
دردهایى که با سرما و گرما تغییر پیدا مى کنند به دلیل 
تغییرات عضالت دور کلیه و اسپاسم عضالت است که 
معموًال با انجام کارهاى سنگین بروز مى کند، این افراد 
الزم است توسط پزشک معاینه شوند و ورزش هاى الزم 

را دریافت کنند.

موضوعى به نام درد کلیه وجود ندارد

و م ویروس ن بر بین ز ى بر
باید از آب داغ و صابون اســتفاده 

ش ب ور
ا اطمینان

م
نیس

ل ا
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دوازدهمین نمایشــگاه بین المللــى متالورژى، فــوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته تا فردا ادامه دارد. 

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللــى متالورژى، فــوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابســته عصر روز شنبه اول شهریور ماه در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان با حضور نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شــوراى اسالمى و نایب رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان افتتاح شد. این نمایشگاه که با حضور 70 
شرکت در فضایى به مســاحت 6500 مترمربع دایر است تا فردا چهارم 

شهریور ماه ادامه دارد. 
کشــورهاى خارجى حاضر در نمایشــگاه امسال شــامل شرکت ها و 
نمایندگانى از کشــورهاى چین، ترکیه، آلمان، فرانســه و ایتالیاست و 
شــرکت هایى از اســتان هاى تهران، اصفهان، کرمــان، مازندران، 
چهارمحال و بختیارى، آذربایجان شرقى و خراسان رضوى که شامل 

هفت استان مطرح فوالدى هستند نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنى (ریخته گــرى، عملیات حرارتى، 
آبکارى و پرداخت، متالورژى پودر)،  خدمات صنعــت متالورژى (مواد 
اولیه و کمک ذوب ها، قالب سازى و مدل سازى، خدمات آزمایشگاهى، 
تســت ها)،  ماشــین آالت و تجهیزات صنعتى وابســته (جرثقیل ها، 
ژنراتورها، موتورهاى گازســوز، غبارگیرها، اتصاالت و شــیلنگ هاى 
فشــار قوى، روانکارها و روغن هاى صنعتى، صنایع الســتیک و نوار 
نقاله ها و تصفیه خانه هاى صنعتى) و شکل دهى فلزات (نورد، آهنگرى و 
جوشکارى، تراشکارى، برشکارى و پرسکارى) حوزه فعالیت شرکت هاى 

حاضر در نمایشگاه امسال است.
■■■

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى در بازدید از غرفه گروه فوالد مبارکه گفت: تالش کارگران و 
مهندسان و مدیران برنامه ریزان صنعت فوالد قابل تقدیر است چرا که 

به توسعه و پیشرفت کشورکمک مى کند.

عباس مقتدایى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه به عنوان نماینده 
اصفهان چه کمکى مــى توانید به رفع مشــکالت تولیــد این قبیل 
تولیدکنندگان از جمله بحث تأمین مواد اولیه و مسائلى از این دست که 
دست و پاى تولیدکنندگان را بسته و مشکل ایجاد کرده است، بکنید، 
توضیح داد: کمک حداکثرى به رشد و پیشرفت کشور امکانپذیر نیست 
مگر اینکه زیرساخت ها به نحو شایسته مهیا شود. یکى از زیرساخت ها و 
نیازها و الزامات کشور تولید فوالد آهن و همه چیزهایى است که به رونق 
صنعت کمک مى کند و ما هم در مجلس شوراى اسالمى در همین هفته 
گذشته کمیســیون ویژه جهش تولید را تأسیس کردیم و به دنبال این 
هستیم که موانع و مشکالت مجموعه تولیدى کشور را به سرعت مرتفع 
کنیم و کمک کنیم تا حد باالترى از رشد و رونق براى کشور ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به اینکه 
رسیدگى به فعاالن این بخش و تأمین منابع و مواد اولیه در دستور کار 
اســت و هر کمکى از دســتمان بر مى آید دریغ نمى کنیم اظهار کرد: 

