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فرم نافرم مدارس

گالیه از نبود پارکبان
 در ملک شهر
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« دوزیست» با 5 سانس
 در پردیس سپاهان

روان شناسانى که
 دنبال فریب مردم هستند

3

40 حریق در 4 روز
3

3

       

هنگام افتادن
 گوشى موبایل

 در آب چه کنیم؟

طرح دوباره موضوع تقسیم استان اصفهان
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معماى ناپدید 
شدن دختر 22 
ساله اصفهانى

 در شیراز 

اگر به هر دلیل گوشــى هوشمند 
شــما (که ضــدآب هم نیســت) 
درون آب افتــاد، اولین کارى که 
مى بایست انجام دهید خارج کردن 

آن از آب در سریع ترین...

در پى انتشار خبر و کلیپى از ناپدید شدن یک 
دختر 22 ساله در شــیراز معاون دادستان مرکز 
استان و سرپرست دادسراى جنائى و جرائم امنیتى 
شــیراز گفت: از لحظه دریافت گزارش مبنى بر عدم 
مراجعه نامبرده به منزل  دســتورات قضایى ویژه اى 

جهت پیگیرى موضوع صادر شد.
افشین محمدى دره شورى بیان داشت: تا کنون سه 
نفر در این خصوص بازداشت شــده اند که دو نفر به 

دلیل ارائه دالیل مثبت بى گناه ...

از روى دست تهران مشق کنیداز روى دست تهران مشق کنید
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نماینده گلپایگان مى گوید طرح تشکیل استان «گلساران« در مجلس رأى نمى آورد و در غیر این صورت شوراى نگهبان آن را رد مى کند 

خداحافظى محمدى
 با هواداران قطرى

مدافع ایرانى تیم فوتبال العربى با انتشار متنى در صفحه شخصى اش 
از هواداران قطرى خداحافظى کرد.باشــگاه العربى قطر در حالى در 
نقل وانتقاالت تابستانى از جذب رافینیا آلکانتارا ستاره سابق بارسلونا و 

پارى سن ژرمن خبر داد که خبرها ...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آزمون
 سخت سردار 
در بوندس لیگا 

«چپ، راست» همه چیز را چپ و راست مى کند!
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اولین قهرمانىاولین قهرمانى
 طیبى در اسپانیا

توصیه مهم اولین کارشناس زن تصادفات به رانندگان  قابلیت هاى مخفى گوشى هاى اندرویدى !جهان نما مسدود شدن 7000 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهانتکنولوژى ایران در جام جهانى باید لیاقتش را نشان دهداستان ورزش

معاون آموزش متوسطه 
اداره  کل آموزش و پرورش اصفهان:

بازگشایى مدارس
 از دوم مهرماه است
3

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و 
باستـناد قانون برگزاري مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک 

مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کارآفرینان سپهر انارک (سهامی خاص) 

به شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۷۲۴۵۰ و شماره ثبت ۱۰۱۵ نائین 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره سامانهشماره مناقصه 

دفترچه
مهلت دریافت 

اسناد
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

401140712001093954000003
حوادث وتعمیرات 

شبکه در محدوده امور 
برق منطقه یک

1401/06/151401/06/271401/07/101401/07/119:001,400,000,000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 به نشانى: اصفهان-خیابان طالقانى ، امور برق منطقه 
یک اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir  : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن34122350-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور و 
جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 

تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

*ارایه تاییدیه برون ســپارى شــرکت توزیــع برق شهرســتان اصفهان و ثبت نام در ســایت
  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکتها براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات 
آزاد می باشد.

* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها دعوت مى شود در 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت کارآفرینان سپهر انارك که رأس ساعت 
08:30 صبح روز 1401/07/09 در محل شهر اناركـ  شرکت کارآفرینان سپهر انارك 

واقع در 3 کیلومترى جاده انارك به نائین برگزار مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع 
2ـ افزایش سرمایه 

3ـ سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده باشد. 

فراخوان اجراى بخشى از مجموعه نگهدارى حیوانات بالصاحب
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجراى بخشى از مجموعه نگهدارى حیوانات بالصاحب به شماره 

2001094734000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/06
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/17

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/27
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 500,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200 

 سعید ابریشمى راد- شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت سوم)
چاپ دومچاپ دوم

م.الف:    1372278                        
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مدافع ایرانى
از هواداران

نقل وانتقاالت
پارى سن ژر

بازگشایى مدارس نزدیک است و گره هاى کور ترافیکى، قریب الوقوعبازگشایى مدارس نزدیک است و گره هاى کور ترافیکى، قریب الوقوع

دیدگاه
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افزایش شدید تقاضاى
لباس فرم مدرسه 

300 میلیارد مترمکعب آب
در کشور هدر مى رود

خبرخوان
چه کارها...!

  نود اقتصادى |احمد کریمى رئیس 
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف گفت: ترکیه اکثر رفوگران و 
تعمیرکاران فرش دســتباف ایرانى را جذب و 
استخدام کرده اســت. عایدى ترکیه از رفو و 
تعمیر فرش هاى ایرانــى 150 میلیون دالر 

یعنى دو برابر کل صادرات فرش ماست!

زمان و نحوه افزایش 
حقوق

ســازمان   خبرآنالین |مدیرعامــل 
تأمین اجتماعى جزئیات زمان و نحوه افزایش 
حقوق بازنشســتگان را اعالم کرد. میرهاشم 
موســوى گفت: از همین هفته بحث اصالح 
38 درصد حقوق به اضافه 550 هزار تومان در 
احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح لحاظ 
خواهد شد و پرداخت حقوق شــهریور هم با 

احکام جدید خواهد بود.

4 نقطه جنگلى
در 4 روز سوخت

  رکنا |از روز پنج شــنبه 10 شــهریورماه تا 
امروز چهار نقطه از جنگل هاى کشور در مناطق 
هیرکانى و ارسباران دچار آتش سوزى شده است. 
به این ترتیب تاکنون 20 هکتار از مناطق جنگلى 
ایران درگیر آتش شده است. این آتش سوزى ها 
در جنگل هاى ارسباران استان آذربایجان شرقى و 
جنگل هاى هیرکانى در اســتان مازندران بوده 

است.

تعریف «کیهان»
از پیمان معادى 

  روزنامه کیهان |پیمــان معــادى، 
بازیگرى که تجربه بــازى در  هالیوود را هم 
دارد اخیراً با انتشار یک تصویر در شبکه هاى 
اجتماعى به مقایسه عکسى از ایران و آنچه در 
فیلم هاى آمریکایى به عنــوان ایران در قالب 
یک منطقه بى تمــدن و عقب افتاده نمایش 
داده مى شــود، پرداخت. هرچند کــه انتقاد 
معادى به درســتى و هنرمندانه انجام شــده 
است، اما این نوع تصویر سازى از ایران فقط 
به فیلم هاى  هالیوودى محدود نیست و برخى 
از همکاران این بازیگر نیــز براى خودنمایى 
در جشنواره هاى خارجى دســت به این نوع 
بازنمایى غیرواقعى از ســرزمین خودشــان 

مى زنند.

رب رسماً گران شد
به گفته دبیر سندیکاى صنایع    ایسنا |
کنســرو ایران، حداکثر قیمت هر قوطى رب 
گوجه فرنگى 800 گرمى 45 هزار تومان تعیین 
شد. سید محمد میررضوى از تعیین قیمت رب 

گوجه فرنگى بعد از چهار ماه خبر داد.

سرو گوشت گراز
واقعیت دارد

  خبرآنالین | در روزهــاى گذشــته یک 
خبرگزارى از شیوع گراز خوارى و سرو گوشت 
گراز در رســتوران هاى تهران خبــر داده بود 
و با مصاحبه با یکى از رســتورانداران مدعى 
فروش گوشت گراز با قیمت هر کیلو 60 هزار 
تومان شــد. حســن اکبرى، معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست در این باره مى گوید: 
گاهى اوقات به صورت انگشــت شــمار در 
رســتوران ها تخلفاتى از قبیل خرید و فروش 
گوشت حیوانات حیات وحش صورت مى گیرد 
اما بعضى از این اخبار مانند سرو گوشت گراز 
به صورت وسیع در رستوران ها شایع است در 
حالى که فروش گوشــت حیوانات نامتعارف 

تخلف است.

خرید جنگنده پیشرفته روسى
  همشهرى آنالین |امیــر ســرتیپ حمید 
واحدى، فرمانده نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى 
درباره خرید جنگنده بــراى نیروى هوایى ارتش گفت: 
خرید جنگنده هاى سوخو 35 از روســیه در دستور کار 
نیروى هوایى است. خرید سوخو 30 در برنامه نیست و 
فعًال خرید سوخو 35 از روسیه مطرح است و امیدواریم 
بتوانیم در آینده به این جنگنده هاى نســل 4++ دست 
پیدا کنیم. برخى کارشناســان معتقدند انتخاب سوخو 
35 بهترین گزینه براى نوســازى ناوگان جنگنده هاى 

ایران است.

رکورد در کار نیست 
بیش از 5 ماه است که واسطه ها    روزنامه ایران|
و دالالن نمى تواننــد مانند گذشــته در بــازار خودرو 
نقش آفرین باشند. البته دالالن و واسطه ها اسم ثبات 
و حتى کاهش قیمت خودروها در بازار را رکود گذاشتند و 
شرایط را به گونه اى به تصویر مى کشند که گویا در بازار 
خودرو هیچ خریدى انجام نمى شود و تمام نمایشگاه ها 
در آستانه تعطیلى هســتند. اما... بازار خودرو خیلى هم 
وارد فاز رکود نشده است. خرید و فروش وجود دارد اما 
مانند سال هاى 97، 98 و 99 که عطش خرید خودرو با 
هدف کسب سود وجود داشت، رنگ باخته است و تقریبًا 
هر فردى که نیاز به خودرو یا تعویض خودرو دارد، وارد 

این بازار مى شود.

تجمع طالب قم
علیه طرح بانکدارى 

  خبرگزارى حوزه|جمعى از طالب و فضالى 
حوزه علمیه قم نســبت به تصویب طــرح بانکدارى 
اسالمى مجلس شوراى اسالمى در مدرسه فیضیه قم 
تجمعى اعتراض آمیز برگزار کردند. این تجمع با عنوان 
«خیزش حوزویان در برابر محاربه با خدا» و اعالم برائت 
از طرح بانکدارى مجلس شوراى اسالمى با حضور حدود 
150 نفر از طالب و فضالى حوزه علمیه قم برگزار شد. 
آنها با همراه داشتن پالکارد ها و دست نوشته هایى مانند 
«بانکدارى ربوى ضد شرع نبوى»، «تصویب طرح ربا 
محاربه با خدا»، «بانک ها را ازدست سرمایه داران خارج 
کنید» و «طرح بانکدارى مجلــس یعنى بنگاه دارى و 
حباب سازى»، اعتراض خود را به تصویب طرح بانکدارى 

مجلس شوراى اسالمى اعالم کردند.

«بایدن» شماره اش را
اعالم کرد! 

  همشهرى آنالین |«جو بایــدن»، رئیس 
جمهورى آمریکا در اقدامى جنجالى در توییتر اقدام به 
انتشار یک شماره تلفن کرد. بایدن که تالش هاى رسمى 
خود را براى انتخابات آتى ریاست جمهورى آمریکا آغاز 
کرده، از مردم در صفحه خود در توییتر درخواست کرد 
که به شماره تلفن او پیامک بزنند. بایدن نوشت: «به من 
پیغام دهید تا آنها را منتشر کنم.» اما اقدام او به طور حتم 
از سوى رقبایش در انتخابات خصوصًا شخص «دونالد 

ترامپ» مورد نقد قرار خواهد گرفت.

«زلنسکى»: 3 منطقه را
آزاد کردیم

  انتخاب |رئیس جمهور اوکرایــن در یک نطق 
ویدیویى خطاب به مردم این کشور از آزادسازى سه نقطه 
در جنوب و شرق این کشور خبر داد و از ارتش تشکر کرد. 
«کیریلو تیموشنکو»، قائم مقام دفتر ریاست جمهورى 
اوکراین تصویرى از سربازان که در حال برافراشتن پرچم 

اوکراین در یکى از روستاهاى جنوب بود، منتشر کرد.

راهکار انقالب ادارى
عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه    عصرایران |
اسالمى، راهکار خود براى انقالب ادارى را اعالم کرد. 
میرسلیم، عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى 
نوشت: تحقق انقالب ادارى در این است که کارمندان 
و مأموران براى رضاى خدا به مردم خدمت کنند؛ این از 

مقدس ترین شغل هاست.

عضو اتحادیه تولید و صادرات نســاجى و پوشاك ایران 
حداقل قیمت لباس فرم دخترانه در مقطع دبســتان را 
350هزار تومان عنوان کــرد و گفت: قیمت لباس هاى 
سه تیکه با ســارافون و جنس هاى خاص مثل جین به 
900هزار تومان مى رســد و لباس هاى پســرانه مقطع 
دبســتان نیز از حدود 300هزار تومان شروع مى شود و 
حداکثر قیمت آن حدود 800هزار تومان است. در سال 
گذشته قیمت لباس فرم مدرسه در مقطع ابتدایى پسرانه 

و دخترانه حدود 200 تا 500هزار تومان عنوان شده بود.
 اکرم عیوض خانــى از افزایش شــدید تقاضاى لباس 
فرم مدرسه خبر داد و گفت: با توجه به بازگشایى کامل 

مدارس در ســال جارى، از اوایل تابستان ظرفیت تولید 
لباس مدرسه کامل شده و به علت تقاضاى باال،  مهلت 
تحویل قراردادهــاى جدید به اواخــر مهرماه موکول 
مى شود. وى اظهار کرد: در سال جارى با توجه به افزایش 
تقاضا و برخى مشــکالت دیگر تأمین مواد اولیه دشوار 
شده است. براى مثال مشکالت تهیه نخ و رنگرزى باعث 

کمبود برخى از انواع پارچه شده است .
وى افزود: مشکل دیگر هم این است که برخى از مدارس 
دولتى مى گویند آموزش وپرورش پیمانکارهاى مشخصى 
را معرفى کرده که تخصص الزم را بــراى تولید لباس 

مدرسه ندارند و در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

یک عضو کمیسیون کشاورزى، آب، منابع طبیعى و 
محیط زیست مجلس شوراى اسالمى گفت: برنامه 
ریزى و مدیریت صحیح براى بهره بردارى از 300 
میلیارد مترمکعب آبى که در کشور از طرق مختلف 
به هدر مى رود گام نخست براى دسترسى به منابع 

پایدار آب در سطح کشور به شمار مى رود.
علیرضا عباسى با اشاره به شرایط خشکسالى حاکم 
بر کشــور درباره راهکارهاى تأمین آب در ســطح 
کشور، بیان کرد: ما براى تأمین آب در سطح کشور 
راه هاى مختلفى پیــش رو داریم؛ نزوالت جوى در 
سطح کشــور با توجه به مســاحتى که کشور دارد 

تقریباً 400 میلیارد متر مکعب است که تقریباً  از 300 
میلیارد مترمکعب آن هیچ اســتفاده اى نمى شود و 
تنها  از 100 میلیارد مترمکعب آن در ســطح کشور 

استفاده مى شود.
وى با بیــان اینکه از حدود 80 درصــد از این 100 
میلیارد مترمکعب آب در حوزه کشاورزى و از مابقى 
آن در حوزه شــرب، صنعت و فضاى ســبز استفاده 
مى شود، تصریح کرد: ما ابتدا باید براى بهره بردارى 
از 300 میلیارد مترمکعب آبى که یا تبخیر شــده و یا 
به صورت سیالب از کشــور خارج مى شود، برنامه 

ریزى کنیم. 

الدن ایرانمنش
آخرین آمار منتشرشــده از ســوى مراجع 
قانونى حاکى از آن اســت که بیش از 30 
درصد مردم کشــورمان اختالالت روانى 
دارند. آمارى که نشــان مــى دهد نمودار 
بیمارى هاى روانى رو به باالست. این در 
حالى است که این آمارها شامل همه موارد 

اختالالت روانى نمى شود. 
بســیارى از بیماران از مراجعه به پزشک 
امتناع مــى کنند و به دالیــل مختلف که 
مهمترین آن فرهنگ غلــط در نگرش به 
این نوع بیمارى هاست، فضایى مناسب را 
براى تئورى هاى زرد ایجاد کرده و باعث 
مى شوند روان شناسان بدون تخصص یا 

همان زردها سر و کله شان پیدا بشود.
اما چــرا در حالى کــه روانشناســى زرد 
باورى نادرســت و شــبه علم محســوب 
مى شود، هواداران زیادى دارد و این قشر 
در اینستاگرام و دیگر شبکه هاى اجتماعى 
به طور گســترده در حال فعالیت هستند؟ 
به نظر مى رســد این موضوع برمى گردد 
به خألهاى آمــارى و مطالعاتى در زمینه 
بیماران روانى. در کنار این موضوع، کمبود 
متخصص هاى کاربلد فضایــى را ایجاد 
مى کند که روانشناسان زرد در آن جوالن 
بدهند؛کسانى که در فضاى مجازى هزاران 
فالوور دارند و براى خود دفتر و دســتکى 
مجــازى راه انداختــه اند تا از ِقبــل ارائه 
راهکارهایى که گاهى مبناى درستى هم 

ندارد پول در بیاورند.
در این میان بى توجهى وزارت بهداشــت 

نسبت به پیمایش دقیق وضعیت سالمت 
روان جامعــه نیــز از جمله ضعــف هایى 
است که به این مســئله دامن زده است. به 
عنوان نمونه تا همین چند سال پیش، بازار 
کتاب هاى معروف به روانشناسى داغ بود و 
هنوز هم بیش و کم تب این بازار فروکش 
نکرده است. اما این کتاب ها همیشه انتقاد 
اساتید روانشناسى و ناشران خبره را در پى 
داشته و ناشران حرفه اى انتشار کتاب هایى 
با مضامین زرد را تهدیدى مهم بر ســر راه 
انتشــار کتاب هاى تخصصى روانشناسى 

دانسته اند.
 بسیارى از نویسندگان این کتاب ها سعى 
مى کنند افراد را خیلى زود به جواب برسانند 
و با ارائه راهــکارى غیرعلمى بگویند رمز 
زندگى موفــق را مى شناســند، در حالى 
که این نویســندگان برخالف نگارندگان 
کتاب هاى علمى، معموًال روان شــناس 
نیستند، منبع علمى ندارند و شواهد تجربى 

از آنها حمایت نمى کند. 
آنهــا بســیارى از اطالعــات خــود را از 
روانشناســى علمى دریافت کرده و بعد به 
گزارش هاى شــبه علمى تبدیل مى کنند. 
احســان متین فر، به عنوان روان درمانگر، 
روانشناسى زرد را پاسخ سریع و دم دستى و 
راه حل کلیشه اى مى داند. او مى گوید: این 
افراد نامعتبر خیلى ســریع نسخه مى دهند 
و ما آدم هایى هســتیم که بسیار نسخه را 
دوســت داریم، درحالى که یکى از اصول 
روانشناســى این اســت که به هیچ عنوان 
راه حل و نســخه ندهیم و بایستى موضوع 

را ریشــه یابى کنیم و به مراجعین بگوییم 
تو اگر مى خواهى مشــکلت حل شــود بیا 
از گذشــته ات بگو تا بررسى کنیم چرا این 
الگو برایت پیش آمده و درنهایت در ســایه 
شــناختى که به دســت مى آورى خودت 
مشکلت را حل کنى و این فرایند مشکلى 

است. 
به گفته متین فر، ما معتقدیم روان انســان 
بسیار پیچیده است. نباید نسخه پیچید ولى 
در روانشناسى زرد مشاور به راحتى نسخه 
مى پیچد: «آنها بیشــتر اوقــات، محتواى 
فریبنده اى دارند و با ترویج تفکر اشــتباه 
مى کوشند مخاطب را مجاب کنند که صرفًا 
با تفکر مثبت به موفقیت، ثروت و شادکامى 
مى رســند! درصورتى که بســیارى از این 
کلمات، مبهم هســتند و تعریف روشــنى 
هم از آنها ارائه نمى شود و معموًال در چنین 

کتاب هایى پدیده هاى کامــًال بى ربط به 
شکلى حیرت آور به هم ربط داده مى شوند! 
بماند که تب داغ روانشناســى بازارى فقط 
به دنیاى کتاب ها و اینســتاگرام و فضاى 
مجازى محدود نمى شــود و برخى از  شبه 
روانشناســان، همایش ها و ســمینارهاى 
مختلفى را نیز در این زمینه برگزار مى کنند، 
بدون اینکه هیچ گونه نظارتى هم بر کار این 
افراد وجود داشته باشد؛ موضوعى که دست 
این روان شناســان زرد را باز مى گذارد تا 

مردم را فریب بدهند.
چندى پیش ســازمان نظام روانشناسى و 
مشاوره کشــور به واســطه پیچیده شدن 
این موضوع، در نخســتین گام، اســامى 
144 روانشــناس زرد فاقد مجــوز را ارائه 
کرد. این اقدام به نظر کارشناسان اقدامى 
مثبت بود که مى تواند تا حدودى چشــم و 

گوش جامعه را باز کند تــا خیلى ها فریب 
مثبت اندیشــى هاى افراطى و ســرکوب 
احساس هاى منفى و مواردى از این دست

 را نخورند. 
طبق آمارهاى سازمان نظام روان شناسى 
و مشــاوره کشــور در حال حاضر اسامى 
8000 نفــر از روانشناســان داراى پروانه 
اشــتغال تخصصى در ســایت ســازمان 
نظام روانشناسى و مشــاوره کشور درج و 
تمامى 42 هزار عضو این ســازمان داراى 
شماره نظام هســتند اما افراد زیادى وجود 
دارند که نــه تأییدیه ســازمان نظام روان 
شناسى و مشاوره را دارند و نه داراى پروانه 
فعالیت هســتند که تنهــا راه جلوگیرى از 
افزایش تعــداد آنهــا ارتقــاى فرهنگ 
و ســواد جامعه در رابطه بــا بیمارى هاى 

روانى است.

