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تخم مرغ هاى گرانقیمت

فرمول دولت براى 
خروج قراضه ها از شهرها
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ویروس عراقى صحت دارد؟
2

ایرانى هاى پرطرفدار 
3

       

میکروفونى که با آن 
مى توان بى صدا 

صحبت کرد!

یک میلیون دانش آموز اصفهانى به مدرسه مى روند
8
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درخت سوزى هاى 
اصفهان 

نگران کننده است

دســتگاه Mutalk که 
یک میکروفن بلوتوثى 
است و صداى کاربر را 
بدون اینکــه در دنیاى 

واقعى منتشر شود...

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: در روزهــاى اخیر، چندین مورد 
آتش سوزى عمدى درختان در عرصه هاى فضاى سبز 
اصفهان رخ داده است و به نظر مى رسد کنترل آنها از 
دست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى خارج 
اســت و مى طلبد که مقامات قضائى به این موضوع 

ورود کنند.
مجیــد عرفان منــش بــا بیــان اینکه بــا توجه به 
خشکسالى هاى اخیر، فضاى ســبز اصفهان بسیار 
آسیب پذیر شده است و درختان سوزنى برگ نیز به 
دالیل مختلفى آسیب پذیرتر هستند، ادامه داد: به نظر 

مى رسد اصفهان ...

مرغ از سفره اصفهانى هامرغ از سفره اصفهانى ها
 پر مى کشد؟ پر مى کشد؟

3

همراه با 80 هزار معلم و از دوم مهرماه؛

«کریِم مشتاق» 
عصاى دست کى روش در قطر

«گلزن مشتاق» صفتى اســت که یونانى ها به کریم انصارى 
فرد داده اند، البته نه در آن زمان که این مهاجم ایرانى در تیم 

فوتبال آ.ا.ك کشورشان توپ مى زد. 
یک شنبه شب بود که پاى کریم پس از چهار بازى براى تیم 

جدیدش به گل باز شد...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شیرابه هاى زباله 
در هواى اصفهان 

مى چرخد!

لقمه اى که سر سفره نانوایان نیست
2
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امید زیاد گلر سپاهانامید زیاد گلر سپاهان
 به سفر به قطر

استقبال از مهر با 75 هزار معلم تازه نفس  سامسونگ تمام دکمه ها راحذف خواهد کرد؟جهان نما تشکیل 286 پرونده قاچاق کاال و ارز در اصفهانتکنولوژى مصدومیت شدید دیاباتهاستان ورزش

پرکارترین 
هنرپیشه بیکار معروف!
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نوع آگهى:مزایده
موضوع آگهى: ضایعات ذوبى (ته تاندیش و خرسک )

متن آگهى:شرکت فوالد مبارکه اصفهان درنظردارد ضایعات ذوبى(ته تاندیش و خرســک )خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
عالقه مندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان اقدام نمایند .
سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 03152735218 تماس حاصل فرمایید .

بازدید درتاریخ1401/07/20 دریک نوبت ، راس ساعت9صبح درمحل فوالد سبا با مکانیزم داخلی انجام میگیرد
مواردمزایده:

ته تاندیش-خرسک
ضمنا" متن آگهی در سایت هاي ذیل درج گردیده است.

WW.ariatender.comمرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی _
مدارك مورد نیاز:
طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارك :عالقه مندان به شرکت درمزایده میتوانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم 
مازاد شرکت فوالد مبارکه اصفهان اقدام نمایند .

مهلت ارسال مدارك:1401/07/24  الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-پیشنهادات واصله درروز دو شنبه 1401/07/25 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهدشد

نحوه ارسال مدارك : پیشنهاد دهندگان میبایست پیشنهادات خود راحداکثرازساعت11لغایت12یک شــنبه مورخ  1401/07/24 به آدرس 
اصفهان - کیلومتر75جنوب غربى–شرکت فوالد مبارکه-ورود از درب زرین شهر-ساختمان مرکزى به نماینده فروش اقالم مازاد تحویل نمایند

اطالعات تماس با کارشناس: 03152735218 
ارایه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه
    شماره ۱۴۰۱۴۰۰۰۷۴

۱۴۰۱۳۹ 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شــرکت تعاونى مســکن کارکنان شــهردارى دولت آباد 
درنظردارد نسبت به فروش سه قطعه پالك زمین 

کارگاهى واقع در منطقه صنعتى شــهر دولت آباد از طریق 
برگزارى مزایده عمومى (تجدید مزایده ) اقدام نماید .
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت  :1401/07/16

بازگشایى پاکات :1401/07/17
محل دریافت اســناد :دولت آباد – خیابان مطهرى –  شرکت 

تعاونى مصرف کارکنان شهردارى دولت آباد 

   آگهی تجدید مزایده عمومی(مرحله دوم )

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد 

چاپ اول

 قیمت تخم مرغ در فروشگاه هاى مختلف به دالیلى 
از جمله کیفیت و نام هایى که بر روى آنها...

Mut که 

بلوتوثى
ى کاربر را 
 در دنیاى 

شود...
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اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 دستگاه خودرو از طریق مزایده عمومى به خریداران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده با توجه 
به موارد ذیل اقدام نماید

آگهی مزایده عمومی 

  م.الف:۱۳۸۳۷۰۸ 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت اول 

شماره پالكشماره شاسىمدلنوع کاربرىرنگتیپنوع سیستمشماره مزایده در سامانه سنادردیف
453 الف 13864080106812سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو11001003457000007

452 الف 13864080106612سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو21001003457000008

449 الف 13864080106212سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو31001003457000009

451 الف 13864080106512سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو41001003457000010

لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط دعوت مى گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى:
 www.setadiran.ir در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند. 

1) مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى نوبت اول تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/07/07. 
2) مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ چهارشنبه 1401/06/30 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1401/07/18. 

3) زمان و محل بازگشایى پیشنهادها: سه شنبه 1401/07/19 ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
www.setadiran.ir :4) محل تحویل اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت. به نشانى

5) ضمانت نامه شرکت در مزایده: متقاضیان بایستى مبلغ 100,000,000 (یکصد میلیون) ریال بابت هر دستگاه خودرو را به عنوان تضمین شرکت در مزایده، به حساب تمرکز وجوه سپرده 
شماره IR260100004061042107670242 و شناسه واریز 9441390161234567891012131415617 نزد بانک مرکزى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 

واریز و اصل و کپى فیش واریزى را به دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان تحویل نمایند. 
6) فرم بازدید از خودروها الزاماً بایستى توسط نمایندة مزایده گزار مستقر در محل موضوع مورد مزایده تایید و مزایده گر مى بایست حتماً فرم مذکور را به همراه سایر مدارك در سامانه 

بارگذارى نماید. در غیر اینصورت مبلغ پیشنهادى مزایده گر مردود اعالم مى گردد. 
7) برنده مزایده موظف به پرداخت نقدى مبلغ پیشنهادى به طور کامل و یک جا طى مهلتى که در اسناد مزایده اعالم شده مى باشد. 

8) شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونى ندارد و در صورت تساوى قیمت پیشنهادى، حق تقدم با کارمندان دولت مى باشد. (ارائه مدارك معتبر همراه با پیشنهاد در سامانه الزامى 
مى باشد). 

9) در صورت برنده شدن متقاضى و انصراف وى سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
10) کلیه کســورات و هزینه هاى متعلقه به مزایده از قبیل (مالیات تکلیفى، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهردارى سال 1401، هزینه هاى نقل و انتقال و تعویض پالك و...) به عهده 

مزایده گر مى باشد.            

