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موافقان و مخالفان تخم مرغ چه مى گویند؟نخستین زنانى که پزشک شدندچه مدت طول مى کشد تا ایرپاد شارژ شود؟روغن  گران نمى شود محبوب ترین رنگ ماشین در جهان چیست؟ سالمتتاریختکنولوژى خودرو جهان نما

تأثیر مصرف آنتى 
بیوتیک  در واکنش به 
واکسن هاى کودکى

چگونه «بالش بصره» از چنگ صدام درآمد
2
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کشف قطعات 
سنگى جدید در 
تخت جمشید

طبق یافته هاى جدید محققان، نوزادان و کودکان 
مصرف کننده آنتى بیوتیک پاسخ ایمنى کمترى 

نسبت به واکسیناسیون هاى معمول دوران کودکى 
خواهند داشت. تحقیقات جدید دانشمندان نشان

 مى دهد نوزادان و کودکان نوپا که آنتى بیوتیک...

تعدادى زیادى قطعه سنگى حاوى نقش برجسته 
و نیز کتیبه در تونل هاى زیر زمینى و آبراهه هاى 

کاخ تچر تخت جمشید کشف شده است.
در پایان فصل پنجم کاوش ها در محوطه باستانى 
تخت جمشــید، کاوشــگران موفق شدند تعداد 
بسیارى قطعه سنگى حاوى نقش برجسته و نیز 
کتیبه در تونل هاى زیر زمینى و آبراهه هاى کاخ 

تچر کشف کنند.
پنجم اردیبهشــت ماه جارى احمدعلى اســدى 
سرپرست هیئت باستان شناسى در این محوطه 
گفت: ایــن کاوش در ادامــه کاوش هاى فصل 
چهارم و با هدف شناســایى چگونگــى امتداد 

آبراهه هاى موجود ...

«عنکبوت»، صداى رانندگان «عنکبوت»، صداى رانندگان 
کامیون را درآورد!کامیون را درآورد!

کارگردان عذرخواهى کردکارگردان عذرخواهى کرد
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40 سال قبل؛ آغاز عملیات آزادسازى خرمشهر

انتقال داده از iOS به اندروید با اپلیکیشن جدید گوگل!
گوگل به تازگــى اپلیکیشــن Switch to Android را براى انتقال 
داده هایى همچون تصاویر، ویدئو هــا و مخاطبین از iOS به اندروید 
منتشر کرده اســت. پیش از این کپى کردن اطالعات دستگاه هاى 
اندرویدى به دســتگاه هاى دیگر به راحتى انجام مى شــد و کاربران 
مى توانستند به دو صورت کابلى و بى سیم مخاطبین، پیام ها، تصاویر و 

برنامه هاى خود را روى دستگاه هاى دیگر کپى کنند. ..
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

خلیج فارس؛ 
دریایى به وسعت 

تاریخ

محصوالت اپل چقدر گران شدند؟
تاثیر ممنوعیت واردات بر قیمت گوشى هاى آیفون

2

پیشگویى کهپیشگویى که
 ناصرالدین شاه را به  ناصرالدین شاه را به 

کشتن داد

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى( تأمین نیروى 
پشتیبانى) به شماره 2001003705000001 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/02/14 مى باشد.

مهلت پایانى زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/02/18 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 

زمان بازگشایى پاکتها : ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/02/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت هاى الف : 
 آدرس : خیابان توحید جنوبى ابتداى کوچه بهار آزادى سازمان مدیریت و برنامه ریزى  استان اصفهان

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس 021-41934  

     www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر پیش خوان دولت منتخب جهت ثبت نام در سایت سامانه
بخش " ثبت نام / پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر "  موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
چاپ دومچاپ دوم تأمین نیروى پشتیبانى 

م.الف : 1311810سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان

شهردارى دیزیچه با توجه به تفاهم نامه انجام شده با اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد  عملیات  
زیر سازى ، لکه گیرى و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر دیزیچه را بر اساس فهرست بهاى راه و باند سال 1401 به 
مبلغ 23,000,000,000 ریال انعقاد قرارداد نماید . لذا شــرکت کنندگان  مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز 
یکشنبه مورخه  1401/03/01 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه واسناد شرکت در مناقصه  را دریافت  و  همچنین 
قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه  مورخه  1401/03/02  به دبیرخانه محرمانه (حراست ) شهردارى ارائه نمایند.

الزم به ذکراست شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.( تامین قیر به میزان 
150 تن بعهده اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان میباشد ). 

عباس اله یارى-شهرداردیزیچه

آگهى مناقصه  چاپ اولچاپ اول

م.الف: 1312235

رئیس مرکز آمار و فناورى رئیس مرکز آمار و فناورى 
اطالعات قوه قضاییه:اطالعات قوه قضاییه:

براى استفاده از براى استفاده از 
پیام رسان هاى پیام رسان هاى 

داخلىداخلى
 آماده ایم آماده ایم

2

معاون امور تعاون وزارت معاون امور تعاون وزارت 
تعاون تاکید کرد؛تعاون تاکید کرد؛

اشتغال پایدار اشتغال پایدار 
از طریق احیاى از طریق احیاى 

10001000 تعاونى  تعاونى 
روستایىروستایى

2

2

تمجید احمدرضا معتمدى
 از على نصیریان و عزت ا... انتظامى

60 برداشت گرفتم
 و هیچ نگفتند! 

 

ى 
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یچ وهیچ نگفتند!  وهیچنگفتند!و
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معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى از احیاى 
1000 تعاونى روستایى با هدف ایجاد اشتغال پایدار و خرد در 

روستاهاى کشور خبر داد.
کارشناســان معتقدند در شــرایطى که جمعیت روستاها 
کاهش یافته، مى توان با پیوند میان تعاونى ها و روستاها و 
بهره گیرى از ظرفیت  تعاونى هاى روستایى به رونق اشتغال 
در این مناطق کمک کرد و مهاجرت روستاییان به شهرها 

را کاهش داد.
تعاونى روســتایى به تجمع مردم و اهالى یک روســتا در 
قالب شرکت تعاونى گفته مى شود که موضوع فعالیت آنها 

کشاورزى و فعالیت هاى جانبى آن است.

از جمله اهداف تشــکیل تعاونى هاى روســتایى، تجمیع 
سرمایه ها، تأمین نهاده هاى مشترك کشاورزى به صورت 
عمده و اســتفاده از تخفیف در خرید آن و هماهنگى و هم 
افزایى در بازاریابى و فروش محصوالت کشــاورزى است 
به طورى که بیشترین سود به کشاورزان برسد که زحمت 

اصلى تولید محصول را برعهده دارند.
مهدى مسکنى، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى از احیاى 1000 تعاونى روستایى در سال 1401 
خبر مى دهد. او مى گوید: احیاى تعاونى هاى روســتایى 
با هدف ایجاد اشــتغال پایدار و خرد در روستاهاى کشور 

صورت مى پذیرد.

رئیس مرکز آمــار و فناورى اطالعات قــوه قضاییه 
مى گوید این مرکز براى اســتفاده از پیام رســان هاى 
داخلى جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایى آمادگى 

دارد.
محمد کاظمى فرد اظهارکرد: مرکز آمار این آمادگى را 
دارد که تا پایان سال تعدادى از خدمات قضایى را عالوه 
بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایى در پیام رسان هاى 
داخلى نیز ارائــه کند و این موضوع منوط به داشــتن 
آمادگى و توانایى از سوى پیام رسان هاى داخلى است.

وى با تأکید بر اینکه پیام رسان هاى داخلى مى توانند در 
خدمات قضایى مانند اطالع رسانى پرونده، در خواست 

گواهى سوءپیشــینه، نوبت دهى قضایــى و خدماتى 
دیگر ورود پیدا کنند، تأکیــد کرد: یکى از نگرانى هاى 
دســتگاه هاى حاکمیتى موضوع حفظ حریم شخصى 
افراد اســت که پیام رســان هاى داخلى باید به این 

موضوع توجه ویژه اى داشته باشند.
کاظمى فرد با تأکید بر اینکه پیام رســان هاى داخلى 
مى توانند به موضوع تبدیل گفتار بــه متن با واژگان 
حقوقى ورود کنند، گفت: از دیگر موضوعاتى که پیام 
رســان هاى داخلى باید به آن توجه ویژه اى داشــته 
باشند دستیار هوشمند قاضى است که قضات، وکال و 

کارشناسان حقوقى را در برمى گیرد.

اشتغال پایدار از طریق 
احیاى 1000 تعاونى روستایى

براى استفاده از 
پیام رسان هاى داخلى آماده ایم

توقف خبررسانى درباره 
مسمومان الکلى

   ایرنا | اطالع رســانى درباره تعداد و آخرین 
وضعیت مسموم شدگان الکلى در هرمزگان از 
شامگاه دوشنبه متوقف شد. از روز چهارشنبه هیچ  
خبرى در این باره منتشر نشد و این در حالى است 
که گزارش ها از منابع بیمارستانى حاکى است 
روند افزایشى مراجعه به مراکز درمانى به دلیل 
مسمومیت الکلى ادامه داشته است و تا ظهر سه 
شنبه سیزدهم اردیبهشــت،  حداقل 2نفر دیگر 
عالوه بر آخرین آمار رسمى منتشر شده(دوشنبه 
شب) بر اثر استفاده از مشروب الکلى دست ساز 
جان باخته اند. دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان 
شامگاه دوشنبه تعداد جانباختگان در این ماجرا 
را هشــت نفر و تعداد افراد با حال وخیم بسترى 
در آى ســى یو را 17 نفر اعالم کرد. در آخرین 
آمار رسمى منتشر شده تعداد مراجعان با عالئم 
مسمومیت الکلى 59نفر و تعداد افراد تحت دیالیز 

30نفر اعالم شد.

خاك را به هنر 
بر باد مى دهیم!

   بهار | میزان فرســایش خــاك در ایران 
ساالنه حدود 2 میلیارد تن در سال برآورد شده 
است (حدود16/7 تن در هکتار) که با شاخص 
جهانى 5 تا 6 تن در هکتار، فاصله بسیار زیادى 
دارد. اثــرات 2میلیــارد تن هکتار فرســایش 
خاك درســال، بالغ بر 236 میلیون متر مکعب 
رسوبگذارى در مخازن پشت سدها و به میزان 
حدود 500 میلیون متر مکعب رسوبگذارى در 
شبکه هاى آبیارى و زهکشى مدرن و سنتى و 
از دسترس خارج شــدن هزاران هکتار اراضى 

مزروعى است.

اختالفات زوجین 
یک شبه ایجاد نمى شود

   ایسنا | یک روانشناس با تأکید بر اهمیت 
مشــاوره پیش از ازدواج براى شــناخت بهتر 
زوجین از یکدیگر، گفت: اکثر افراد در جلسات 
روان درمانى ویژگى هایى از همسر خود مطرح 
مى کنند و مى گویند نمى توانند با آن کنار آیند 
و به همین علت هم باید طالق بگیرند این در 
حالى اســت که این ویژگى ها یک شبه ایجاد 
نشده بلکه از ابتدا وجود داشته و پس از مدت ها 
زندگى مشــترك تغییر شــکل داده اند، پس 
زوجین باید از همان ابتــدا آگاهانه وارد زندگى 
مشترك شــوند. شــبنم طلوعى با بیان اینکه 
زوجین باید راهکارهاى ارائه شــده از ســوى 
مشاور را به منظور حل مشکالت خود اجرا کنند 
تا به نتیجه برسند و از روى احساس صرف براى 
طالق گرفتن اقدام نکنند، اظهار کرد: تصمیم 
گیرى براى طالق گرفتن یا ادامه دادن زندگى 
مشترك کار روان درمانگر نیست، روان درمانگر 
نباید به زوجین بگوید زندگى مشترك را ادامه 

دهند و یا طالق بگیرند.

قدرت انتقال سرخک
 10 برابر کروناست

   همشــهرى آنالین | شهرزاد بدخش، 
مدیــر اداره ســالمت شــهردارى منطقه 5، 
درباره اهمیت آزمایش سل در بین کوکان کار 
غرب تهران مى گوید: «تعامل کودکان کار و 
کارگران در غرب تهران با اتباع افغانســتانى، 
به خصوص در محــدوده جنوبــى محله کن 
و حاشــیه بزرگراه همت، زیاد اســت. از آنجا 
که شــیوع بیمارى ســرخک و ســل در بین 
افغانستانى ها زیاد بوده اســت، طرح حمایت 
بهداشتى اداره سالمت منطقه 5 با کمک مرکز 
بهداشت غرب تهران براى واکسینه کردن این 
گروه آغاز شده است.» سرخک و سل از جمله 
بیمارى هــاى عفونى خطرناکى هســتند که 
عوارض کشنده اى دارند. قدرت انتقال سرخک 

10 برابر کروناست.

وزیر نفت شعار «مرگ بر 
آمریکا» سر داد 

   انتخاب | جواد اوجى، وزیر نفت دولت فعلى، در 
دیدار رسمى خود با وزیر نفت ونزوئال، شعار «مرگ بر 
آمریکا» سر داد. جواد اوجى در واکنش به شعار «زنده 
باد ایران» از ســوى همتاى ونزوئالیى خود گفت: 
«زنده بــاد ونزوئال، مرگ بر آمریــکا». خبرگزارى 
«رویترز» گزارش داد که جواد اوجى، وزیر نفت ایران 
روز دوشنبه با «طارق العیسامى» همتاى ونزوئالیى 
خود دیدار کرده بود. خبر این دیدار را العیســامى با 
انتشــار تصویرى از این دیدار در اینســتاگرام خود 
منتشر کرد. خبرگزارى بلومبرگ هم گزارش داد این 
مقام ایرانى از ونزوئال دیدار کرده و توافقاتى میان دو 

کشور امضا شده است.

تخریب بسیارى از 
مدارس اوکراین 

   بهار | صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) 
اعالم کرد از هر شــش مدرســه تحت حمایت این 
سازمان در شــرق اوکراین یک مدرسه آسیب دیده 
و یا تخریب شده است. یونیسف گفته است حمالت 
به مدارس تأثیر فاجعه  بار جنگ اوکراین بر زندگى و 
آینده کودکان را نشان مى دهد. مدارس آسیب دیده 
یا تخریب شده تحت حمایت برنامه «مدارس ایمن» 
است که یونیســف با همکارى دولت آلمان به طور 

مشترك آن را اجرا مى کند.