روان شناسانى که دنبال فریب مردم هستند

تب زرد 

سهیل سنایى
پیش بینى تکان خوردن اکران پاییزى ســینماها دور از 
ذهن نیست. آنطور که امیرحسین حیدرى، مدیر مؤسسه 
پخش نمایش گستران گفته است ظاهراً مشکل نمایش 
فیلم «چپ، راست» حل شده و این فیلم باالخره مجوز 

اکرانش را از وزارت ارشاد گرفته است.
هنوز یکى دو ماه به اعالم رســمى ورود کرونا به کشور 
مانده بود که  خبر ســاخت اثر جنجالى حامد محمدى 
رسانه اى شد.  اما در حالى که چیزى به پایان فیلمبردارى 
آن باقى نمانده بود، فیلم به دلیل ورود ویروس کرونا به 
کشور نیمه کاره رها شد. بعدها به هر ترتیبى بود کار تولید 
«چپ، راست» به پایان رســید اما دولت روحانى مانع 

نمایش آن در سینماها شد و فیلم عمًال به محاق رفت.
در «چپ، راســت» بــراى اولین بار چهــار کارگردان 

با ســابقه درخشــان در ســاخت آثار کمــدى (رامبد 
جوان، پیمان قاســم خانى، ســروش صحــت و حامد 
محمدى) به همــکارى با یکدیگر مــى پردازند و همه 
پیش بینى ها حاکى از فروش بســیار باالى آن داشت 
اما تعطیلى سینماها و توقیف فیلم باعث شد تا منوچهر 
محمدى، تهیه کننده اثر، تالش هایش براى به اکران 

رساندن «چپ – راست» در زمان مناسب را آغاز کند.
منوچهر محمدى از تهیه کننده هاى بانفوذ در سینماى 
ایران اســت که معموًال سراغ ســاخت سوژه هایى مى 
رود که در نگاه اول خط قرمز قوانین ارشــاد به حساب 
مى آیند اما او با ســرمایه گذارى روى ســاخت چنین

 فیلم هایى ریسک تولید آنها را مى پذیرد. شاید معروف 
ترین فیلمى که نام منوچهر محمــدى به عنوان تهیه 
کننده پاى آن ثبت شد و سال ها سینماى کشور را متأثر 

کرد، «مارمولک» باشــد که این تهیه کننده با رایزنى 
هاى گســترده خود، ضمن اخذ مجوز اکــران محدود 
فیلمش، نام خــودش را هم در تاریخ ســینماى ایران

 جاودانه کرد.
حاال هم به نظر مى  رســد محمدى یک بار دیگر از 
آزمون نمایش یک اثر جنجالى دیگر ســربلند بیرون 
آمده و مجوز اکران «چپ – راست» را از وزارت ارشاد 
ابراهیم رئیسى گرفته اســت. البته هنوز معلوم نیست 
او و کارگردان اثر تا چه میزان به حذفیات ارشــاد تن 
داده اند تا در ازاى آن مجــوز اکران بگیرند اما هر چه 
هم از سر و ته فیلم زده باشند بعید است عالقه مندان 
به سینما، تماشاى هنر نام هاى معتبرى که در «چپ، 
راست» مقابل دوربین رفته اند را با تحریم آن به دلیل 

سانسور معاوضه کنند. 

در سال هاى اخیر تماشاگر ایرانى ثابت کرده که نظر 
مساعدى نسبت به آثار کمدى دارد و به خصوص اگر 
داستان یک فیلم با رگه ه اى سیاسى به جابه جا شدن 
نوزادان دو زوج اصالح طلب و اصولگرا در بیمارستان 
و پیامدهاى بعدى آن ختم شــود، این موضوع چنان 
جذاب به نظر مى رسد که حتى ممیزى هاى ارشاد هم 

نمى تواند از میزان تماشگران آن بکاهد. 
از همین جهت اســت که اخذ مجــوز نمایش «چپ، 
راست» در سینماها یکى از مهمترین خبرهاى شش 
ماهه اول امســال و  تکان خوردن اکــران پاییزى و 
شکســته شــدن همه رکوردها بعــد از نمایش این 
فیلم، محتمل تریــن پیش بینى درباره سرنوشــت 
فروش ســینماى ایران در شــش ماهه دوم ســال 

خواهد بود.

یک عضو کمیســیون امور داخلى کشــور و شورا ها در 
مجلس تأکید کرد: متأســفانه وضعیت خدمات اینترنت 
در سطح کشور نیز مانند صنعت خودرو شده و به نوعى 
مى توان گفت مردم پول تویوتا کمرى را پرداخت کرده، 

اما سمند تحویل مى گیرند.
احمد علیرضا بیگى با اشاره به وضعیت سرعت و کیفیت 
اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: ما اینترنت را از چند 
مجرا وارد کشــور مى کنیم. شــرکت زیرساخت عهده 
دار این مسئولیت است. به عبارت دیگر مجارى انتقال 
اینترنت از مرزهاى مختلف را شرکت زیرساخت فراهم 
مى کند. ما بخشــى از این اینترنت را در داخل کشــور 

مصرف کرده و براى بخشى دیگر حق ترانزیت گرفته و 
از کشور ما عبور کرده و به سایر کشورها مى رود.

وى در ادامه اظهار کرد: بخش عمده اینترنت از ســمت 
بوشهر و جنوب به کشور وارد مى شــود. بخشى هم از 
سمت ارمنســتان وارد مى کنیم. باتوجه به اینکه دولت 
بازیگر اصلى این موضوع اســت با مشــکلى در بحث 
اینترنت مواجه هســتیم که در ســایر حوزه ها نیز با آن 

روبه رو هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: زمانى که عرضه کننده انحصارى اســت پس به 
خودش حق مى دهد تا هر طورى که دلش خواســت با 
مشترى برخورد کند و مشترى هم جاى دیگرى ندارد که 
به آن مراجعه کرده و از آن اینترنت تهیه کند. این بیمارى 
مزمن کشور ماست که دولت در خیلى از حوزه ها بازیگر 
اصلى است. چون دولت نیز بازیگر اصلى است مردم پول 

تویوتا کمرى مى دهند اما سمند مى خرند.
وى در ادامه تأ کیــد کرد: اینترنت نیــز از همین قاعده 
تبعیت مى کند. مــردم پول زیادى پرداخــت کرده اما 
خدماتى بــى کیفیت دریافــت مى کنند. مردم ســایر 
کشورهاى دنیا حتى در همســایگى ما خدمات اینترنت 
را بدون محدودیت و مشــکلى با کیفیت به مراتب بهتر 
دریافت کرده اما در کشور ما چون دولت در این حوزه نیز 

بازیگر اصلى است در حق مردم ظلم مى شود.

ســرهنگ رابعه جوانبخت، نخســتین پلیس زن بعد از 
انقالب که در کســوت کارشــناس تصادفات مشغول 
به کار است مى گوید: اگر خانواده ها به خطرات سانروف 
خودروهاى شــان بى توجهى کنند شاهد حوادث تلخى 

خواهیم بود.
 این کارشناس انتظامى مى گوید: سانروف وسیله اى است 
که روى یکسرى از خودروها گذاشته مى شود براى اینکه 
شما زمانى از تابش نور خورشــید بیشتر استفاده کنید و 

تهویه هوا انجام شود.
در کشور ما خیلى چیزها تغییر کاربرى پیدا مى کند. یکى 

از این موارد همین است. 

متأســفانه شــما در تابســتان مى بینیــد کــه اکثــر 
ماشــین ها سانروف شــان بــاز اســت و بچه هایــى 
کــه تــن و سرشــان بیــرون اســت و خیلــى 

خوشحال هستند. 
ولــى حادثه هــاى بســیار زیــادى اســت کــه 
بچــه در خــودروى پــدر خــودش دچــار اتفاقــات

 بدى شده است. 
پدر یکباره به خاطر اینکه به مانعى برخورد کرده و خواسته 
سرعت را کم کند ترمز ناگهانى گرفته و بچه که ناپایدار و 
نیم تنه اش بیرون است، پرت شده روى ماشین و حادثه 

هولناکى را رقم زده است.

«چپ، راست» همه چیز را چپ و راست مى کند!

مقایسه کیفیت اینترنت
با تویوتا کمرى و سمند

 توصیه مهم اولین
کارشناس زن تصادفات به رانندگان
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مسدود شدن 7000 حلقه چاه 
غیرمجاز در اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به شناسایى و مســدود کردن بیش از هفت 
هزار چاه غیرمجاز و پلمب 15 هزار پروانه چاه بدون 
مجوز در اســتان اصفهان، اظهار کرد: ساماندهى 
رودخانه زاینده رود، اجــراى طرح ها و روش هاى 
نوین آبیارى، حذف کشــت چمــن، تجهیز 130 
هزار هکتار از اراضى کشــاورزى به سیستم نوین 
آبیارى، جداســازى آب شــرب از فضاى سبز در 
تمام شــهردارى هاى اصفهــان، صرفه جویى 25 
درصدى منابع آبى در ادارات استان، بهینه سازى و 
فرهنگ سازى الگوى مصرف آب شهروندان و تمام 
بخش ها و استفاده صنایع از پساب و جداسازى آن ها 
از آب جارى از جمله اقدامات براى مصرف بهینه آب 

در استان اصفهان است.

گرامیداشت دفاع مقدس به یک 
هفته محدود نشود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اســتان اصفهان گفت: دفاع مقدس قطعه بزرگى از 
تاریخ کشورماست که هرچه داریم از این دوران است 
لذا نباید گرامیداشت آن را به یک هفته خاص محدود 
کنیم. ســرهنگ محمد رضایى افزود: باید در طول 
سال به بحث دفاع مقدس و آثار و برکات این دوران 
بپردازیم اما با توجه به ســالروز حملــه نظامى رژیم 
بعثى عراق به کشــورمان، این هفته بعنوان نمادین 

نامگذارى شده است.

اصفهان، زیستگاه 495 گونه 
مهره دار

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
تنوع باالیى از حیات وحش جانورى و ذخایر ژنتیکى 
دارد، اعالم کرد: تاکنون 495 گونه مهره دار، شامل 
65 گونه پستاندار، 302 گونه پرنده، 43 گونه خزنده 
و 8 گونه دوزیســت و 41 گونه ماهــى در اصفهان 
شناسایى شده است. حسین اکبرى اظهار کرد: استان 
اصفهان 12 منطقه چهارگانــه تحت مدیریت و 10 
منطقه شکار ممنوع دارد که بالغ بر 2 میلیون و 200 
هزار هکتار وسعت آن است. از این رقم یک میلیون و 
700 هزار هکتار شامل پارك هاى ملى، پناهگاه هاى 
حیات وحش، مناطق حفاظت شده و اثر طبیعى ملى و 

مابقى مناطق شکار ممنوع است.

دغدغه هاى دادگسترى اصفهان 
نماینده مردم نائین در مجلــس گفت: حجم باالى 
پرونده هاى قضایى و ســاختمان هاى فرسوده جزء 
دغدغه هاى دادگسترى اصفهان اســت. الهام آزاد 
با اشــاره به جلســه مجمع نمایندگان و دادگسترى 
اصفهان اظهار داشــت: کمبود نیــرو، حجم باالى 
پرونده هاى قضائى در اســتان اصفهان و فرســوده 
بودن ساختمان ها جزو مســائل مطرح شده در این 
جلسه بود. وى ادامه داد: 33 ساختمان استیجارى در 
استان اصفهان وجود دارد که از بین آنها 13 ساختمان 
در شهر اصفهان استقرار دارد و هزینه هاى زیادى را 

به همراه دارند.

احداث پل خروجى شهرك 
شهید کشورى تا مهر

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان از پایان 
عملیات احداث پل خروجى شــهرك شهید کشورى تا 
مهرماه 1401 با صرف اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد ریال 
خبر داد. امیرعباس رحمتى افزود: در فاز اول احداث پل 
دایرکشنال در خروجى شهرك شهید کشورى هزینه اى 
بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه شده و ادامه عملیات در 
قالب فاز 2 و تکمیلى پل در حال اجرا است. وى تصریح 
کرد: کاهش ترافیک و دسترسى سریع و آسان به بزرگراه 
شهید کشورى از اهداف مهم احداث پل خروجى شهرك 

شهید کشورى است.

خبر

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه از روز پنج شــنبه (دهم شهریورماه) 
تاکنون این ســازمان بالغ بر 87 حریق و حادثه و خدمات 
ایمنى را پوشش داده است، گفت: از این میزان، 40 حریق، 

37 حادثه و 9 مورد خدمات ایمنى بوده است.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: از دهم شهریورماه تاکنون 
سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان بالغ بر 87 حریق، 

حادثه و خدمات ایمنى را پوشش داده است.
وى با بیان اینکه از 87 مورد امدادرســانى آتش نشانى، 40 
حریق، 37 حادثه و 9 مورد خدمات ایمنى را شامل مى شود، 
ادامه داد: یکى از اشتباهاتى که در حریق اخیر مغازه اسپرت 

خودرو در خیابان صغیر انجام شد، اقدام به خاموش کردن 
آتش توسط شهروندان و ســپس اطالع به آتش نشانى بود 
که در این خصوص از شهروندان درخواست داریم با توجه 
به لزوم طى مسیر و امکان وجود ترافیک، در صورت وقوع 
حادثه یا حریق پیش از هر اقدامى با ســامانه 125 تماس 

بگیرند.
وى با اشــاره به حریق اخیر مغازه اسپرت خودرو در خیابان 
صغیر، خاطرنشــان کرد: در کمتــر از دو دقیقه، خودروى 
آتش نشانى به نزدیکى محل حادثه رسید، اما به دلیل ازدحام 
جمعیت در اطراف آن، زمان رســیدن به محل حادثه کمى 

طوالنى شد.

معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش و پرورش اصفهان 
اظهار داشت: تامین کسرى بالغ بر 16 هزار نفرى آموزش و 

پرورش در دستور کار ستاد پروژه مهر استان قرار گرفت.
احمدرضا بنى لوحى استفاده از ظرفیت نیروهاى استخدامى، 
دانش آموختگان دانشــگاه فرهنگیان، ســرباز معلم ها و 
نیروهاى خرید خدمات را از جمله روش هاى تامین نیروى 
انسانى براى مهر 1401 عنوان کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده 
شده مشــکلى بابت تامین معلم براى سال تحصیلى جدید 

وجود ندارد.
وى خاطرنشان کرد: درباره تامین فضاهاى آموزشى نیز با 
کمک خیران و اداره کل نوسازى مدارس اصفهان اقدامات 

الزم صورت گرفته است.
وى با اشاره به اینکه هفته اول مهر امسال با چند روز تعطیلى 
مواجه است، تصریح کرد: بازگشــایى مدارس از دوم مهر 
صورت مى گیــرد و کالس ها بصورت حضــورى برگزار 

مى شود.
بنى لوحى به تالش هاى دســتگاه تعلیــم و تربیت براى 
حضورى کــردن آموزش ها با توجه به درخواســت مکرر 
بسیارى از والدین و تاثیر محیط آموزشى معلمان و مدارس 
در یادگیرى  اشاره کرد و گفت: سال تحصیلى جدید پس از 
2 سال شرایط کرونایى فرصت بســیار مناسبى براى ارائه 

آموزش و یادگیرى بهتر براى دانش آموزان است.

بازگشایى مدارس از دوم 
مهرماه است

40 حریق 
در 4 روز

دریا قدرتى پور
میلیمتر به میلیمتر،  ســانتیمتر به سانتیمتر! این مقیاس 
حرکت خودروهایى اســت که هر ســال خیابان هاى 
اصفهان را در فصل مدارس طى مى کنند. خودروهایى 
که  با فرا رســیدن پاییز این اتفاق را رقــم مى زنند و با 
گذشت زمان و قفل شــدن خیابان ها لحظه به لحظه 
به تعدادشان اضافه مى شود. قفلى که تا کنون مدیریت 

شهرى اصفهان از باز کردن آن عاجز مانده است.
این در حالى است که روزهاى مانده به ماه مدرسه براى 
پایتخت نشــینان با وعده هاى خوشــبینانه اى همراه 
بوده اســت و کلید حل معما اکنون به دست آنها افتاده 
است.  آنطور که مهدى چمران، رئیس پارلمان شهرى 
تهران گفته، قرار اســت حل معضل ترافیک پایتخت 
با چند راهکار اساسى حل شــود. راهکارهایى که قرار 
اســت خیابان هاى تهران را در روزهاى ابتدایى مهر به 
آرامش برســاند و دیگر خبرى از اسیر شدن خودروها و 

ترافیک هاى طوالنى چند کیلومترى نباشد. 
تقویت نــاوگان حمل و نقــل عمومــى، به کارگیرى 
اتوبوس هاى تازه نفس، شــناورکردن ساعات کارى و 
دورکارى تعدادى از کارمندان دولت، از جمله راهکارهایى 
است که زیر سقف پارلمان شهرى تهران مطرح شد، به 
تصویب رسید و مقرر شــد که در مهار ترافیک مهرماه 
تهران دخیل باشــد. بســته هایى که به نظر مى رسد 
مى تواند براى کالنشــهر اصفهان نیز به عنوان الگو و 
راهکارى مناسب تهیه شــود تا ما نیز مانند پایتخت از 

روزهاى ابتدایى مهر به سالمت عبور کنیم.
گرچه چیزى به فصل مــدارس نمانده اما همین فاصله 

اندك تا رســیدن به روزهاى پرترافیک فرصتى مغتنم 
اســت براى ارائه راهکارى کوتاه مــدت، میان مدت و 

بلندمدت که قدرى از مشکالت شهرى بکاهد. 
البته که نقشــه راه و الگویى که پایتخت براى روزهاى 
پرترافیک خود انتخاب کرده شــاید نتوانــد عینًا براى 
قامت اصفهان اندازه باشــد اما بخشى از این راهکارها 
مى تواند به عنوان راهکار مشترك براى شهرهاى شلوغ 
از جمله اصفهان برنامه ریزى شود تا بعد از تعطیلى دو 
ســاله مدارس، خیابان هاى اصفهان با قفل ترافیکى 

غافلگیر نشوند.  
آنطور که به نظر مى رســد مدیریت کالنشهر اصفهان 
نیز باید با ارائــه راهکارهاى کوتاه مــدت، میان مدت 
و بلند مدت براى ترافیک این شــهر بــه خصوص در 
فصل مدارس که شلوغى تردد چند برابر مى شود، گام 
بردارد و نسخه هایى همچون نوســازى ناوگان حمل 
و نقل عمومى، توســعه حمل و نقل ریلى، خارج کردن 
خودروهاى فرســوده از چرخه ترافیک شــهر، ساختن 
خیابان هاى استاندارد، شناورسازى ساعات کارى ادارات 

و همچنین کاهش سفرهاى درون شهرى بپیچد.
در حال حاضر به صورت میانگین روزانه 600خودروى 
سبک و 100خودروى سنگین در اصفهان شماره گذارى 

مى شود.
این در حالى اتفاق مى افتد که خارج شدن خودروهاى 
فرســوده از چرخه ترافیکى اصفهان به کندى صورت

 مى گیرد و همین مسئله ترافیک اصفهان را به خصوص 
در روزهاى پر تردد، دو چندان کرده است. این در حالى 
است که براساس قانون قرار بوده به  ازاى شماره گذارى 

هر خودرو، یک دستگاه خودروى فرسوده اسقاط شود، اما 
در سال هاى اخیر این کار نیز متوقف شده است. 