 پرویــز پرســتویى با اشــاره بــه اینکه از ســاخت 
«بى همه چیز»، آخرین فیلمش...

سرنوشت وعده ثابت ماندن قیمت محصول پرمصرف



0202جهان نماجهان نما 4418چهارشنبه  30 شهریور  ماه   1401 سال نوزدهم

 400 هزار زائر اربعین
همچنان در عراق هستند

استقبال از مهر با
75 هزار معلم تازه نفس 

خبرخوان 
امشب، آخرین

عقب کشیدن ساعت
ساعت رســمى کشــور از ساعت    ایسنا | 
24  امشب چهارشنبه، 30 شهریور، یک ساعت به 
عقب کشیده خواهد شد. این آخرین تغییر ساعات 
رسمى کشور اســت  و دیگر تغییر ســاعت در آغاز 
سال نو نخواهیم داشــت. هر ســال در فروردین 
ساعت رســمى کشور یک ســاعت به جلو کشیده 
شده و در شهریور ماه یک ساعت به عقب بازگردانده 
مى شد اما این قانون در 24 اردیبهشت 1401 لغو شد.

پرکارترین 
هنرپیشه بیکار معروف!

  ایرنا | پرویز پرستویى با اشــاره به اینکه از 
ساخت «بى همه چیز»، آخرین فیلمش در سینما 
بیش از دو سال مى گذرد گفت: من کم کار نشدم. 
اما قرار نیســت در هر کارى حضور داشته باشم. 
خوشــحالم از اینکه دو ســال و نیم از فیلم «بى 
همه چیز» مى گذرد و من کار نکرده ام. پیشنهاد 
داشــته ام و قبول نکرده ام. البتــه نمى خواهم 
این نکته حمل بر خودستایى شــود. ولى من به 

پرکارترین هنرپیشه بیکار معروفم.

امین تارخ سکته کرد
وضعیت امین تارخ در بیمارستان    صبا |
نگران کننده نیست و خطر رفع شده است. حامد 
تارخ برادرزاده امین تــارخ درباره آخرین وضعیت 
این هنرمند سینما، تلویزیون و تئاتر کشور گفت: 
آقاى تارخ بعدازظهر روز 28 شــهریور به یک باره 
دچار سکته شدند که سریع ایشان را به بیمارستان 
منتقل کردیم. وى ادامــه داد: خیلى ناگهانى این 
اتفاق رخ داد. حامد تارخ در پایان گفت: خداراشکر 
وضعیت ایشان نگران  کننده نیست و خطر رفع شده 
است. ایشان زیرنظر پزشکان هستند و همانطور 

که عرض کردم شرایطشان نگران کننده نیست.

پرونده کنکور بسته شد
  باشگاه خبرنگاران جوان |نتیجــه 
نهایى کنکور سراســرى 1401 هم اکنون روى 
سایت سازمان ســنجش منتشر شــده است  و 
داوطلبان مى توانند آن را مشــاهده کنند. کنکور 
سراسرى 1401 در روزهاى هشت تا یازدهم تیر 
با شرکت یک میلیون و 489 هزار و 220 داوطلب 
برگزار شد. کارنامه ســبز داوطلبان هم هفته اول 
مهر روى سایت سازمان سنجش منتشر مى شود.

«جنگ جهانى سوم»
در اسکار

  روابط عمومى بنیاد سینمایى   
                             کمیته معرفی نماینده سینماى ایران فارابى |

به مراســم اســکار از بین پنج نامزد نهایى، فیلم 
«جنگ جهانى سوم» ســاخته هومن سیدى را 
به عنوان نماینده سینماى ایران براى معرفى به 
اســکار 2023 انتخاب کرد. «موقعیت مهدى» 
ساخته هادى حجازى، «پســر دلفینى» ساخته 
محمد خیراندیش، «بدون قرار قبلى» ساخته بهروز 
شعیبى، «تفریق» ساخته مانى حقیقى و «جنگ 
جهانى سوم» به کارگردانى هومن سیدى، پنج فیلم 
نهایى هستند که در فهرست نامزدهاى معرفى به 

آکادمى اسکار 2023 قرار گرفتند.

نام امارات روى ماه 
  ایرنا |مدیر سازمان مأموریت هاى فضایى 
امارات متحــده عربى گفت: این کشــور اولین 
ماهنورد خود را در آبــان ماه به فضا پرتاب خواهد 
کرد. ماهنورد «رشــید» که به نام خانواده حاکم 
دوبى نامگذارى شده است، از مرکز فضایى کندى 
واقع در فلوریدا بین تاریخ هاى 18 آبان تا 24 آبان 
به فضا پرتاب خواهد شد. این کاوشگر توسط یک 
فرودگر فضایى ژاپنى در ماه اسفند روى ماه قرار 

خواهد گرفت. 

خودجوش 
حجاب را رعایت مى کنند

  انتخاب | ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور در گفتگو 
با شبکه آمریکایى CBS اظهار کرد: صدها سال مردم 
این مرز و بوم با حجاب، عفت و با رعایت حریم هاى الزم 
زندگى کرده اند.  االن هم این روحیه را مردم عزیز ما و 
زنان و دختران ما دارند و لذا خودشان همواره به عنوان 
یک امر خودجوش آن را رعایت مى کنند. اصًال کسى 
به آنها یاد نداده و تکلیف شــخصى هــم نکرده، بلکه 
خودشان را مقید مى دانند. آنچه مسلم است اینجا کسى 
نسبت به زندگى خصوصى مردم کارى ندارد و به هیچ 
عنوان تعرضى نسبت به زندگى خصوصى افراد ندارند. 
در مسائل اجتماعى هم مردم خودشان رعایت مى کنند 
یعنى مى دانند قانونى وجــود دارد و به این قانون همه 

پایبند هستند. 

مهسا امینى در مجلس 
رئیس مجلس شوراى اسالمى با بیان    انتخاب|
اینکه کمیسیون امور داخلى مجلس با حداکثر دقت و 
موشکافى کامل، تمامى زوایاى پرونده درگذشت مهسا 
امینى را در سریع ترین زمان ممکن به اطالع نمایندگان 
و مردم شریف ایران برساند گفت: زمان نشان خواهد داد 
که اعتماد مردم درست بوده و همه دستگاه هاى کشور 
در پیگیرى این مسئله کوچک ترین اغماضى نخواهند 
کرد. ان شاا... مجلس هم این اتفاق را براى روشن شدن 
موضوع و اصالحات مورد نظر ســاختارها و فرایندها، 

رسیدگى مى کند.

مرگ رسمى برجام؟ 
«جوزپ بورل»، مســئول سیاســت    فارس |
خارجى اتحادیه اروپا مدعى شد که حتى دیدارهاى هفته 
پیش رو در حاشیه نشست مجمع عمومى سازمان ملل در 
نیویورك نیز نمى تواند پیشرفتى در مذاکرات و احتمال 
حصول توافق در موضوع هسته اى ایران حاصل کند. وى 
گفت: ما اکنون در بن بست قرار داریم. ما متوقف شده ایم.