مهمترین بخش صادرات است که باید اتفاق بیافتد.
وى در همین راســتا ادامه داد: یک مجموعه به هم پیوســته از نیروى 
انسانى و چرخه تولید همه و همه را در بر مى گیرد و ما در مجلس شوراى 
اسالمى که حدود 80 روز از عمرش بیشتر نگذشته به دنبال این هستیم 
که باالترین حد از بهره ورى و تولید را ایجاد کنیــم. البته این مرهون 
خدمات و زحمات کارگرانى است که زحمت مى کشند؛ مهندسانى که در 
این عرصه فعالیت مى کنند و مدیرانى که برنامه ریزى مى کنند و ما هم 

باید زمینه بیشترى را براى آنها ایجاد کنیم.
■■■

در حاشیه آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى متالورژى، 
فوالد، ریخته گرى، ماشــین آالت و صنایع وابسته، مدیر روابط عمومى 
فوالد مبارکه گفت: نمایشــگاه هاى تخصصى یک فرصت مهم براى 
صنایع اســت که کنار هم قرار بگیرند و فرصت مذاکره داشته باشند تا 
درباره صورت مسئله هایى که ممکن است در فرایند کار و در طول مسیر 

کارى اتفاق بیافتد در اینجا گفتگو شود و این صورت مسئله ها حل شود.
ایرج ترابى در همین راســتا افزود: در این نمایشــگاه ها اتفاقى که براى 
صنایع مى افتد این است که توســعه هایى که در صنعت اتفاق مى افتد 
گفته مى شــود و کم و بیش آگاهى و اطالعات داده خواهد شد که همه 
اینها منجر به این مى شــود که دستاوردهاى گفته شــده  نقاط قوت و
 انگیزه اى شود براى سایر شرکت هایى که مرتبط به این صنعت هستند.

وى با اشــاره به اینکه نگاه فوالد مبارکه همواره تعالى بوده است اظهار 
کرد: نگاه متعالى و توسعه گراى مجتمع فوالد مبارکه هم از بحث کیفى 

و هم در فضاى مسئولیت هاى اجتماعى خیلى خوب رشد کرده است.
ترابى با اشاره به وجود شرایط کرونا گفت: با وجود شرایط کرونا و با همین 
حضور محدود فوالد مبارکه در این نمایشگاه این نوید را به شما بدهم که 
در همین یکى دو ماه اخیر ما شاهد دو اتفاق بسیار مهم در فوالد مبارکه 
بودیم؛ یکى بحث ابرپروژه نورد گرم 2 است که استارت آن را زدیم که به 
لطف خدا تا دو سال آینده شاهد بهره بردارى آن خواهیم بود و 4/2 میلیون 

ُتن به تولید ورق کشور اضافه شده و ایران از واردات ورق هاى فوالدى 
بى نیاز مى شود و این نقطه قوتى اســت براى صنعت کشور و منجر به 
احیاى خیلى از صنایع مثل صنایع لوازم خانگى و خوردوسازى خواهد شد.
مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به دومین اتفاق بسیار 
مهم در فوالد مبارکه خاطر نشان کرد: 20 روز پیش ما در شرکت ایریسا 
از طرح تحول دیجیتال رونمایى کردیم تا با استفاده از نسل جدید فناورى 
(نسل چهارم) در فرایندهاى تولیدى به سمت کارخانه هوشمند حرکت 
کنیم و خیلى از فرایندها از سیستم اتوماسیون ارتقا و به سمت رباتیک 