توجه جدى به بحث پارکینگ ها موضوع دیگرى است 
که مى تواند در اتاق فکر مدیریت شهرى بررسى شود و 
اندیشه مناسبى براى اصفهانى باشد که از کمبود یا نبود 

پارکینگ رنج مى برد. 
اینکه مدیریت شهرى هر سال دست روى دست بگذارد 
و تنها بــا مطرح کردن مشــکالت کارى از پیش نبرد، 
نمى تواند راهکار مناسبى باشد. درست است که اعتبارات 
دولتى در زمینه ناوگان حمل و نقل شهرى آنقدر نیست 
که این ناوگان بتواند هر سال نفس تازه کند اما مى تواند 
با راهکارهاى تکمیل کننده بســیارى از مشکالت را 

حل کرد. 
اینکه مردم را به آینده دلخوش کنیــم و آنها را به حل 
مشــکالت و معضالتى همچون ترافیک، خودروهاى 
فرسوده و آلودگى هوا که سال هاست گریبان شهرمان 
را مى فشارد، امیدوار کنیم، شاید در نگاه اول هیچ نکته 
منفى نداشته باشد؛ اما ســئوال این است که ببینیم این 
وعده ها با چه پشتوانه اى مطرح مى شود و در واقعیت تا 

چه حد جامه عمل به خود خواهد پوشید.
توســعه مترو، تجهیز اتوبوس ها و در یک کالم توسعه 
حمل و نقــل عمومى ماه ها تــا زمانى که ســال ها و

 ماه ها در گیرودار روند طوالنــى تصویب و تخصیص 
بماند و دســت آخر هم همچنان مســئوالن شهرى 
براى اجــراى پروژه ها از کمبود بودجــه بنالند، به نظر 
نمى رســد که راهکارى براى حل مشکالت ترافیکى

 اصفهان باشد.

بازگشایى مدارس نزدیک است و گره هاى کور ترافیکى، قریب الوقوع 

از روى دست تهران مشق کنید

گالیه از نبود پارکبان در ملک شهر 
نصف جهــان   این روزها اهالى ملک شهر از انباشته 
شــدن زباله ها در محله هاى این منطقه گالیه مند 

هستند.
به گفته ساکنان این منطقه، بسیارى از خیابان هاى 
ملک شهر  با بى اعتنایى شهردارى نسبت به تمیزى و 
پاکیزگى روبرو شده و آنها را با مشکالت جدى روبرو 
کرده است. از جمله این موارد جمع نشدن زباله هاست 

که مشکلى جدى به وجود آورده و بهداشت و سالمت 
مردم این منطقه را به خطر انداخته است.

به گفته یکــى از اهالى این منطقه، معلوم نیســت 
پارکبان هاکجا هستند که هیچوقت دیده نمى شوند.

آنها از شهردار تقاضا دارند که به این موضوع اهمیت 
داده و نسبت به پاکیزه شدن محله هاى این منطقه 

تدابیر الزم را انجام دهد.

نگاه روز

مریم محسنى
 در آستانه باز شدن مدارس، مردم از وضعیت فرم مدارس 

چندان راضى نیستند.
گالیه و شــکایت از کیفیت فرم مدارس در بین والدین 
چند سالى است که باعث شده خانواده ها دچار مشکل 

بشوند.
آنها معتقدند که پارچــه هایى که بــراى فرم مدارس 
انتخاب مى شــود از کیفیت الزم برخوردار نبوده و این 
اجبارى بودن خرید از یک محل آنها را دچار مشــکل 

کرده است.

به گفته این خانواده ها خرید فرم مدارس باید اختیارى 
باشــد تا خانواده ها از پارچه هاى مناسب و با کیفیت 
استفاده کنند و مجبور نباشــند هر سال فرم مدارس 
دانش آموزانشان را تغییر بدهند و خود به دنبال پارچه 
مرغوب و خیــاط بگردند و با قیمت مناســبى بتوانند 
فرم با کیفیت تهیه کنند. آنها به لحاظ کیفیت بر این 
اعتقاد هســتند که باید چندین ســال امکان استفاده 
بدون رنگ پریدگى، سوراخ شدن و پاره شدن و حتى 
جنس نخى داشته باشد تا احســاس راحتى در لباس

 داشته باشند.

فرم نافرم مدارس 

«دوزیست» با 5 سانس در پردیس سپاهان 
نصف جهان   اگر عالقمند به دیدن فیلم «دوزیست» 
هستید مى توانید امروز آن را در 5 سانس در پردیس 
سینمایى سینما سپاهان ببینید. البته این سینما فیلم 
هاى دیگرى مثل تى تى، علفــزار، چند میگیرى 
گریه کنى 2، پســر دلفینى، ابلق و غیره را نیز امروز 
روى پرده دارد اما براى دیدن دوزیست مى توانید در 
سانس هاى 10 و نیم تا 23 و 45 دقیقه به این سینما 

بروید و این فیلم را تماشا کنید. 
«دوزیست» فیلمى به کارگردانى و نویسندگى برزو 
نیک نژاد و تهیه کنندگى سعید خانى محصول سال 
1398 است. این فیلم در بخش سوداى سیمرغ سى 

و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت و 
خالصه داستانش این است که در جنوب شهر پسرى 
به نام عطا با پدرش زندگى مى کند و دو تن از دوستان 
خود را نیز به خانه راه داده است اما کلفتى که براى 
همسایه شان کار مى کند، دلبستگى خاصى به این 
پســر دارد ولى عطا از این موضوع چیزى نمى داند. 
این کلفت دخترى را به خانه عطا مــى آورد و ادعا 
مى کند که دخترخاله اش است و از عطا مى خواهد 
براى چند روزى مخفیانه او را در منزل خود نگه دارد. 
عطا این موضوع را مى پذیرد و ماجراها با ورود این 

دختر به خانه شروع مى شود.

توسعه 14000 مترمربع فضاى سبز در شاهین شهر
نصف جهان  رئیس سازمان سیما، منظر و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شــهر گفت: از ابتداى سالجارى 
تاکنون 14 هزار متر مربع به فضاى ســبز شاهین 

شهر اضافه شده است.
کاووس حقانى مســاحت فضاى سبز شاهین شهر 
را 370 هکتار عنوان کرد و افزود: هم اکنون سرانه 
فضاى سبز هر شهروند در شــاهین شهر در حدود 

21 مترمربع اســت که در تالش براى افزایش این 
سرانه هستیم.

وى در ادامه به کاشت گل براى زیبایى مناظر شهرى 
شاهین شهر اشــاره کرد و اظهار داشت: ازابتداى 
امســال تاکنون یکصد هزار بوته گل هاى فصلى 
در میادین و بوســتان هاى شاهین شــهر کاشته 

شده است.

ترمیم و بازسازى آشیانه آتش نشانى دستگرد
نصــف جهــان  شــهردار دســتگرد از ترمیــم و 
بازسازى آشیانه آتش نشــانى شهردارى دستگرد 

خبر داد.
اصغر رحیمى همچنین به جابجایى تیرهاى چراغ 

برق اشاره کرد و افزود: روشنایى کلیه معابر سطح 
شهر در حال انجام است و به زودى تامین روشنایى 
«خیابان بهشت عباس» به سمت مجموعه صنایع 

غذایى انجام مى شود. 

افتتاح خیابان شهداى زفره 
نصف جهان   خیابان شهداى زفره فالورجان به بهره 
بردارى رسید. در مراســم افتتاح این پروژه عمران 
روستایى عنوان شد: براى بهره بردارى از این خیابان 
بیش از هشت هزار مترمربع عملیات روکش آسفالت 

انجام شده است.
همچنین براى آزادسازى، زیرسازى و آسفالت این 
خیابان 26 میلیارد ریال از محل قیرهاى سهمیه اى 

اختصاص یافته به دهیارى ها پرداخت شده است.

معماى ناپدید شدن دختر 22 ساله اصفهانى در شیراز 
در پى انتشار خبر و کلیپى از ناپدید شدن یک دختر 22 
ساله در شیراز معاون دادستان مرکز استان و سرپرست 
دادسراى جنائى و جرائم امنیتى شیراز گفت: از لحظه 
دریافت گزارش مبنى بر عدم مراجعه نامبرده به منزل 
 دســتورات قضایى ویژه اى جهت پیگیــرى موضوع 

صادر شد.
افشین محمدى دره شورى بیان داشت: تا کنون سه نفر 
در این خصوص بازداشت شده اند که دو نفر به دلیل ارائه 
دالیل مثبت بى گناه و با رفع ظن آزاد شــده  و یک نفر 

کماکان در بازداشت به سر مى برد.

وى افزود: اقدامات پلیسى و اطالعاتى با نظارت مقام 
قضایى همچنان ادامه دارد و همه دستورات الزم قضایى 
به ضابطین در جهت باز شدن گره این پرونده صادر شده 
است.وى گفت: آنچه مسلم است همه توان پلیس و مقام 
قضایى معطوف به یافتن فرد گمشده است اما همکارى 
خانواده و مطلعین مى تواند ســرعت به نتیجه رسیدن 
تحقیقات را افزایش دهد.گفتنى است قریب 42 روز قبل 
یک دختر 22 ساله اصفهانى که به همراه خانواده خود به 
شیراز سفر کرده بود آخرین بار در معالى آباد شیراز ناپدید 

و تا کنون خبرى از وى در دست نمى باشد.

در ســفر اخیر رئیس جمهور به اســتان کرمان موضوع 
تشکیل استان کرمان جنوبى مطرح شد و رئیس جمهور 
نیز در این باره قول رســیدگى موضوع را داد؛ همین امر 
موجب شد در چند استان دیگر از جمله اصفهان نیز این 

تقاضا مطرح شود.
طرح تشکیل استان جدید با نام «گلســاران» در اواخر 
مجلس دهم مطرح شد؛ اما به دلیل وصول نشدن در صحن 
علنى و مخالفت دولت وقت، مورد پیگیرى قرار نگرفت؛ اما 
اخیراً دوباره این موضوع بر سر زبان ها افتاده و تشکیل این 

استان مطرح شده است.
مسعود خاتمى نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اسالمى در ارتباط با موضوع مطرح شده پیرامون 
تشکیل استان گلساران به «فارس» اظهار داشت: اصل 
این طرح در مجلس قبل یکبار مطرح و رد شده و در صحن 
هم نیامده است؛ نماینده سابق کاشان این طرح را پیگیرى 
مى کرده که شهرهاى کاشان، خوانسار، گلپایگان و چند 
شهر دیگر را تبدیل به یک استان کنند و از استان اصفهان 

جدا شوند.
وى با بیان اینکه این طرح فقط یک بار مطرح و در همان 
موقع هم رد شد، ادامه داد: مرکز پژوهش هاى مجلس هم 
نظر تخصصى خود را داده و بــا این طرح مخالفت کرده 
است؛ اکثریت مردم گلپایگان و خوانسار هم با این طرح 
مخالف هستند و نمى خواهند از استان اصفهان جدا شوند.

خاتمى با اشــاره به اینکه این طرح دوباره در کمیسیون 
مجلس مطرح شــده و دارد روى آن کار مى شود، گفت: 
بعید به نظر مى رسد این طرح در مجلس مطرح شود و رأى 
بیاورد؛ حتى اگر مجلس هم آن را تأیید کند، به خاطر بار 

مالى که دارد، شوراى نگهبان آن را رد مى کند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشاره به ضررهاى جدا شــدن شهرستان ها 
و تشــکیل اســتان جدید گفت: وقتى قرار است استان 
جدیدى تشکیل شود باید بسیارى از ساختارها تغییر کند 
و زیرساخت هاى زیادى نیز ایجاد شــود که براى ایجاد 
آن ها هزینه هاى زیادى را باید صرف کرد؛ اضافه بر این، 
تا استان جدید شکل بگیرد و مشکالت احصا شود، زمان 
زیادى از دســت مى رود و کارهاى شهرستان هاى تابع 

استان جدید، تا مدت زیادى معطل خواهد ماند.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده ادوار مجلس شوراى اسالمى 

هم در ارتباط با طرح دوباره تشکیل استان گلساران بیان 
کرد: این موضوع در دوره قبل مجلس و در کمیســیون 
شوراها هم مطرح و در این کمیســیون مصوب شد؛ به 
صحن علنى مجلس که آمد، به دلیل اینکه اواخر مجلس 
دهم بود، فرصت بررســى آن پیش نیامد و از طرفى به 
دلیل بار مالى هم که داشــت، دولت موافق آن نبود. وى 
ادامه داد: هنوز هم در درجه اول بحث بار مالى تشــکیل 
این استان مطرح اســت و بر همین اساس دولت نیز باید 
موافق با این موضوع باشــد؛ همچنین در اســتان هاى 
مختلف هم تقاضاهاى زیادى براى تشکیل استان هاى 

جدید وجود دارد.
فوالدگر تصریح کرد: مطلب بعدى این است که تشکیل 
استان جدید نیاز به رعایت مالحظات و ضروریات خاصى 
از نظر جمعیتى، امنیتى، اجتماعى و غیره دارد که به نظر 
من این ضروریات براى تشکیل استان جدید خیلى کافى 
نیست؛ قبال هم که مطرح شده بود برخى از شهرستان ها 
مثل خوانسار یا گلپایگان قرار است به استان جدید ملحق 
شوند، مردم و مســؤوالن آن شهرســتان ها با این امر 

مخالفت کردند.
نماینده ادوار مجلس شــوراى اسالمى خاطرنشان کرد: 
تشکیل استان جدید از شهرستان هایى که هیچ سنخیتى 
با هم ندارند، مســائل و معضالت قومى و محلى را دامن 

مى زند.

 طرح دوباره موضوع تقسیم استان اصفهان 
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 گوشــى هاى اندرویدى در تنظیمات خود، قابلیت هاى مخفى بسیار 
کاربردى دارند که شــاید کمتر با آن ها آشنا باشید.شاید فکر مى کنید 
نکات منوى تنظیمات گوشــى اندرویدى خود را مى دانید، اما ممکن 
است هنوز منوى گزینه هاى توسعه دهنده را پیدا نکرده باشید که به شما 
امکان دسترسى به مجموعه اى از عملکرد هایى را مى دهد که اگر کاربر 
قدرتمندى باشید، ممکن است به آن ها عالقه داشته باشید.گوگل این 
حالت را ایجاد کرد تا توسعه دهندگان بتوانند برنامه هاى خود را در اندروید 
آزمایش کنند، اما سودمندى آن فراتر از این است. این منو گزینه هایى را 
براى بررسى عملکرد دستگاه شما، عیب یابى مشکالت، نگاهى دقیق تر 
به نحوه عملکرد اندروید و ترفند هاى جالب دیگر باز مى کند.البته باید 
توجه داشته باشید که حالت برنامه نویس به طور پیش فرض به دالیلى 
پنهان است و اگر آن را فعال کنید، آن را با مسئولیت خود انجام مى دهید. 
برخى از این تنظیمات مى توانند باعث عملکرد نادرست برخى برنامه ها 
شوند یا دستگاه شما را در برابر هکر ها آسیب پذیرتر کنند.البته ممکن 
است این عملکرد با مشکالتى مواجه شود؛ براى جلوگیرى از هر گونه 
فاجعه، قبل از شروع این ماجراجویى مطمئن شوید که از همه چیز در تلفن 

شما به طور ایمن نسخه پشتیبان تهیه شده است.

نحوه فعال کردن Developer Mode در اندروید
براى فعال کردن حالت برنامه نویس، به تنظیمات بروید، «درباره تلفن» 
را انتخاب کرده و ســپس هفت بار روى ورودى شماره ساخت ضربه 
بزنید. پس از چند ضربه، باید شمارش معکوس را مشاهده کنید که به 
شما مى گوید در شرف روشن کردن گزینه هاى توسعه دهنده هستید.

وقتى کار انجام شد، از تنظیمات به System، Advanced بروید و در 
آنجا منوى Developer options را خواهید دید. اگر مى خواهید حالت 
برنامه نویس را غیرفعال کنید، سوئیچ کلید را در باالى منو خاموش 

کنید، گزینه ها ناپدید مى شوند.

فعال کردن گزینه هاى کلى توسعه دهنده
قرار نیســت همه چیز در منوى Developer options براى کاربر 
معمولى جذاب به نظر برســد. برخى از ورودى ها واقعا به ویژه براى 
توسعه دهندگان طراحى شده اند، مانند نحوه ثبت گزارش هاى اشکال 

در دستگاه در صورت خرابى برنامه.
با این حال اولین گزینه در لیست، یعنى حافظه، براى همه مفید است. 
روى آن ضربه بزنید تا ببینید کدام برنامه ها از رم دستگاه شما استفاده و 
چه مقدار از آن را مصرف مى کنند. اگر تلفن شما به کندى کار مى کند، 
ممکن است به شما سرنخ هایى در مورد دلیل آن بدهد. صفحه تنظیمات 
در گوشى هاى سامسونگ و ســایر برنامه هاى شخص ثالث همین 

اطالعات را نشان مى دهند، اما در اندروید موجود نیست.
کلید جابجایى Stay awake گزینه کوچکى است که براى مثال اگر 
از تلفن خود براى یادداشت استفاده مى کنید و نیاز دارید صفحه نمایش 

روشن بماند، ممکن است مفید باشد. وقتى آن را فعال مى کنید، گوشى 
در حالت خواب یا قفل نمى شود.

گزینه Select mock location app گزینه جالبى اســت: به شما 
امکان مى دهد GPS گوشى خود را در جایى غیر از مکان فعلى خود 
تنظیم کنید. این به شما امکان مى دهد خدمات ردیابى موقعیت مکانى 
را در اطراف خود مشاهده کنید یا ببینید برنامه هایى مانند Airbnb از 
مناطق مختلف چگونه هستند؛ همچنین به یک برنامه موقعیت مکانى 
ساختگى نیاز خواهید داشــت، مانند موقعیت مکانى جعلى GPS یا 

.GPS Go Location Spoofer جعلى

گزینه هاى توسعه دهنده براى باز کردن قفل، اشکال 
زدایى و روت کردن

گزینه اى به نام باز کردن قفل OEM وجود دارد که محافظ کلیدى را 
که مانع از بازنویسى سیستم عامل اندروید روى گوشى شما مى شود، 
حذف مى کند. اگر مى خواهید سیســتم عامل خود را با یک سیستم 
عامل جایگزین مانند LineageOS جایگزین کنید، این چیزى است 

که به آن نیاز دارید.
این گزینه همچنین نصب نرم افزار غیرمجاز روى گوشــى شــما را 
براى شخص دیگرى آسان تر مى کند، بنابراین بهتر است آن را کنار 
بگذارید، مگر اینکه به آن نیاز داشته باشید. با این حال، هکر هاى بالقوه 
براى ایجاد آسیب به دستگاه شما نیاز به دسترسى فیزیکى به دستگاه 
شما دارند، بنابراین اگر ناگهان متوجه شوید که به اشتباه آن را روشن 

کرده اید، جاى نگرانى نیست.
کمى پایین تر از لیست، اشکال زدایى USB است که به شما امکان 
مى دهد تلفن اندرویدى خود را از یک رایانه متصل کنترل کنید. اگر 
مى خواهید سیستم عامل دیگرى نصب کنید، این تنظیم دیگرى است 

که باید آن را فعال کنید.
 OEM اگر قصد دارید دستگاه خود را روت کنید، باید باز کردن قفل
و دیباگ USB را فعال کنید. روت کردن خطرات امنیتى ذاتى دارد، 
بنابراین بهتر است آن را فقط براى کاربرانى که واقعا مى دانند چه کار 

مى کنند، بگذارید.
اما دلیلى وجود دارد که چرا مردم روت کردن را دوســت دارند. این به 
شما امکان مى دهد bloatware را حذف کنید و برنامه هایى را نصب 
کنید که فراتر از مجوز هاى پیش فرض اندروید هســتند. این شامل 
برنامه هاى پشتیبان گیرى مى شود که آخرین بیت داده ها را از دستگاه 

شما به ابر یا یک هارد دیسک خارجى کپى مى کنند.