تورم ترکیه 
به 70 درصد رسید

   تسنیم | مرکز آمار ترکیه اعالم کرد که تورم 
ماهانه این کشــور در آوریل به 7/25 درصد رسیده 
است. همچنین تورم ساالنه این کشور نیز به 69/97 
درصد رســیده که باالترین نرخ تــورم طى 2 دهه 
گذشته است. بر اســاس گزارش مرکز آمار ترکیه، 
باالترین نــرخ تورم مربوط بــه هزینه هاى حمل و 
نقل است که طى یکسال گذشته به 105/86  درصد 
رسیده اســت. مواد غذایى و نوشــیدنى غیر الکلى 
نیز طى یکسال گذشــته 89 درصد افزایش قیمت 
داشته اســت. لوازم خانگى نیز تورم 77/6 درصدى 
را تجربه کرده است. وضعیت اقتصادى ترکیه طى 
دو سال گذشته براى مردم این کشور بسیار سخت 
شده و تورم باال باعث شده که مردم در برخى شهر ها 
براى خرید نان ارزان تــر در صف هاى طوالنى قرار 
بگیرند، زیرا قیمــت نان حدود ســه برابر افزایش

 یافته است.

انتقاد على الریجانى 
   تابناك | رئیس سابق مجلس بر ضرورت پرهیز از 
نگاه حذفى به رقیبان وپایبندى به تکثر تأکید کرد. على 
الریجانى در صفحه توییتر خود نوشت: شعار خالص 
سازى در حکومت، به معناى محروم کردن جامعه از 
اندیشه ها و توانمندى هاى گسترده مردم است. تمدن 

نوین اسالمى با محرومیت از آزادى شکل نمى گیرد.

روغن
 گران نمى شود

   تســنیم | در روز هاى اخیر اخبار ضد و نقیضى 
درباره افزایش 30 تا 40 درصدى قیمت روغن نباتى 
بعد از ماه مبارك رمضان به دلیل افزایش هزینه هاى 
سربار تولید ناشــى از افزایش قیمت جهانى روغن 
خام، افزایش میزان دستمزد و حتى حذف ارز 4200 
تومانى واردات مواد اولیه در شبکه هاى اجتماعى و 
رسانه ها به گوش مى رســد؛ این اخبار باعث ایجاد 
کمبود روغن در بازار شده است. این اخبار، اما توسط 
وزارت جهاد کشــاورزى رد و معــاون وزارت جهاد 
کشــاورزى با بیان اینکه کمبود روغن تا یک هفته 
آینده رفع مى شــود، گفت: دولت هزینه هاى سربار 
تولیدکنندگان را با پرداخت یارانه مســتقیم به آنها 
برطرف مى کند تا فشــارى به قیمت مصرف کننده 

وارد نشود.

خبرخوان

صدام حسین طى نامه اى به فرمانده سپاه سوم نوشته بود: 
امنیت و ثبات بصره بدون خرمشهر درتهدید است.

عملیات بیت المقدس در روز دهم اردیبهشت ماه 1361 در 
غرب رودخانه کارون و خرمشهر و با رمز عملیات یا على 
بن ابى طالب (ع) با هدف آزادسازى شهرهاى خرمشهر، 
هویزه و جاده اهواز - خرمشــهر؛ خارج کردن شهرهاى 
اهواز، حمیدیه و سوسنگرد و نیز جاده اهوازـ  آبادان از برد 
توپخانه دشمن و همچنین تأمین مرز بین المللى به صورت 
مشترك توسط نیروهاى سپاه پاسداران و ارتش جمهورى 

اسالمى ایران انجام شد.
طى این عملیات 5038 کیلومتر از اراضى اشغالى ازجمله 
شهرهاى خرمشهر و هویزه و نیز پادگان حمید و جاده اهواز 

خرمشهر آزاد شدند.
بهره گیرى از انگیزه هاى ریشــه دار دینى و میهنى براى 
آزادسازى خرمشــهر، طراحى مناســب و برنامه ریزى 
 شده، انسجام ارتش و سپاه، ســرعت عمل، راهکار عبور 
از رودخانه، گســتردگى منطقه نبرد، تأثیرات منطقه اى و 
بازتاب جهانى، عواملى هستند که زوایاى گوناگون نبرد 
بیت المقدس را نسبت به سایر نبردهاى دوران هشت سال 

جنگ تحمیلى متمایز مى کنند.
ارتش بعثى در تهاجم قواى ایران به خرمشهر غافلگیر نشد 
و براى از دست ندادن خرمشــهر، تمام تدابیر و توان خود 
را به کار گرفت. ارتش عراق مطمئن بود که هدف نهایى 
عملیات بیت المقدس، بازپس گیرى خرمشــهر اســت و 
فرصت کافى براى مستحکم ســازى جبهه خرمشهر در 
اختیار داشــت. عراق عالوه بر اقدامات نظامى، دست به 
تالش هاى زیادى براى باال بردن روحیه نظامیان خود و 

افزایش انگیزه آنها براى ماندن در خرمشهر زد.
ارتش عــراق در روز دوم خــرداد 1361 یعنى یک روز 

پس از آغاز حمله نهایى رزمندگان اســالم به خرمشهر، 
اطالعیه اى بین همه نظامیان عراقى مستقر در این شهر 
و اطراف آن توزیع کرد. این اطالعیه دفاع از خرمشــهر و 
حومه آن را مانند دفاع از بغــداد و حومه آن و دفاع از همه 

شهرهاى عراق خوانده بود.
در این اطالعیه نوشته شده بود؛ خرمشهر حکم بالشى را 

دارد که بصره بر آن آرمیده است و اگر خرمشهر به دست 
نیروهاى ایرانى بیافتــد، دروازه هاى نکبت به روى عراق 
بازخواهد شد. صدام حســین هم طى نامه اى به فرمانده 
سپاه سوم نوشته بود: امنیت و ثبات بصره بدون خرمشهر 

در تهدید است.
چند روز بعد امام خمینى(ره) در همین باره فرمودند «آدمى 

که مالحظه کردید در آن چیزى که نوشــته بود به سران 
نظامى خودش در شــهر خونین شــهر، خرمشهر، آنطور 
سفارش کرده بود که بزنید، بکشــید و چه بکنید؛ تا آخر 
گلوله، تا آخر نفر، این دید که همان نظامى هاى او گوش 
ندادند به او؛ نتوانستند گوش بدهند. اصًال مجال قرائت این 

چیزها را به آنها ندادند و فوج فوج تسلیم شدند.»

40 سال قبل؛ آغاز عملیات آزادسازى خرمشهر

چگونه «بالش بصره» از چنگ صدام درآمد

در روزهاى اخیر زمزمه هایى مبنــى بر توقف واردات 
آیفون و گوشى هاى باالى 600 دالر به گوش مى رسد. 
در حالى که هیچ منبع رســمى این موضوع را تأیید یا 
تکذیب نمى کند، بررســى ها نشان مى دهد بیش از دو 
هفته اســت که ثبت سفارشــى در این بخش صورت 

نمى گیرد که باعث افزایش قیمت گوشى هاى آیفون 
شده اما این افزایش قیمت تا چه اندازه بوده است؟

از اواخر بهمن ســال گذشــته بود که موضوع واردات 
آیفون و گوشى هاى باالى 600 دالر به ازاى صادرات 
خشکبار مطرح شــد. اما پیگیرى ها نشان مى دهد تا 
میانه فروردین بانک مرکزى و وزارت صمت همچنان 

با تخصیص ارز نیمایى واردات موبایل را ادامه دادند.
آنطور که فعاالن بــازار مى گویند مخالفت هاى رئیس 
کل بانک مرکزى بــا واردات پرچمــداران بازار فعًال 
گوشى هاى وارداتى را پشت گمرکات نگه داشته است. 
از سوى دیگر، تأکید کمیســیون اصل 90 مجلس به 
مبارزه با واردات آیفــون و کاالهاى لوکس آمریکایى 

بیش از هر زمانى شائبه ممنوعیت واردات این کاال را 
به وجود مى آورد.

دیهیمى دربــاره آینده بازار و قیمــت موبایل توضیح 
داد: به هر حال ارزهاى صادراتى به نرخ آزاد محاســبه 
مى شوند. طبیعى اســت که قیمت گوشى هاى باالى 
600 دالر به اندازه مابه التفاوت نــرخ ارز نیمایى و آزاد 
افزایش یابد. این مابه التفاوت ممکن است تأثیر 7 تا 8 
درصدى روى قیمت بگذارد. تعرفه گمرکى نیز حدود 
7 تا 8 درصــد روى قیمت موبایل تأثیــر مى گذارد. بر 
این اساس ممکن است شــاهد نوسان 15 درصدى در

 بازار باشیم.
این فعال صنفى مى افزاید: اگــر واردات آیفون ممنوع 

اعالم شود، جنس قاچاق و مسافرى در بازار پر مى شود 
و قیمت ها به شکل نجومى باال مى رود. این هم مى تواند 
دلیلى باشد که دولت واردات را آزاد نگه دارد. اما به نظر 
مى آید این خبر تاکنون نیز تأثیرات خود را بر روى قیمت 
گوشى هاى اپل گذاشته است. بیشترین افزایش قیمت 
در این بین متعلق به  آیفــون 12 و 13 پرومکس بوده 
است. آیفون 12 که 15 اسفند 1400 در کمترین قیمت 
33 میلیون و 300 هزار تومان معامله مى شده امسال با 
رقم 41 میلیون و 100 هزار به فروش مى رسد. آیفون 
13 پرومکس نیز که در اسفندماه در کمترین قیمت خود 
36 میلیون تومان بود در سال جارى 42 میلیون و 100 

هزار تومان اعالم شده است.

تأثیر ممنوعیت واردات بر 
قیمت گوشى هاى آیفون

محصوالت اپل 
چقدر گران شدند؟

مشکل ما این است که معلوم نیست نسل جدید سینما به 
چه سمتى مى رود. احمدرضا معتمدى، کارگردان سینما 
با بیان این مطلب گفت: آقاى على نصیریان یا حتى آقاى 
عزت انتظامى که تا آخرین روزهاى عمرشان با ایشان در 
رفت وآمد بودم، حتى یک نخ سیگار در زندگى نکشیدند 
و یک ریال پول مسئله دار به زندگى خود وارد نکردند و 
تا لحظه آخر عرق ریختند و تالش کردند که پول حالل 

کسب کنند.
این کارگــردان ادامه داد:  اینطــور نبودند که مثل االن 
اینستاگرام داشته باشــند و هر بار عکسى بگیرند با این 
اداهایى که بعضى از این ســلبریتى ها درمى آورند. این 
نوع منش ها و رفتارها خیلى در عالــم هنر ارزش دارد، 
مخصوصًا وقتى مى بینیم امــروز یک بازیگر براى یک 

حضور کوتاه در فیلمى چند میلیارد پول مى خواهد!
معتمدى بیان کــرد: در حالى که در فیلــم «دیوانه اى 
ازقفس پرید»، قرارداد آقایان نصیریان و انتظامى چیزى 

حدود ســه چهار تومان بود که تازه بیش از 70 جلســه 
فیلمبردارى طول کشــید آن هم با اداهایى که من دارم 
و روزى 50 تا 60 برداشــت مى گرفتم و آخ نگفتند! آنها 
یک بار هم نگفتند که تو به عنوان یک جوان سى چهل 
ساله چه چیزى از ما بیشتر مى دانى که این همه برداشت 

مى گیرى؟!
این کارگردان افزود: در آنجا با یک دیسیپلین دقیق که 
بیشتر تئاترى بود تا سینمایى، هرچه کارگردان مى گفت 
را به عنــوان فرمانده پــروژه مى پذیرفتند و هیچ گالیه 
و شکایتى نداشــتند. البته با هم مشــورت مى کردیم 
و در نهایت به آنچــه صحیح بود مى رســیدیم. روزى 
که ما مونتاژ فیلــم «دیوانه اى از قفــس پرید» را تمام 
کردیم آقــاى خرقه پوش مى گفت اولین فیلمى اســت 
که در هنگام مونتاژ نه یک پــالن اضافه داریم نه یک 
پالن کم، یعنى دقیقًا مطابق بــا دکوپاژ بدون هیچ کم

 و کاستى بودیم.

مدیر روابط عمومى فدراسیون بدنسازى و پرورش اندام 
در خصوص خبر مربوط بــه ممنوعیت فعالیت بانوان در 

رشته پرورش اندام توضیحاتى را ارائه کرد.
حسین جمشیدى تأکید کرد: تربیت داورانى در رشته هاى 
مچ اندازى، فیتنس چلنج و پاورلیفتینگ بانوان و دو اعزام 
بین المللى بانوان به رقابت هاى مچ اندازى قهرمانى آسیا 
نشان مى دهد که بخش بانوان براى فدراسیون بدنسازى 
از درجه اهمیت باالیى برخوردار است. در مصاحبه اخیر 
رئیس فدراسیون بدنسازى نیز دقیقًا به تمام این مسائل 

اشاره شده است.
در این مصاحبه نصیرزاده به این موضوع اشاره کرده که 
رشته پرورش اندام براى بانوان در ایران ممنوع است، البته 
با توجه به نوع پوشش زنان در این رشته در رقابت هاى 
خارجى هیچ فعالیتى تاکنون در این رشته انجام نشده و 
از این پس نیز انجام نخواهد شد. متأسفانه برخى افراد با 
تحریف صحبت هاى رئیس فدراسیون کلمه «بدنسازى» 
را جایگزین کلمه «پرورش انــدام» کردند که کامًال دو 

معناى متفاوت دارند.

60 برداشت گرفتم و هیچ نگفتند!