کافر از نگاه طالبان 
در بامیان    روزنامه جمهورى اسالمى |
افغانستان، مأموران طالبان، مسافران را بازجویى مى کنند 
و هرکس لباسى غیر از لباس آنان بر تن داشته باشد به 
او اعتراض مى کنند که چرا لباس کفر پوشیده اى! یکى 
از مسافران که خود از اهالى افغانستان است و به بامیان 
سفر کرده بود گفت هنگامى که به ایست بازرسى  دروازه 
ورودى والیت بامیان رسیدم، نظامیان مرا از خودرو پیاده 
کرده و بازخواست و توهین کردند که چرا لباس افغانى به 
تن نکرده اى. آنها بعد از یکساعت با پادرمیانى مسافرین 

دیگر مرا رها کردند.

گرانى 1000 قلم کاال 
  ایسنا |رویداد24 - کیومرث ســرمدى، عضو 
کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: شرط مجلس با دولت 
در بحث حذف ارز ترجیحى این بود که قیمت کاالهایى 
که با معیشــت و زندگى مردم ارتباط دارد، نســبت به 
شــهریور 1400 افزایش پیدا نکند؛ اما در عمل دیدیم 
قیمت کاالها افزایش شدیدى داشت به طورى که شاید 
بیش از 1000 قلم کاال افزایش قیمت 100 درصدى و 

حتى بیشتر را تجربه کرد.

این کارها 
دین را تقویت نمى کند

  روزنامه جمهورى اسالمى|  حــذف 
نشــانه هاى ملیت -چون حذف تصویر تخت جمشید 
از ایران چک هاى 100 هزارتومانــى و...- به افزایش 
رویکرد به دین و مذهــب نمى انجامد بلکه تعلق مردم 
به هویت و چهارچوبه شــناختى خویش را به شــدت 
فروخواهد کاســت...آنان را که با تبر بــه جان درخت 
ملیت افتاده اند، باید گفت، «گیریم این درخت را از ریشه 
برکندید، به جاى آن چه خواهید کاشــت؟»  مطمئن 
باشید درختى نخواهد رست که میوه اش را بخورید و در 

سایه اش، آرام بگیرید.

سفرهاى اربعین تا امروز ادامه دارد و به گفته مسئوالن 
ســتاد مرکزى اربعین، حدود 400 هزار نفــر از زائران 
کشورمان در عراق حضور دارند. همچنین برنامه ریزى ها 
براى اســتمرار تردد زائران از مرزهــاى زمینى پس از 

عملیات اربعین در حال انجام است.
امید کوثرى، دبیر اجرایى ســتاد مرکزى اربعین با بیان 
اینکه تاکنون بیش از ســه میلیــون و 100 هزار نفر از 
زائران اربعین کشورمان به کشور بازگشته اند، مى گوید: 
بیش از 200 هزار نفر از افرادى که در ســامانه سماح 
ثبت نام کرده بودند، هنوز در عراق هستند. البته با توجه 
به اینکه حدود 300 هزار نفر هم بدون ثبت نام در سماح 

عازم زیارت اربعین شــدند و برخى از آنها همچنان در 
عراق حضــور دارند، به نظر مى رســد 400 هزار نفر از 

زائران ایرانى همچنان در عراق حضور داشته باشند.
عملیات اربعین بر اســاس برنامه ستاد مرکزى اربعین 
حسینى از امروز چهارشنبه ســفرهاى زیارتى خارج از 
زیارت اربعین تلقى مى شود. بر همین اساس، باید براى 

ادامه روند فعالیت مرزهاى اربعین تصمیم گیرى شود.
کوثرى در این باره نیز مى گوید: تالش داریم مرزهاى 
مهران، شلمچه، چذابه و خسروى را براى تردد زائران 
باز نگه داریم که البته این امر بستگى به  موافقت طرف 

عراقى هم دارد. 

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه 95 هزار نیرو 
در سال جدید به آمار معلمان رســمى افزوده مى شود 
که 75 هزار نفرشان نیروى جدید هستند، گفت: شمار 
آن دسته از همکاران که امســال به سن بازنشستگى
 مى رسند، 88 هزار نفر است، ولى آنچه تاکنون مشاهده 
کردیم کمتر از نیمى از آنها براى بازنشســتگى اقدام 

کردند .
یوســف نورى گفت: از یک ســو اجراى رتبه بندى و 
برخوردارى از مزایاى آن در هنگام محاسبه دو سال آخر 
خدمت براى برقرارى مستمرى را داریم و از سوى دیگر 
بسیارى از همکاران ما عالقه مند هستند در نظام تعلیم 

و تربیت باشند و استمرار خدمت بدهند. خیلى ها کمتر از 
50 سال سن دارند و دوست دارند در سیستم باقى بمانند 

که ما هم استقبال و تشکر مى کنیم.
به دلیــل اینکــه در طول ســالیان گذشــته تعدادى 
کالس هاى درس معلم نداشتند و جمعیت دانش آموزى 
رو به افزایش بوده بســیار تالش مى کنیم مقدارى از 

تراکم ها بکاهیم اما هرچه مى کنیم نمى رسیم.
به گفته وزیــر آموزش و پرورش، البتــه باز هم کمبود 
نیرو به علــت خــروج 72 هــزار نیــرو از مجموعه 
در ســال گذشــته وجــود دارد که به طــرق دیگرى 

جبران شده است.

الدن ایرانمنش
نان در ســفره کارگــران نانوا به اندازه کافى نیســت. 
حقوقشان کمتر از پایه است و معیشتشان با مشکل روبه 
رو شده است. به گفته کسانى که در این شغل هستند، از 
سال ها پیش حقوق کارگران نانوا افزایش نیافته و این 
موضوع باعث شده که این قشر به سختى نان را بر سر 

سفره هایشان ببرند. 
هم اکنون حقوق یک کارگر نانوا روزى حدود 150 هزار 
تومان است که با احتساب چهار تعطیلى در ماه به چهار 
میلیون تومان هم نمى رســد، این در حالى است که با 
حذف ارز 4200 تومانى، درد و رنج کارگران خباز بیشتر 

شده است و تنور زندگیشان دیگر گرم نیست.
حاال آنها نسبت به وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند 
و دریافتى خود را ناعادالنــه مى دانند، کارگرانى که در 
برخى از مناطق کشــور حتى از دســتمزد ثابت روزانه 
هم محروم بوده و دستمزدشان بر اساس تعداد فروش 

نان است.
قصه ناتمام آتش و تنور، داســتان زندگــى کارگرانى 
است که قوت غالب سفره ها را تأمین مى کنند اما تنور 
و سفره آنها ُهرم چندانى ندارد و براى آنها نان را از هر 
طرف بخوانى درد اســت. مسائل و مشکالت کارگران 
خباز یکى دوتا نیســت؛ کارگرانى کــه باید رنج گرانى 
را تحمل کننــد اما بهره اى از افزایش دســتمزد ناچیز 
ساالنه کارگران نمى برند و همین مى شود که به همان 
لقمه نانى که کارفرمایان در سفره هایشان مى گذارند 

بسنده کنند.
ثابت ماندن نرخ نان و افزایش هزینه هاى جارى نانواها 
موضوعى اســت که کارفرمایان را نیــز حق به جانب 
کرده است. آنها مى گویند قیمت فعلى نان پاسخگوى 
مخارج آنها نیست و بنابراین نمى توانند دستمزدهاى 

کارگرانشان را افزایش دهند.
در مقابل آنها کارگرانى هســتند که معتقدند یکه تازى 
قیمت ها و افزایش بى رویه قیمت کاالهاى اساســى 
باعث شده که آنها در معیشتشان با مشکل مواجه شوند. 
به گفته یکى از این کارگران، قیمت ها چند برابر شده اما 
مزد کارگران هنوز جزئى است و این شرایط باعث شده 

که بسیارى از کارگران شغل خود را تغییر دهند.
به عنوان مثال، براســاس نرخ نامه رسمى، قیمت نان 
بربرى ماشینى آزاد به شــکل میانگین 5 هزار تومان 
است و این قیمت براى نان هاى یارانه اى برابر با 2500 
تا 3 هزار تومان اســت. اما این نرخ ها بــراى نانوایان 
آنطور که باید و شــاید به صرفه نیست و همین باعث 
مى شود که از دســتمزد کارگر کم گذاشته شود. بماند 
که در برخى از این نانوایى ها تخلفاتى انجام مى شود 
که منفعت صاحبانشان را در پى دارد اما براى کارگران 

سودى ندارد.