شدن حرکت کند.
وى در ارتباط با اینکه در این طرح دقیقًا چه اتفاقى قرار اســت بیافتد، 
توضیح داد: از ابتدا فوالد مبارکه سعى کرد سیستم داشته باشد؛ سیستم از 
این نظر که تمام فرایند را مکانیزه هدایت کند. شما وقتى در فرایند کارى 
ما نفرى نمى بینید یعنى در فضاى کارگاهى از اتوماسیون استفاده شده 
است. این اتوماسیون در واقع نسل اولیه بوده که آنجا پیاده سازى شده 
در حالى که امروز بحث هوشمند شدن رباتیک و مواردى مانند آن مطرح 
است. به همین دلیل ما مجبوریم خودمان را ارتقا بدهیم و دقیقاً به همین 

سمت مى رویم. 
ترابى در همین راســتا اضافه کرد: در این مسیر ارتقا پیدا کردن ممکن 
است خیلى از فعالیت هایمان رباتیکى شود و اتوماسیون ارتقا پیدا کند که 

این ارتقا منجر به کیفیت باال و سرعت و دقت بیشتر خواهد شد.
مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه به یکى دیگر از دســتاوردهاى مهم 
شرکت فوالد مبارکه در بحث ریخته گرى اشاره کرد و گفت: در بحث 
فرایند ریخته گرى ما براى اولین بار در کشور تولید اسلب APA  (اسلب 
مورد نیاز خط لوله گاز ترش) را در فوالد مبارکه شــاهد بودیم که از آن 
در پروژه خط انتقال نفت خام از گوره به جاســک استفاده خواهد شد و 
این توفیق به شکلى بود که خود آقاى رئیس جمهور و وزیر نفت به دلیل 
رسیدن به این دانش و تکنولوژى از فوالد مبارکه نام بردند و ما توانستیم 
با تکیه بر دانش متخصصان داخلى براى اولین بار از این وابستگى جدا 

شویم.

مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته:

نمایشگاه هاى تخصصى فرصتى مهم براى حل مشکالت صنایع محسوب مى شود
محیا حمزه

نوبت اول

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اســالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش تعداد 15 قطعه از پالکهاى ویالیى واقع در تپه گردشگرى مرغاب شهر عسگران 
از طریق برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید،لذا متقاضیان 
مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/06/17 به دبیرخانه شهردارى عسگران 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 داخلى 3 

(مهندس پناهى) تماس حاصل فرمایند.
1-شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2-پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3-سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

تجدید آگهى مزایده عمومى

م.الف:957169داود گودرزى-شهردار عسگران

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
مناقصه هاى شماره 10و103/99/9 

مناقصه گزار:  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره  10و103/99/9 : 

محل تأمین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد :  

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. 
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى 

www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : 

تاریخ بازگشایى پاکت ها : 

گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با پایه حداقل 2 و فتوگرامتري 
با پایه حداقل 3 از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد 

قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم 
گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان 

شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان براى مناقصه شماره 
103/99/9 به مبلغ 000/000/ 645 (معادل ششصد و چهل و پنج میلیون ریال) و براى مناقصه شماره103/99/10 به مبلغ  000/000/ 1/005 
(معادل یک میلیارد و پنج میلیون ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل 
تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین 

شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن: 1113(7-36611074)                                    دورنگار: 36623116

تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستانهاي برخوار و خمینی شهر و شاهین شهر و نجف آباد براى 860پالك1103/99/9
تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستانهاى آران و بیدگل و کاشان و نطنز براى 1340 پالك  2103/99/10

از روز سه شنبه 04  /06/ 1399 لغایت روز  دو شنبه  مورخ  1103/99/91399/06/10
از روز پنجشنبه 06  /06/ 1399 لغایت روز  چهار شنبه  مورخ  2103/99/101399/06/12

روز شنبه 1399/06/22 تاساعت 1103/99/914
روز سه شنبه 1399/06/25 تاساعت 2103/99/1014

ساعت 9صبح روز یک شنبه 1103/99/91399/06/23
ساعت 9صبح روز چهار شنبه 2103/99/101399/06/26

م.الف:958697

در  روزنامه 
  نصف جهان

....فیلم  ببینید...