فدراسیون: بدنسازى بانوان ممنوع نیست 

کارگردان فیلم سینمایى «عنکبوت» در ویدیویى نسبت 
به حاشــیه اخیر فیلم خود و اعتراض رانندگان کامیون 

واکنش نشان داد.
 چند وقتى است فیلمى به نام «عنکبوت» به کارگردانى 
ابراهیم ایرج  زاد، نویسندگى اکتاى براهنى و تهیه  کنندگى 
جواد نوروزبیگى محصول سال 1398 در سینماهاى کشور 
به نمایش درآمده است که برخى صحنه هاى این فیلم با 

اعتراض «رانندگان کامیون» مواجه شده است.
«عنکبوت» درباره ســعید حنایى یکى از 
قاتالن زنجیره اى دهه هفتاد اســت که در 
شهر مشــهد چندین زن خیابانى را به قتل 
رساند. حنایى کارگرى ساده بود که همراه 
خانواده اش در خانه اى در منطقه فقیرنشین 
مشهد زندگى مى کرد. اما آنچه در این فیلم 
موجب اعتراض راننــدگان و کامیونداران 
شــده، صحنه اى از فیلم اســت که در آن 
رانندگان کامیون را مشتریان زنان خیابانى 

نشان مى دهد.
حاال ابراهیم ایــرج زاد، کارگــردان فیلم 

ســینمایى «عنکبوت» با انتشــار ویدیویى به اعتراض 
رانندگان کامیون واکنش نشان داده است. این جواب ایرج 
زاد در واکنش به اعتراض گروهى از رانندگان کامیون در 
تبریز نسبت به هتک حرمت و توهین در فیلم «عنکبوت» 

به رانندگان کامیون بود.
کارگردان «عنکبوت» در این ویدیــو گفت: با ویدیویى 
مواجه شدم که در آن رانندگان محترم کامیون نسبت به 
صحنه اى از فیلم «عنکبوت» معترض بودند. بعد از آن با 

یکى از نمایندگان این عزیزان در یک فضاى الیو صحبت 
کردم و ابتدا اگر سوءتعبیرى شده است، عذرخواهى کردم و 

توضیح دادم که اصًال خواست ما چنین نبوده است.
وى ادامه داد: فیلم ما براساس یک پرونده واقعى ساخته 
شده است و اسناد و اطالعات موجود پایه و اساس داستان 
ما را بنا نهاده اســت و به هیچ وجــه آن صحنه که مورد 
اعتراض قرار گرفته اســت، قصد و نیت زیر سئوال بردن 
این قشر شریف را نداشته است. کما اینکه کاراکتر اصلى 

ما شغلش بنایى و کارگرى ساختمان است و اصوًال جامعه 
شغلى خود را نمایندگى نمى کند. در تمام دنیا هم همینطور 
است که در هیچ فیلم داستانى شخصیت هاى منفى که 
داراى شغلى هستند اصوًال و لزومًا آن شغل را نمایندگى 
نمى کنند، اما در نهایت اگر صحنه اى در فیلم «عنکبوت» 
باعث کدورت خاطر کسى شده است، دوباره از این عزیزان 
عذرخواهى مى کنم و بــاز تأکید مى کنم که به هیچ وجه 

قصد ایجاد چنین دلخورى و تعبیرى را نداشتیم.

کارگردان عذرخواهى کرد

«عنکبوت»، صداى رانندگان کامیون را درآورد!
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ناصر الدین شاه 11 اردیبهشت 1275 به دست میرزا رضا 
کرمانى به قتل رسید. 

بیراه نیست اگر بگوییم خطاى محاسباتى سبب کشته 
شــدن ناصر الدین شاه قاجار شده اســت. طبق نوشته 
دوســتعلى خان معیرالممالک داماد ناصرالدین شــاه؛ 
خوشحالى پادشاه از جان به سالمت بردن از مرگ، طولى 

نکشید و اجل به او مهلت نداد.
ناصرالدین شــاه قاجار 25 تیر1210 به دنیا آمد. او با 50 
سال پادشاهى، بعد از شــاپور دوم ساسانى و طهماسب 
اول صفوى؛ درازترین دوره پادشــاهى را در بین تمامى 
پادشاهان ایران داشته است. شــاید اگر ناصرالدین شاه 

محتاط تر بود رکورد این دو را نیز مى شکست.
ناصرالدین شاه اولین شــاه ایرانى بود که براى بازدید از 
فناورى و تمدن غرب راهى اروپا شد. او نخستین نخست 
وزیر خود امیرکبیر را به قتل رساند. ناصرالدین شاه اولین 
شاه ایرانى است که خاطرات خود را نوشت. محل مرگ 
و قبر او در شــاه عبدالعظیم (ع) شهر رى است. او در 65 

سالگى کشته شد.
دوســتعلى خان داماد ناصرالدین شــاه از خواص دربار 
بود. اطالعات او دســت اول و از درون حرمســرا و کاخ 
شاهى است. او به همین سبب گنجینه اى از عکس هاى 
درباریان از جملــه زنان شــاه، را به یادگار گذاشــت. 
گزارش معیرالممالک از دربار ناصرالدین شــاه در کتاب 
یادداشت هایى از زندگانى خصوصى ناصر الدین شاه به 

چاپ رسید. ماجراى زیر از همین کتاب نقل شده است:
جمعه هفدهم ذى قعده سال یک هزار و سیصد و سیزده 
فرا رسید. شــاه بامدادان به گرمابه رفت و بنا بر عادت، 
ناشتایى را با اشــتهاى فراوان در حمام خورد. تاج الدوله 
به استقبالش رفت و زبان به تبریک و تهنیت گشود. شاه 
در جوابش گفت: تاجى! بحمدا... امروز دماغى داریم. آن 
گاه کاله را از سر برداشت و به هوا پرتاب کرد. حاضران 
از مشاهده این حال سخت در شگفت شدند. زیرا از آنجا 
که شاه را تارمویى بر فرق ســر نبود غیر از هنگام خواب 
هرگز از سر کاله بر نمى داشت. ناصر الدین شاه که سبب 
تعجب آنان را دریافت گفت: آرى بســیار مسرورم و باید 

سر آن را برایتان بگویم.
آن گاه چنین حکایت کرد: در نخســتین سال سلطنتم، 
محمدولى میرزا که مردى جفردان و در علم هیئت و نجوم 
استاد بود طالع مرا استخراج کرد. آنچه پیش بینى کرد از 

قبیل سوءقصد در آغاز سلطنت، سه بار مسافرت به اروپا 
و چند پیشامد دیگر جملگى بدون کم و کاست درست در 
آمده اســت. از جمله گفت: روز پنجشنبه شانزدهم ذى 
قعده 1313 خطرى بزرگ تو را تهدید مى کند. هر گاه روز 
مزبور را به شب رساندى بدان چند سال دیگر هم با کمال 
اقتدار سلطنت خواهى کرد. اینک آنروز که دیروز بود به 
خوشى سپرى شد. به پاس این موهبت امروز به حضرت 
عبدالعظیم مشرف مى شوم و نماز شکرانه را در حرم مطهر 
به جاى خواهم آورد. سه روز دیگر هم مراسم جشن قرن 

آغاز خواهد شد.
چون شــاه قدم در صحن حضرت عبدالعظیم نهاد میرزا 
على اصغر امین السلطان صدر اعظم پیش رفت و گفت:، 

چون چیزى به ظهر نمانده ناهــار را در یکى از باغ هاى 
مصفا بخوریم و بعدازظهر که ازدحام زائران کمتر مى شود 
به زیارت مشرف شوید. شاه گفت: خیر؛ باید نماز ظهر را در 
حرم بگزارم. حاجب الدوله گفت:، چون درون حرم ازدحام 
بسیار زیاد است امر فرمایید تا قرق کنیم. شاه در جوابش 
گفت: آنان به کار خویش مشــغول هستند ما نیز به کار 

خود مى پردازیم.
آن گاه به درون حرم رفت و به زیــارت پرداخت و پس 
از طواف در قسمت باالى ضریح ایســتاد و بنابر عادت 

دستمالى را از جیب بیرون آورد و به نماز ایستاد.
چون از نیایش به درگاه پروردگار فــارغ آمد میرزا رضا 
کرمانى با ظاهرى آرام و نیازمند؛ عریضه بر کف مردم را 

شکافت و به جانب شاه آمد و همینکه به تنگ وى رسید، 
پاشنه تپانچه را که زیر نامه پنهان ساخته بود فشرد.

صداى تیر در حرم طنین انداز شــد و گلوله بر قلب شاه 
نشست. شاه بیچاره دست بر زخم دل نهاد و سوى آرامگاه 
همسر محبوبش جیران شــتافت. اما چند گام به مقبره 
مانده پایش از رفتن بازماند. آهى کوتاه از ســینه برآورد 

و نقش زمین شد.
صدر اعظم، چون چنین دید فرمان قــرق داد و گفت تا 
کالسکه سلطنتى را که بیرون بازار ایستاده بود به درون 
صحن آوردند و در برابر ایوان بازداشــتند. آن گاه امین 
خاقان پدر عزیز الســلطان (ملیجک) را که کوتاه قد و 
باریک اندام بود گفت زیر لباده شاه برود و از پشت سر او را 

با هر دو دست محکم نگاه دارد.
عینک دودى دوردارش را نیز بر چشمش نهادند و صدر 
اعظم و مجدالدوله چنان دو سویش قرار گرفتند که گویى 
شاه به آنان تکیه کرده اســت. بدین گونه جسم بیجان 
ملک صاحبقران را که سرانجام نتوانسته بود از سرنوشت 

خویش جان سالم به در برد درون کالسکه بردند.
امین خاقان همچنان در پشت نشسته و شاه را به هر دو 
دست روى زانو نگه داشته بود. اتابک رو به روى او قرار 
گرفته بود مانند اینکه با وى سخن مى گوید؛ گاه لبخندى 
مى زد و زمانى سرى مى جنبانید تا به شهر رسیدند و او را 
یک سر به قصر گلســتان بردند. چون با پدرم وارد قصر 
شدیم گروهى را دیدم که شتابان زینت ها را بر مى چینند 

و همه جا را سیاهپوش مى کنند.
مجدالدوله پیش ما آمد و ما را به نارنجستان بزرگ برد. در 
آنجا جسد شاه را دیدیم که زیر درخت هاى نارنج کنار یک 
حوض بلورین؛ که هدیه ملکه انگلســتان بود، روى نیم 
تختى به خواب جاویدان رفته است. دکتر طولوزان دست 
بر سینه باالى سرش مات و مبهوت ایستاده بود. شاهزاده 
فریدون میرزا که از شاهزادگان سالخورده و وارسته بود 

و ریشى بلند به رنگ کافور داشت براى غسل جسد آمد.
در این هنگام طولوزان [پزشک مخصوص ناصرالدین 
شاه]گامى پیش تر نهاد و انگشت را آهسته در زخم سینه 
شاه فرو برد و گلوله دل شکاف را بیرون کشید و با صدایى 
گرفته و لرزان گفت: اگر شاه لباس دیگرى بر تن داشت، 
جان به سالمت مى برد. زیرا گلوله چندان نیرومند نیست 
و فقط بر قلب نشسته است. آن گاه آن فلز شوم را میان 

پنبه جاى داد و در جیب نهاد.

ماجرایى که داماد شاه قاجار روایت کرده است

پیشگویى که ناصرالدین شاه را به کشتن داد

خلیج فارس را همه دنیا به همین نام مى شناســند. 
تاریخ را که ورق بزنیم به اســناد تاریخى مورخان 
یونانى پیش از میالد مسیح مى رسیم و نام پرسیکوس 
سینوس به معناى خلیج فارس را در همه نوشته ها، 
اسناد و نقشه هاى باقى مانده از آن دوران مى بینیم. از 
نوشته هاى هرودوت و استرابون گرفته تا اسناد باقى 
مانده از اروپاییان، نام این پهنه آبى دریاى پارس ثبت 
شده یعنى دریایى که در جنوب سرزمین پارسیان قرار 

دارد و به پارسه، پرساى یا پرسپولیس شهرت دارد.
در اســناد، دانشــنامه ها و نقشــه هاى باقیمانده از 
جغرافیدانان و دریانوردان انگلیســى قرن هاى 16 
و 17 همیــن نام خلیج فارس دیده مى شــود. حتى 
در نوشــته هاى مؤلفین عربى هم ایــن خلیج با نام 
خلیج الفارســى یا بحر فارس معرفى شده است. در 
نقشــه اى که خوارزمى ریاضیدان برجســته تقریبًا 
1200 سال قبل رسم کرده است نام خلیج فارس در 
بین البحرین و بحرالیمن دیده مى شود. ابن حوقل 
بغدادى در حدود 1100 ســال قبل در کتاب صورة 
االرض، از عبارت اصلى بحر فارس اســتفاده کرده 
است. ابوریحان بیرونى دانشمند برجسته نیز از نام 
بحر فارس براى این گستره آبى استفاده کرده است 
و زکریاى قزوینى هم در آثار البالد نام نهر فارس را 
ثبت کرده اســت. ابن وردى هم از نام خلیج فارس 
براى این آبراه سود جسته است. جیهانى جغرافیدان 
بزرگ نیز همچون اغلب جغرافیدانان مســلمان در 
کتاب اشــکال العالم از نام دریاى فارس اســتفاده 

کرده است.
تا اوایل دهه 1960 میالدى هیچ بحث و گفتگویى 
درباره نام خلیج فارس وجود نداشــت. بنابراین باید 
دید از چه تاریخى عبارت جعلى براى آن اســتفاده 
شده است؟ بررسى ها ما را به زمان ملى شدن صنعت 
نفت ایران و در نتیجه کوتاه شدن دست انگلیسى ها 
از منابع ملى ایران مى رساند. ملى شدن صنعت نفت 
و محروم شدن انگلیســى ها در بهره بردارى از این 
منابع موجب قطع روابط سیاســى دو کشور شد. در 
همین برهه زمانى نماینده سیاسى انگلستان که از 
سال 1950 میالدى یا 1329 شمسى مقیم بحرین 
بود، نام ساحل عربى را براى منطقه جغرافیایى بخش 
جنوبى خلیج فارس به کار برد، یعنى براى منطقه اى 
که متعلق به عرب هاى تحت الحمایه انگلستان بود. 
این نماینده رفته رفته و به مرور عبارت خلیج عربى را 
جایگزین ساحل عربى کرد و بعد آن را به کل خلیج 

فارس تعمیم داد.
جمــال عبدالناصر مصــرى و عبدالکریم قاســم 
رئیس جمهور عراق از جملــه افرادى بودند که پس 
از ســر چالرز بلگریو نماینده سیاســى انگلیس در 
بحرین و خلیج فارس نام مجعول خلیج عربى را به 
کار بردند. نکته جالــب توجه آنکه جمال عبدالناصر 
در سخنرانى هاى پیشین خود از نام الخلیج الفاِرسى 
اســتفاده کرده بود. ســر چارلز بلگریو و نمایندگى 
سیاسى انگلیس که از گســترش حوزه نفوذ ایران 
در منطقه خلیج فارس و به خطر افتادن منافع خود 
مى ترسیدند چنین نامى را براى مقابله با سیاست هاى 

ایران در خلیج فارس برگزیدند.
در سال 1958 رودریک اون دومین انگلیسى بود که 
پس از سر چالرز بلگریو اصطالح ساختگى و مجعول 
خلیج عربــى را در کتابش به کار بــرد. او در کتاب 
حباب هاى طالیى در خلیج عربى نوشت: من در تمام 
کتب و نقشه هاى جغرافیایى نامى غیر از خلیج فارس 
ندیده بودم ولى در چند سال اقامتم در بحرین متوجه 
شدم که ساکنان ساحل عرب هستند پس باید این 

خلیج را خلیج عربى بنامیم.
خدعه، نیرنگ و سیاست پلید تغییر نام خلیج فارس در 
دوره هاى مختلف تاریخ تکرار شد با این تفاوت که هر 
بار با حربه اى جدید و به دست گروهى خاص. مثًال در 
سال هاى اخیر کشورهاى عرب حاشیه خلیج فارس با 
هدف کسب اعتبار براى خود اقدام به تحریف و تغییر 
نام خلیج فارس کردند کــه البته با ناکامى نیز روبرو 
شدند. در این اقدام، بزرگترین و معتبرترین سازمان 
مردم نهاد یعنــى انجمن جغرافیاى ملــى بعد از دو 
قرن کاربرد نام خلیج فارس در سال 2004 دست به 
تغییرات و تحریف هایى زد. انجمن جغرافیاى ملى سه 
تغییر یا سه تحریف را در اسناد خود انجام داد. یکى 
از آن تغییر ها درج نام خلیج عربى مقابل خلیج فارس 
بود دومین تغییر گنجاندن عبارت جزایر اشغال شده 
توسط ایران در مقابل نام جزایر ایرانى ابوموسى، تنب 
کوچک و تنب بزرگ بود و سومین تغییر استفاده از 
نام هاى قیس و شیخ شعیب براى جزایر ایرانى کیش 
و الوان. بعد از اقدام انجمن جغرافیاى ملى هزاران 
نامه الکترونیکى، هزاران نامــه و طومار اینترنتى با 
بیش از 120 هزار امضا از ایرانیان و فعاالن اجتماعى 
و فرهنگى داخل و خارج ایران به مؤسسه سرازیر شد 
که نتیجه آن ها عذرخواهى مدیر مؤسسه و اصالح 

تحریفات بود.