دستمزدها مناسب نیست
ابوالفضل صاحبقرانى، رئیس انجمن صنفى کارگران 
خباز مشهد از جمله کسانى است که از نزدیک دستى بر 
آتش این موضوع دارد و معتقد است که با توجه به تورم 
موجود، دستمزد کارگران نانوا چندان دندانگیر نیست. 

دستمزدى که طبق مصوبات در نظر گرفته مى شود و هر 
کدام از کارگران خباز، براى هر پنج شغل «خمیرگیر»، 
«چونه گیر»، «شاطر»، «ناخن زن»، «نان گیر» که در 
یک کارگاه خبازى وجود دارد، دستمزدى درنظر گرفته 
شده است که متناســب نبوده و هر چقدر هم که یک 
کارگر خباز کار کند نمى تواند گلیمش را از آب دربیاورد.
به گفته وى، باوجود مصوبــه افزایش 57/4 درصدى 
حداقل دســتمزد شــوراى عالى کار براى کارگران، از 
ســال جارى حقوق روزمزدى کارگران خباز افزایش 

نیافته است.
صاحبقرانى با اشــاره به طرح جدید یارانه نان و به کار 
گرفته شــدن کارتخوان هاى دولتى گفت: دولت قرار 
است به صاحبان نانوایى ها در جهت ساماندهى یارانه 
نان و با قراردادن ایــن کارتخوان ها 15 درصد از منابع 
صرفه جویى یارانه اى را اختصاص دهد اما در عین حال 

هیچ رقمى براى کارگران خباز در نظر نگرفتند.

مشخص نبودن معیار مشــخص و تعریف نشده براى 
کارگران خباز اکنون باعث شــده که ایــن کارگران از 

لحاظ میزان دستمزد در مضیقه باشند.
این در حالى اســت که بر اســاس ماده 41 قانون کار، 
شورایعالى کار، دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و 
سبد معاش خانوار تعیین مى کند اما این موضوع تا کنون 
شامل حال کارگران نانوا نشده است و دستمزدهایشان 
نه تنها ساالنه افزایش نیافته بلکه تنها بر اساس میزان 

فروش نان تعیین مى شود.
در حالى که هر روز مخارج زندگى بیشتر مى شود ولى 
کارگران خبازى هاى کشور نســبت به نحوه افزایش 
حقوق خود شــاکى هســتند و این روند را غیرقانونى 
مى دانند. آن ها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس 
افزایش قیمت نان معنا و مفهومــى ندارد و در صورت 
گران شدن قیمت نان، بازهم این کارگران  هستند که 

آسیب مى بینند.

لقمه اى که سر سفره نانوایان نیست 

خورشید کیایى
خودروهاى فرســوده خرج دارند. چرخشــان مى چرخد اما دخل 
و خرجشــان براى شــهر یکى نیســت. خودروهایــى که خیلى 
وقت پیش بایــد از خیابان هــا رخت برمى بســتند، اما همچنان 
هســتند. طبق آخرین اظهار نظرها و گزارش مرکز پژوهش هاى 
مجلس، اکنون حــدود 4 میلیون خودروى فرســوده در کشــور 
تردد مى کند که تا یکى دو ســال آینــده به 8 میلیون دســتگاه 
مى رســد؛ بنابراین، ســاالنه حداقل باید حدود 360 هزار خودرو

 اسقاط شود. 
اما خروج و اســقاط خودروهاى فرســوده آسان نیســت و نیاز به
 سیاست هاى تشویقى دولت دارد. در حقیقت دولت باید سازکارى را 
اتخاذ کند که دارندگان خودروهاى فرسوده براى تغییر خودروهاى 
خود رغبت و تمایل پیدا کنند. این در حالى اســت که گرانى بیش 
از اندازه قیمت خودرو طى ســال هاى اخیر و عــدم توانایى براى 
خرید خودرو از یک سو، پرداخت هاى ناچیز مجموعه هاى بخش 
خصوصى بابت خودروهاى فرسوده از سویى دیگر و معطل ماندن 
تسهیالت جدید از سوى دولت، سه ضلع مثلثى را تشکیل داده اند 

که به این بى رغبتى دامن زده است.
حاال و در زمانى که دولت جدید پا به یکسالگى گذاشته، این پرونده 
دوباره باز شده و روى میز دولت ســیزدهم قرار گرفته تا شرایطى 
فراهم شــود که دارندگان خودروهاى فرسوده بتوانند خودروهاى 

صفر کیلومتر خریدارى کنند.
بر این اساس خودروهاى فرســوده به دو روش قرار است از سطح 
شهرها خارج شوند. اولین شــیوه اجراى این طرح دو هفته پیش 
و در راســتاى اجراى ماده 10 قانون ســاماندهى صنعت خودرو 
همزمان با ســومین مرحله فروش یکپارچه خودروها مطرح شد. 
بنابر این تبصره که 21 خرداد ماه امســال به دولت ابالغ شده بود، 
تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلى باید به ازاى تولید هر 
چهار خودرو یا موتورســیکلت، گواهى اسقاط معادل آن را از مرکز 

اسقاط دریافت کنند. 
بدین ترتیب افرادى که داراى خودروى فرسوده هستند و مشمول 
طرح یاد شــده، مى توانند در ســومین مرحله از فروش یکپارچه 
خودروها، ثبت  نام کنند و کد ثبت  نامى این افراد، از ستاد مدیریت 
سوخت و حمل ونقل استعالم مى شــود. چنانچه براساس کد ثبت  
نامى، خودروى فرسوده وجود داشت، به شرط آنکه تا کمتر از دو ماه 
آینده شخص خودروى خود را اسقاط و گواهى اسقاط را ارائه دهد، 
خودروى مورد تقاضا، قابل تحویــل خواهد بود که البته این امر به 

شرط برنده شدن متقاضى است. 