با منوى برنامه نویس گزینه هاى 
عیب یابى سیستم را دریافت کنید

تنظیمات حالت توسعه دهنده همچنین مى توانند اطالعات 
بیشترى در مورد نحوه عملکرد دستگاه Android شما به شما بدهند؛ 

براى مثال مى توانید تاثیر برخى برنامه ها و بازى ها را بر روى حافظه 
رم خود آزمایش کنید یا اطالعات بیشترى براى عیب یابى مشکالت 

به دست آورید.
بسیارى از تلفن هاى اندرویدى اکنون مى توانند بین نرخ هاى تازه سازى 
مختلف تغییر کنند تا تجربه نمایش روان ترى داشته باشند. اگر کنجکاو 
هستید که این ها چیستند، مى توانید نمایش نرخ تازه سازى را فعال 
کنید؛ شماره برنامه فعلى را که اســتفاده مى کنید در گوشه صفحه 

نمایش داده مى شود.
مایش مرز هاى طرح بندى، طرحــى را در باالى هر صفحه اندروید 
ترسیم مى کند و نشان مى دهد که مرز هاى دکمه و منو کجا هستند. اگر 
در کنترل یا تعامل با یک برنامه مشکل دارید، این اطالعات مى تواند 
مفید باشد. Show taps را نیز فعال کنید؛ فالش را در قسمت خاصى 

از صفحه نمایش خود که در آن ضربه مى زنید، مشاهده خواهید کرد.
در همین حال، مى توانید سرویس هاى در حال اجرا را نیز انتخاب کنید 
تا ببینید کدام برنامه ها و سرویس هاى اساسى مانند بلوتوث در حال 
حاضر فعال هستند. آگاهى بیشتر در مورد مدیریت منابع تلفن به شما 
این امکان را مى دهد که از عملکرد نادرســت سرویس ها جلوگیرى 
کنید و فعالیت برنامه هایى را که ممکن است از آن اطالعى نداشتید 

کشف کنید.

گزینه هاى توسعه دهنده براى تغییر انیمیشن ها و 
افزایش عملکرد گرافیکى

ســه ورودى در گزینه هاى Developer وجود دارد که مى توانند به 
گوشى شما کمک کنند تا احساس راحتى بیشترى داشته باشید. اولین 
مورد مقیاس انیمیشن پنجره است که سرعت باز و بسته شدن برنامه ها 
را کنترل مى کند. مقیاس پویانمایى انتقال ســرعت تغییر برنامه ها 
را کنترل مى کند، در همین حال مقیاس مدت انیمیشــن ســرعت 

انیمیشن هاى درون برنامه را کنترل مى کند.
روى هر یک از این گزینه ها ضربه بزنید، مى توانید آن ها را به طور کلى 
خاموش کنید یا آن ها را از ۱x به 0.۵x کاهش دهید. از آنجایى که این 
کار باعث مى شود قطعات داخلى دستگاه شما کار کمترى انجام دهند، 

اگر تلفن قدیمى ترى دارید، مى تواند به کاهش سرعت کمک کند.
 multisample است که مخفف Force۴x MSAA زینه مرتبط دیگر
anti-aliasing اســت. فعال کردن این فناورى پردازش گرافیکى 

پیشرفته تر مى تواند ظاهر بازى ها و گرافیک سه بعدى را بهبود بخشد. 
نکته منفى این است که براى کار با آن به یک تلفن نسبتا قدرتمند نیاز 
دارید، این راه مى تواند عمر باتــرى را کاهش دهد، بنابراین اگر از آن 

استفاده مى کنید، این کار را با احتیاط انجام دهید.

در این مطلب به بیان نکاتى در خصوص علل داغ کردن 
بیش از حد گوشى همراه پرداخته شده است.

هم ساختار گوشى هوشمند و هم مواد استفاده شده براى 
ساخت قاب، نقش کلیدى در گرم شدن بیش از حد آن 
دارند. هر چه گوشى هوشمند شما قدیمى تر باشد، هم به 
دلیل زمان استفاده و هم به دلیل مواد پیچیده کمترى 
که براى ساخت آن استفاده مى شود، احتمال اینکه کمى 

داغتر شود، بیشتر مى شود.
علیرغم تعداد کمى قطعات متحرك در گوشــى هاى 
هوشمند، قطعات الکترونیکى با گذشت زمان تخریب 
مى شــوند که به طور کلى منجر به مدار هایى مى شود 

که مقاومت در برابر جریان هاى الکتریکى را افزایش 
مى دهد. این افزایش مقاومت باعث افزایش مصرف 
انرژى مى شــود که هم باترى شما را سریع تر تخلیه 

کرده و هم گرماى بیشترى تولید مى کند.
در گوشى هاى هوشمند هیچ فنى 

وجود نــدارد، بنابراین 
گرماى خود را از طریق 

روش هــاى غیرفعــال از 
جمله پوســته دســتگاه و رسانا هاى 

حرارتى فلزى داخل قطعات نزدیــک که تمایل به 

تولید گرما دارند، دفع مى کنند.
این اتالف غیرفعال به هوا براى کمک به انتقال گرما 
از دستگاه متکى است، بنابراین از نظر فنى، هر موردى 

که جریان هوا را مختل کند بر افزایش تاثیر مى گذارد.

کدام قاب گوشى مناسب است؟
برخى از مواد بیشتر از سایرین گوشى را عایق مى کنند، 
اما به طور کلى این نباید دلیل اصلى داغ شــدن تلفن 
شما باشــد. اکثر قاب هاى گوشــى هاى هوشمند از 
پالســتیک هاى مختلف، الستیک، ســیلیکون یا در 
برخى موارد از فلز ســاخته شده اند که تمرکز اصلى 
آن محافظت از دستگاه در هنگام 
افتادن اســت؛ به عنوان مثال 
آلومینیوم یــک محافظ 
عالى و همچنین رساناى 
خوبى براى گرماســت، 
بنابراین مى تواند 

به دفع گرما از گوشــى هوشمند شما کمک کند. نقطه 
ضعف اصلى آلومینیوم (یا هر ماده فلزى) این است که 
اگر در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد، مى تواند 

به سرعت به منبع گرماى اضافى تبدیل شود.
اکثر قاب هاى سیلیکونى، الستیکى، پلى اورتان اتالف 
گرماى زیادى را براى گوشــى هاى هوشمندى که به 
درستى کار مى کنند، فراهم مى کنند. اگر به طور معمول 
گوشى خود را در جیب لباستان قرار مى دهید، گرماى 

اضافه بدن شما نیز در این امر نقش دارد.

دماى محیط مى تواند بر گرماى تلفن شما 
تاثیر بگذارد

متغیر بزرگ دیگر دماى محیط در هنگام اســتفاده از 
گوشى هوشمند است. اگر در آب و هواى گرمتر با دماى 
محیط باال زندگى مى کنید، انتخاب قاب از موارد مهمى 

است که باید به آن توجه داشته باشید.
اگر مشکوك هســتید که قاب شما باعث مشکل گرما 
شده اســت، ســعى کنید چند روز از آن براى گوشى 
اســتفاده نکنید تا ببینید که آیا تفاوت 
قابل توجهى در گرمــا و عمر باترى 

ایجاد مى کند یا خیر.

اوپو به تازگى گوشــى هوشــمند اوپو A۵۷s را در اروپا معرفى 
کرده است. آخرین گوشى سرى A این برند ویژگى هاى مهمى 
مانند صفحه نمایش بزرگ، دوربین اصلى 50 مگاپیکســلى، 

بلندگو هاى استریو و شارژ سریع 33 واتى را به همراه دارد.
به گزارش فرارو، این گوشى هوشــمند به یک صفحه نمایش 
6.56 اینچى IPS LCD با وضوح اچ دى پالس (1612 در 720 
پیکسل)، نرخ نوســازى 60 هرتز، تراکم پیکسلى 269 پیکسل 

در اینچ و روشــنایى تا 600 نیت مجهز شده است. به گفته این 
شرکت، نمایشگر اوپو A۵۷s داراى نســبت صفحه نمایش به 
بدنه 89.8 درصدى است و با فناورى ناچ قطره اى ارائه مى شود.

این دستگاه از تراشه هلیو G۳۵ مدیاتک، 64 گیگابایت حافظه 
 microSD و اسالت کارت ،LPDDR۴x داخلى، 4 گیگابایت رم

پشتیبانى مى کند. 
یک باترى 5000 میلى آمپر ســاعتى با پشتیبانى از شارژ سریع 

33 واتــى SuperVOOC نیــز انرژى این دســتگاه را تامین 
مى کند. این گوشى سیســتم عامل اندروید 12 و رابط کاربرى 

ColorOS12.1 را اجرا مى کند.
پنل پشــتى این گوشــى هوشــمند به یک دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى، لنز مونو 2 مگاپیکسلى و فالش LED مجهز شده 
است. یک دوربین 8 مگاپیکسلى نیز براى سلفى و تماس هاى 
ویدئویى در نظر گرفته شده است. دکمه پاور که در سمت راست 

دستگاه قرار دارد به عنوان حســگر اثرانگشت عمل مى کند. از 
ســایر ویژگى هاى اوپو A۵۷s مى توان به ۴G، پشتیبانى از دو 
ســیم کارت، GPS، وایفــاى ۸۰۲.۱۱ac، بلوتوث 5.1، پورت 
USB-C، NFC، بلندگو هاى استریو و جک 3.5 میلى مترى صدا 

اشاره کرد. در خصوص قیمت و زمان عرضه این گوشى هوشمند 
هنوز اطالعاتى ارائه نشده است. طبق گزارش هاى قبلى، قیمت 

این دستگاه حدود 199 یورو خواهد بود.

اگر به هر دلیل گوشى هوشمند شــما (که ضدآب هم نیست) درون 
آب افتاد، اولین کارى که مى بایســت انجام دهید خارج کردن آن از 
آب در سریع ترین زمان ممکن است؛ چرا که هر چه بیشتر درون آب 
و مایعات باقى بماند، احتمال نفوذ رطوبت از طریق منافذ و درزهاى 
گوشى هوشمند، بیشتر و بیشتر خواهد شد. پس از خارج کردن گوشى 
از آب، کارهاى خاصى وجود دارند که شما باید براى نجات آن، با دقت 

و حوصله انجام دهید.
1. سریعا گوشى را از آب خارج کنید. درگاه هایى که روى گوشى قرار 
دارند مثل:درگاه "micro usb“، میکروفون، اســپیکر و... جاهایى 
هســتند که از داخل آن ها آب به درون دستگاه وارد مى شود. گوشى 
خود را سریعا از آب بیرون آورده و آن را خاموش کنید. فرض کنید که 

درون گوشى شما آب رفته است، چه گوشى درست کار کند یا خیر.
2. زمانى که گوشــى مدت زیادى در آب باشد، مانند وقتى که داخل 
ماشین لباسشــویى بوده اســت کمى بعید به نظر مى رسد که بتوان 
گوشى را دوباره به حالت اول برگرداند. ولى به هر صورت سعى کردن 
براى حفظ آن ارزشش را دارد. اگر گوشى به شارژر وصل است و در 
آب افتاده، براى بیرون آوردنش از آب به آن دست نزنید! ابتدا برق را 
قطع کرده و یا دوشاخه شارژر را از پریز خارج نمایید. برق در آب مى 
تواند موجب برق گرفتگى شما شود. به هر صورت اگر گوشى شما در 
حین شارژ به داخل آب افتاد با رعایت موارد باال سریعا آن را از داخل 

آب خارج کنید.
3. در صورتى که باترى گوشــى قابل جدا شدن است، باترى گوشى 
را از آن خارج کنید و گوشى و باترى را بر روى دستمال نرم و یا حوله 
قرار دهید. این یکى از مهمترین مراحل است زیرا مدارات گوشى که 
به آن ها آب رســیده اگر منبع تغذیه «باترى» نداشته باشند آسیب 
نخواهند دید. براى فهمیدن اینکه آیا گوشــى واقعا آســیب دیده، 
گوشــه اى در نزدیک باترى وجود دارد که یک مربع یا دایره سفید 
رنگ قرار دارد. اگر رنگ آن سفید یا قرمز شده بود آب به داخل گوشى 

نفوذ کرده است. 
4. ســیم کارت خود را خارج نمایید. ممکن است شماره هاى مهمى 
بر روى سیم کارت شما وجود داشته باشــد. براى بسیارى حتى این 
اطالعات از خود گوشى نیز مهمتر هستند. سیم کارت ها در مقابله با 
آب مقاومت خوبى دارد ولى بیرون آوردن زودتر آن ها بهتر است. پس 

از خارج کردن آن را هم روى حوله یا دستمال قرار دهید.
5. تمام لوازم جانبى که متصل به گوشــى هستند، از جمله هدفون، 
کارت حافظه، کاور و ... را خارج نمایید. این کار براى رسیدن بیشتر 

هوا به داخل گوشى و نقاطى است که داخل آن ها آب رفته است.
6. با یک دستمال نرم یا حوله گوشــى خود را خشک کنید. اگر حتى 
یک قطره آب داخل آن بماند باعث ایجاد خرابى در مدارات گوشــى 
مى شود. از تکان دادن بیش از حد گوشى خوددارى کنید زیرا این کار 

باعث مى شود آب به نقاط بیشترى از گوشى نفوذ کند.
7. از یــک جارو برقى اســتفاده کنیــد. براى مکیــدن مایع درون 
قسمت  هاى داخلى گوشى، یکى از در دســترس ترین وسایل جارو 
برقى است. براى حذف تمام رطوبت باقى مانده در گوشى، 20 دقیقه 
جارو برقى را با کمى فاصله از آن بگیرید. این سریع ترین روش براى 

خشک کردن کامل گوشى است. 
8. بر خالف توصیه هاى عوام، به شما توصیه مى کنیم که از سشوار 
اســتفاده نکنید «حتى باد سرد». با اســتفاده از سشوار ممکن است 
رطوبت بیشترى به سمت داخل گوشــى رفته و به اجزاى الکتریکى 

دیگر آن نیز آسیب بزند.
9. یکى از در دســترس ترین راه ها، قرار دادن گوشى در برنج است. 
برنج رطوبت باقى مانده را به خود جذب مى کند. هر ســاعت گوشى 

خود را درون برنج جابه جا کنید. 

امروزه اگر بخواهید از خدمات شرکت گوگل بهره مند 
شوید، الزم است که حتما یک حساب کاربرى گوگل 

داشته باشید. با این حال، اگر شرایطى پیش بیاید که 
بخواهید حساب کاربرى گوگل خود را براى همیشه 

حذف کنید، باید بدانید که چنیــن امکانى وجود دارد. 
در این مطلب نحوه حذف دائمى حساب کاربرى 

گوگل را به شما آموزش مى دهیم.
 پیش از تصمیم گیــرى قطعى خصوص حذف 
حســاب گوگل، بهتر اســت بدانید که این کار 
پیامد هایى نیز دارد؛ دسترســى بــه داده هاى 
ذخیره شــده در ســرویس هاى گــوگل (مانند 

جیمیل، یوتیوب، گــوگل Photos) را از دســت 
خواهیــد داد، تاریخچــه Maps Travel، یوتیوب و 
جستجو را از دســت خواهید داد، بازیابى حساب هاى 
ایجاد شده در وب سایت هاى شخص ثالث با استفاده 
از حساب گوگل شما غیر ممکن خواهد شد و دیگر به 

پلى استور دسترسى نخواهید داشت؛
نام کاربرى گوگل شــما براى همیشــه از بین خواهد 
رفت و تقریبًا غیرممکن است که از یک تجربه کامل 
اندروید لذت ببرید، مگر اینکه به منابع شــخص ثالث 

اعتماد کنید.

چگونه قبل از حذف اکانــت گوگل یک 
نسخه پشتیبان از آن تهیه کنیم؟

 Google گوگل یک ابــزار کامال قدیمى به نــام
Takeout دارد که امکان تهیه نسخه پشتیبان 

از اطالعات قبلى را به شــما مى دهد. این 
ابزار به شــما این امــکان را مى دهد که 
داده هاى تمام برنامه ها و سرویس هاى گوگل 
را به یکباره دانلود کنیــد. مزیت این ابزار این 
است که مى توانید به جاى پیمایش در چندین 
برنامه، همه داده هاى گوگل را از یک مکان 
دانلــود کنید. مى توانیــد اطالعات تماس، 
عکس ها، یادداشــت ها، تاریخچه نقشــه ها، 
ایمیل ها و هر چیزى که مربوط به گوگل اســت را با 
اســتفاده از این ابزار دانلود کنید. براى انجام این کار 

مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا وارد این لینک شــوید. با این کار فهرستى از 
تمام سرویس هاى گوگل که استفاده مى کنید، مشاهده 
خواهید کرد.2- ســرویس هایى را که قصد پشتیبان 
گیرى از آن ها را ندارید غیر فعال کنید و بر روى دکمه 
Next Step کلیک کنید.3- نحوه پشــتیبان گیرى را 

مشخص کنید. مى توانید لینک دانلود را از طریق ایمیل 

دریافت کنید و یا آن را در ســرویس هاى ابرى مانند 
Drive, OneDrive, Box و Dropbox ذخیره کنید. 

بدیهى است که وقتى مى خواهید حساب کاربرى گوگل 
را حذف کنید، انتقال فایل به Dropbox بى معنى است.

4- بر روى Export کلیک کرده و ادامه دهید. این کار 
بســته به تعداد فایل هایى که مى خواهید دانلود کنید، 
ممکن است مدتى طول بکشد. در نهایت گوگل لینکى 

را براى شما ارسال مى کند.

چگونه اکانت گوگل خود را حذف کنیم؟
اکنون که مراحل باال را پشت سر گذاشته اید، وقت آن 

است که حساب گوگل خود را حذف کنید:
1- ابتدا وارد این لینک شوید.

 More Options و سپس Data and Privacy 2-  وارد
شوید.

 Delete your Google Account 3- روى گزینــه
کلیک کنید و سپس رمز عبور حســاب کاربرى خود 

را وارد کنید.
4- موارد را تایید کنید و به حذف ادامه دهید.

5- پس از کلیک بر روى Delete، اکانت گوگل شما 
براى همیشه حذف خواهد شد.

گوشى اوپو A57s با شارژ سریع معرفى شد

قابلیت هاى مخفى گوشى هاى اندرویدى ! هنگام افتادن گوشى 
موبایل در آب چه کنیم؟

چرا گوشى همراهتان داغ مى کند؟چگونه اکانت گوگل خود را براى همیشه حذف کنیم؟

اکتبر گذشته، شایعه اى منتشر شد که نشان مى داد نسل سوم آیفون 
SE مقرون به صرفه تر  بر اســاس طراحى آیفون XR و نمایشگر 

LCD 6.1 اینچى آن به جاى آیفون 8 و 4.7 اینچى آن خواهد بود. 

نسل دوم آیفون SE نیز بر اساس آیفون 8 ساخته شده 
بود، در حالى که اولین آیفون SE داراى صفحه 

 ۵s بود که در آیفون LCD نمایش 4 اینچى
وجود داشت.

همانطور که مشخص شد، اپل براى آخرین 
مدل آیفون SE که در ماه مارس گذشــته 

عرضه شــد، به آیفون 8 بازگشــت. اما این امر باعث نشده است 
 SE که شــایعات از بازگشــت به کار براى نســل چهارم آیفون

کنند. مینگ-چى کو، تحلیلگر معتبر جلوگیــرى 
TF International در دسامبر 

گذشته گفت: "ما انتظار داریم 
اپل در سال 2023 یک آیفون 
SE جدید بــا صفحه نمایش 

بزرگتر از پشــتیبانى از حافظه 
4,7 اینچــى و 4 گیگابایتــى 

SE ۱H۲۲ عرضه کند.