خلیج فارس؛ دریایى به وسعت تاریخ

سال هاست که بیشتر محافل دانشگاهى تردید ها درباره 
جنگ تروآ را کنار گذاشــته اند و وجود شهرى متعلق به 
عصر برنز، کم وبیش با همان ویژگى هاى توصیف شده 

در سروده هاى هومر را پذیرفته اند.
«یک: تا اواخر قرن نوزدهم میالدى، جنگ در سرزمین 
تروآ را افسانه اى میان افســانه هاى یونانى مى دیدند و 
روایت هایى را که از هومر و هرودت و سوفوکل و ویرژیل 

به جاى مانده بود «تاریخ» محسوب نمى کردند.
اما کشــفیات باستان شناسى در شــمال غربى ترکیه 
امروزى این نگاه را تغییر داد و قصه شــهر تروآ به جمع 

روایت هاى تاریخى آمیخته به افسانه راه یافت.
در کاوش هاى اوایل قرن بیســتم، شــهر از دل خاك 
بیرون زد، بعدتر در یونســکو ثبت شــد و امروزه جزو 
مناطق گردشگرى آن ناحیه است. سال هاست که بیشتر 
محافل دانشــگاهى تردید ها درباره اصل ماجرا را کنار 
گذاشته اند و وجود شهرى متعلق به عصر برنز، کم وبیش 
با همان ویژگى هاى توصیف شده در سروده هاى هومر 

را پذیرفته اند.
دو: پاریس شــاهزاده اى مطرود از تروآ بــود که هلن، 
همسر منلوس شــاه اســپارت را فریب داد و با خود به 
تروآ برد. منلوس از برادرش آگاممنون کمک خواست و 
این دو، شاهان و قهرمان یونان را براى حمله به تروآ و 
تنبیه اهالى آن و پس گرفتن هلن بسیج کردند. جنگ، 
جنگ منلوس بود، اما آگاممنــون که برادر بزرگ تر بود 

فرماندهى را به دســت گرفت و این دو برادر، پیشاپیش 
همه قهرمانان یونان، سوار بر هزار کشتى از دریا گذشتند 
و در ســاحل تروآ لنگر انداختند. براى جنگى ســریع و 
کسب پیروزى آسان رفته بودند، اما استحکامات دفاعى 
شهر و دیوار بلند آن، کار را دشوار کرده بود. پیروزى هاى 
کوچک در نبرد هاى پراکنــده تاثیرى در جریان جنگ 

نداشت و رخنه به شهر نیز ناممکن بود.
سه: یونانى ها از تصمیم به تســلیم تروآ برنگشتند و در 
آن سرزمین به جنگ ماندند. شــهر را محاصره کردند. 
محاصره اى که 10 ســال بدون نتیجه طول کشــید. 
قهرمانان دو طرف باهــم جنگیدند، عده زیادى ُمردند، 
اما شهر سرپا ماند و تسلیم نشد. آشیل در نبردى تن به 
تن هکتور، قهرمان بزرگ تــروآ را به خاك انداخت، اما 

خودش به تیر پاریس کشته شد.
پاریس نیز چنــدى بعد از پا افتاد و پایــان جنگى را که 
خودش باعث و بانى آن بود به چشــم ندید. ســرانجام 
اودیسیوس که مکارترین همراه آگاممنون بود نقشه اى 
متفاوت کشید و با تایید آگاممنون آن را به اجرا گذاشت.

یونانیان اسب چوبى بزرگى ساختند و شمارى از بهترین 
سربازان شــان را در آن جاى دادند. سپس چنان وانمود 
کردند که از ادامه جنگ منصرف شده اند و به کشورشان 
برمى گردند. اســب چوبــى را براى مردم تــروآ باقى 

گذاشتند.
چهار: مردم تروآ این اســب چوبى را – که هدیه دشمن 

بود – به عنوان غنیمت و به نشان پایان جنگ، در چنین 
روزى از سال 1184 قبل از میالد با خود به داخل شهر 
بردند. جشــن گرفتند و شــادى کردند. شب هنگام که 
برخى نگهبانان مست و برخى دیگر مثل اهالى شهر در 
خواب بودند، یونانى ها به سرکردگى اودیسیوس از اسب 
بیرون زدند، نگهبانان شهر را کشتند و دروازه اصلى تروآ 

را باز کردند.
یونانى ها مثل سیل به داخل شهر سرازیر شدند و دست 
به کشــتار زدند. همه اهالى را کشــتند و بعد شهر را به 

آتش کشیدند.
چه بر سر هلن آمد؟ بعد از مرگ پاریس، مرد دیگرى از 
اهالى تروآ او را تصاحب کرد، اما این دومى هم پیش از 
پایان ماجرا کشته شد. پس از ختم خونین جنگ، منلوس، 
هلن را با خود به اســپارت برد و طبق روایتى، عنوان و 
جایگاهش را به او بازگردانــد. طبق روایتى دیگر، هلن 
را به جزیره اى نزدیک اسپارت تبعید کردند. در آنجا به 
دست زنانى که شوهران شان در جنگ تروآ کشته شده 

بودند به دار آویخته شد.»

جنگ تروآ، افسانه یا تاریخ؟

تعدادى زیادى قطعه سنگى حاوى نقش برجسته و 
نیز کتیبه در تونل هاى زیر زمینى و آبراهه هاى کاخ 

تچر تخت جمشید کشف شده است.
در پایان فصل پنجم کاوش ها در محوطه باستانى 
تخت جمشید، کاوشگران موفق شدند تعداد بسیارى 
قطعه سنگى حاوى نقش برجســته و نیز کتیبه در 
تونل هاى زیر زمینى و آبراهه هاى کاخ تچر کشف 

کنند.
پنجــم اردیبهشــت ماه جارى احمدعلى اســدى 
سرپرست هیئت باستان شناســى در این محوطه 
گفت: این کاوش در ادامه کاوش هاى فصل چهارم 
و با هدف شناســایى چگونگى امتداد آبراهه هاى 
موجود در حیــاط جنوبى کاخ تچر انجام شــد و به 
ســمت جنوب و تا نزدیکى پلکان کاخ موسوم به 

«اچ» امتداد داشت.

بــه گفته اســدى، در ایــن بخش صد هــا قطعه 
سنگ نقش برجســته که بیشــتر به نظر مربوط 
به پلــکان اصلى کاخ اچ هســتند و در دوره پســا 
هخامنشــى به صورت عمدى شکســته شده اند، 

مشاهده شد.
وى ادامه داد: این قطعه سنگ ها، حامل نگاره هاى 
گیاهى و انسانى اند و روى یکى از این سنگ ها خط 
میخى به چشــم مى خورد و در صورت کاوش هاى 
کامل، احتمال برخورد با نمونه هاى کتیبه دار دیگر 

نیز بسیار زیاد است.
این باستان شــناس با اشــاره به حجم زیاد قطعه 
سنگ هاى یافت شده گفت: بخشى از مشکالت و 
پیچیدگى هاى نماى شمالى کاخ اچ که از دشوارترین 
مسائل باستان شناختى تخت جمشید است، وضعیت 

روشن ترى پیدا کند.

کشف قطعات سنگى جدید در تخت جمشید

در ســال 1885 ســه زن در حالى که لباس 
سنتى کشور خود را پوشیده بودند، براى ثبت 
یک عکس در کنار هم ژست گرفتند. این سه 
زن، نخستین بانوانى هستند که از سه کشور 

هند، ژاپن و ســوریه موفق به کسب مدرك 
پزشکى غربى شدند.

داستان این سه زن به شدت با تاریخچه کالج 
پزشکى درکسل، پنســیلوانیا و کمک آن به 

آموزش طبیبان زن، از جمله این سه زن در هم 
تنیده است. این مدرسه توسط الیزابت بلک ول 
تأسیس شد. او نیز که نخستین زنى بود که 
مدرك پزشــکى غربى را در ایاالت متحده 
امریکا دریافت کرد، در برهه اى که برده دارى 
هنوز در امریکا آزاد بود، دِر مدرسه خود را به 

روى زنان افریقایى امریکایى باز کرد.
این موسســه فرصت هایى را براى زنان با 
پیشینه هاى مختلف در سراسر کشور ایجاد 
کرد و دانشجویان خارجى را هم آموزش داد 
که البته امرى نادر در بین چنین موسســاتى 

بود.
در سال 1885 این سه زن در حالى که لباس 
سنتى کشور خود را پوشیده بودند، براى ثبت 

یک عکس در کنار هم ژســت گرفتند. این 
تصویر نشانه اى از تعهد موسسه به فراگیرى 
و فراهم کردن فرصت ها براى همگان بود. 
جاشى پس از اینکه فرزندش را در 14 سالگى 
از دست داد و به تشویق همسرش، تصمیم به 

تحصیل در رشته پزشکى گرفت.
پس از فارغ التحصیلى جاشى، ملکه ویکتوریا 
و ملکه هند براى او نامه اى جهت تبریک در 
موفقیتش ارسال کردند. البته متأسفانه جاشى 
فرصت این را نیافت که در رشــته تحصیلى 
خود به کار کردن بپردازد؛ چراکه یک ســال 
پس از فارغ التحصیل شدن در 22 سالگى بر 

اثر بیمارى سل درگذشت.
اوکامى، رئیس بخش زنان بیمارستان توکیو 

شد. هرچند مدتى بعد به علت اینکه امپراطور 
سلطنتى به واسطه جنسیت او از بازدیدش سر 

باز زد، از سمتش استعفا داد.
پس از آن به مدت 20 ســال به عنوان یک 
پزشک خصوصى مشغول به کار شد. پس از 
تعطیلى مطب، او به عنوان معاون یک مدرسه 
دخترانه مشغول به کار شد و بعد ها در همان 
محل یک دانشکده پرستارى تأسیس کرد. 
اوکامى در نهایت به علت ابتال به ســرطان 

سینه بازنشسته شد.
متأسفانه اطالعات زیادى درباره سومین زن 
حاضر در تصویر وجود ندارد. احتمال مى رود 
که او پس از فارغ التحصیلى به دمشق و بعدا 

در سال 1891 به قاهره بازگشته باشد.

نخستین زنانى که پزشک شدند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 6566 و 6567 مورخ  1400/12/12 محمد پیرمرادیان نجف آبادى فرزند رجبعلى نسبت 
به  سه دانگ مشاع و خانم سمیه امیرخانى نجف آبادى فرزند رجبعلى نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 122/17 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 58 و 2   فرعى از 57 
اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
(تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1302783/  م 
الف -  حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف 

آفرین میرعباسى/ 1/317

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 

ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

 راى شــماره 6547 مورخه 1400/12/11خانم طلعت زین العابدین رنانى فرزند کریم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 267/73 مترمربع قسمتى از پالك شماره 855   اصلى واقع در قطعه4 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. (تاریخ انتشار نوبت دوم 
بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 – 1303750 /  م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/1/319

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026012688 مورخ 1400/09/25 هیات سه خانم بتول هادى عابدینى به 
شناسنامه شماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل اله بصورت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 23 مترمربع از پالك شماره 207 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى 
مرتضى زارعى سودانى موضوع سند انتقال 104930 مورخ 88,3,2 دفتر 82 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. (تاریخ انتشار نوبت دوم 
بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - م الف: 1304225 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/333

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

شماره: 14006030206007992- تاریخ: 1400/11/28 - جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان 
زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1399114402006001775 
مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شکراله ســلطانیان تیرانچى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق 
پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  

نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 36502 مورخ 99/7/9 دفتر 322 
خمینى شهر و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم شکراله سلطانیان 
تیرانچى به شناسنامه شماره 653 کدملى 1140723650 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 913/80 مترمربع پالك شــمارهـ  فرعى از 91 اصلى باقیمانده واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 13/88 متر دیواریست به دیوار کارگاه مجاور از باقیمانده 91 اصلى 

شرقا به طول 69/84 متر به دیوار کارگاه مجاور از پالك 91 اصلى 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم پخى شکل اســت به طول هاى 2 متر و 6/17 متر و 7/29 متر 

درها و دیواریست به گذر 
غربا به طول 66/12 متر دیواریست اشتراکى با پالك 91 اصلى باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور 
اقدام نماید. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 
تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 
1302618 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضایى - سید محمود 

حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/335

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد عابدینى نجف آبادى فرزند مرتضى  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ 
یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 426  اصلى  واقع در قطعه 10  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان 
را نموده و راى شماره 2763 مورخه 1400/06/07 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 426  تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 4 فرعى از 426 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان بنام محمد عابدینى نجف آبادى فرزند مرتضى در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/25 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضــور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. (تاریخ 
انتشــار بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار: 
1401/02/15 - 1310213 / م الف - حجت اله کاظم زاده - از طرف رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان نجف آباد /2/157 

 اخیرا تماس کالهبردارى، روشى 
اســت که قربانیــان احتمالى را 
با پیام هاى صوتــى مبهم فریب 

مى دهد.
 اکثر مردم مى داننــد که باید مراقب 
تماس هــاى تلفنى از شــماره هاى 
ناشــناس باشند اما شــرکت شناسایى 
تمــاس گیرنــده Hiya یــک تاکتیــک 
کالهبردارى  را شناســایى کرده است که از 
پست صوتى به عنوان فریب براى دریافت قربانیان 

احتمالى استفاده مى کند.
 تاکتیک اخیر شناسایى شده که «کالهبردارى استراق سمع» 
نامیده مى شود، با پیام هاى پســت صوتى مبهم باقى مانده در تلفن 
هوشمند قربانى شروع مى شود که در آن صداى ناشناخته اى شنیده مى شود.