دومین طرح را چند روز پیش سخنگوى وزارت صمت اعالم کرد.  
امید قالیباف از اختصاص 20 درصد ظرفیت قرعه کشــى فروش 
یکپارچــه خودروها به طرح جایگزینى خودروهاى فرســوده خبر 
داد، طرحى که قرار اســت براى ماه هاى آتى به اجرا برسد و براى 
دارندگان خودروهاى فرسوده و اسقاطى سهم 20 درصدى لحاظ 

 شود.
بر این اساس و طبق دســتورات وزارت صمت، خودروسازان نیز 
مکلف هستند به ازاى تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک گواهى 
اسقاط خودروى فرســوده ارائه دهند تا خودروهاى تولیدى قابل 

شماره گذارى باشند.
علت اینکه این خودروها در قرعه کشــى قرار گرفتند این بود که 
شرایط موجود براى ارائه گواهى اســقاط خودرو، به سبب افزایش 
قیمت خودروها و نبود ســازکارهاى تشــویقى یا تنبیهى، چندان 
پاســخگوى تولید نبود و به نوعى به یک گلوگاه تبدیل شده بود؛ 
بنابراین، قانونگذار، بــراى رفع این مشــکل 10 درصد ظرفیت 
قرعه کشى ها را در نظر گرفته تا بدین منظور به اسقاط و جایگزینى 

خودروهاى فرسوده اختصاص دهد.
بر اساس این دستورالعمل ها مالکین خودروهاى فرسوده که شرایط 
مندرج در آیین نامه از رده خارج کردن خودروهاى فرسوده و نیز آیین 
نامه موضوع ماده (8) قانون هــواى پاك و اصالحات بعدى آنها را 
دارا بوده و تمایل به شرکت در قرعه کشى از سبد فروش خودروهاى 
تولید داخل دارند، مى توانند نســبت به ثبت  نام در سامانه یکپارچه 

فروش اقدام کنند.
مالکان در صورت برنده شدن در قرعه کشى، موظفند در اسرع وقت 
به یکى از مراکز اســقاط و بازیافت خودروهاى فرسوده موجود در 
سایت ستاد مدیریت حمل ونقل و ســوخت مراجعه کنند و فرایند 

اسقاط خودروى خود را حداکثر ظرف دو ماه به پایان برسانند.
طبق فرایندهاى انجام شده سن فرســودگى 15 سال اعالم شده 
و دارندگان خودروها تا ســال 1385 مى توانند اقدام به ثبت نام در 
طرح فروش خودرو کنند؛ این خودروها باید حداقل 15 سال از سن 
فرسودگیشان گذشته باشد، بدین جهت 1401 محاسبه نخواهد شد.

بر این اساس دولت سیزدهم با دو فرمول خودروهاى فرسوده را از 
چرخیدن در خیابان ها کنار مى گذارد و جاى آن خودروهاى جدید 
با آلودگى کمتر به شهر مى آورد. گرچه شــاید تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله باشــد اما به طور قطع آنطور که پیش بینى شده تا 
نیمه دوم سال جارى این مسئ له عملیاتى خواهد شد، اتفاق مهمى 
که فرصت جدیدى براى خودروســازان ایجاد مى کند تا افزایش 

تولید داشته باشند.

یک صفحه بسیار ارزشمند و کمیاب از شاهکار جهانى شــاهنامه شاه طهماسب در 
حراجى ماه آینده چکش مى خورد.

در حراج «هنر دنیاى اسالم و هند» که 26 اکتبر در ساثبیز لندن برگزار مى شود، یک 
برگ از شاهنامه موسوم به شاه طهماسب از گران ترین آثار خواهد بود. مدیران ساثبیز 
براى این صفحه ارزشمند رقم پایه چهار تا شش میلیون پوند (4/6 تا 6/9 میلیون دالر) 
در نظر گرفته اند و انتظار مى رود دوستداران هنر ایرانى و اسالمى دست به جیب شوند 

و رقمى باالتر براى به دست آوردن آن بپردازند.
برگه اى که قرار است کمى بیش از یک ماه دیگر در ساثبیز لندن روى میز برود و چکش 
حراج بخورد، مربوط به قرن شانزدهم اســت و کارشناسان معتقدند کار تصویرگرى 
تمام برگ هاى کتاب با هنرنمایى برخى از بهترین هنرمندان آن زمان ایران حدود دو 

دهه کار برده است.
رکورد پیشــین یک اثر هنرى مربوط به دنیاى اســالم ســال 2011 بــا رقم 7/4 
میلیون پوند در ســاثبیز لند به ثبت رســیده کــه آن هم یک برگ بســیار نفیس و 
ارزشمند از شاهنامه شاه طهماســب اســت و امروز در موزه آقاخان تورنتو در کانادا 
نگهدارى مى شــود. کار نگارش و تصویرگرى این شــاهنامه به ســفارش شــاه 
اسماعیل صفوى آغاز شــد و پس از مرگ، پسرش شاه طهماســب این مأموریت را 

به سرانجام رساند.

 حراج 7 میلیون دالرىفرمول دولت براى خروج قراضه ها از شهرها
یک برگ از شاهنامه

آرمان کیانى
خبرگزارى «فارس» در گفتگویى به موضوع «پیاده روى اربعین و معجزه ســالمت 
جســم» پرداخته اســت. «فارس» در این گفتگو با «ابراهیم ابن علیان» که او را 
«پژوهشگر عرصه طب اسالمى ایرانى و دبیر اندیشکده  تمدنى حیات طیبه» معرفى 
کرده است از قول او به این شــایعه پرداخته که آیا زائران اربعین با خودشان بیمارى 
سرماخوردگى یا مشابه آن را به کشور آورده اند؟ این هم پاسخ کارشناس خبرگزارى 

«فارس»:
«بر خالف تصور رایج، ســرماخوردگى پس از ســفر هم یک نوع پاکسازى است 
خصوصًا اگر همراه با جا به جایى زیاد و پیاده روى باشــد زیرا نضج و آمادگى اخالط 
براى دفع به خوبى اتفاق مــى افتد. لذا نباید به آن با دید منفى نگریســت. ویروس 
عراقى و... مطرح نیســت چه اینکه خود بومى ها بیمار نمى شوند  تا ما از آنها گرفته 
باشــیم! توصیه مى کنم براى رفع ســریع تر حاالت ســرماخوردگى پس از سفر 
متوسل به روش هاى ســرکوب ایمنى بدن نشــوید، آبریزش بینى، عطسه، سرفه 
و.. . همگى روش هاى دفع اخالط فاســد از بدن هســتند. براى درمان سعى کنید 
خوب استراحت کنید، آب سیب شیرین با عســل میل کنید و بدن را با روغن زیتون

روغن مالى کنید.

ویروس عراقى صحت دارد؟
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16 آزمایش مثبت وبا در 
اصفهان 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
بر اساس آخرین آمار، نتیجه آزمایش ابتال به بیمارى وبا 
براى 16 نفر در استان مثبت شده است، تاکید کرد: همه 
این افراد تحت درمان قرار گرفتند و بهبود یافتند. پژمان 
عقدك با بیان اینکه از حدود سه ماه گذشته مواردى از 
ابتال به وبا در برخى استان ها گزارش شد، تصریح کرد: 
در استان اصفهان از حدود 9 روز گذشته مواردى در این 
زمینه شناسایى شــدند که هیچکدام از آنها به مداخله 

خاص نیاز نداشتند.

پلیس مدرسه در اصفهان 
ایجاد شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به راه اندازى 
پلیس مدرســه با کمــک مدیران مدارس در ســال 
تحصیلى جدید گفت: ســاماندهى گذرگاه هاى عابر 
پیاده و ایمن سازى معابر در محدوده مدارس با همکارى 
شــهردارى اصفهان انجام شده اســت. محمدرضا 
محمدى اظهار داشت: همزمان با اجراى طرح ترافیکى 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلى جدید، 
در راستاى تســهیل در عبور و مرور و ارتقا ایمنى تردد 

دانش آموزان و دانشجویان پلیس در آماده باش است.

طوالنى شدن
 دوره خشکسالى اصفهان

معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با تاکید بر طوالنى شــدن دوره خشکسالى 
در استان اصفهان، گفت: پیش بینى مى شود بارش ها 
در پاییز ســال جارى کمتر از میزان نرمال باشد. نوید 
حاجى بابایى تصریح کرد: شــرایط تشدید خشکسالى 
در سطح اســتان به وضوح دیده مى شود. وى با تاکید 
بر اینکه 98 درصد مســاحت اســتان اصفهان درگیر 
خشکســالى اســت، اضافه کرد: از دوازدهــم آبان تا 
دوازدهم آذرماه بدترین شرایط بارشى و جوى بر استان 

حاکم خواهد بود.