آخرین مدل آیفون SE، بر اساس آیفون 8، در ماه مارس گذشته 
عرضه شد - شایعه شده است که آیفون SE سال آینده مبتنى بر 

آیفون XR خواهد بود.
 SE آیفون ،(@AppleTrack (appltrack طبق یک توییت از
 LCD خواهد بود و داراى صفحه نمایش XR بعدى بر اساس آیفون
 XR 6,1 اینچى خواهد بود. از آنجایى که فرم فاکتور مبتنى بر آیفون
خواهد بود، مى توانید انتظار داشته باشید که به ناچ، دوربین عمق 
واقعى و البته Face ID مجهز شود. دوربین پشتى 12 مگاپیکسلى و 

IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب خواهد بود. همچنین مى توانیم 
شاهد افزایش چشمگیر باترى از باترى 2018 میلى آمپر ساعتى 
مورد استفاده در آخرین آیفون SE به باترى 2942 میلى آمپر ساعتى 

باشیم که براى تامین انرژى آیفون XR استفاده مى شود.
جالب اســت که ببینیم اپــل کدام تراشــه را اســتفادهمیکند 
 SE بــا آخرین مــدل آیفونA۱۵Bionic  زیــرا 5 نانومتــرى
اســتفاده شــده اســت. به طور معمول، اپل یــک SoC جدید 
را در جدیدتریــن مدل SE قــرار مى دهد که نیاز به اســتفاده از  

A۱۶Bionic4  نانومترى در مدل بعدى دارد. 

شایعات جدید در مورد آیفون بعدى چیست؟
Rطراحى آیفون XR و نمایشگر 

4.7 اینچى آن خواهد بود. 7 و 88
8یفون 8 ساخته شده 

اى صفحه 
۵sفونs

ى آخرین 
ذشــته 

که شــایعات از بازگشــت به کار براى نس
کنند. مینگ-جلوگیــرى

ational

گذشته
اپل در
SE ج

بزرگتر
4,7 این

گذشت زمان تخریب ونیکى با
کلى منجر به مدار هایى مى شود 

یان هاى الکتریکى را افزایش 
قاومت باعث افزایش مصرف
م باترى شما را سریع تر تخلیه

رى تولید مى کند.
د هیچ فنى

ن
ق 

ل از
گاه و رسانا هاى 

طعات نزدیــک که تمایل به 

ســیلیکون یا در پالســتیک هاى مختلف، الستیک،
از فلز ســاخته شده اند که تمرکز اصلى  برخى مواررردردردرردردرد
آن محافظت از دستگاه در هنگام 
افتادن اســت؛ به عنوان مثال

آلومینیوم یــک محافظ 
عالى و همچنین رساناى 
خوبى براى گرماســت، 
ببببنابراین مى تواند 

دماى مح
تاثیر بگذارد

متغیر بزرگ دیگ
گوشى هوشمند

محیط باال زندگى
است که باید بهآ
اگر مشکوك هس
شده اســت، سـ
ا

ا

 بیاید که 
 همیشه 

جود دارد. 
ربرى

ذف
کار
هاى

مانند 
ســت 

گوگل یک ابــ
Takeout

از اطال
ابزار
داده هاى
به یکبا رررا
است که
برنامه،
دانلــو
،ا، سسکس ه ع

ر ى و زرو ر ر
کند، بنابراین بهتر است آن را کنار 
ه باشید. با این حال، هکر هاى بالقوه 
یاز به دسترسى فیزیکى به دستگاه 
وجه شوید که به اشتباه آن را روشن 

Bایى USB استکه به شما امکان 

یک رایانه متصل کنترل کنید. اگر
صب کنید، این تنظیم دیگرى است 

OEM ت کنید، باید باز کردن قفلM

ت کردن خطرات امنیتى ذاتى دارد، 
ى کاربرانى که واقعا مى دانند چه کار 

وت کردنرا دوســت دارند. این به 
ا حذف کنید و برنامه هایى را نصب 
فرض اندروید هســتند. این شامل 
د که آخرین بیت داده ها را از دستگاه 

جى کپى مى کنند.

زینه هاى 
ت کنید

چنین مى توانند اطالعات 
dستگاه Android شما به شما بدهند؛ 

ی ى ن ز ن یىر بر ی و ی
کشف کنید.

ن ز ر ین بر ب ش رىر رب و ى ینر ری
استفاده مى کنید، این کار را با احتیاط انجام دهید.

؟ ن ف آ
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برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان  و کیمیا ایران چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نســبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نســبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1-راى شــماره 140060302008005507- مورخ 1400/09/27 عبدالرضا فخار فرزند  
عبدالعلى ششدانگ یک باب مغازه با زیرزمین و ساختمان فوقانى مجزى شده از پالك 29 

فرعى بمساحت 99,70 متر مربع
2-راى شماره 140160302008001980- مورخ 1401/04/25 طیبه صدوق فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 171 فرعى بمساحت 100,22 متر مربع

3-راى شماره 140060302008001322- مورخ 1400/03/17 محسن بابا ربیع فرزند 
عبدالعلى 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 753  فرعى 

بمساحت 227,18 متر مربع
4-راى شــماره 140060302008001323- مورخ 1400/03/17 غالمحسین صفیان 
فرزند ناصر 27 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 753  

فرعى بمساحت 227,18 متر مربع 
5-راى شــماره 140060302008001324- مورخ 1400/03/17 زهــرا بابا ربیع فرزند 
عبدالعلى 27 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 753  فرعى 

بمساحت 227,18 متر مربع 
6-راى شماره 140160302008002221- مورخ 1401/05/05 زیبا باقرپور  فرزند شکراله     
14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873 فرعى 

بمساحت 79,83 متر مربع
7-راى شــماره 140160302008002222- مورخ 1401/05/05 عاطفه باقرپور فرزند  
شکراله 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873  

فرعى بمساحت 79,83 متر مربع
8-راى شماره 140160302008002223- مورخ 1401/05/05 عالم تاج باقرپور فرزند  
شکراله 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873  

فرعى بمساحت 79,83 متر مربع
9-راى شــماره 140160302008002224- مــورخ 1401/05/05 مریم باقرپور فرزند 
شکراله 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873  

فرعى بمساحت 79,83 متر مربع
10-راى شــماره 140160302008002225- مــورخ 1401/05/05 مینا باقرپور فرزند 
شکراله 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873 

فرعى بمساحت 79,83 متر مربع
11-راى شماره 140160302008002441- مورخ 1401/05/20 لطف اله آقائى فرزند  
شکراله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانى آن مجزى شده از پالك 

2675 فرعى بمساحت 87,50 متر مربع
12-راى شماره 140160302008002442- مورخ 1401/05/20 پیمان آقائى فرزند لطف 
اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانى آن مجزى شده از پالك 2675  

فرعى بمساحت 87,50 متر مربع
13-راى شــماره 140160302008002779- مورخ 1401/06/06 طیبه سعادت فرزند 
على اکبر 8 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2696  فرعى 

بمساحت 118,23 متر مربع
14-راى شماره 140160302008002780- مورخ 1401/06/06 ماه منیر سعادت فرزند 
على اکبر 8 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2696 فرعى 

بمساحت 118,23 متر مربع
15-راى شــماره 140160302008002782- مورخ 1401/06/06 زهرا سعادت فرزند 
على اکبر 8 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2696 فرعى 

بمساحت 118,23 متر مربع
16-راى شماره 140160302008002783- مورخ 1401/06/06 فاطمه رباطى بختیارى 
سالى فرزند على شاه 24 حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

2696 فرعى بمساحت 118,23 متر مربع
17-راى شماره 140160302008002784- مورخ 1401/06/06 طلعت خدابین فرزند 
حسین 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2696  فرعى 

بمساحت 118,23 متر مربع
18-راى شماره 140160302008002636- مورخ 1401/05/30 ذبیح اهللا خالقى فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 3937 فرعى بمساحت 

150,26 متر مربع
19-راى شماره 140160302008002450- مورخ 1401/05/20 سید اسماعیل موسوى 
راد فرزند سید على اصغر ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 8322 فرعى   

بمساحت 22,25 متر مربع 
20-راى  شماره 140160302008002136- مورخ 1401/05/02 فائزه یزدى فرزند فضل 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 640 فرعى که به شماره 

8590 فرعى تبدیل شده است بمساحت 381,60 متر مربع
21-راى شــماره 140160302008002137- مورخ 1401/05/02 فرزانه یزدى فرزند 
فضل اله   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 640 فرعى که 

به شماره 8590 فرعى تبدیل شده است بمساحت 381,60 متر مربع
22-راى شــماره 140160302008002582- مــورخ 1401/05/29 امیر منیري فرزند 

غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
الف) قسمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده از پالك 5435 فرعى به 
مساحت 4,33 متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك هاى 5436 فرعى و 2128 فرعى 
باقیمانده که به شماره 8818 فرعى تبدیل شــده جمعًا تشکیل یک واحد داده است انتقال 

عادى از طرف فاطمه السادات بحرینى 
ب) قســمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده از پالك 5436 فرعى به 
مساحت 7,33 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 5435 فرعى و 2128 فرعى باقیمانده 

که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده جمعًا تشکیل یک واحد داده است.
ج) قسمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شده از پالك 2128 فرعى باقیمانده 
که به شماره 8818 فرعى تبدیل به مساحت 17,46 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 

هاى 5435 و 5436 فرعى جمعًا تشکیل یک واحد داده است 
23-راى شــماره 140160302008002583- مورخ 1401/05/29 علی براهیمی فرزند 

مسیح اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن 
الف) قسمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده از پالك 5435 فرعى به 
مساحت 4,33 متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك هاى 5436 فرعى و 2128 فرعى 
باقیمانده که به شماره 8818 فرعى تبدیل شــده جمعًا تشکیل یک واحد داده است انتقال 

عادى از طرف فاطمه السادات بحرینى 
ب) قســمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده از پالك 5436 فرعى به 

مساحت 7,33 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 5435 فرعى و 2128 فرعى باقیمانده 
که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده جمعًا تشکیل یک واحد داده است 

ج) قسمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شده از پالك 2128 فرعى باقیمانده 
که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده است به مساحت 17,46 مترمربع که به انضمام قسمتى 

از پالك هاى 5435 و 5436 فرعى جمعًا تشکیل یک واحد داده است
24-راى شــماره 140160302008002130- مورخ 1401/05/02 سید حسن دادخواه 
فرزند میرزا اشرف ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك هاى 3050 و 3050,1 
فرعى که به شماره 8943  فرعى تبدیل شده بمســاحت 14,85 متر مربع انتقال عادى از 

طرف اسداله براهیمى 
25-راى شــماره 140160302008002131 مورخ 1401/05/02 ســید حسن دادخواه 
فرزند میرزا اشرف ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك هاى 3050 و 3050,1 
فرعى که به شماره 8943 فرعى تبدیل شده بمساحت 14,85متر مربع انتقال عادى از طرف 

اسداله براهیمى 
26-راى شــماره 140160302008002680 - 1401/05/31 – حمیدرضا خادم فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9358 

فرعى به مساحت 121,51 متر مربع  انتقال عادى از طرف محمود رضا خادم
27-راى شماره 140160302008002681 - 1401/05/31 – سمیه طغرایی سمیرمی 
فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 9358 فرعى به مساحت 121,51 متر انتقال عادى از طرف محمود رضا خادم
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

28-راى شماره 140160302008002303- مورخ 1401/05/11 فرشاد سمیعى  فرزند 
آیت اله ششــدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانى آن مجزى شــده از پالك 141 فرعى 

بمساحت 54,09 مترمربع 
29-راى شماره 140160302008002304- مورخ 1401/05/11 سید مصطفى اولیائى 
فرزند سید حمید ششــدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانى آن مجزى شده از پالك 141  

فرعى بمساحت 46,98 مترمربع 
30-راى شــماره 140160302008002637- مورخ 1401/05/30 غالمعلى شریفانى 
فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 310 

فرعى بمساحت 29,70 مترمربع 
31-راى شماره 140160302008002638- مورخ 1401/05/30 محمد حسن شریفانى 
فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 310 

فرعى بمساحت 29,70 مترمربع 
32-راى شماره 140160302008002135- مورخ 1401/05/02پوریا فردوسیان فرزند 
اکبر  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 479  فرعى بمساحت 174,89 

مترمربع
33-راى شماره 140160302008002520- مورخ 1401/05/26 میثم صالح پور فرزند 
مسیح اله سه دانگ  مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 869  فرعى 

بمساحت 134,80 مترمربع
34-راى شماره 140160302008002521- مورخ 1401/05/26 فاطمه زهرا کوچکى 
عطاء آبادى فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 869  فرعى بمساحت 134,80 مترمربع
35-راى شــماره 140160302008001797- مورخ 1401/04/15 منیره بشاش فرزند 
مهدى ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 933  فرعى 

بمساحت 668,70 مترمربع
36-راى شماره 140160302008001798- مورخ 1401/04/15 سیدمحمد جواد بحرینى 
فرزند سید مصطفى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 933 

فرعى بمساحت 668,70  مترمربع
37-راى شــماره 140160302008001993- مورخ 1401/04/26 سید محمد صادق 
شریفى فرزند سید على دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 950 

فرعى  بمساحت 170,41 مترمربع
38-راى شماره 140160302008001994- مورخ 1401/04/26 مهسا سادات قریشى 
فرزند سید مهدى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 950 

فرعى بمساحت 170,41 مترمربع
39-راى شــماره 140160302008002541 مــورخ 1401/05/27حمید نظریت فرزند 
محمد حسین  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 961 فرعى بمساحت 

113,22  مترمربع انتقال عادى از طرف على اصغر براهیمى
40-راى شماره 140160302008002544 مورخ 1401/05/27 على اصغر براهیمى فرزند 
عباسعلى ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 961 فرعى بمساحت 

112,85  مترمربع 
41-راى شــماره 140160302008002405- مورخ 1401/05/15 حسین کارآور فرزند 
حجت اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 988 فرعى که 

به بمساحت 138,42 مترمربع 
42-راى شــماره 140160302008002406- مورخ 1401/05/15 مرجان محمدیان 
فرزند رضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 988 فرعى که 

به بمساحت 138,42 مترمربع 
43-راى شــماره 140160302008002429- مورخ 1401/05/19 احمد شاهین فرزند 
سیف اهللا ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 988 فرعى بمساحت 139,87 

مترمربع
44-راى شماره 140160302008002336- مورخ 1401/05/12 عبدالعلى دهقان فرزند 
محمد 55 حبه و سیزده  –بیست و نهم  حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 1050  فرعى بمساحت 257,55 مترمربع
45-راى شماره 140160302008002337- مورخ 1401/05/12 سکینه مندك فرزند 
على 16 حبه و شانزده –بیست و نهم حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 1050  فرعى بمساحت 257,55 مترمربع
46-راى شماره 140160302008001966- مورخ 1401/04/23 اسماعیل آقاپور فرزند 
رمضانعلى ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 1143 فرعى بمساحت 

154,89 متر مربع
47-راى شــماره 140160302008001983- مــورخ 1401/04/25 زهرا مدنى فرزند 
محمود  ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1154  فرعى بمساحت 150,60 

مترمربع
48-راى شماره 139960302008005273- مورخ 1399/08/04 رمضان جاللیان فرزند 
قربانعلى 41 حبه و  بیست و پنج –سى و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 1250  فرعى بمساحت شش دانگ  316  مترمربع 
49-راى شــماره 139960302008005274- مورخ 1399/08/04 ملوك متقى فرزند 
عبدالخالق 30 حبه و شش –سى و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 1250 فرعى بمساحت شش دانگ 316 مترمربع 
50-راى شماره 140160302008001973- مورخ 1401/04/25 زهره تاکى فرزند قدرت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1552 فرعى بمساحت 224,88 مترمربع

51-راى شماره 140160302008002722- مورخ 1401/06/02 عزیزاهللا رضائى فرزند 
حجت اهللا 150 سهم مشاع از 301 سهم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 1719 فرعى بمساحت 303,30 متر مربع 
52- راى شماره 140160302008002723- مورخ 1401/06/02 محمود رضائى فرزند 
عزیز اله 76 سهم مشاع از 301 سهم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 

1719 فرعى بمساحت 303,30 مترمربع
53-راى شماره 140160302008002725- مورخ 1401/06/02 خدیجه رضائى فرزند 

قربانعلى 75 سهم مشاع از 301 سهم ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از 
پالك 1719 فرعى بمساحت 303,30 مترمربع

54-راى شماره 140160302008001812- مورخ 1401/04/16 فرزانه ولیخانى فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1778 فرعى بمساحت 200,09 متر 

مربع
55-راى شــماره 140160302008002427- مــورخ 1401/05/19 حمید رضا امیرى 

فرزند حسین  ششدانگ
الف )قسمتى از  یک باب خانه مجزى شده از پالك 525 فرعى بمساحت 124,43 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 2213 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است  
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2213 فرعى به بمساحت 86,61 مترمربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 525 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است انتقال 

عادى از طرف عباسعلى سبزوارى احدى از ورثه حسن سبزوارى 
56-راى شماره 140160302008002443- مورخ 1401/05/20 على ترابى  فرزند مسیح  

سه دانگ مشاع از ششدانگ 
الف )قسمتى ازیک باب خانه مجزى شــده از پالك 525 فرعى به بمساحت 108,48 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2213 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است 

 ب) قســمتى از  یک باب خانه مجزى شــده از پالك 2213 فرعى به بمساحت 100,57 
مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 525 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است 

انتقال عادى از طرف عباسعلى سبزوارى احدى از ورثه حسن سبزوارى 
57-راى شماره 140160302008002444- مورخ 1401/05/20 عزت نصیرپور فرزند 

رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
الف )قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 525 فرعى به بمساحت 108,48 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 2213 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است  
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 2213 فرعى به بمساحت 100,57 متر 
مربع که به انضمام قســمتى از پالك 525 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است 

انتقال عادى از طرف عباسعلى سبزوارى احدى از ورثه حسن سبزوارى
58-راى شماره 140160302008002656- مورخ 1401/05/30 مهدى هاشمیان فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 4775  فرعى بمساحت 11 مترمربع 
59-راى شماره 140160302008002498- مورخ 1401/05/24 فتح اله منصف فرزند 
باقر  ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 1510 و 6441  فرعى که 
به انضمام ششدانگ پالك 4367 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه رامى دهد  بمساحت 

136,63 مترمربع 
60-راى شــماره 140160302008002529- مورخ 1401/05/26 صادق قدسى فرزند 

حسن  16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ
 الف ) قســمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك هاى 1510 و 6441  فرعى که به 
انضمام قسمتى از  پالك 2205 فرعى و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه 

را مى دهد  بمساحت 11,51  مترمربع انتقال عادى از طرف هرمز فارسى 
ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2205 فرعى که به انضمام قسمتى از  
پالك 1510 و 6441  فرعى  و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه را مى 

دهد بمساحت 30,92  مترمربع 
61-راى شــماره 140160302008002530- مورخ 1401/05/26 مهدیه قدسى فرزند 

حسن  8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
   الف ) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك هاى 1510 و 6441  فرعى که به 
انضمام قسمتى از  پالك 2205 فرعى و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه 

را مى دهد  بمساحت 11,51  مترمربع انتقال عادى از طرف هرمز فارسى 
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2205 فرعى که به انضمام 
قسمتى از  پالك 1510 و 6441 فرعى و قســمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب 

مغازه را مى دهد  بمساحت 30,92  مترمربع 
62-راى شــماره 140160302008002531- مورخ 1401/05/26 محمد قدسى فرزند 

حسن 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ    
 الف ) قسمتى از  یک باب مغازه مجزى شــده از پالك هاى 1510 و 6441  فرعى که به 
انضمام قسمتى از  پالك 2205 فرعى و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه 

را مى دهد  بمساحت 11,51  متر مربع انتقال عادى از طرف هرمز فارسى 
ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2205 فرعى که به انضمام قسمتى از  
پالك 1510 و 6441  فرعى و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه را مى 

دهد  بمساحت 30,92  مترمربع 
63- راى شماره 140160302008002697- مورخ 1401/06/01 عاطفه قدسى فرزند 

حسن 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
  الف ) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك هاى 1510 و 6441  فرعى که به 
انضمام قسمتى از پالك 2205 فرعى و قسمتى از جوى متروکه جمعا تشکیل یک باب مغازه 