دلیل موثر بودن کالهبردارى اســتراق سمع این اســت که از اکثر خدمات 

محافظت از تماس اجتناب مى کنــد زیرا هیچ یک از نشــانگر هاى تماس 
کالهبردارى معمولى را ندارد. ماهیت مبهم پســت صوتى که شــامل هیچ 
کلمه کلیدى رایج مرتبط با کالهبردارى نمى شود به این معنى است که این 
کالهبردارى مى تواند به قربانیان احتمالى بیشــترى دسترسى پیدا کند. اما 
خوشبختانه Hiya توانست با اســتفاده از هوش مصنوعى وارد عمل شده و 

آن را متوقف کند.

خنثى کردن کالهبردارى استراق سمع
اگرچه ممکن اســت Eavesdropping Scam بتواند از شناســایى سایر 
ســرویس هاى حفاظت از تماس فرار کند، اما هوش مصنوعى به شــرکت 
Hiya اجازه مى دهد تا بیش از 90 درصد از این تماس ها را از ابتدا پرچم گذارى 

کند. ســرویس اطالعاتى این شــرکت، هوش مصنوعى را قادر مى سازد تا 
کالهبردارى هاى اخیر را در اولین تماس شناسایى کند.

شماره هاى تلفنى که تماس کالهبردارى اســتراق سمع را برقرار مى کردند 
به طور میانگین در کمتر از 12 بار تماس عالمت گذارى شدند. پس از شناسایى 

و پرچم گذارى موفقیت آمیز، شرکت Hiya با یک ارائه دهنده خدمات شخص 
ثالث همکارى کرد تا عملیات اولیه را در 24 ساعت خاموش کند.

 سرویس حفاظت از تماس این شرکت از پروتکل STIR/SHAKEN براى 
تقویت توانایى خود در تماس هاى جعلى و  تشخیص تماس هاى کالهبردارى 
استفاده مى کند. با این حال، این پروتکل همچنان محدودیت هاى خود را در 
اکوسیستم تماس کالهبردارى، پویا و در حال تغییر نشان مى دهد، به همین 

دلیل است که Hiya از سیگنال هاى دیگر نیز استفاده مى کند.
الکس الگارد، مدیرعامل Hiya، در یک بیانیه مطبوعاتى اطالعات بیشترى 
در مورد اینکه چگونه هوش مصنوعى این شــرکت توانست کار کوتاهى از 
کالهبردارى استراق ســمع بسازد، ارائه کرد. به دســت آوردن این تاکتیک 
 Hiya کالهبردارى در حال ظهور، قدرت قابلیت هاى هوش مصنوعى تطبیقى
را نشــان مى دهد. در Hiya، ماموریت این است که به طور کامل تماس هاى 
 Eavesdropping هرزنامه و کالهبردارى را از شــبکه صوتى حذف شود و
Scam آخرین نمونه از نحوه پیشــى گرفتن از کالهبرداران و محافظت از 

کاربران است.

چرا نباید به پیام هاى صوتى 
تماس گیرندگان ناشناس
 پاسخ دهید؟

 اخیرا تماس کالهبردارى، روشى 
اســت که قربانیــان احتمالى را 
توتــى مبهم فریب  با پیام هاى ص

مى دهد.
 اکثر مردم مى داننــد که باید مراقب 
شــمارههاى  تماس هــاى تلفنى از
ناشــناس باشند اما شــرکت شناسایى 
aتمــاس گیرنــده Hiya یــک تاکتیــک 

کالهبردارى  را شناســایى کرده است که از 
پستصوتى به عنوان فریب براى دریافت قربانیان 

احتمالى استفاده مى کند.
 تاکتیک اخیر شناسایى شده که «کالهبردارى استراق سمع» 
وشود،شود، با پیام هاى پســت صوتى مبهم باقى مانده در تلفن  نامیده مى 
هوشمند قربانى شروع مى شود که در آن صداى ناشناخته اى شنیده مى شود.

دلیل موثر بودن کالهبردارى اســتراق سمع این اســتـتـتـت که از اکثر خدمات 

محافظت از تم
کالهبردارىم
کلمه کلیدىر
کالهبردارى
a خوشبختانهa

آن را متوقفک

ککک کثى ک خن
اگرچه ممکننننننن

ســرویس هاى
Hiya اجازه مى

کند. ســرویس
کالهبردارى ه
شماره هاى تلف
به طور میانگین

اپل چندین مدل از AirPods را در طول سال ها عرضه کرده که بسیار محبوب هستند. اما یک نقطه ضعف این هدفون بى سیم 
این است که هر زمان که مى خواهید از آنها استفاده کنید باید آنها را شــارژ نگه دارید. اما چقدر طول مى کشد تا یک مجموعه 

ایرپاد شارژ شود؟
 AirPods اپل جزئیاتى در مورد کل زمان شارژ ایرپادهاى خود ارائه نکرده است. به نظر مى رسد مدت زمانى که طول مى کشد تا 

از ۰٪ تا ۱۰۰٪ شارژ شود، زمانى که در جعبه شارژ آنها قرار مى گیرد، به مدل AirPods شما بستگى دارد.
طبق گزارش کاربران، AirPods (نسل اول) در عرض 17 دقیقه به طور کامل شارژ مى شود. به گفته Music Critic، ایرپادها 

(نسل دوم) مشابه هستند و به مدت 20 دقیقه در جعبه خود شارژ مى شوند.
از طرف دیگر، شارژ کامل AirPods Pro تقریباً یک ساعت طول مى کشد، که احتماًال براى AirPods جدیدتر (نسل سوم) نیز 

صادق است. این ممکن است به دلیل ویژگى شارژ باترى بهینه موجود در این مدل هاى جدیدتر باشد.
AirPods (نسل اول): حدود 30 دقیقه تا یک ساعت

AirPods (نسل دوم): حدود 45 دقیقه تا یک ساعت

AirPods Pro و AirPods (نسل سوم): یک ساعت تا دو ساعت

عالوه بر این، اگر به جاى شارژر بى سیم از اتصال سیمى استفاده کنید، بهترین نتیجه را خواهید گرفت. این به این دلیل است 
که شارژ بى سیم براى کیس هاى AirPods براى شارژ سریع در نظر گرفته نشده است.

اگر نیازى به شارژ کامل ندارید، فقط پنج دقیقه زمان شارژ در داخل کیس طول مى کشد تا AirPods Pro یا AirPods (نسل 
سوم) یک ساعت زمان گوش دادن یا یک ساعت زمان مکالمه را در اختیار شما قرار دهد.

به طور مشابه، شما باید AirPods (نسل اول) و AirPods (نسل دوم) خود را به مدت حدود 15 دقیقه شارژ کنید تا حداکثر سه 
ساعت زمان گوش دادن یا حدود دو ساعت زمان مکالمه داشته باشید.

چگونه باترى AirPods خود را بررسى کنیم
راه هاى مختلفى براى مشاهده وضعیت شارژ AirPods شما وجود دارد. مى توانید از چراغ وضعیت کیس براى اندازه گیرى 
میزان شارژ دستگاه خود استفاده کنید. یا مى توانید از یک دســتگاه خارجى مانند آیفون، مک، اپل واچ یا حتى یک دستگاه 

اندروید یا ویندوز استفاده کنید.
اپل ایرپادها را طورى طراحى کرد که شارژدهى را به اندازه کافى براى پاسخگویى به نیازهاى روزانه اکثر مردم حفظ کند. با 
ویژگى شارژ سریع آن، مى توانید AirPods خود را تنها براى چند دقیقه داخل قاب آن قرار دهید تا بتوانید ساعت ها از زمان 

گوش دادن یا مکالمه لذت ببرید.

چه مدت طول مى کشد تا ایرپاد شارژ شود؟

گوش دادن یا مکالمه لذت ببرید.

گوگل به تازگى اپلیکیشن Switch to Android را براى انتقال داده هایى همچون تصاویر، ویدئو ها و مخاطبین از iOS به اندروید منتشر کرده است. 
پیش از این کپى کردن اطالعات دستگاه هاى اندرویدى به دستگاه هاى دیگر به راحتى انجام مى شد و کاربران مى توانستند به دو صورت کابلى و بى 
سیم مخاطبین، پیام ها، تصاویر و برنامه هاى خود را روى دستگاه هاى دیگر کپى کنند. اما کپى کردن داده ها از آیفون به اندروید کار ساده اى نبود 
و براى این کار نیاز به پشتیبان گیرى از داده ها در Google Drive و بازیابى دستى بود. اندروید 12 با استفاده از کابل الیتنینگ کار را کمى آسانتر 

کرد و کاربران توانستند از این طریق مخاطبین، برنامه ها و رسانه هاى خود را کپى کنند.
حدود پنج سال است که اپل اپلیکیشن Move to iOS را براى کاربران اندروید ارائه کرده است و تالش کرده تا با استفاده از این اپلیکیشن 
پیوستن به اکوسیستم اپل را ساده تر کند. در جوالى 2021 گزارشى در خصوص ارائه یک اپلیکیشن جدید توسط گوگل براى انتقال داده هاى 
کاربران از iOS به اندروید منتشر شد. اپلیکیشن Switch to Android که اکنون به عنوان یک برنامه فهرست نشده در اپ استور راه اندازى 

شده است، در حال حاضر فقط از طریق یک لینک مستقیم در دسترس است. در ادامه به بررسى نحوه کار با این اپلیکیشن مى پردازیم:

1- پس از نصب این برنامه و اجراى آن، در صفحه اول برنامه توضیح مى دهد که دقیقاً چه چیزى را مى تواند از 
گوشى آیفون شما به دستگاه اندرویدیتان منتقل کند. از جمله «تصاویر، فیلم ها، مخاطبین و موارد دیگر.»

2- مرحله بعد از شما مى خواهد که یک «کد QR» را اسکن کنید؛ این کد در طول فرآیند راه اندازى و بازیابى 
در تلفن اندرویدى شما نشان داده مى شــود. تلفن اندرویدى جدید شما یک هات اسپات ایجاد مى کند که 

آیفون شما به آن متصل مى شود. پس از اتصال، اکثر داده هاى مهم شما به صورت بى سیم منتقل مى شوند.
3- به لطف اسکرین شات هاى موجود در فهرست اپ استور، پیش نمایشى از نحوه عملکرد این مرحله 
موجود است. در این مرحله امکان انتقال Contacts، Calendar events، Photos و Videos وجود 
دارد. در پایین این قسمت توضیحاتى آمده است که مى گوید فقط عکس ها و ویدیو هایى که به صورت 
محلى در آیفون شما ذخیره شده اند در اندروید جدید شما کپى مى شوند و رسانه هاى iCloud شما 

بعداً مدیریت مى شوند.
4- پس از اتمام کپى، به شما یادآورى مى شود که iMessage را غیرفعال کنید تا مطمئن شوید 
 ،iMessage که پیام هاى دوستانتان که هنوز آیفون دارند، به جاى ناپدید شدن در فضاى خالى
از طریق پیامک ارسال شوند. مرحله آخر فرآیند تغییر به اندروید درخواست انتقال داده هاى 
iCloud خود به Google Drive / Google Photos است. دکمه Start request سافارى 

را به صفحه پشتیبانى iCloud منتقل مى کند. در این جا مى توانید یک کپى از داده هاى 
خود منتقل کنید.

انتقال داده از iOS به اندروید با اپلیکیشن جدید گوگل!

پیام رسان تلگرام به تازگى خروج از واتساپ را براى کاربران آسان کرده است. 
این پیام رسان این امکان را به کاربران مى دهد تا چت هاى واتساپ را به تلگرام 
منتقل کنند. کاربرانى که قصد حذف واتساپ را دارند، مى توانند تمام پیام هاى این 

اپلیکیشن را به تلگرام منتقل کنند.
این قابلیت در حال حاضر براى کاربران اندروید و iOS در دسترس است. پس از ارائه 
نسخه 7.4 تلگرام، انتقال چت ها از نرم افزار هاى واتساپ، الین، KakaoTalk و چندین 
برنامه دیگر به تلگرام امکان پذیر شــد. در این مطلب به آمورش نحوه انتقال چت هاى 

واتساپ به تلگرام مى پردازیم.

نحوه انتقال چت هاى واتساپ به تلگرام در اندروید
1- براى انتقال چت ها از واتس اپ به تلگرام در گوشى هاى اندرویدى، ابتدا مطمئن شوید که 

اپلیکیشن تلگرام به آخرین نسخه آپدیت شده باشد.
2- اکنون وارد واتساپ شوید، روى گفتگویى که مى خواهید به تلگرام منتقل شود ضربه بزنید. نماد 

سه نقطه و سپس گزینه More را انتخاب کنید.
3-  روى گزینه Export chat ضربه بزنید؛ پس از آن پیامى از شما مى پرسد که آیا مى خواهید گفتگو را 

با یا بدون مدیا (تصاویر و ویدئو) منتقل کنید.
4- در اینجا نحوه انتقال (با یا بدون مدیا) را انتخاب کنید، ســپس در منوى اشتراك گذارى «تلگرام» را 

انتخاب کنید. تلگرام تنها در صورتى ظاهر مى شود که برنامه تلگرام را روى دستگاه خود نصب کرده باشید.
5- سپس به تلگرام بروید. اکنون پیش نویس «Saved Messages» را مشاهده مى کنید. روى آن ضربه 

بزنید تا چت ها از واتساپ به این قسمت وارد شود.

iOS نحوه انتقال چت هاى واتساپ به تلگرام در
1- در سیستم عامل IOS امکان انتقال چت هاى واتســاپ به تلگرام پس از ارائه نسخه 7.4.1 امکان پذیر شد. ابتدا 

تلگرام خود را بروزرسانى کنید.
2- پس از ورود به واتساپ وارد قسمت Contact Info یا Group Info page شوید.

3- از منوى Share، ابتدا Export Chat و سپس تلگرام را انتخاب کنید. مانند اندروید مى توانید پیام ها را با و بدون رسانه 
منتقل کنید. گزینه ترجیحى را انتخاب کنید. اگر رسانه را انتخاب کنید، انتقال چت ها به تلگرام مدتى طول مى کشد.