خدمت رسانى به 10 هزار زائر 
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان از خدمت رسانى 
به بیش از 10 هزار زائر عتبــات در فرودگاه بین المللى 
شهید بهشتى خبر داد. ابوذر ضیایى اظهار کرد: از تاریخ 
پانزدهم شهریورماه تا پایان اربعین حسینى تعداد 7903 
زائر با 62 پرواز از اصفهان به مقصد نجف و بالعکس در 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اعزام و پذیرش شدند. 
وى افزود: تا پایان شهریورماه پیش بینى مى شود حدود 
3000 زائر دیگر با 21 پرواز در فرودگاه شهید بهشتى 

اعزام و پذیرش شوند.

اصفهانى ها 
کربال را تمیز کردند

رئیس ستاد اربعین شهردارى اصفهان از نظافت بیش 
از 3 میلیون مترمربع از معابر شهر کربال توسط خادمان 
شهردارى اصفهان در اربعین امسال خبر داد. سید مهدى 
عسگرى با اشاره به اقدامات قابل توجه این ستاد در بازه 
زمانى 16 تا 26 شهریورماه ســال جارى در کربالى 
معلى گفت: برخى از مهمترین این اقدامات آبرسانى به 
موکب ها، جمع آورى زباله و پرس زباله کش بوده است.

ابرهاى همرفتى 
در راه اصفهان 

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان از رشد 
ابرهاى همرفتى و رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق 
غرب و جنوب استان تا پایان هفته خبرداد. آسیه آقایى 
با بیان اینکه روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه احتمال 
بارندگى در مناطق مرکزى و شــرقى استان نیز وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: بارش رگبار همراه با رعد و برق، 
وقوع صاعقه در مناطق مستعد و ارتفاعات و وزش باد 
شدید موقت و خیزش گردوخاك به ویژه در ساعات بعد 

از ظهر و شب انتظار مى رود.

خبر

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 286 
پرونده در راستاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ارزش بیش 
از 423 میلیارد و 757 میلیون ریال در یک سال گذشته در 

استان تشکیل شده است.
امیر حسین کمیلى افزود: 20 هزار و 611 فقره بازرسى در 
راستاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز  در این مدت در  استان 
اصفهان انجام شده است که از این تعداد 18 هزار و 759 
بازرسى صنفى و یک هزار و 852 بازرسى غیر صنفى است.
وى با اشــاره به این که همه پرونده هــاى تخلف دراین 
بخش براى رسیدگى به تعزیرات حکومتى استان معرفى 
شده است، افزود: متولیان در زمینه مقابله با قاچاق در این 

استان با یکدیگر تعامل نزدیکى دارند و اصفهان از جمله 
استان هاى موفق در این بخش است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در 
این مدت 58 پرونده در حوزه مــواد غذایى، 50 پرونده در 
حوزه محصوالت آرایشى و بهداشتى،  50 پرونده در حوزه 
دخانیات، پوشاك 36 پرونده و ســایر کاالها 92 پرونده 

تشکیل شده است.
 وى با بیان اینکه ســامانه 124 پاسخگویى به شکایات 
مردمى ســازمان صمت به تازگى به سامانه ملى متصل 
شده است افزود: این ســامانه اکنون به صورت 3 شیفت 

پاسخگوى شهروندان است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیــان اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه فرم مدارس 
اجبارى نیســت، گفت: مدیران به دلیل محاسن زیاد 
فرم مدارس به اولیا تأکید مى کننــد فرم جدید تهیه 
کنند، اما اگر دانش آمــوزى در اول مهرماه فرم جدید 
نداشته باشد مدیر مدرسه نمى تواند از ورود او به مدرسه 

ممانعت کند.
شهرام صانعى خاطرنشان کرد: مدیران مدارس الزامى 
به تهیه فرم جدید ندارند، اما براى نظم بیشــتر، صرفاً بر 
ورود دانش آموزان با لباس فرم به مدرسه تأکید مى کنند. 
وى گفت: اگر  مدرسه اى نیاز به فرم جدید داشته باشد، 

مدل جدید با ســایز و رنگ مورد نظر در شوراى مدرسه 
به رأى گذاشته و تصویب مى شود. ادامه فرآیند از جمله 
انتخاب تولیدى، تهیه نمونه فرم، عقد قرارداد،سایزبندى، 
انتخاب پارچه و نحوه توزیع در حیطه اختیارات انجمن 
اولیا و مربیان است، بنابراین امسال مدیران مدارس حتى 

با واحدهاى تولیدى قراردادى منعقد نکردند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیــان اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان با تأکید بر اینکه قیمت فرم مدارس نیز 
مصوبه شوراى اولیا و مربیان مدارس است، تصریح کرد: 
همچنین اگر پارچه یا دوخت کیفیت الزم را نداشته باشد، 

به انتخاب شوراى اولیا و مربیان بر مى گردد.

فرم مدارس
 اجبارى نیست

تشکیل 286 پرونده قاچاق کاال 
و ارز در اصفهان 

وعده ها براى کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ تو زرد درآمده 
و هر روز این محصوالت قیمت هــاى جدیدى را تجربه 
مى کنند. گرچه در جدیدترین اظهار نظر معاون بهبود دامى 
سازمان جهاد کشاورزى اصفهان آمده که قیمت مرغ ثابت 
مى ماند و دیگر گران نخواهد شد اما گمانه زنى ها بر این 
است که قیمت ها بر اساس کاهش و افزایش قیمت نهاده 
هاى دامى مشخص مى شود و ربطى به ستاد تنظیم بازار 

ندارد.
بر اساس گفته هاى حسین ایراندوست و بر مبانى اجراى 
طرح مردمى سازى یارانه ها اکنون قیمت مصوب گوشت 
مرغ در اصفهان بر مبناى 59 هزار و 800 تومان است. این 
قیمت ها اما در برخى از فروشگاه ها چندان محلى از اعراب 
ندارد و فروشنده ها هر کدام بر اساس سلیقه یا بهانه هایى از 
جمله تازه بودن مرغ و دولتى نبودن و... قیمت هایى را عنوان 
مى کنند که نسبت به قیمت هاى مصوب شده بیشتر پاى 

خریدار درمى آید.
این در حالى است که ایراندوســت اعالم کرده که فروش 

بیشــتر از این نرخ خالف است و بازرســان این سازمان با 
متخلفان برخورد مى کنند و کشتارگاه هاى مرغ باید همین 

قیمت را بر روى پاکت هاى مرغ درج کنند.
بر مبناى مصوبه کشورى، نرخ مرغ در استان اصفهان همان 
59 هزار و 800 تومان است و نرخ باالتر از اینکه مربوط به 
مرغ هاى وارداتى از دیگر استان هاست به گفته معاون بهبود 
تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان مورد 

تأیید نیست.
با وجود اینکه استان اصفهان اکنون داراى هزار و 700 واحد 
پرورش مرغ گوشــتى با ظرفیت بالغ بر 37 میلیون قطعه 
جوجه در هر دوره پرورش در استان اصفهان است و رتبه اول 
ظرفیت و رتبه دوم الى سوم تولید مرغ در کشور را داراست 
اما با وجود نرخ هاى مصوب، مرغ از ســفره ها پر کشیده 
و به غذاهاى الکچرى تبدیل شــده که به ندرت مهمان 
سفره هاى قشــر کم درآمد مى شود. این همان موضوعى 
است که در گفته هاى رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
سفید در اصفهان نیز به خوبى مشخص است.  محمد على 
فروغى پیش از این در گفته هایش از کاهش 40 درصدى 