را مى دهد  بمساحت 11,51  متر مربع انتقال عادى از طرف هرمز فارسى 
ب) ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2205 فرعى که به انضمام 
قسمتى از  پالك 1510 و 6441  فرعى و قســمتى از جوى جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

مى دهد  بمساحت 30,92  مترمربع 
64-راى شــماره 140160302008001463- مورخ 1401/03/26 فهیمه عضد فرزند 
محمدرضا ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 6644 فرعى که قبال 

1143,1 فرعى بوده  بمساحت 279,21 مترمربع
65-راى شماره 140160302008001979- مورخ 1401/04/25 اکبر دهقان شهرضائى 
فرزند جعفر قلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالکهاى 10131الى 10134و  

3517 فرعى که به شماره 13594 فرعى تبدیل شده است بمساحت 190,76 مترمربع
66-راى شماره 140160302008001976- مورخ 1401/04/25 محمد متین جریده دار  
فرزند محسن ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 14103  فرعى که قبال شماره 

هاى 1532 و 1533 فرعى بوده بمساحت 159 مترمربع 
67-راى شماره 140160302008001949- مورخ 1401/04/22 احمد شیرعلى فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالکهاى 13030 و 13034 و  14337 و 

14338 فرعى بمساحت 161 مترمربع
68-راى شماره 140160302008002215- مورخ 1401/05/05 سمیه گیوى شهرضا  
فرزند حیدرعلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 14599 فرعى بمساحت 

153,40 مترمربع
69-راى شــماره 140160302008001885- مورخ 1401/04/20 احمد قربانى فرزند 
الیاس 47 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 14861 فرعى 

بمساحت 403,04 مترمربع
70-راى شماره 140160302008001886- مورخ 1401/04/20 زهرا سادات چاوشى 
فرزند  عبدالحسین 25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

14861 فرعى بمساحت 403,04 متر مربع
71-راى شماره 140160302008002720- مورخ 1401/06/02 پوریا ممیز فرزند محمد 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 280,1 

فرعى که به 16653 فرعى تبدیل شده است بمساحت 98,73  مترمربع 
72-راى شــماره 140160302008002721- مورخ 1401/06/02 شکیبا ممیز فرزند 
محمد رضا سه دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 

280,1فرعى که به 16653 فرعى تبدیل شده است بمساحت 98,73  مترمربع 
73-راى شــماره 1401603020080002310- مورخ 1401/05/11 فتح اله ظهوریان 
فرزند نعمت اله 6 حبه و شش - یازدهم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى  از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که 

به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 

74-راى شماره 1401603020080002311- مورخ 1401/05/11 محمد حسن ظهوریان 
فرزند نعمت اله 6 حبه و شش - یازدهم حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که 

به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
75-راى شماره 1401603020080002312- مورخ 1401/05/11رحمت اله ظهوریان 
فرزند  نعمت اله 6 حبه و شش - یازدهم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که 

به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
76-راى شماره 1401603020080002314- مورخ 1401/05/11 فضل اله ظهوریان 
فرزند نعمت اله 6 حبه و شش - یازدهم حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که 

به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 متر مربع 
77-راى شــماره 1401603020080002316- مورخ 1401/05/11 عصمت ظهوریان 
فرزند نعمت اله 3 حبه و سه - یازدهم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که 

به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
78-راى شماره 1401603020080002317- مورخ 1401/05/11 زهرا ظهوریان فرزند 
نعمت اله 3 حبه و سه - یازدهم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که به شماره 

18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
79-راى شماره 1401603020080002321- مورخ 1401/05/11 جنت ظهوریان فرزند 
نعمت اله 3 حبه و سه - یازدهم حبه  مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى  از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که به شماره 

18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
80-راى شــماره 1401603020080002322- مورخ 1401/05/11 الهام گرامى فرزند 
فتح اله 12 حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7331 
فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که به شــماره 18588 فرعى تبدیل شــده است بمساحت 

136,56 مترمربع
 81-راى شماره 1401603020080002323- مورخ 1401/05/11 شهربانو کاظم پور 
فرزند رمضانعلى 12 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که به شــماره 18588 فرعى تبدیل شده است   

بمساحت 136,56 مترمربع
82-راى شماره 1401603020080002324- مورخ 1401/05/11 زهرا طلوعى فرزند 
على اکبر 12 حبه  مشــاع  از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 
7331 فرعى و 1828 فرعى باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 

136,56 مترمربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان 

83-راى شــماره 140160302008001004- مورخ 1401/03/09 سید محسن اهلى 
فرزند سید حسین ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 562 فرعى بمساحت 

169,85 مترمربع
84-راى شماره 140160302008001974- مورخ 1401/04/25منیر الدین خادم فرزند 
رمضانعلى  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام با ساختمان فوقانى آن 

مجزى شده از پالك 972 فرعى بمساحت 207 مترمربع
85-راى شماره 140160302008001975- مورخ 1401/04/25مهدى اسکندرى فرزند 
منوچهر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام با ساختمان فوقانى آن مجزى 

شده از پالك 972  فرعى بمساحت 207 مترمربع
86-راى شماره 140160302008001984- مورخ 1401/04/25 احمد رضا شاهچراغى 
شهرضا فرزند ابوالقاسم چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1246 فرعى بمساحت 201,20  مترمربع
87-راى شــماره 140160302008001985- مورخ 1401/04/25 صغرى شاهچراغى 
شهرضا فرزند رضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1246 

فرعى بمساحت 201,20  مترمربع
88-راى شــماره 140160302008002194- مورخ 1401/05/04 سید عبداله میرنیام 
فرزند سید جواد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1246 فرعى 
بمساحت 247,32  مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف نبى اله و سراج الدین مرتضوى 
89-راى شماره 140160302008002195- مورخ 1401/05/04 محدثه نصیریان فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1246 فرعى 
بمساحت 247,32 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف نبى اله و سراج الدین مرتضوى 
90-راى شــماره 140160302008002657- مورخ 1401/05/30 عبداله یثربى فرزند 
فضل اله ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2928 فرعى بمساحت 36 مترمربع

91-راى شماره 140060302008003668- مورخ 1400/07/06 محمد رضا زارع فرزند 
عبدالغفار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 4813  فرعى بمساحت 102,19 

مترمربع 
92-راى شماره 140160302008002217- مورخ 1401/05/05 عبداله مردانى فرزند 
حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 874 و 875 

فرعى که به شماره 5288 فرعى تبدیل شده بمساحت 57,57 مترمربع
93-راى شــماره 140160302008002218- مورخ 1401/05/05 الهه صدرى فرزند 
قدرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 874 و 875 

فرعى که به شماره 5288 فرعى تبدیل شده بمساحت 57,57 مترمربع
94-راى شماره 140160302008002701- مورخ 1401/06/01 محمد رضا نصیریان 
فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 516 
و 518  و 518,1 فرعى که به شماره 5361 فرعى تبدیل شده بمساحت 171,39 مترمربع

95-راى شماره 140160302008002702- مورخ 1401/06/01 عترت نجفى فرزند جواد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 516 و 518  و 518,1   

فرعى که به شماره 5361 فرعى تبدیل شده بمساحت 171,39 مترمربع
چهارم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

96-راى شــماره 140160302008001560- مورخ 1401/04/04 حیات على کاویانى  
فرزندخونکار ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 1044  فرعى بمساحت180,06 

متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

97-راى شــماره 140160302008002156- مورخ 1401/05/03 امیر على کاظم پور 
فرزند  محمد حسین به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 16 فرعى بمساحت 114,14 مترمربع
98- راى شماره 140160302008002157- مورخ 1401/05/03سعید صالح پور فرزند  
محمد   ششــدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شــده از پالك 16 فرعى بمســاحت 

136,30 متر مربع
99-راى شماره 140160302008002527- مورخ 1401/05/26محمد على کاویانپور 
فرزند  عباسعلى  ششــدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 16 فرعى بمساحت 110,90 

متر مربع
100-راى شــماره 140160302008002376- مــورخ 1401/05/15 عاطفه خراجى 
منوچهر آبادى فرزند  حسینعلى   ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شده از پالك 83 

فرعى بمساحت 137,69متر مربع
101-راى شــماره 140160302008002158- مورخ 1401/05/03 ســعید صالح  پور 
فرزند  محمد  ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شده از پالك 162 فرعى بمساحت 

162,80 متر مربع

  آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن 
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102-راى شماره 140160302008002518- مورخ 1401/05/26 محمد رضا عابدى 
فر فرزند  سیف اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 207 فرعى بمساحت 157 متر مربع
103-راى شــماره 140160302008002519- مورخ 1401/05/26 ملیحه سالک 
فرزند  محمد على سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 207 فرعى بمساحت 157 متر مربع
104-راى شــماره 140160302008000113- مــورخ 1401/01/20 جعفر امیرى 
فرزند شکراله  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 354  فرعى بمساحت 

99,85 متر مربع 
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

105-راى شماره 140160302008002353- مورخ 1401/05/13 فروزان حیدرپور 
فرزند جمشید دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 

227  فرعى بمساحت 168,60 متر مربع
106-راى شماره 140160302008002354- مورخ 1401/05/13 محمد رضا قانع 
شهرضا فرزند رمضانعلى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى 

شده از پالك 227  فرعى بمساحت 168,60 متر مربع
107-راى شماره 140160302008002762- مورخ 1401/06/05 حمید رضا طاهرى  
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه  نیمه تمام مجزى شده از پالك 2581  

فرعى بمساحت 208,61 متر مربع
هفتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

108-راى شماره 140160302008002226- مورخ 1401/05/05 سروش قاسمى 
فرزند ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 2335 

فرعى بمساحت 219,15متر مربع
109-راى شماره 140160302008002227- مورخ 1401/05/05 مژده ترابى  فرزند 
عبدالجواد  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 2335 فرعى 

بمساحت 219,15متر مربع
 هشتم : شماره هاى فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه 

110-راى شــماره 140160302008002219- مورخ 1401/05/05 محمد میرزابه  
فرزند عباس   پنج  دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام  مجزى شده از 

پالك 2  فرعى بمساحت 102,40  متر مربع 
111-راى شماره 140160302008002220- مورخ 1401/05/05 مهشید حدیدى   
فرزند محمد حسین  یک   دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام  مجزى شده 

از پالك 2  فرعى بمساحت 102,40  متر مربع 
112-راى شماره 140160302008001407- مورخ 1401/03/25 سید محمد حسین 
ملکیان  فرزند سید عبدالرحیم  سه دانگ  مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 690  فرعى بمساحت 157,40 متر مربع
113-راى شماره 140160302008001408- مورخ 1401/03/25 مریم دهقان  فرزند 
ولى اله سه دانگ  مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 690  فرعى 

بمساحت 157,40 متر مربع
114-راى شماره 140160302008002514- مورخ 1401/05/26 حسنعلى چابک  
فرزند حمزه على  ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 16 و 17  فرعى که به 

شماره 1034 فرعى تبدیل شده است  بمساحت 161,11  متر مربع 
نهم: شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

115-راى شــماره 140160302008002505- مــورخ 1401/05/25 مجتبى قانع 
فرزند حبیب اله  ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 239  فرعى بمساحت 

131,37  متر مربع 
 دهم : شماره هاى فرعى از 51 –اصلى مزرعه  فودان

116-راى شــماره 140160302008002089- مورخ 1401/05/01 ولى اهللا ربیعى   
فرزند عوض سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 5  فرعى 

بمساحت 137,15 متر مربع
117-راى شــماره 140160302008002090- مورخ 1401/05/01 مهین رحمتى  
فرزند ابوالقاسم  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 5  فرعى 

بمساحت 137,15 متر مربع
یازدهم : شماره هاى فرعى از 68- اصلى مزرعه سید آباد

118-راى شماره 14016030200800117- مورخ 1401/01/20معین شبانى  فرزند 
حبیب اله  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه بمساحت 97,24 متر مربع 

119-راى شماره 14016030200800118- مورخ1401/01/20 شیوا باقرنیا شهرضا   
فرزند محمد على  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه بمساحت 97,24 متر مربع 
120-راى شــماره 140160302008002477- مــورخ 1401/05/23 فاطمه بیگم 
مدنى  فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 14 فرعى   بمساحت 

151,70 متر مربع 
دوازدهم : شماره هاى فرعى از 72 اصلى مزرعه دامزاء

121-راى شــماره 140160302008002151- مورخ 1401/05/03 مظاهر اکبرى  
فرزند فریدون دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 183  

فرعى بمساحت 170,88 متر مربع
122-راى شــماره 140160302008002152- مورخ 1401/05/03 شهناز قاسمى  
فرزند رضا   چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 183  

فرعى بمساحت 170,88 متر مربع
سیزدهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد

123-راى شــماره 140060302008006669- مورخ 1400/11/18 اعظم  رضائى 
فرزند رحمت اله  ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 225  فرعى بمساحت 

136 متر مربع 
124-راى شــماره 140160302008001883- مورخ 1401/04/20 شهین رضائى 
فرزند منوچهر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزى شــده از پالك 233  فرعى 

بمساحت 142,81 متر مربع 
125-راى شماره 140160302008001981- مورخ 1401/04/25 محمد على فعال  
فرزند نبى اهللا  ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شــده از پالك 274  فرعى بمساحت 

200,48  متر مربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
126-راى شــماره 140060302008004367- مــورخ 1400/08/09 رویا نادرى 
درشورى فرزند جهانبخش ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 386  فرعى 

بمساحت 170,20 متر مربع 
127-راى شماره 140160302008002739- مورخ 1401/06/02 اشرف شریعتى 
دهاقانى  فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام  مجزى شده از پالك 

502  فرعى بمساحت 144,75  متر مربع 
128-راى شماره 139960302008004819- مورخ 1399/07/24 احمد رضا یونسى  
فرزند حبیب اله سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه   مجزى شده از پالك 
507  فرعى بمساحت 49,40  متر مربع انتقال عادى از طرف سعید خیر با قدر الحصه از 

گاراژمشاعى مفروزى از پالك 507 به مساحت ششدانگ 5863,70متر مربع 
129-راى شماره 139960302008004820- مورخ 1399/07/24 الهام اسکندرى 
فرزند عباسقلى  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 507  
فرعى بمســاحت 49,40  متر مربع انتقال عادى از طرف ســعید خیر با قدر الحصه از 

گاراژمشاعى مفروزى از پالك 507 به مساحت ششدانگ 5863,70متر مربع
130-راى شــماره 140160302008002148- مورخ 1401/05/03 محمد حسین 
براهیمى  فرزند  عبدالســتار 24 حبه و یک هزار و ششصد و هشتاد –دوهزار و یکصدو 
چهل و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارگاه  مجزى شده از پالك 508 

فرعى بمساحت 2143,65 متر مربع
131-راى شماره 140160302008002149- مورخ 1401/05/03 فتح اله پارسائى   
فرزند  نعمت اله 24 حبه و یکهزار و ششصد و هشتاد –دوهزار و یکصد و چهل و هفتم  

حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب کارگاه  مجزى شــده از پالك 508 فرعى 
بمساحت 2143,65 متر مربع 

132-راى شماره 140160302008002150- مورخ 1401/05/03 علیرضا باقرپور  
فرزند  رحمت اله 22 حبه و نهصد و ســى و چهار –دوهزار و یکصدو چهل و هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارگاه  مجزى شده از پالك 508 فرعى بمساحت 

2143,65 متر مربع انتقال عادى از طرف رحمت اله باقرپور
133-راى شماره 140160302008002374- مورخ 1401/05/15 محمد حسن عمو 
هادى   فرزند حسین ششدانگ یک باب گاراژ مجزى شده از پالك 509  فرعى بمساحت 

1983,47 متر مربع
134- راى شــماره 140160302008002375- مورخ 1401/05/15 محمد حسن 
عمو هادى   فرزند حسین ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 509  فرعى 

بمساحت 66,91 متر مربع
135-راى شماره 140160302008002647- مورخ 1401/05/30 سونیا نادرى فرزند 
محمد على بوالیت على عسگر نادرى و خانم بتول نیرومند پرست  به عنوان امین منضم 
به ولى  16 حبه مشاع  از72 حبه  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك1855  

بمساحت 150,55 متر مربع انتقال عادى مع الواسطعه از طرف عبدالرسول ملکیان
136-راى شماره 140160302008002648- مورخ 1401/05/30 رضا نادرى فرزند 
محمد على  32 حبه مشاع  از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك1855  

بمساحت 150,55 متر مربع انتقال عادى مع الواسطعه از طرف عبدالرسول ملکیان 
137-راى شــماره 140160302008002649- مورخ 1401/05/30 بتول نیرومند 
پرست  فرزند خیبر  24 حبه مشاع  از72 حبه  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 
پالك1855  بمساحت 150,55 متر مربع انتقال عادى مع الواسطعه از طرف عبدالرسول 

ملکیان
چهاردهم : شماره هاى فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه 

138-راى شــماره 140160302008001982- مورخ 1401/04/25علیداد رئیسى 
ده کهنه  فرزند هدایت اله  ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 16  فرعى 

بمساحت 170,18 متر مربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف پروانه براهیمى 
پانزدهم  : شماره هاى فرعى از 171 – اصلى مزرعه مهدیه 

139-راى شــماره 140160302008002650- مورخ 1401/05/30 احمد نوروزى  
فرزند حسن  6917/5584 46 حبه مشاع  از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 463  بمساحت 276,70 متر مربع
140-راى شــماره 140160302008002651- مورخ 1401/05/30 حسن نوروزى  
فرزند حسین  6917/1333 25حبه مشــاع  از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 463  بمساحت 276,70 متر مربع
شانزدهم :شماره هاى فرعى از 178 –اصلى 

141-راى شــماره 140160302008002309- مورخ 1401/05/11 نجمه کریمى  
فرزند اکبر  ششدانگ یک باب خانه  بمساحت 138,80 متر مربع انتقال عادى از طرف 

محمد حسین کریمى جالل آبادى 
هفدهم : شماره هاى  فرعى از 180 اصلى 

142-راى شماره 140160302008002205- مورخ 1401/05/05 حمید رضا  یزدى  
فرزند  على    سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار  مجزى شده از پالك 40  فرعى 

بمساحت 82,70 متر مربع
143-راى شماره 140160302008002206- مورخ 1401/05/05محمد حسن على 
شاهى   فرزند  عبدالجواد  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار  مجزى شده از پالك 

40  فرعى بمساحت 82,70 متر مربع
 هجدهم : شماره هاى فرعى از 225 اصلى  اسفرجان 

144-راى شــماره 140160302008002037- مورخ 1401/04/29 بهناز بهبودى  
فرزند  منصور ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 68,1 اصلى واقع در امیر آباد 

که به شماره 225 اصلى تبدیل شده است بمساحت 274,55 متر مربع
ردیف ب

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
1-راى شماره 140160302008001483- مورخ 1401/03/29  سید جالل طبیبى 
ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شــده از پالك 8634 فرعى که در آگهى قبلى نام 

خانوادگى به اشتباه طیبى آگهى شده بود که  اکنون تجدید آگهى مى گردد
دوم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

2-راى شــماره 140160302008002760- مورخ 1401/06/05 ســروش آقاسى 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 66  فرعى که  در آگهى قبلى نام خانوادگى 
به اشــتباه آقائى آگهى شــده بود که اکنون تجدى آگهى مى گردد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/06/15 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/30 – م الف: 1377090 - 

مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/6/218

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه:  140160302006002746 – تاریخ ارسال: 1401/04/09 - برابر راى 
شماره 2746 مورخ 1401/04/09 به شــماره کالسه 1818 مالکانه آقاى/خانم عباس 
پریشانى فروشانى به شناسنامه شماره 1130020819 کد ملى 1130020819 صادره 
فرزند عباس در ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 152,54 متر مربع پالك 
شــماره 769 و 770 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر 593 صفحه 402 و دفتر الکترونیک 2398 و مالحظه نقشه 

ملک مالحظه و 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 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم 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: 1401/05/31 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/06/15 – م الف: 1366468  – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده /5/262

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم پریسا کالنترى فرزند مهدى باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
19978 – 1401/06/09 به تائید   دفترخانه 182 علویجه رســیده است، مدعى است 
که سند مالکیت یازده- نود و ششم سهم مشــاع از سیزده سهم ششدانگ (یازده سهم 
مشاع  از یکهزار و دویست و چهل و هشت سهم ششدانگ) یکبابخانه پالك شماره  323   
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که بنام پریسا کالنترى نامبرده ثبت 
و سند کاداسترى صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجائى. چون درخواســت 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 مذبور 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/06/15 – م الف: 1375129 - سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان6/187