اگر چت هاى واتس اپ در تلگرام در ابتدا به درستى ظاهر نشدند، نگران نشوید. این ویژگى در iOS کمى ساده تر از اندروید است 
و مى توانید هر بار چت ها را از واتس اپ به تلگرام منتقل کنید. تلگرام مى گوید: «بهترین بخش این ویژگى این است که پیام ها 
و رسانه هایى که منتقل مى کنید نیازى به اشغال فضاى اضافى ندارند. برنامه هاى قدیمى تر شما را مجبور مى کنند همه داده ها را 
در دستگاه خود ذخیره کنید، اما تلگرام تقریباً هیچ فضایى را اشغال نمى کند، در عین حال که به شما امکان مى دهد هر زمان که نیاز 

دارید به همه پیام ها، تصاویر و ویدئو هاى خود دسترسى داشته باشید.»

چگونه چت هاى واتساپ را 
به تلگرام منتقل کنیم؟

براى کاربران آسان کرده است.  تازگى خروج از واتساپ را م رسان تلگرام به
تلگرام به چتهاىواتساپرا تا کاربرانمىدهد به را امکان این رسان پیام

به تلگرام منتقل کنیم؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1005 مورخه 1400/02/22 آقاى ابراهیم خلیلیان مهابادى ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 105/37 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6   اصلى واقع در 
بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. (تاریخ 
انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر 
یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 
- 1303699/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/1/321

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 

و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

آراى شماره 5953 مورخه 11/12/ 1400 و 5948 مورخ 1400/11/11  خانم اعظم توکلى 
فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و آقاى نادعلى ترکى نجف آبادى 
فرزند جعفر قلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 122/73 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 777 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى 
عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1303785 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد -  ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/323

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شــماره 6671-6672 مورخه 1400/12/17خانــم آزاده  عابدینى نجف آبادى  
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى سید داود حسینى فرزند سیدرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه نیمه ســاز   به مساحت 246/59 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 791   اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان –  سند رسمى شماره 49879 – 96/05/05 و سند اقرار نامه اصالحى شماره 
64142 – 1400/10/07 دفتر 179 نجف آباد . (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى 
عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1301545 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف 

آفرین میرعباسى/1/325

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1ـ راى شــماره 140060302026012285 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013239 مورخه 1400/10/09 هیات ســه آقاى مســعود عزیزى به 
شناسنامه شــماره 1271997657 کدملى 1271997657 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100,43 مترمربع از 
پالك شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که حق فسخ و حق اســتفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان 
جهانبانى میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواســطه از مالکیت رسمى آقاى حسین 
کشاورز هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
2ـ راى شــماره 140060302026012283 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013236 مورخه 1400/10/09 هیات سه خانم شکوفه عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 9274 کدملى 1292485043 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى آقاى حسین کشاورز هفدانى 

موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
3ـ راى شــماره 140060302026012281 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 

140060302026013234 مورخه 1400/10/09 هیات سه آقاى احمد عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 3779 کدملى 1289607753 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى آقاى حسین کشاورز هفدانى 

موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
4ـ راى شماره 140060302026012274 مورخ 1400/09/17 و راى اصالحى شماره 
140060302026013233 مورخه 1400/10/09 هیات ســه خانم رضوان جهانبانى 
به شناسنامه شماره 21 کدملى 1199564966 صادره شــهرضا فرزند حسین بصورت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100,43 مترمربع از پالك 
شــماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان 
جهانبانى میباشد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواســطه از مالکیت رسمى آقاى حسین 
کشاورز هفدانى موضوع ســند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار 

گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از 
تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - م الف: 1303962 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – موسوى /1/328 

طبق یافته هاى جدید محققان، نوزادان و کودکان مصرف کننده آنتى بیوتیک پاسخ ایمنى 
کمترى نسبت به واکسیناسیون هاى معمول دوران کودکى خواهند داشت.

تحقیقات جدید دانشمندان نشان مى دهد نوزادان و کودکان نوپا که آنتى بیوتیک دریافت کرده 
اند، احتمال دارد که پاسخ ایمنى کمترى نســبت به واکسیناسیون هاى معمول دوران کودکى 

داشته باشند.
این مطالعه اولین مطالعه اى است که نشان مى دهد آنتى بیوتیک ها ممکن است توانایى کودکان را 

براى تولید آنتى بادى هاى ضد عفونت در پاسخ به واکسیناسیون کاهش دهند.
کارشناسان هشدار داده اند که تحقیقات بیشــترى در این زمینه الزم است و مشخص نیست که آیا 

استفاده از آنتى بیوتیک با نرخ باالتر ابتالء به عفونت ها ارتباط دارد یا خیر.
اما طبق این مطالعه آنتى بیوتیک ها مى توانند مانع تولید آنتى بادى شوند. دارو ها به  صورت موقت برخى از 
باکترى هاى مفیدى را که در روده زندگى مى کنند از بین مى برند و این باکترى ها نقش کلیدى در عملکرد 

سیستم ایمنى بدن دارند.
واکسن هاى معمول دوران کودکى در برابر بیمارى هایى مانند فلج اطفال، سرخک، اوریون و آبله مرغان 
بسیار موثر هستند. آن ها با قرار دادن بدن در معرض نسخه هاى کشته شده یا ضعیف شده یک میکروب 
عمل مى کنند که سیستم ایمنى بدن را براى مبارزه با مهاجم خارجى در صورتى که کودك بعداً با آن مواجه 
شد، آموزش مى دهد. در اصل، واکسن ها سیستم ایمنى را تحریک مى کنند تا آنتى بادى هایى تولید کند که 

پروتئین هاى خاصى را در سطح میکروب تشخیص مى دهد.
اما مدت ها است که مشخص شده که کودکان از نظر قدرت پاسخ آنتى بادى به واکسیناسیون متفاوت هستند.

این مطالعه شامل 560 نوزاد و کودك نوپا بود که در معاینات معمول بین سنین 6 ماه تا 2 سال از آن ها نمونه خون 
گرفته شده بود. محققان از آن ها براى اندازه گیرى پاسخ آنتى بادى کودکان به چهار واکسیناسیون معمول دوران 

کودکى استفاده کردند.
342 کودك (یا ۶۱٪) حداقل یک نســخه آنتى بیوتیک دریافت کردنــد و این کودکان در مقایســه با کودکانى که 
آنتى بیوتیک دریافت نکرده بودند، احتمال زیادى داشت که پاســخ هاى آنتى بادى واکسنشان حفاظت کمترى داشته

 باشند.
محققان دریافتند که هر چه تعداد آنتى بیوتیک هاى دریافتى در سال اول زندگى کودك بیشتر باشد، سطح آنتى بادى واکسن 

در سنین 12 تا 15 ماهگى کاهش مى یابد. هر نسخه بسته به واکسن با کاهش 6 تا 11 درصدى سطح آنتى بادى مرتبط بود.
دکتر مایــکل پیچیچرو، محقــق ارشــد از مدیر موسســه تحقیقاتى بیمارســتان عمومى روچســتر نیویــورك، گفت:

 آنتى بیوتیک ها فقط عفونت هاى باکتریایى را درمان مى کنند و نباید براى عفونت هاى ویروسى مانند سرماخوردگى 
یا آنفلوانزا استفاده شوند. بنابراین، والدین نباید پزشک اطفال خود را براى تجویز آنتى بیوتیک براى این نوع بیمارى ها 

تحت فشار قرار دهند.

تعادل کامل بین طعم خوب، تنوع مواد مغذى و مقرون به صرفه بودن تخم مرغ ساده را به یکى از عناصر اصلى در بسیارى از رژیم هاى غذایى 
ما تبدیل کرده اســت. با افزایش مداوم قیمت مواد غذایى انتظار مى رود افراد بیشترى به فکر اســتفاده از تخم مرغ به عنوان ماده 

اصلى صبحانه خود باشند. با این وجود، آیا زمانى که تخم مرغ را به راحتى روى نان تست صبحگاهى خود قرار مى دهید به 
سالمتى خود کمک مى کنید؟

 کم تر ماده غذایى اى پیدا مى شود که به اندازه تخم مرغ در پژوهش هاى مرتبط با تغذیه باعث ایجاد چالش شده 
باشد. یک لحظه آن را به عنوان غذایى که مى تواند شریان هاى شما را از بین ببرد مورد سرزنش قرار مى دهند 

در حالى که لحظه اى دیگر به عنوان یک ابر غذاى کامال اقتصادى فروخته مى شود. یک روز تخم مرغ را 
بد قلمداد مى کنند و روز دیگر خوب. خب، قضیه چیست؟

به هر نحــوى کــه آن را هــم بزنید و درســت کنیــد تخم مــرغ یک غــذاى کــم هزینه با
 مواد مغذى متراکم اســت. برخى از ویژگى هاى تغذیه اى متعدد آن عبارتند از ویتامین ب 12، 

ریبوفالوین، ویتامین آ، ویتامین د که به سختى به دست مى آید، فسفر مفید براى استخوان 
و سلنیوم که یک ماده مغذى است که با بهبود خلق و خو و سن بیولوژیکى جوان تر مرتبط 

است.
نتیجه منتشر شده پژوهشى تازه در نشریه تخصصى Nutrition درباره مواد مغذى و 

تغذیه نشان داد مصرف متوسط یک تخم مرغ در روز مى تواند به جلوگیرى از کاهش 
ســطح ویتامین د کمک کند اگرچه این پژوهش در فصل زمستان و در استرالیا 

انجام شد که مى تواند یک عامل قابل توجه باشد.
تخم مرغ منبع عالى کولین اســت یک ماده مغذى ضرورى که اغلب براى 
عملکرد مطلوب مغز مورد نیاز اســت. یک تخم مرغ بزرگ تقریبا 35 درصد 
از میانگین مصرف روزانه توصیه شده کولین براى یک زن را در خود دارد. 
خوردن تخم مرغ حتى مى تواند سطح آنتى اکسیدان هایى مانند لوتئین و 

زآگزانتین را افزایش دهد که هر دو در حفظ سالمت چشم نقش دارند.
بســته به نحوه پرورش مرغ ها تخم مرغ هم چنیــن مى تواند منبعى از 

اسید هاى چرب امگا - 3 براى سالمت قلب باشد.
 تخم مرغ هایى کــه در آن مــرغ از مرتع تغذیه کــرده معموال داراى 
چربى هاى بیشترى هستند. تغذیه مرغ ها مانند تخم کتان و جلبک نیز 

مى تواند سطح امگا - 3 را در زرده تقویت کند.
به یاد داشته باشید که مواد مغذى اى در زرده وجود دارند که اگر شما تنها 

سفیده تخم مرغ را مى خورید نمى توانید از آن بهره مند شوید.
یک تخم مرغ بزرگ مى تواند 6 تا 7 گرم پروتئین مورد نیاز را تامین کند. 
تخم مرغ به دلیل داشتن آمینو اسید هاى ضرورى و با قابلیت هضم باال 
که به طور ســنتى به عنوان معیارى براى مقایسه به منظور اندازه گیرى 

کیفیت پروتئین در مواد غذایى استفاده مى شــود ماده غذایى ارزشمندى 
محسوب مى شود. به این دلیل اصلى است که گزارشى در مجله بین المللى 

تغذیه ورزشى و متابولیسم نشــان مى دهد که تخم مرغ گزینه اى عالى براى 
کمک به بهینه سازى توده عضالنى اسکلتى است.

براى بسیارى از افراد تخم مرغ راهى براى افزایش ســطح پروتئین در صبحانه 
اســت زمانى که به ویژه بــراى تحریک ســنتز عضالنى مهم قلمداد مى شــود. 

این پروتئین هم چنین مى تواند به شــما کمک کند براى مدت طوالنى ترى احساس 
سیرى کنید.

با این وجود، در مورد آن حجم از کلسترول چطور؟ هر زرده بزرگ تخم مرغ حاوى حدود 200 
میلى گرم کلسترول یا حدود 70 درصد از حد مجاز روزانه است. اینجاست که دیدگاه علمى درباره 

فواید تخم مرغ دچار احتیاط مى شود.
بدون شــک، نظرات مختلفى در مورد تخم مرغ وجود دارند. بیایید نگاهى بیندازیم 
به برخى از پژوهش هاى علمى که از خوردن تخم مرغ حمایت مى کنند و برخى از 

پژوهش ها که کارت قرمز را به مصرف تخم مرغ نشان داده اند.
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نتیجه یک پژوهش در مقیــاس بزرگ انجام 
شــده در مجله آمریکایى تغذیه بالینــى که حدود 
177000 نفر از ده ها کشور با سطوح درآمدى مختلف را 
شامل مى شد نشان داد که سطوح باالى مصرف تخم مرغ 
(بیش از هفت عدد در هفته در مقایسه با کم تر از یک عدد در 
هفته) با بدتر شدن کلسترول خون یا خطر ابتال به بیمارى قلبى 

و مرگ زودرس بیش تر در ارتباط نیست.
نتیجه یک پژوهش جامع منتشر شده در مجله اروپایى تغذیه بالینى 
نشــان داد که مصرف متوســط روزانه یک تخم مرغ شانس ابتال به 
بیمارى قلبى یا دیابت نوع 2 را در افراد سالم افزایش نمى دهد. هم چنین، 
مشکالت قلبى را در افراد مبتال به دیابت تا زمانى که آنان سبک زندگى 
ســالمى دارند و یک رژیم غذایى کامال مغــذى را مصرف مى کنند ایجاد 

نمى کند.
طبق نتایج گزارشى که در نشریه Public Health Nutrition منتشر شده 
مصرف کنندگان تخم مرغ به احتمال زیاد نیاز روزانه شان به چندین ریزمغذى 
را بدون تاثیر منفى بر تعداد کلســترول خون برآورده مى شود. عالوه بر این، 
پژوهش پیگیرى متخصصان سالمت (با 37851 شــرکت کننده) و پژوهش 
سالمت پرستاران (با 28 هزار شرکت کننده) نشان داد که خوردن روزانه حداکثر 
یک تخم مرغ خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر یا سکته مغزى را در افراد سالم 

افزایش نمى دهد.
برخى از داده ها نشان مى دهند که کلسترول موجود در زرده تخم مرغ به خوبى 
جذب نمى شود به همین دلیل است که کمتر احتمال دارد تاثیر مضر طوالنى مدتى 

بر روى میزان کلسترول خون ما داشته باشد.
هم چنین، شــاید تخم مرغ انتخاب بهترى براى تامین پروتئین مورد نیاز شما 
نسبت به یک تکه استیک باشند. در یک پژوهش مدل سازى جایگزینى رژیم 
غذایى که نتیجه آن در ژورنال Circulation منتشــر شده مشخص شد 
که جایگزینى 100 کالرى در روز از گوشــت قرمز و فرآورى شده با همان 
میزان کالرى از ماهى هاى چرب، ماســت، پنیر یا تخم مرغ با حدود 20 
درصد کاهش خطر ابتال به بیمارى قلبى مرتبط بود. در مقایسه با سایر 
غذا هاى حاوى کلسترول مانند گوشــت قرمز و لبنیات پرچرب، 

تخم مرغ حاوى مقدار نسبتا کمترى چربى اشباع شده است.