خرید مرغ در اصفهان خبرداده بود. 
در همین حال معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان با اشــاره به تولید بیش از 340 
تن تخم مرغ به صورت روزانه در اســتان اصفهان اعالم 
کرده که میزان تولید تخم مرغ در سطح استان اصفهان دو 
برابر میزان مصرف آن است و در تالش هستیم تا با کمک 
وزارت جهاد کشاورزى مرحله دوم توزیع تسهیالت خرید 
نهاده براى مرغدارى ها و دامپرورى ها هر چه سریع تر به 

سرانجام برسد.
با این همه مرغداران همچنان خواهان افزایش قیمت این 
محصول هستند. آنها مى گویند به دلیل اینکه هزینه هاى 
تولید مرغ با گران شدن نهاده ها افزایش یافته فروش با نرخ 
مصوب دولتى براى آنها به صرفه نیســت، آنها درخواست 
دارند که دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند. مرغداران بدین 
منظور قیمت 70 تا 80 هزار تومان را پیشنهاد داده اند، اما 
کارشناســان مى گویند با توجه به اینکه قدرت خرید مردم 
پایین است بازار کشش این قیمت را نخواهد داشت و کاهش 

تقاضا دوباره قیمت را پایین مى آورد.

سرنوشت وعده ثابت ماندن قیمت محصول پرمصرف 

مرغ از سفره اصفهانى ها پر مى کشد؟

ایرانى هاى پر طرفدار 
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
29 شــهریور ماه خود با اشــاره به حال و هواى 
خرید لــوازم التحریر در اصفهان در گزارشــى با 
عنوان استقبال خانواده از لوازم التحریر ایرانى به 
شمارش معکوس بازگشایى مدارس، پرداخته و 
نوشته: «این موضوع اگرچه با خوشحالى دانش 
آموزان بعد از دو ســال کرونا همراه است، اما این 
موضوع موجب نگرانى و گالیه خانواده ها از گرانى 
لوازم التحریر و قیمت باالى این محصوالت شده 
اســت؛ با وجود این، مجمع فعاالن نوشــت افزار 
ایرانى طى هشت دوره در کشور اقدام به برپایى 
نمایشگاه فروش لوازم التحریر در برخى شهرها 
کرده و بــا فروش محصــوالت کامــًال ایرانى 

ســعى دارد مطابق با ســلیقه انواع اقشار جامعه،
 لوازم التحریــر را نســبت به بیرون بــا قیمت 

مناسب ترى عرضه کند.»
در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«نوشــت افزارهاى ایرانى، حاال چند سالى است 
که با استقبال مردم روبه رو شــده است. یکى از 
مسئوالن فروش این نمایشگاه از استقبال خوب 
مردم از محصوالت ایرانى و قیمت مناسب لوازم 
التحریر در این نمایشگاه مى گوید: «محصوالت 
به خصوص دفترهاى فانتزى و بچگانه موجود در 
این نمایشــگاه ایرانى و قیمت ها منصفانه است؛ 
به عنوان نمونه دفترهاى دولتى نسبت به بازار آزاد 

قیمت بهترى دارند.»

نگاه روز

مریم محسنى
 قیمت تخم مرغ در فروشگاه هاى مختلف به دالیلى 
از جمله کیفیت و نام هایى که بر روى آنها گذاشــته 

مى شود متفاوت است.
شهروندان نسبت به این موضوع گالیه مند هستند 
و از مسئوالن مى خواهند که نظارت بیشترى در این 
رابطه داشته باشند. شاهد این مدعا تخم مرغ هایى 
است که در بســته بندى هاى شکیل ارائه مى شود 
و با قیمت هاى گران ترى به دســت مصرف کننده 

مى رسد.
این نســخه پیچى قیمت براى تخم مرغ هایى که 
هیچ تفاوتى با یکدیگر نه از لحاظ ظاهر و نه از لحاظ 
کیفیت ندارد باعث ناراحتى و گالیه مردم شده است.

به گفته شهروندان تخم مرغ هایى که کمى نسبت 
به تخم مرغ هاى معمولى بزرگ تر اســت بســته 
بندى مى شود و بدون اینکه قیمت بر روى آن درج 
شده باشد بر اساس ســلیقه فروشندگان به مصرف 

کننده ها با قیمت هاى گزاف فروخته مى شود.

تخم مرغ هاى گرانقیمت

فرهنگ عامه در موزه عصارخانه شاهى
نصف جهان   هفتمین نشست از سلسله نشست هاى 
شیوه ما مردمان، با موضوع «نظام آیینى و هویت 
شهرى» به همت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى و با حضور دکتر جبار رحمانى 

برگزار مى شود.
این نشســت بــا هدف شــناخت هر چه بیشــتر 
شــهروندان با فرهنگ عامه مــردم اصفهان در 
محــل مــوزه عصارخانه شــاهى فــردا برگزار 

خواهد شد.
عالقه مندان به شــناخت فرهنگ عامه اصفهان
 مى توانند در تاریخ 31 شــهریور ماه رأس ساعت 
16 و 30 دقیقه براى شرکت در این برنامه در موزه 
عصارخانه شــاهى واقع در میدان امــام(ره)، بازار 

عطارها، ورودى سراى مخلص مراجعه کنند.
گفتنى است؛ براى اطالعات بیشــتر مى توانید با 

شماره تلفن 32241087 تماس حاصل نمایید.

برخوردارى شهرضا و منظریه از طرح جامع مصوب 
نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
شهرضا با بیان اینکه شــهرهاى شهرضا و منظریه 
داراى طرح جامع مصوب هستند، گفت: مراحل تهیه 
و تصویب طرح تفصیلى این دو شهر در حال حاضر 
با برگزارى جلســات کمیته کارشناســى در دست 

اقدام است.
غالمرضا سبزوارى در خصوص وضعیت طرح هاى 
توسعه شهرى این شهرستان اظهار کرد: طرح هاى 
جامع اولین سطح از طرح هاى توسعه شهرى هستند 
که عالوه بر ارائه اسناد نقشــه  اى، ضوابط مربوط 
به حفظ و ارتقاى کیفیــت محیطى مناظر طبیعى، 

تاریخى و مصنوعى را نیز وضع مى کنند.
وى با بیان اینکه طرح هــاى تفصیلى در چارچوب 
اســناد و ضوابط طرح هاى جامع و بر اساس حدود 
ثبتى و ملکى، وضعیت دقیــق کابرى ها، تراکم ها 
و گذرها را در ســطح شــهر و به تفکیک محالت 
واقع در آن مشخص کرده و اولویت هاى مربوط به 
نوسازى و بهسازى را تعیین مى کنند گفت: اقدامات 
این اداره در راستاى تهیه طرح هاى تفصیلى شامل 
انجام بازدیدها با همکارى شهردارى، بررسى و تأیید  
نقشه هاى وضع موجود، شناسایى و معرفى اراضى 

دولتى، شرکت در جلسات مربوطه و... بوده است.  