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 قانــون 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 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 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 3235 مورخ 1401/05/08 خانم سکینه عباســى جوزدانى فرزند شهید 
قدمعلى ششدانگ یکبابخانه نیمه ســاز به مساحت 427/68 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1015 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/30 – م الف: 1375858 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/200

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 قانــون 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 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 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 0113 و 0114  مورخ 1401/01/15 خانم اشــرف محمدى نجف آبادى 
فرزند على نسبت به چهار دانگ و آقاى رضا عبداللهى نجف آبادى فرزند احمد نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/31   مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 1 فرعى از 806  اصلى واقع در قطعه 10  خش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/06/30  - م الف:1375889 - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/202

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 قانــون 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 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 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 6429 و 6430 مورخ 1400/12/08 آقاى حسن عبداللهى نجف آبادى فرزند 
رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و خانم فهیمه منتظرى فرزند مهدى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/44 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 463 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/30   - م الف:1375898 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/204

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 قانــون 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 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 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 2565 مورخ 1401/04/09 خانــم نگین نورمحمد نجــف آبادى فرزند 
محمدعلى ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 98/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1224 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/30   - م الف: 1375843 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/206

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008001917- تاریخ ارسال نامه: 1401/06/13- نظر به 
اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 956372 – 97/ب نسبت به تمامیت یکدانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك ثبتى 1166 فرعى از 224 اصلى ثبت دفتر الکترونیک به شــماره 
139820302008001254 بنام خلیل شمسى اسفرجانى فرزند محمد ثبت و سند صادر 
گردیده است. هم اکنون خانم: خلیل شمسى اسفرجانى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008008786 مورخ 1401/06/12 به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شماره 16069 مورخ 1400/05/18 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 303 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به 
دلیل جابجایى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را 
دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهى مى شود که هر کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ 
انتشــار:1401/06/15 - م الف: 1376538- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – قدیرى/6/208

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008002925- تاریخ ارســال نامه: 1401/06/13- نظر 
به اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 210407 نســبت به تمامیت دو دانگ اعیانى از 
ششدانگ پالك ثبتى 12290 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 461 صفحه 2 به 
شماره ثبت 78148 بنام آزاده نادرى درشورى فرزند میثم ثبت و سند صادر گردیده است 
و طى سند شماره 67077 مورخ 95/7/25 دفترخانه اسناد رسمى 145 شهرضا در رهن 
بانک صادرات شعبه صاحب الزمان شهرضا قرار گرفته است. هم اکنون خانم: آزاد نادرى 
درشورى با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده 140121702008008698 مورخ 
1401/06/09 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 7439 
مورخ 1401/06/09 توسط دفترخانه اسناد رســمى شماره 427 شهرضا گواهى امضاء 
گردیده است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجایى سهل انگارى از بین رفته 

است. لذا درخواست ســند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مــدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم 
و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور 
سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/06/15 - م الف: 1376535- 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – قدیرى/6/209

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

شــماره: 140160302023000549 – تاریــخ: 1401/06/13- برابر راى شــماره 
140160302023000336 مورخ 1401/04/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مریم صیام 
پوراشکاوندى فرزند حسن بشماره شناسنامه 676 صادره از اصفهان در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با انبارى احداثى به مســاحت 158,09 مترمربع مفروزى از پالك 
2457 اصلى واقع در بخش 4 اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان خریدارى از 
مالکین رسمى با قولنامه عادى محرز گردیده است. 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 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 ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30 
- م الف: 1376362 – رئیس ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان – حسین زمانى 

علویجه/6/210 

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

شــماره  راى   -  1401 /06 /12 تاریــخ:  –  26000469 نامــه:  شــماره 
140160302026003704 مــورخ 1401/03/08 مالکیت آقاى/ خانم مالکیت آقاى 
محمد ترابى اســفینائى به شناسنامه شــماره 1271688034 کدملى 1271688034 
صادره اصفهان فرزند حسین در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 60,11 مترمربع از 
پالك شــماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره 26121 مورخ 1400/09/14 دفترخانه 

400 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد  
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 شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
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 اول: 
1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30 - م الف: 1376187 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/212

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 قانــون 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 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 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 شماره 3657 مورخ 1401/05/29 خانم محترم شاه ســوارى نجف آبادى فرزند 
مهدى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185/53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1053 
اصلى واقع در قطعــه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 
مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/30   - م الف: 1375872 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/214

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004214- تاریخ: 1401/06/10- برابر راى شماره 4214 
مورخ 1401/06/10 به شماره کالســه 0364 آقاى/ خانم سیدعلى مکى به شناسنامه 
شــماره 5788 کدملى 0069833771 صادره فرزند ســیدناصر در ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 436,10 مترمربع پالك شــماره 1016 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 46 صفحه 31 و دفتر 104 
صفحه 10 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و 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 اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 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: 1401/06/15- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/30- م الف: 1375905 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/6/216

آگهى فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم غالمعلى آقابابائى دهقى فرزند على،  باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
تحت شــماره 6737-97/02/17 به تائید دفترخانه 220 عسگران، سیار دهق رسیده 
است، مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ یک درب پالك شماره 
755 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان که درصفحه 563 دفتر 47 
امالك ذیل ثبت 9871 بنام زهرا زین الدین دهقى ثبت و سند صادر شده و بعدا طى سند 
قطعى شماره 13621 –1356/09/05  دفتر 42 نجف آباد  به غالمعلى نامبرده  انتقال 
شده و انتقال دیگرى ندارد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: جابجائى چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار 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 تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/06/15 - م الف: 1377244 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/6/220
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مجید حسینى مدافع ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه 
کایسرى اســپور در بازى با فنرباغچه به شدت مصدوم  و 
راهى بیمارستان شد. در همین زمینه باشگاه کایسرى اسپور 
با انتشار بیانیه اى در مورد وضعیت سالمتى مجید حسینى 
نوشت: مجید حسینى بازیکن باشگاه که در بازى فنرباغچه 
بر اثر ضربه به سر مصدوم شده بود، در بیمارستان آچیبادم 
آلتونى زاده تحت نظر قرار گرفت. معاینات الزم انجام شد و 
هیچ گونه وضعیت نامطلوبى از سالمتى تشخیص داده نشد 
و پس از تکمیل کنترل ها مرخص شد. بدین ترتیب خطر از 
بیخ گوش مدافع ملى پوش کشورمان گذشت و این بازیکن 
مشــکلى براى حضور در اردوى پیــش روى تیم ملى در 
راستاى آماده سازى براى جام جهانى 2022 نخواهد داشت.

خطر از بیخ گوش حسینى 
گذشت

01

تیم فوتســال پالما که حســین طیبى، کاپیتان تیم ملى 
کشــورمان را در اختیار دارد در فینال تورنمنت چهار جانبه 
مقابل الپوزو به برترى 3 بر 2 رســید و جــام قهرمانى را 
باالى ســر برد. اسپورتینگ لیســبون و رئال بتیس دیگر 
تیم هاى شرکت کننده در این تورنمنت بودند که به ترتیب 

در رده هاى سوم و چهارم 
قــرار گرفتند. بــه این 
ترتیــب طیبــى اولین 
قهرمانى خود از دوران 
حضورش در پالما را به 

دست آورد. تیم 
این بازیکن 
ایرانــى با 
ى   تـــر بر
بــــل  مقا

بتیــس 
بــه فینــال 

نمنــت  ر تو
رسیده بود.

اولین قهرمانى طیبى 
در اسپانیا

03

همانقدر که پرسپولیســى ها از هاشمى نسب نفرت دارند، 
استقاللى ها به کنعانى زادگان چنین حسى دارند، حتى شاید 
شدیدتر! دورانى او که لباس اســتقالل را به تن کرد کوتاه 
مدت بود، در آن زمان ادعا داشت از ابتدا استقاللى بوده در 
حالیکه با لباس پرسپولیس در کناره ستاره هایى چون على 
کریمى و مهدى مهدوى کیا و ســیدجالل حسینى مطرح 
شــده بود اما از زمانى که براى دومین بار و بعد از درآوردن 
لباس استقالل وارد اردوگاه سرخ ها شد عالقه قلبیش بر 
همگان مشخص شد. او در لیگ نوزدهم به آرزویش رسید 
و لباس پرسپولیس را دوباره به تن کرد. در سه سال زمان 
حضورش در این تیم پیشــرفت زیادى داشت تا جایى که 

تبدیل به مهره فیکس تیم ملى شد.

یاغى رفت و برگشت

باشگاه فنرباغچه از جذب زوج خط حمله تیم ملى 
کشورمان عاجز ماند.

باشگاه فنرباغچه ترکیه در یک ماه گذشته طبق 
گزارش رسانه هاى این کشور چندین بار براى 
جذب مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشورمان 
و عضو باشــگاه پورتو اقدام کرد. غول فوتبال 
ترکیه بعد از رایزنى هاى مختلف نه چراغ سبزى 
از سوى طارمى دریافت کرد و نه باشگاه پورتو 

براى فروش این ستاره اش اقدام کرد.
به همین خاطــر از هفته 

گذشته رســانه هاى 
ترکیه از اقدام جدید 
باشــگاه فنرباغچه 

براى تقویت خط 
حمله اش 

خبر داد. امــا این بار فنرباغچه بعــد از ناامیدى 
از جــذب طارمى روى ســتاره دیگر خط حمله 
کشورمان یعنى ســردار آزمون دست گذاشته 

است.
باشگاه فنرباغچه طبق گزارش ها براى جذب 
آزمون با باشگاه لورکوزن وارد عمل شده و این 
باشگاه آلمانى براى فروش ستاره ایرانى اش 12 

میلیون یورو درخواست کرد.
داستان غول فوتبال ترکیه با آزمون 
و طارمى در تابســتان به نظر 
به خط پایان رســید و با بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت این 
باشگاه از جذب زوج خط حمله 
تیم ملى ایران 
عاجز ماند.

فنرباغچه عاجز از جذب طارمى و آزمون
فاکس اســپورت اعالم کرده که هر روز تا شروع اولین 
بازى جام جهانى فوتبال 2022 خاطره هاى متفاوتى از 
تاریخ جام جهانى را بررســى خواهد کرد. این رسانه روز 
دوشــنبه به دیدار تیم ملى فوتبال ایران برابر آمریکا در 
ســال 98 پرداخته و عنوان «نمایش صلــح ایران برابر 
تیم ملى آمریکا در جام جهانى 98 فرانســه» را براى آن 

برگزیده است.
فاکس اسپورت نوشت: یکى از مورد انتظارترین مسابقات 
دور اول در جام جهانى فرانسه ربطى به خود بازى نداشت. 
ایاالت متحــده و ایران در آن مقطع مدت ها دشــمنان 
سیاســى بودند. هنگامى که در قرعه کشى جام جهانى 
آنها در گروه F با هم قرار گرفتند، شمارش معکوس براى 

رویارویى در شهر لیون فرانسه آغاز شد.
هر گونه حدس و گمان مبنى بر سرایت تنش بین دو دولت 
به میدان مســابقه در همان ابتداى بازى از بین رفت. در 
نمایش صلح بین بازیکنان، اعضاى تیم ملى فوتبال ایران 
به هر یک از اعضاى تیم ایاالت متحده یک دســته گل 
سفید داد. لحظاتى بعد، هر دو تیم با هم عکس گرفتند که 
عکاسان زیادى از آن صحنه استقبال کردند تا این اتفاق 
به یکى از ماندگارترین صحنــه هاى تاریخ جام جهانى 
تبدیل شود. آن اتفاق، ژست زیبایى بود؛ ژستى که هنوز 

هم مورد قدردانى بازیکنان آمریکایى است.

40 هزار تماشاگر در ورزشــگاه ژرالند شهر لیون حاضر 
بودند تا این بازى را از نزدیک تماشا کنند؛ جایى که ابتدا 
حمید استیلى ایران را پنج  دقیقه قبل از پایان مسابقه در 
نیمه نخست با یک ضربه سر فوق العاده  از 15 مترى پیش 
انداخت. این بازیکن توانست سانتر زیباى جواد زرینچه 

را به گل تبدیل کند.
در اواخر نیمه دوم پــاس زیباى على دایــى به مهدى 
مهدوى کیا رســید و او هم با آرامشى مثال زدنى دروازه  
کیســى کلر را باز کرد و با خوشحالى شــروع به گرفتن 
جشن بعد از زدن گل کرد. در اواخر مسابقه برایان مک 

براید توانست یکى از گل هاى خورده را پاسخ دهد. گل او 
سه  دقیقه قبل از سوت پایان مسابقه زده شد تا حساسیت 
بازى به اوج خود برسد ولى ایران توانست برترى خود را 

حفظ کند تا به این برد تاریخى دست پیدا کند.
دو ســال بعد در ســال 2000 تیم   ملى فوتبال ایران در 
دیدارى دوســتانه به لس آنجلس رفت و برابر آمریکا به 

تساوى یک بر یک رضایت داد.
دو تیم ملى ایران و آمریکا بعد از 24 ســال قرار است به 
زودى و این بار در کشور قطر برابر هم به میدان بروند که 
این دیدار دومین دیدار دو تیم در تاریخ جام جهانى است.

روایت فاکس اسپورت از دیدار ایران و آمریکا در سال 98

شارلروا بلژیک در حضور دو ستاره ایرانى خود 
به برترى مقابل خنت رسید.

در چارچــوب دیدارهاى هفتــه هفتم ژوپیر 
لیگ بلژیــک، تیم فوتبال شــارلروا در حالى 
که براى دومین مســابقه پیاپى على قلى زاده 
را در ترکیب نمى دید و روى نیمکت داشت و 
امیرحسین حسین زاده را براى نخستین بار در 
فهرست و جزو نفرات ذخیره مى دید، به مصاف 

تیم خنت رفت.
شارلروا که پس از دو پیروزى پیاپى در دیدار 
اخیرش شکســت خورده بود، در جدال برابر 
خنت توانست دوباره به روند خوب خود برگردد 
و در حضور تعویضى دو بازیکن ایرانى اش به 

برترى دست پیدا کند.

یــاران قلــى زاده و حســین زاده در دیــدار 
خانگــى مقابل خنت توانســتند بــه برترى 
2 بر یک برســند تا 12 امتیازى شــوند و به 
رده ششــم جدول ژوپیر لیگ بلژیک صعود 

کنند.
على قلى زاده که پیش از این در تمام مسابقات 
این فصل حضور ثابت یا تعویضى در ترکیب 
شارلروا را تجربه کرده بود، در دیدار برابر خنت 

از دقیقه 63 وارد زمین شد.
امیرحسین حســین زاده، دیگر بازیکن ایرانى 
شــارلروا و خرید جدید این تیم در دقیقه 89 
مسابقه مقابل خنت وارد زمین شد و نخستین 
بازى خود براى این باشــگاه را در ژوپیر لیگ 

بلژیک انجام داد.

اولین برد شارلروا با 2 مهاجم ایرانى

مرضیه غفاریان
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کنفدراسیون فوتبال آسیا رده بندى بهترین بازیکنان سال 
2022 را اعالم کرد که نام 4 بازیکن ملى پوش کشورمان 
جزو 40 بازیکن برتر سال قرار داشتند. مهدى طارمى مهاجم 
پورتو با قرار گرفتن در رده سوم آسیا بهترین بازیکن سال 
ایران انتخاب شد. سردار آزمون مهاجم بایرلورکون در رده 
ششم جدول بهترین بازیکنان قاره کهن قرار گرفت. على 
قلى زاده هافبک طراح ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه 
شارلروا در رده 18 ایستاد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم 
ملى کشورمان و عضو باشگاه فاینورد جایگاه 24 آسیا را از 

آن خود کرد. 

4 ایرانى در لیست
 40 بازیکن برتر

آ. ا. ك آتــن با نمایــش تاثیرگذارى و گل ســازى دو 
ملى پوش ایرانى خود به برترى مقابل جیانینا رسید.

در یکى از دو مسابقه پایانى هفته سوم سوپر لیگ یونان، 
تیم آ. ا. ك آتن که براى ســومین بازى متوالى احسان 
حاج صفى را به عنوان مدافع چپ در ترکیب خود مى دید 
و میالد محمدى را جزو نفرات ذخیره داشت، از ساعت 
23 یکشنبه شب در ورزشگاه گئورگیوس کاماراس به 

مصاف تیم قعرنشین جیانینا رفت.
یاران حاج صفى و محمدى که در تالش براى کســب 
دومین پیروزى فصل و جبران شکســت هفته گذشته 
بودند، در دیدار مقابل جیانینا توانست به برترى برسد و به 

روند خوب گذشته اش برگردد.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که دیگر کریم انصارى فرد را در 
فهرست نفرات خود نداشت، در حضور ثابت و تعویضى 2 
ملى پوش ایرانى خود مقابل جیانینا به پیروزى 2 بر صفر 
دست پیدا کرد، 6 امتیازى شــد و به رده چهارم جدول 

سوپر لیگ یونان صعود کرد.
احسان حاج صفى، مدافع چپ آ. ا. ك آتن براى سومین 
مســابقه متوالى در این فصل در دیدار مقابل جیناینا به 

زمین رفت و 90 دقیقه در بازى حضور داشت.

این بازیکن در دقیقه 39 نفــوذ تند و تیزى از جناح چپ 
انجام داد که ارســال زمینــى او را گاچینوویچ دراختیار 
پیندا قرار داد تا نخســتین گل آ. ا. آتن به این شکل به 

ثمر برسد.
میالد محمدى، دیگر ملى پــوش ایرانى آ. ا. ك آتن که 

دومین مسابقه فصل خود در سوپر لیگ یونان را انجام 
مى داد، در دیــدار برابر جیانینا از دقیقــه 83 وارد زمین 
شــد و در دقیقه  89 پاس خوبى با سانتر از جناح چپ به 
نورالدین امرابط داد تا این بازیکن با یک شوت تماشایى 

دروازه حریف شان را باز کند.

گل سازى حاج صفى و محمدى در شب برد آ. ا. ك

ســردار آزمون روزگار خوبى را در آلمان سپرى نمى 
کند. مهاجم ملى پوش ایرانــى بایرلورکوزن در 274 
دقیقه اى که براى این تیم بــازى کرده تنها موفق به 
ثبت دو پاس گل به نام خود شده است. او پس از آنکه در 
آخرین روزهاى ماه گذشته با اشتباهش یک موقعیت 
گلزنى عالى را از هم تیمى خود گرفت، هنوز 
نتوانســته دل هواداران لورکوزن را به دست 

آورد.
ســومین گلزن تاریخ تیم ملى فوتبــال ایران از 
روزهاى اوجش فرســنگ ها فاصله گرفته است. او با 
اینکه در زنیت براى تصاحب عنوان آقاى گلى رقابت 
تنگاتنگى با مهاجمان لیگ برتر روسیه داشت هنوز در 
بوندسلیگا پایش به گلزنى باز نشده است. شاید یکى از 
عمده ترین دالیل این موضوع این باشد که یک سوم 
آنچه در سرزمین تزارها به ســردار فرصت بازى داده 
مى شد در کشور ژرمن ها از او بازى گرفته نمى شود و 
این نشاندهنده بى اعتماد بودن «جراردو سیوانه» به 

ستاره ایرانى تیمش است. 
ســردار وقتى هم به میدان مى آیــد آنقدرها فرصت 
گلزنى پیدا نمى کند که بخواهد با فرو ریختن دروازه 
حریفــان توانایى هاى خــود را به رخ بکشــد. او در 
این زمان کم آنچنان که باید و شــاید از ســوى هم
 تیمى هایش تغذیه نمى شــود و این نشان دهنده آن 
است که آزمون مهاجمى اســت که علیرغم کیفیت 
باالیى که دارد کمتر مــى تواند خودش را در موقعیت 
گلزنى قرار دهد. از طرفى بایرلورکــوزن هم روزگار 
خوبى ندارد و با چهار باخت و یک برد با کسب 3 امتیاز 
از پنج بازى در رده هــاى چهاردهم جدول 18 تیمى 
بوندسلیگا قرار گرفته است. به همین دلیل فشارهاى 
وارده بر این تیم زیاد است. استرس ناشى از این موضوع 
در ساق پاى تک تک بازیکنان لورکوزن دیده مى شود 
و بر عملکرد آنها در میدان اثرگذار خواهد بود. یکى از 
دالیل افت این روزهاى ســردار آزمون هم مى تواند 
برگرفته از همین علت باشد چرا که او به بازى در این 
شرایط عادت ندارد. سردار پیش از ورود به بوندسلیگا 
همواره در تیم هایى توپ زده که در صدر جدول لیگ 

روسیه براى قهرمانى در این رقابت ها مى جنگیدند. 
به هر حال آزمون با اینکه حدود یک نیم فصل است به 
آلمان رفته اما اینطور که پیداست هنوز با شرایط بازى 
در این کشور اخت پیدا نکرده اســت. البته او  فرصت 
چندانى هم براى این کارنداشــته چون همانطور که 
اشاره شد زیاد به میدان نرفته است. با همه اینها سردار 
آزمون فرصت چندانى براى ســازگار شدن با شرایط 

ندارد. این درست که او با باشــگاه بایرلورکوزن قرار 
داد 5 ســاله اى بسته و این درست که ســتاره ایرانى 
همانطور که «بالگوى جئورجیف» گفته توانایى هاى 
زیادى دارد. اما آزمون خوب مــى داند که اگر بیش از 
پیش تمرین نکند و توانایى هایى که بازیکن ســابق 
روبین کازان از آن دم زده را در تمرینات به ســرمربى 
تیم ثابت نکند، هر هفته کمتر از هفته قبل به او زمان 

براى عرض اندام در میدان داده خواهد شــد و چه بسا 
اگر با همین فرمان پیش رود از نیمکت ها به سکوها 
تبعید شــود و در پایان همین فصل در لیست فروش 

گذاشته شود. 
با همه این تفاسیر ما هم مانند «جئورجیف» معتقدیم 
همه چیز به خود سردار بستگى دارد واال او ویژگى هایى 

دارد که مى تواند در تیم بایرن مونیخ هم بازى کند.