 PLOS نتیجــه پژوهشــى منتشــر شــده در
Medicine نشــان مى دهد که خــوردن کم تر از 

نصف تخم مرغ در روز در افراد با میانگین سنى 62 سال 
با خطر باالتر مرگ به هر علتى و بیمارى هاى قلبى عروقى 

و سرطان در طى 16 سال پیگیرى شــرکت کنندگان در این 
پژوهش مرتبط بود. پژوهشــگران مى گویند کلسترول حاصل از 

مصرف تخم مرغ کامل بخش قابل توجهى از خطرات باالتر مرگ و 
میر را به خود اختصاص مى دهد.

تجزیه و تحلیلى تازه در ایاالت متحده نشان داد که به ازاى هر نصف تخم 
مرغ اضافى که در روز مصرف مى شود، افزایش متوسطى (2 درصد) در خطر 

مرگ و میر ناشى از همه علل وجود دارد. نتیجه یک بررسى پژوهشى در نشریه 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition کــه ارتباط بین 
گروه هاى غذایى مختلف و خطر ابتال به بیمارى قلبى و سکته را مورد بررسى قرار 
داده بود نشان داد که ارتباط ضعیفى بین مصرف تخم مرغ و نارسایى قلبى وجود 

دارد (در مقابل، مصرف بیش تر غالت کامل سبزیجات، میوه ها، غذا هاى دریایى و 
آجیل براى سالمت قلب مفید هستند).

پژوهشى تازه بر روى بزرگســاالن در چین نشان داد که مصرف متوسط یک یا چند 
تخم مرغ در روز مى تواند خطر ابتال به سندرم متابولیک مجموعه اى از شرایط مانند 
فشار خون باال و قند خون که خطر ابتال به بیمارى قلبى را تشدید مى کنند در مقایسه با 

مصرف متوسط نصف تخم مرغ یا کمتر در روز تا 20 درصد افزایش دهد.
نکته مهم این است که تخم مرغ هاى نیمرو و با روغن پخته شده نسبت به زمانى که 
تخم مرغ ها با استفاده از روش هاى دیگر مانند آب پز شدن پخته مى شوند یک عامل 
خطرزاى بزرگتر هستند. هنگامى که تخم مرغ در معرض تماس مستقیم با حرارت 
باال در یک ماهیتابه پخته مى شود کلسترول موجود در آن مى تواند اکسید شود و 
کلسترول اکسید شده ممکن است نقش مهمى در پیشرفت بیمارى قلبى داشته 
باشد.هم چنین، تجزیه و تحلیل 66 پژوهش با حضور 3185 شرکت کننده نشان 
 LDL داد مصرف تخم مرغ (به طور متوسط یک عدد در روز) مى تواند کلسترول
(بد) و کلســترول HDL (خوب) را به میزان قابل توجهى افزایش دهد. با این 

وجود، این بررسى نشان نداد که آیا این تغییرات در میزان کلسترول تاثیرى 
بر بروز واقعى بیمارى هاى قلبى عروقى دارد یا خیر.

آزمایش هاى اولتراسوند در افراد در معرض خطر بیمارى قلبى نشان 
داد افرادى که بیش از سه تخم مرغ در هفته مى خورند در مقایسه با 

افرادى که دو یا کمتر تخم مرغ در هفته مى خورند پالك هاى 
شریان هاى شان افزایش مى یابد حتى در صورتى که 

عوامل خطرزاى دیگرى مانند سیگار را مصرف 
نکرده باشند.
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محققان کشور با انجام پژوهشى دریافتند که شایع ترین عالیم هشداردهنده 
در بروز ســکته قلبى، درد یا ناراحتى در قفسه ســینه، خستگى غیرمعمول و 

اختالالت خواب بودند.
گاهى افراد در معرض خطر بیمارى قلبى عروقى، نمى توانند درك و شناخت 
صحیحى از عالیم داشته باشند. توجه به عالیم هشدار دهنده مى تواند منجر 
به جستجوى درمان ســریع تر شــده و از عوارض و مرگ و میر جلوگیرى

 نماید.
به این ترتیب، محققان دانشــگاه علوم پزشــکى کرمان مطالعه اى با هدف 

تجارب بیماران مبتال به سکته قلبى از عالیم هشدار دهنده، انجام دادند.

مشــارکت کنندگان در این پژوهش،  بیماران مبتال به سکته قلبى بودند. در 
مرحله کمى مطالعه، با استفاده از پرسشنامه، 33 عالمت هشداردهنده که از 

154 بیمار واجد شرایط بود، اطالعات جمع آورى  شد.
در بخــش کیفــى نیــز، طبقــات شــامل: درك و تفســیر نادرســت 
عالیم، واکنش غیراختصاصى به عالیم، نقص دانش در زمینه بیمارى قلبى 
و ایده ها و باورها درباره بیمارى قلبى بودند. در بخش کمى بیشترین عالیم 
هشدار دهنده درد/ ناراحتى قفسه سینه، خستگى غیرمعمول و اختالت خواب 
بودند. زنان میانگین نمره عالیم هشــداردهنده بیشــترى نسبت به مردان 

داشتند.

در این پژوهش که توســط دکتر سکینه ســبزوارى و با همکارى دکتر على 
راورى، دکتر لیدا ســلطانى و دکتر بهناز باقریان انجام شــد، اکثر شــرکت 
کنندگان عالیم هشداردهنده ســکته قلبى خود را تشــخیص نداده و دیر 

مراجعه کردند.
در این پژوهش،  تماشاى برنامه هاى آموزشى در رابطه با بیمارى قلبى و عالیم 

هشدار دهنده از طریق رسانه ها توصیه شــده است. شناخت و درك 
بیشتر در مورد این عالئم مخصوصا در افراد داراى عوامل خطر نیز 
مى تواند منجر به تفسیر واقعى تر و تشخیص زود هنگام توسط 

کادر درمانى شود و از بروز سکته قلبى پیشگیرى نماید.

عالئم 
هشدار دهنده 
سکته قلبى را 
جدى بگیرید

طبق یافته هاى جدید محققان، نوزادان و کودکان مصرف کننده آنتى بیو
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014800 مورخ 1400/11/20 مریم کریمى هرندى 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1271719363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271719363 
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1152 
فرعى از اصلــى 10354 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 281/58 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/15- م الف: 1304996- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى /1/354

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014565 مورخ 1400/11/14 محمد مطلبى فشارکى 
فرزند اســماعیل بشــماره شناســنامه 1270272470 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1270272470 در دودانگ یکباب خانــه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
5034 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/54 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140060302027014566 مــورخ 1400/11/14 صدیقــه مطلبــى 
فشارکى فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 0370845129 صادره از قم بشماره ملى 
0370845129 در چهاردانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
5034 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/54 مترمربع.

خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/15- م الف: 1305119- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/356

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027011730 مورخ 1400/09/24 اکبر جوهرى فرزند مهدى 
بشماره شناسنامه 52291 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281619981 در ششدانگ یک 
باب گلخانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 23 اصلى واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 1352/26 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1305182- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/359

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000193 مــورخ 1401/1/16 فاطمه طوقیان فرزند 
عباسعلى بشماره شناســنامه 41886 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1280307595 در 
ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى 
از اصلى 10247 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/97 مترمربع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/02/15- م الف: 1305210- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/363

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007528- تاریخ: 1400/11/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006000376 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه خوش بخت 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 536 دفتر 589 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 

فاطمه خوش بخت به شناسنامه شماره 20004 کدملى 1140199587 صادره فرزند مجتبى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/35 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 
شماره 169 الى 172 فرعى از 114 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/04 متر دیواریست به بن بست 
شرقا به طول 23/79 متر به دیوار پالك باقیمانده
جنوبا به طول 6 متر درب و دیواریست به کوچه 

غربا به طول 23/84 متر دیواریست به دیوار پالك باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1302185 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/365

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 6578 و 6579 مورخه 1400/12/12 آقاى حسین على صفرى فرزند احمد  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و خانم نرگس عزیزى فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 287/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  
فرعى از 164 اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/15 - 1305161/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/367 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 4747 مورخه 1400/09/18خانم صغرى جهانگیرى زاده فرزند  على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 218/44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 351 اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/31  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1305224/  م الف 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/369

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6560 مورخه 1400/12/12 آقاى مرتضى براتى فرزند پرویز در  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 89/13 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 328   اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 -

 1305198/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/371 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 6563 و 6564 مورخــه 1400/12/12خانم نرگس قربانپــور نجف آبادى 
فرزند ناصر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى اصغر عباسى آبگرمى 
فرزند عباســقلى در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 167/28 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 858   اصلى واقــع در قطعه4 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 
1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1305261 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /1/373 

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030001325 خانم مهرى خودجیانى فرزند علیرضا طبق درخواست 
وارده به شــماره 140121702030001606 مورخ 1401/01/23 و  باســتناد دو  برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
بیست و یک سهم مشاع از بیست و نه سهم مشــاع از سیصد و پنج سهم  ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 1707 فرعى از 790 اصلى مفروز و مجزى شــده از (1494-1726 ) واقع  در 
قطعه 8 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان کــه درصفحه و  دفتر الکترونیک به شــماره 
139920302030018771 و به شــماره چاپى 481252  ســرى ب 99 بنام خانم مهرى 
خودجیانى فرزند علیرضاثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 

صدورالمثنى سند 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 شــد. تاریخ انتشار 1401/02/15 - 1311882/ م الف - 

حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /2/230 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302016000070 – تاریــخ: 1401/01/23 - برابــر راى شــماره 
140060302016001465- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم رضوان امینى تهرانى فرزند عبدالرحیم بشــماره شناسنامه 251 
صادره از تیران در تمامت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 801 
مترمربع پالك 2303 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى حسین امینى فرزند صادق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1301755- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/252

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302016000083 – تاریــخ: 1401/01/25 - برابــر راى شــماره 
140060302016001464 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم فهیمه على مرادى جزى فرزند رضا بشماره شناسنامه 2813 صادره از 
اصفهان در ششدانگ یک باب گلخانه به مساحت 4172,36 مترمربع در پالك ثبتى 34 اصلى 
روستاى سوران بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى محمد جعفرى فرزند 
على محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- 

م الف: 1304098- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/330

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

آراى شــماره 4723-4724-4725 و 4726 مورخه 1400/09/17 آقاى شکراله محمودى 
فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع ، خانم الهام والیتى نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت 
به یک دوم دانگ مشاع ، خانم طلعت شفیعیان نجف آبادى فرزند محمد صادق نسبت به دو 
دانگ مشاع و خانم فاطمه انصاریان نجف آبادى فرزند ســیبف اله نسبت به یک دوم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 173/57 مترمربع قسمتى از پالك 133  اصلى واقع 
در قطعه6  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1304262/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/340

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6676 مورخه 1400/12/17خانم فاطمه صالحى نجف آبادى فرزند محمد جعفر 
در ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 408  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 
1304233/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/342

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 6596 مورخه 1400/12/14 آقاى ابراهیم عباسى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 135 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 887. اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1304186/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/344 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6584 مورخه 1400/12/14آقاى مهرداد رستگارى فرزند على در  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9  فرعى از 889  اصلى واقع در 
قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1304250/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/346 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302016000015 – تاریــخ: 1401/01/15 - برابــر راى شــماره 
140060302016001462 – 1400/12/08 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم شــهربانو دادخواه فرزند على بشــماره 
شناسنامه 8 صادره از تیران در تمامت هفت ســهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 2176,56 مترمربع پالك فرعى 2152 از یــک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى على دادخواه و فاطمه دادخواه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. (تاریخ انتشــار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 
1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1296236- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – 

سید محمدحسن مصطفوى /1/146

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1- راى شــماره 140060302026012532 مورخ 1400/09/23 هیات چهار آقاى اصغر 
شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1291340475 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل بصورت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 228,85 
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقــع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 81665 مورخ 

1400,01,15 دفتر 89 اصفهان تایید گردید.
2- راى شــماره 140060302026012530 مورخ 1400/09/23 هیات چهار خانم زهرا 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 1075 کدملى 1283966123 صادره اصفهان فرزند 
اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228,85 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 81665 مورخ 1400,01,15 

دفتر 89 اصفهان تایید گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. (تاریخ انتشــار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از 
تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - م الف: 1302862 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /1/308

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1ـ راى شماره 140060302026014031 مورخ 1400/10/27 آقاى مجید محبتى نژاد به 
شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 75,25 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه از مالکیت 

بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,08,29 دفتر 67 اصفهان 
2ـ راى شماره 140060302026014039 مورخ 1400/10/28 آقاى مجید محبتى نژاد 
به شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 18,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه 

از مالکیت بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,8,29 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر 
یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - م الف: 

1303411 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/311

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027016334 مورخ 1400/12/16 محمدرضا عباسى محمد 
آبادى فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 216 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291430709 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5326 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 328/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. (تاریخ 
انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 
1303364- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/314/
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000352- تاریخ: 1401/01/21 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006001450 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم احمد رضا قدیرى 
فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و سند مالکیت 
به نام محمد على نجفى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضــا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم احمدرضا قدیرى فروشــانى به شناسنامه شماره 15 کدملى 
1141482878 صادره فرزند عزیزاله در ششــدانگ یکباب دامدارى به مساحت 412/68 
مترمربع پالك شماره 118 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربیست به طول هاى 10/58 متر و 0/65 متر و 9/76 

متر درب ها و دیواریست به گذر (حریم جوى کانال آب صحرایى) 
شرقا به طول 20/90 متر دیواریست به شارع 

جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست به ترتیب به طول هاى 15/99 متر و 0/51 متر 
و 3/30 متر درب ها و دیواریست به جاده

غربا اول به طول 0/75 متر دیواریســت به گذر دوم به طول هاى 12/11 متر و 7/22 متر 
دیواریست اشتراکى با پالك 106/118 باقیمانده سوم به طول 1/25 متر دیواریست به جاده 

و حریم کانال آب صحرایى
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از 
تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1302752 – قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/337  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000047- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه به موجب ســند شماره 229547 مورخ 
1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 159060 مورخ 1384/7/25 دفترخانه 
73 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم حسنعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه شماره 14278 کدملى 1142357511 صادره 
فرزند رمضانعلى در 27 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 142/86 
مترمربع پالك شماره 347 فرعى که به 1784 فرعى تبدیل شده است از 114 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 229547 مورخ 
1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 159060 مورخ 1384/7/25 دفترخانه 
73 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم حســینعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه شماره 641 کدملى 1141209063 
صادره فرزند رمضانعلى در 45 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 142/86 مترمربع پالك شماره 347 فرعى که به 1784 فرعى تبدیل شده است 
از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 6/81 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 19/76 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 
جنوبا به طول 7/64 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 

غربا به طول  هاى 3/86 متر و 15/69 متر دیوار به دیوار پالك 1/14/347/1 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از 
تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1302765 – قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/348

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007422- تاریخ: 1400/11/10 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 417 
و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 

از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم روح اله نصیرى خوزانى به شناســنامه شماره 2084 کدملى 
1141189496 صادره فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 330 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 417 
و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زینت ابراهیمیان خوزانى به شناســنامه شماره 2234 کدملى 
1141331322 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 330 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت به 
صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. (تاریخ انتشار 
نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از تاریخ 1401/02/14 بــه 1401/02/15 تغییر یافت) 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/01/30- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/15- 
م الف: 1303553 – عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید 

حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /1/361

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000495- تاریخ: 1401/01/27 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شماره 
499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم رضا نصیرى خوزانى به شناســنامه شماره 
16464 کدملى 1142379361 صادره فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان تجارى و مسکونى به مساحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 643 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 6 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
راى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکى شماره 
499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم الهام کبیرى به شناســنامه شــماره 
1130186938 کدملى 1130186938 صادره فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى و مسکونى به مساحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 643 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 6 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. (تاریخ انتشار نوبت دوم بعلت تعطیلى عید فطر از 
تاریخ 1401/02/14 به 1401/02/15 تغییر یافت) تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1303558 - عضو قضائى - مجتبى پور 
على. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى 

شهر  - مرتضى ملک زاده /1/350   

همچنان رنگ سفید در صدر رنگ هاى محبوب افرادى 
 PPG است که ماشین نو مى خرند. شرکت آمریکایى
که در حوزه رنگ، رزین هاى صنعتى و مواد شــیمیایى 
فعالیــت دارد عنوان مى کند کــه 35 درصد خریداران 
سراسر جهان این رنگ را انتخاب مى کنند که از مجموع 
رنگ هاى آبى، ســبز، طالیى، بژ و قرمز بیشتر است. 
طوسى، نقره اى و مشکى هم در خیلى نقاط جهان باالتر 

از بسیارى از رنگ هاى واقعى قرار مى گیرند.
تنها کافى اســت در یک پارکینگ شــلوغ نگاهى به 
ماشــین هــا بیندازیــد و یــا ســرى بــه یکــى از 
وب سایت هاى فروشنده خودرو بزنید تا دست تان بیاید 
که کدام رنگ ها محبوب تر هستند. جواب، براى کسانى 

که به رنگ عالقه دارند، ناامید کننده است. 
اگرچه از لحاظ تنوع رنگ، اوضاع زیاد خوب نیســت، 
اما برخى گزینه هاى «جالب» دوباره در حال کســب 
محبوبیت هســتند. براى نمونه، خودروهاى داراى دو 
ســایه رنگ که بین ســال هاى 2000 تا 2009 دچار 
کاهش محبوبیت شده بودند دوباره سر و کله شان پیدا 
شده اســت. البته «جالب» لزومًا به معنى خوب نیست، 
با این حال کمى تنوع نســبت به رنگ هاى طوسى که 
پالت رنگى خودروهاى مدرن را تســخیر کرده، اتفاق 

خوبى است.
رنگ آبى هم به نظر مى رسد که محبوبیت خود را حفظ 
کرده است. هرچند که بسیارى از رنگ هاى آبى هم به 
خاکســترى با ته مایه الجوردى پهلو مى زنند. سبز هم 
مى رفت تا یک بازگشت را به نام خودش ثبت کند اما به 
نظر مى رسد که بسیارى از مدل هایى که این رنگ را ارائه 

مى دادند در سال هاى اخیر این آپشن را حذف کرده اند. 
مشخصًا آمریکاى شمالى از بقیه جاهاى دنیا رنگارنگ 
تر است. خریداران آمریکایى نســبت به همتایان خود 
در آمریکاى جنوبى، آســیا یا اروپا بیشتر نسبت به خرید 
خودروهاى با رنــگ هاى متفاوت راغب بــوده اند. در 
قاره هایى که ذکر شــد، خریداران رنگ سفید را ترجیح 

مى دهند. اما نمى توان از سیر و روند موجود چشم پوشى 
کرد. اگرچه محبوبیت رنگ مشکى ثبات پیدا کرده است، 

اما سفید و طوسى روند رو به افزایش دارند.
با نگاهى به رنگ ماشــین ها در انواع خــودرو، در مى 
یابیم که ماشین هاى اسپرت و کامپکت بیشتر از سایر 
ماشــین ها و کامیون ها و وانت ها آپشــن رنگ را به 

خریداران ارائه مى دهند. در این ِقسم خودروها، قرمز، 
آبى و نارنجى درصد بیشترى را از آن خود مى کنند.

خریداران آمریکایى ماشــین میان رده ى «ســدان» 
همچنان بــه آبى عالقه مند هســتند و رنگ قهوه اى 
نیز در میان خریداران خودروهاى اســپرت محبوبیتش 

را حفظ کرده است.

محبوب ترین رنگ ماشین در جهان چیست؟

بررسى نوسانات قیمتى در بازار خودرو از افزایش 
11 تا 12 میلیون تومانى خودروهاى پژو در ده روز 

گذشته حکایت دارد.
در ده روز گذشته پراید 111 از 198 میلیون تومان 
امروز به 203 میلیون تومان رسیده است و پراید 
131 نیــز از 178 میلیون تومان امــروز به 183 
میلیون تومان رسیده اســت. پراید 151 نیز در ده 
روز گذشــته یک میلیون تومان گران شده است 
و این خودرو در حال حاضــر 166 میلیون تومان 
قیمت خورده اســت و مدل 1400 این خودرو نیز 
در ده روز 5 میلیون تومان گران شده است و 178 

میلیون تومان قیمت خورده است.
خودروهاى پژو نیز در این مدت گران شده اند به 
طورى که پژو 2008 مدل 1398 از یک میلیارد و 
100 میلیون تومان امروز بــه یک میلیارد و 170 
میلیون تومان رســیده اســت و مدل 1399 این 
خودرو نیز در این مــدت 70 میلیون تومان گران 
شده است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد 

و 230 میلیون تومان قیمت خورده است.
پژو 206 تیپ 2 مدل 1399 نیز در ده روز گذشته 
12 میلیون تومان گران شــده است و این خودرو 
در حال حاضــر 285 میلیون تومان قیمت خورده 
است و مدل 1400 این خودرو نیز در این مدت 11 
میلیون تومان گران شده است و مدل 1401 این 
خودرو نیز در این مــدت 12 میلیون تومان گران 

شده است.
خودروهاى ســمند نیز از این نوسانات قیمتى در 
امان نمانده اند به طورى که سمند ال ایکس مدل 
1400 از 270 میلیون تومان امروز به 275 میلیون 
تومان رسیده است و مدل 1401 این خودرو نیز در 

ده روز گذشته 6 میلیون تومان گران شده است.
در بین خودروهاى تیبا مدل تیبا 2 ســال 1400 
از 198 میلیون تومان در ده روز گذشــته به 202 

میلیون تومان رسیده است.

خودروهاى پژو
 12 میلیون تومان

 گران شدند

مک الرن F1 در نوع خود یک افســانه اســت. از 106 
 F1 GT ســاخته شده، تنها ســه تاى آنها F1 مک الرن
بودند، تا الزاماتى را رعایت کنند که فدراسیون بین المللى 
اتومبیلرانى براى اتومبیل هاى مسابقه اى F1 GTR تعیین 
کرده بود کــه در کالس GT1 در لمانز رقابت مى کردند. 
یکى از این ســه خــودرو متعلق به یکــى از پرکارترین 
کلکســیونرهاى خودرو در جهان است: سلطان برونئى. 
اخیــراً تصاویرى از بارگیرى این مــک الرن F1 GT در 
یک بوئینگ 787 در برونئى منتشر شــده است. ظاهراً 
این مک الرن F1 GT به ندرت دیده شده که معموال هر 
چند ســال یک بار تصاویرى از آن منتشر مى شود، عازم 
فرودگاه هیترو در لندن است. این خودرو قرار است براى 
کارهاى تعمیر و نگهدارى به مقر مک الرن در ووکینگ 

فرستاده شود.
طبق گزارشــات، از 106 مک الرن F1 که در اوایل دهه 
1990 تولید شد، 10 دستگاه به سلطان برونئى تعلق دارد. 
تخمین زده مى شود که کلکســیون سلطان برونئى بین 
2500 تا 7000 خودرو داشــته باشــد، که تقریباً همگى 
خودروهاى لوکــس و عجیب و غریب هســتند. براى 
مثال گفته مى شــود بیش از 600 دستگاه رولزرویس در 
 Silver این کلکســیون وجود دارد، از جمله رولزرویس
Spur II با روکش طــال به قیمت 14 میلیــون دالر. با 

این حال، در این کلکســیون مک الرن F1 GT یکى از 
کمیاب ترین و گران ترین خودروها است. شایعه شده بود 
که این مجموعه در هواى مرطوب استوایى به دلیل شرایط 
تعمیر و نگهدارى ضعیف شروع به پوسیدگى کرده است. 
هزینه ى تعمیر و نگهدارى مک الرن F1 شدیدا گران و 
بسیار دشوار اســت، زیرا تمام کارهاى تعمیر و نگهدارى 
آن مستقیمًا توسط تیم کارخانه مک الرن انجام مى شود 
و تعداد معدودى مکانیک هســتند که بــراى تعمیر این 
خودروها آموزش دیده اند. شــاید جالب باشــد که بدانید 
 F1 روآن اتکینسون، بازیگر سینما، براى تعمیر مک الرن
معمولى جاده اى خود پس از تصادف سال 2011 مجبور 
شد 1,2 میلیون دالر هزینه کند. البته با وجود این حادثه و 
یک تصادف مختصر دیگر، اتکینسون در سال 2015 این 
خودرو را به قیمت 12,2 میلیون دالر فروخت، که نشان 
مى دهد قیمــت این خودروها آنقدر بــه صورت نجومى 

باالست که ارزش هزینه براى تعمیر و نگهدارى را دارد.
ســلطان برونئى یکى از ثروتمندترین مردان روى کره 

زمین است. 

خودروى کمیاب سلطان 
برونئى رفت براى تعمیر!

شرکت بهمن موتور پیش فروش عادى فیدلیتى پرایم 
را در روز شنبه 17 اردیبهشت آغاز مى کند. 

با وجود زیــان و بدهى انباشــته هنگفــت و کیفیت 
پایین محصوالت، خودروســازان هر هفته طرح هاى 
فروش خود را اجرا مى کنند. حال نیز شــرکت بهمن 

موتور در اطالعیه اى اعالم کرد پیش فروش 
عادى فیدلیتى پرایم را در روز شــنبه 17 

اردیبهشت آغاز مى کند.
بهمن موتــور اعالم کــرد با توجه 
به تعطیلــى روز چهارشــنبه 14 
اردیبهشــت، پیش فروش آنالین 
فیدلیتى پرایــم در دو مدل پنج و 
هفت نفره با قیمــت غیر قطعى و 
تحویل هفته آخر مرداد، شنبه 17 

اردیبهشت انجام مى شود.

پیش فروش عادى نقدى اعتبارى فیدلیتى پرایم 5 و 7 
نفره از ساعت 10 صبح روز شنبه 17 اردیبهشت براى 
مشتریان به صورت آنالین از طریق پرتال فروش این 
شرکت انجام خواهد شد. این فروش تا پایان ظرفیت 

ادامه مى یابد.
بهمن موتور در اطالعیه اى که روز 8 اردیبهشت منتشر 
کرد، قیمــت قطعى خودروها را نیز اعــالم کرده بود. 
ضمن اینکه خودروى دیگنیتى نیز در آن اطالعیه وجود 
داشت. اما در جدول جدید فقط مبالغ پیش پرداخت براى 
دو مدل از خودروى فیدلیتى درج شده است. حال سوال 
اینجاســت که قیمت ها در طرح  فروش گروه بهمن، 

چقدر با بازار تفاوت دارد؟
با نگاهى به این تفاوت قیمت، 
مى توان بــرآورد کرد که 
اگــر اتفاق ویــژه اى در 
بازار رخ ندهد، در زمان 
تحویل خودروها، رانت 
قابل توجهــى نصیب 
خریداران مى شــود. در 

جدول پیشــین بهمن موتور، خودروى فیدلیتى پرایم 
تیپ یک، 844 میلیون تومان قیمت داشــت. در طرح 
جدید، خریداران باید 390 میلیون تومان پیش پرداخت 
براى این خودرو، بپردازند. فیدلیتى 5 نفره در بازار حدود 

یک میلیارد و 26 میلیون تومان معامله مى شود.
همچنین در جدول پیشین بهمن موتور، قیمت مصوب 
فیدلیتى پرایم تیپ 2 نیز 859 میلیون تومان تعیین شده 
بود. در طرح جدید، خریداران باید 399 میلیون تومان 
پیش پرداخت براى این خــودرو، بپردازند. فیدلیتى 7 
نفره در بازار یک میلیارد و 300 هزار تومان قیمت دارد.

این ارقام، اختالف قیمت بین کارخانه و بازار را هنگام 
ثبت نام در این طــرح بهمن موتور نشــان مى دهد. 
فروشندگان، خودروى فیدلیتى پرایم تیپ 1 (5 نفره) را 
حدود 182 و فیدلیتى پرایم تیپ 2 (7 نفره) را حدود 441 

میلیون تومان گران تر از کارخانه بفروش مى رسانند.

اعالم زمان و شرایط جدید فروش فیدلیتى

ل نیز شــرکت بهمن 
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داشت. اما در جدول جدید فقط مبالغ پیش
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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برداشت گل محمدى در سبزوار 

کاشان تنها نقطه کشور نیست که 
برداشت گل محمدى و تهیه گالب در 
آنجا جریان دارد. در این تصاویر شما 
را به تماشاى برداشت گل محمدى در 

شهر زیباى سبزوار دعوت مى کنیم.