اندر احواالت ستاره ایرانى از آقاى گلى در زنیت تا نیمکت نشینى در لورکوزن

آزمون سخت سردار در بوندس لیگا
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على جبارى پیشکسوت استقالل و فوتبال ایران پس از چند 
هفته سکوت، درباره انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت 
کرد. وى در خصوص انتخابات فدراســیون فوتبال گفت: 
این ها همه از قبل مشخص است. هر کسى که باند خودش 
را دارد انتخاب مى شــود. نه فقط در فدراسیون و بلکه در 
باشگاه ها و خیلى جاهاى دیگه آدم هایى به سمت مدیریت 
مى رســند که باند خودشان را داشته باشــند و بعد هم زیر 
مجموعه هاى خود را وارد مى کنند. پیشکسوت استقالل در 
ادامه افزود: حرف براى گفتن زیاد دارم اما به وقتش همه 

آن ها را با شما در میان مى گذارم.

بانددارها، رئیس مى شوند

شرکت کننده در این تورنمنت بودند که به ترتیب 
ى سوم و چهارم 
فتند. بــه این 
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سرمربى سپاهان مى گوید فقط کافى نیست 
ایران در جام جهانى باشد و باید کیفیت باال و 

لیاقت شان را نشان دهند.
ژوزه مورایس درباره دعوت شدن بازیکنانش به 
تیم ملى گفت: عملکرد تیمى شاید باعث شود 
یک بازیکن به تیم ملى دعوت شود. این نشان 
دهنده پیشرفت تیم اســت که باعث افزایش 
کیفیت انفــرادى بازیکنان مى شــود. فقط 5 
بازیکن دعوت نشــدند بلکه 2 بازیکن دیگر 
هم به عنوان سهمیه زیر 23 سال به تیم ملى 
دعوت شدند. داریم شرایطى مهیا مى کنیم که 
بتوانیم آن ها را به تیم ملى بفرستیم و این بسیار 
خوب است.او ادامه داد: این فقط کافى نیست 
که به تیم ملى دعوت شــوند. باید دنبال این 
باشند که در تیم ملى بمانند. رقابت با بازیکنان 
لژیونر سخت است و باید آنقدر کیفیت نشان 
دهند و از پیراهنشــان دفاع کنند. فقط کافى 
نیست ایران در جام جهانى باشد و باید کیفیت 
باال و لیاقت شان را نشان دهند. من ایرانى اما 
ایران لیاقتش را دارد و مى تواند نشان دهد چه 

کیفیتى دارد.   

مدافع ایرانى تیم فوتبال العربى با انتشار متنى 
در صفحه شــخصى اش از هواداران قطرى 
خداحافظى کرد.باشگاه العربى قطر در حالى 
در نقل وانتقاالت تابســتانى از جذب رافینیا 
آلکانتارا ستاره سابق بارسلونا و پارى سن ژرمن 
خبر داد که خبرها از جانشــینى وى به جاى 
مهرداد محمدى در لیســت این تیم حکایت 
دارد. در همین رابطه مدافع ایرانى تیم فوتبال 
العربى با انتشار متنى در صفحه شخصى اش 
از هواداران قطرى خداحافظى کرد.از باشگاه 
الســیلیه به عنوان مقصد بعدى محمدى یاد 
مى شــود.العربى با 12 امتیاز در صدر جدول 
لیگ ســتارگان قطر ایســتاده و السیلیه با 3 
امتیاز، رتبه یازدهم جدول مسابقات را به خود 

اختصاص داده است.

ایران در جام جهانى باید 
لیاقتش را نشان دهد

خداحافظى محمدى با 
هواداران قطرى

از سوى طارمى دریافت کرد و نه باشگاه پورتو 
براىفروش این ستاره اش اقدامکرد.

به همین خاطــر از هفته 
گذشته رســانه هاى 
ترکیه از اقدام جدید 
باشــگاه فنرباغچه 

براى تقویت خط 
حمله اش 

میلیون یورو درخواست کرد.
داستان غول فوتبال ترکیه با آزمون 
و طارمى در تابســتان به نظر 
به خط پایان رســید و با بسته 
شدنپنجره نقل و انتقاالت این 
باشگاه از جذب زوج خط حمله 
تیم ملى ایران 
عاجز ماند.
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مدیرکل صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان ، روستاییان 
و عشایر استان اصفهان گفت: استان اصفهان در سال 
1401 به لحاظ تعداد بیمه شــده ، رتبه یک کشور را با 
توجه به استانهاى سطح درآمدى باالتر و پر جمعیت تر 

به دست آورده است.
مهدى ابارشــى در خصــوص ضریب پوشــش بیمه 
اجتماعى کشــاورزان ، روستاییان و عشــایر در استان 
اصفهان گفت: از لحاظ تعداد بیمه شده 30 درصد ضریب 
پوشش داریم که درسطح اســتان حدود 97 هزارنفر در 
صندوق بیمه روســتاییان و عشایراستان اصفهان بیمه 
شده داریم اما بیمه شــدگانى که فعال هستند و به طور 
مستمر حق بیمه پرداخت مى کنند نزدیک به 60 هزار 
نفر اســت و این تفاوت نیز ناشى مى شود از افرادى که 
درقالب بازنشستگى یا فوت و از کارافتادگى مستمربگیر 
شده و تقریبا ده هزار نفر را شامل مى شود که از حالت 

بیمه پرداز خارج شده اند.
وى فرصت نقل وانتقال ســابقه را یکى از فرصت هاى 
ویژه در خدمت بیمه اجتماعى روستاییان و عشایر عنوان 
کرد و افــزود: یکى از عنایت هاى ویــژه اى که دولت 
محترم نسبت به جامعه روستایى و جامعه هدف دارد این 
است که دو صندوق بیمه براى آنها به شکل عام وجود 

دارد که تامین اجتماعى و بیمه اجتماعى کشــاورزان ، 
روستاییان و عشایر است .

این مقام مســئول ادامــه داد: افرادى کــه در مناطق 
روستایى وعشــایر اشتغال نداشــته و توانایى پرداخت 
بیمه تامین اجتماعى نیز ندارند، تولید سابقه کرده و به 

هر دلیلى که اشــتغال پیدا کردند این سوابق تولید شده 
را به عنوان سابقه بیمه اى در تامین اجتماعى منتقل و 

منظور کرده اند.
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان ، روستاییان 
و عشایر اســتان اصفهان توضیح داد:یک سرى افراد 

نیز به دلیل نداشــتن تمکن مالى ناشى از خشکسالى 
هــاى اخیر به خصــوص در حوزه کشــاورزى منطقه 
شــرق اصفهان امــکان پرداخــت بیمه نداشــتند و 
از منابعى که دولــت محقق و مســاعدت خواهد کرد 
براى خشکســالى ، بتوانند به طور فعــال بیمه خود را

 ادامه بدهند .
ابارشى در خصوص کفایت مســتمرى ها که صندوق 
بیمه اجتماعى کشاورزان ، روستاییان و عشایر پرداخت 
مى کند ، بیان کرد: با توجه به حق بیمه اى که دریافت 
مى کند بســیار مبلغ ناچیزى اســت نسبت به صندوق 
بیمه تامین اجتماعى که 10 تا 15 برابر این حق بیمه را 
مى گیرد و بدون شک مستمرى ما کمتر است ولى باید 
برویم به سمت کفایت مســتمرى ها که ابتدا باید حق 

بیمه ها را افزایش بدهیم .
این مقام مسئول با بیان اینکه بیمه اجتماعى کشاورزان ،
 روستاییان و عشــایر یک فرصت ارزشمند و مقرون به 
صرفه اســت که تمام اعضاى خانواده از 18 تا 50 سال 
مى توانند در این بیمه ثبت نام کنند ،گفت: ســطوح در 
آمدى را ما تعیین نمى کنیم شــوراى عالى رفاه تامین 
اجتماعى به ریاست رییس جمهور تعیین کرده و ابالغ 

مى شود.

بیمه اجتماعى کشاورزان 
روستاییان و عشایر یک فرصت ارزشمند است

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت هاى برق  شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
اکیپ عملیاتى متشــکل از 4 نفر که شــامل مهندس اصغر صفرى رییس 
بهره بردارى و  3 سیمبان شامل رســول جعفرى، سید وحید رضا صاحبى 
پور، مصطفى جاللى بیگى زاده  مى باشند بیش از دوهفته  در سامرا مستقر 
خواهند بود. مهندس مهرداد فرجى در ادامه گفت: در این سالها با توجه به 

تجربه و توان علمى تعداد زیادى از نیروهاى بهره بردارى پتانسیل حضور 
و خدمتگزارى درراهپیمایى اربعین میسر شده و این عزیزان به عشق امام 

حسین (ع) و خدمت به شرکت کنندگان راهپیمایى سر از پا نمى شناسند.
وى خاطرنشان کرد :  اعزام اکیپ هاى عملیاتى به شهرهاى نجف اشرف، 
کربال و سامرا  از ســمت توانیر به تمام شرکت هاى توزیع  ابالغ شد و شهر 

سامرا براى شــرکت توزیع برق اصفهان منتخب شد. وى ابراز داشت  این 
اکیپ تجهیزات مختلفى را براى برق رسانى پایدار با خود همراه نمودند.

وى تصریح کرد: طى چند سال اخیر  برق رسانى به موکب هاى احداث شده 
در شهرهاى کربال، نجف اشرف و سامرا و تأمین برق مسیر پیاده روى نجف 

اشرف تا کربالى معلى  از اقدامات صنعت برق  بوده است.

اعزام اکیپ هاى عملیاتى شرکت توزیع برق اصفهان  به سامرا

تشکیل جلسه شوراى عفاف و حجاب تأمین اجتماعى

بهره بردارى از 4 پروژه توسعه اى فوالد مبارکه 

جلســه شــوراى عفاف و حجاب اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى وامورفرهنگى اداره کل 
استان اصفهان، جلسه اى با حضور مدیر کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، معاون پشتیبانى و توسعه 
مدیریت، رییس اداره حراست، فرمانده پایگاه بسیج 
غدیر، روساى ادارات حراست، منابع انسانى و پایش 
عملکرد، بازرسى و رسیدگى به شکایات، نظارت و 
کنترل مصارف، روابــط عمومى و امور فرهنگى و 

گزینش برگزار شد.
حاجى کاظمى مدیرکل تأمین اجتماعى استان در 

این جلســه ضمن تاکید بر رعایت کلیات موضوع 
عفاف و حجاب به عنوان یــک اصل و الزام افزود: 
کلیات ابالغــى باید به صورت جــذاب تبلیغ و به 

همکاران معرفى شود.
همچنین در این جلســه شــاخص هاى عفاف و 
حجاب ابالغ شــده از سوى ســتاد مورد بحث و 
بررســى قرار گرفت و ســپس هرکدام از اعضا در 
راستاى ترویج عفاف و حجاب بحث و تبادل نظر 

نمودند.
شایان ذکر اســت برگزارى همایش و سخنرانى و 
جلسات آموزشى، تاکید بر اخالق مدارى و تکریم 
همکاران و مراجعین توســط کارکنان،پیشنهاد به 
ســتاد مرکزى جهت طراحى و تهیه لباس ادارى 
مناسب براى بانوان و آقایان در راستاى حفظ حریم 
عفاف و حجاب و برگزارى منظم جلسات شوراى 
عفاف و حجاب از جمله موضوعات مورد بررسى در 

این جلسه بود.

آیین افتتاح پروژه احداث خط خردایش و دانه بندى 
و همچنین سنگ شکن اولیه شرکت فوالدسنگ 
مبارکه توسط مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و با 
حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شوراى اســالمى، تعدادى از مســئولین منطقه و 
جمعى از معاونین و مدیران فوالد مبارکه برگزار و 
پروژه هاى بهره بردارى از معدن سنگ آهن خاك 
سرخ کودى هرمزگان و سنگ آهن سیلیس داوران 

کرمان نیز به صورت آنالین افتتاح گردید.
الزم به ذکر است مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
به صورت آنالین پروژه هاى بهره بردارى از معدن 
سنگ آهن خاك ســرخ کودى هرمزگان و معدن 

سنگ آهن سیلیس داوران کرمان را افتتاح کرد.

 شــرکت معدنى و صنعتى فوالدســنگ مبارکه 
اصفهان مأموریت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
فوالد شامل ســنگ آهک، آهن و دولومیت براى 
صنایع فوالد کشور با تمرکز بر نیازهاى گروه فوالد 

مبارکه اصفهان را دارد.

باحضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار اصفهان، 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى و مقامات 
کشورى5 دستگاه آناالیزر برخط براى پایش و اندازه گیرى ترکیبات آلى فرار  پاالیشگاه 

اصفهان در سامانه حفاظت محیط زیست کشور به بهره بردارى رسید.
این 5 دستگاه پایش براى نخستین بار در شــرکت هاى پاالیشى کشور و اولین بار در 
صنعت استان به بهره بردارى رســید تا تمامى گازهاى خروجى پاالیشگاه اصفهان به 

صورت برخط و شبانه روزى پایش شود.

معاون رئیس جمهورى در این مراسم با عنوان این مطلب که پاالیشگاه اصفهان داراى 
تکنولوژى باالیى است، اظهار داشت: این شــرایط مى طلبد که شرکت از تکنولوژى 

باالى زیست محیطى نیز برخوردار باشد.
على سالجقه درباره این طرح گفت: این سامانه با هدف شفاف سازى و راستى آزمایى 
فعالیت مى کند و اطالعات آن به صورت برخط توسط اداره کل حفاظت محیط زیست 

اصفهان رصد مى شود تا خیال مردم آسوده باشد.
وى ادامه داد: از 5 دســتگاه آنالیزر،  چهار دســتگاه آن در محدوده پاالیشگاه و یک 

دستگاه نیز در خارج پاالیشگاه قرار دارد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز طى سخنانى از نصب 5 دستگاه آناالیزر با 
قابلیت پایش و اندازه گیرى تمامى پارامترهاى مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور بر روى کلیه دودکش هاى خروجى واحدهاى بنزین سازى و همچنین نصب و 
بهره بردارى از 12 آناالیزر بر روى سایر دودکش هاى واحدهاى عملیاتى با هدف پایش 

و کنترل گازهاى خروجى دودکش ها خبرداد.
محسن قدیرى افزود: تا کنون یک دستگاه آناالیزر با قابلیت پایش و اندازه گیرى تمامى 
پارامتر هاى مؤثر در آالیندگى پساب بهداشتى پاالیشــگاه نصب شده و عالوه بر آن 
خرید و نصب 9  آناالیزر براى تکمیل سامانه سنجش برخط گازهاى خروجى از دودکش 

کوره ها و خرید و نصب دستگاه پایش کیفى هوا نیز در حال پیگیرى است.

بهره بردارى از 5 دستگاه پایش ترکیبات آلى فرار در پاالیشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى 
اصفهان گفت: در راستاى ارتقاى اکوسیستم بازى و تفریح در این کالن شهر، فعالیت 

کافه بازى اصفهان با همکارى این شرکت آغاز شد.
سعید ساکت با اعالم این خبر گفت: شــرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و 
ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان همکارى خود را با مجموعه کافه بازى اصفهان که 

از مجموعه هاى فعال در اکوسیستم بازى و تفریح است، آغاز کرده است.
وى با بیان اینکه کافه بازى اصفهان نخستین اکوسیستم کارآفرینى بازى هاى رومیزى 
کشور را به منظور مشاوره و کمک به تأســیس کافه بازى ها و فروشگاه هاى مرتبط به 
بازى افتتاح کرده است، اضافه کرد: این مجموعه خالق توانسته است با تالش مداوم 
از خردادماه 1401 به ظرفیت بزرگى به منظور رشد صنعت بازى و تفریح سالم در کشور 

تبدیل شود.
ساکت با اشــاره به خدمات مجموعه کافه بازى اصفهان، افزود: استقرار بیش از 250 

عنوان بازى به منظور تفریح و سرگرمى، 200 عنوان بازى جهت فروش، ارائه خدمات 
همزمان به بیش از 85 نفر و تدارك لیست پذیرایى کامل در سبک کافه در کنار بازى ها 

از جمله ویژگى هاى این مجموعه است.
وى تأکید کرد: در راستاى تحقق شعار سال که ازسوى مقام معظم رهبرى تعیین شده 
است، شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشــى سپاهان شهردارى 
اصفهان ســعى بر انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با مجموعه هایى دارد که از ظرفیت هاى 

شرکت ها و مجموعه هاى دانش بنیان بهره برده اند.
مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، فرهنگى و ورزشــى سپاهان 
شهردارى اصفهان اظهار داشــت: در همین راســتا یکى از اقدامات مؤثر کافه بازى 
اصفهان همــکارى بــا شــتاب دهنده ها و اســتارتاپ ها بــراى تبــادل و ارتقاى 
ایده هــا و خالقیت هــاى حوزه بازى و ســرگرمى اســت کــه از جایــگاه ویژه اى

 برخوردار است. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى و 
تامین آب مورد نیاز خط تولید کارخانه،بخشى از پساب زرین شهر به میزان 60  لیتر بر 
ثانیه،پساب شهرهاى فوالد شهر، ایمان شهر و 11 روستاى فالورجان به میزان تقریبى 
350 لیتر بر ثانیه را خریدارى نمود و در این راستا،دهم آذرماه سال 98 قرارداد احداث 

تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد گردید.  
رخصتى افزود: انتقال و تصفیه کلیه پساب هاى خریدارى شده با تکمیل خطوط انتقال 
ورودى و خروجى و تصفیه خانه از برنامــه هاى آینده ذوب آهن اصفهان در این زمینه 
محسوب مى شود.همچنین در راســتاى کاهش مصرف آب در نیروگاه و بخش هاى 
مختلف تولیدى،مطالعات در حال تکمیل بوده و پروژه هاى تبدیل برج هاى خنک کننده 
انجام خواهد شد. این پساب عدم وابستگى به منابع آبى زاینده رود را به عنوان یک منبع 

آب پایدار براى خط تولید ذوب آهن اصفهان فراهم مى آورد.  

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با برنامه ریزى هاى صرفه جویى و استفاده 
از کلیه پساب هاى خریدارى شده و پســاب موجود کارخانه در ابتدا حدود 35 درصد و 

تا چند سال آینده با اجراى پروژه ها، نیاز ذوب آهن به آب رودخانه مرتفع خواهد شد.

همکارى شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى سپاهان با کافه بازى اصفهان

 نیاز ذوب آهن به آب زاینده رود مرتفع مى شود