جدولگذارى و آسفالت ریزى خیابان فرهنگ خورزوق
نصف جهان  شــهردار خــورزوق از تکمیل پروژه 
جدولگذارى و آســفالت ریزى خیابان فرهنگ این 

شهر خبر داد.
فضل ا... هاشــمى افزود:عملیات آسفالت ریزى و 
جدولگذارى کوى «شهید حسین حیدرى» به اتمام 
رسیده و پخش امولسیون و آســفالت ریزى کوى 

شهید بهشتى نیز در حال انجام است.
وى ادامه داد: به منظور ساماندهى وضعیت بصرى و 
ایمنى شهر و سهولت در تردد عابران پیاده، عملیات 
جدولگذارى بــه همراه اصالح هندســى در نقاط 
مختلف شهر انجام مى شــود و جدولگذارى بلوار 

«شهید قاسم سلیمانى» نیز در حال انجام است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان اظهــار کــرد: در روزهاى اخیــر، چندین مورد 
آتش ســوزى عمدى درختان در عرصه هاى فضاى سبز 
اصفهان رخ داده اســت و به نظر مى رســد کنترل آنها از 
دست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى خارج است 

و مى طلبد که مقامات قضائى به این موضوع ورود کنند.
مجید عرفان منش با بیان اینکه با توجه به خشکسالى هاى 
اخیر، فضاى سبز اصفهان بســیار آسیب پذیر شده است و 
درختان سوزنى برگ نیز به دالیل مختلفى آسیب پذیرتر 
هستند، ادامه داد: به نظر مى رسد اصفهان تنها کالنشهر 
کشور است که تمام عرصه هاى فضاى سبز آن به شبکه 
آبیارى مجهز اســت و حدود 60 درصد از این عرصه ها با 
شبکه آبیارى تحت فشار آبیارى مى شود که به طور تقریبى 

هر روز جوالنگاه سارقان مى شود و تجهیزات این سازمان 
به تاراج مى رود.

وى خاطرنشــان کرد: تعدادى از عرصه هاى فضاى این 
کالنشــهر محل ســکونت افراد کارتن خواب شده است 
و برخى از آنها با اســتفاده از پوشــش هاى قابل اشتعال، 
آلونک هایى مى سازند که در اثر استفاده از آتش براى طبخ 
غذا، تولید گرما و دیگر موارد، ممکن اســت این عرصه ها 

دچار حادثه آتش سوزى شود.
وى تاکید کرد: حدود 15 نقطه از فضاى ســبز شــهرى 
اصفهان در روزهاى اخیر بــه صورت عمدى آتش گرفته 
است که نگران هســتیم این اتفاق به یک جریان تبدیل 
شود، لذا امیدواریم بتوانیم با انجام پیگیرى و اقدامات الزم 

از تکرار این اتفاقات جلوگیرى کنیم.

عرفان منش با بیان اینکه ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شــهردارى اصفهان پیگیر درخت سوزى هاى اخیر است، 
تصریح کرد: اقدامات الزم توسط این سازمان انجام شده 
است و منتظر پاسخ مقامات قضائى هستیم و واحد کنترل و 

نظارت سازمان پارك ها نیز پیگیر این موضوع است.

درخت سوزى هاى اصفهان نگران کننده است

دریاقدرتى پور

پیاده روهاى باغبادران مناسب  سازى مى شوند
نصف جهــان  شــهردار باغبادران گفــت: به دلیل 
وجود پیاده  روهاى پلکانى در ســطح شــهر، مکان 
مناســبى براى تردد معلوالن و افراد مســن وجود 
ندارد، شــهردارى باغبادران تالش کرده طرح هاى 
تفکیکى براى ساماندهى معابر شهرى را در دستور 

کار قرار دهد. حجت ا... امینى افزود: معابر متناسب در 
محالت جدید شکل گرفته و شهروندان مى توانند به 
راحتى نسبت به احداث بنا اقدام کنند، چراکه کف و بر 
مناسب در اختیار دارند و معضل پیاده روهاى نامناسب

 مرتفع مى شود.

رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: روزانه حدود 300 ُتن شیرابه از زباله هاى این کالنشهر تولید مى شود که بسیار ُمضر 

است و بخشى از آن بدلیل تبخیر در هوا به چرخش درمى آید.
سیدامیر سامع افزود: روزانه بالغ بر 900 ُتن پسماند در این کالنشهر تولید مى شود که نسبت 
به سال هاى قبل افزایش چشمگیرى یافته است. وى اضافه کرد: از این میزان تولید پسماند، 
یک سوم آن معادل حدود 300 ُتن مواد خشکى اســت که وارد پسماند َتر مى شود و 500 تا 
600 ُتن باقى مانده نیز مواد آلى است که در آن ته ُسرنگ، سنگ، شیشه و انواع موادى وجود 
دارد که فرایند بازیافت را دچار مشکل مى کند.  عضو شوراى شهر اصفهان تصریح کرد: 300 
تا 400 ُتن از پسماند شامل مواد خشک در باغدارى و فضاى سبز استفاده مى شود، البته در 
همین میزان هم باقى مانده  مواد ُمضر وجود دارد که پاى درخت میوه مى رود و اثر سوء خود را 

برجا مى گذارد، پس شهروندان پسماند خشک و َتر را با دقت از هم جدا کنند. 

شیرابه هاى زباله 
در هواى اصفهان مى چرخد!

معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه گفت: حدود 350 
دستگاه اتوبوس روز چهارشنبه (امروز) به احترام مردم اصفهان در مدار بهره بردارى قرار 

مى گیرد که معادل 490 میلیارد تومان را براى شهردارى هزینه  داشته است.
امیرحسن رضازاده اظهار کرد: در این آئین از 53 دستگاه اتوبوس کوچک 8/5 مترى، 56 
دستگاه اتوبوس جدید و 240 دستگاه اتوبوس بازسازى و آماده سازى شده، بهره بردارى 
مى شود؛ اتوبوس هاى آماده سازى شــده از حدود چهار سال گذشته به دالیل مختلف 
زمین گیر شده بود و به همت شرکت واحد اتوبوسرانى به ویژه کارکنان معاونت فنى براى 

استفاده شهروندان مهیا شده است.
وى خاطرنشان کرد: از اتوبوس هاى تازه نفس، 12 دستگاه اتوبوس از شرکت اسکانیا و 
مابقى از شرکت ایران خودرودیزل است که اتوبوس هاى شرکت اسکانیا از 73 دستگاهى 

است که با کمک دولت خریدارى شده است.

ناوگان جدید اتوبوسرانى اصفهان 
امروز رونمایى مى شود
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ظاهراً اپل مشغول توســعه یک نمایشگر خود ترمیم 
شونده براى گوشى تاشــوى خود است. اختراع جدید 
اپل مى تواند طراحى موبایل هاى تاشو را متحول کند.

با گسترش بیشــتر بازار گوشــى هاى تاشو طى چند 
سال اخیر خصوصًا به لطف سامسونگ، عده بسیارى 
مطمئن شــده اند که این گوشــى ها آینــده عرصه 
گوشى هاى هوشــمند را شــکل خواهند داد. با این 
حال، اغلب به این نکته توجه نمى شود که فقط بخش 
اندرویدى بازار است که روى تاشوها تمرکز کرده است. 
از طرف بازیگر اصلى دیگر بازار یعنى شرکت آمریکایى 

اپل، هنوز اتفاقى رخ نداده است و به نظر نمى رسد 
که حداقل در آینــده نزدیک این وضعیت 

تغییرى کند. البته اپل یک نمایشــگر 
جدید خود ترمیم شونده را احتماًال براى 

یک گوشى تاشو توسعه داده  و این اختراع 
جدید مى تواند تحویل آفرین شود.

 اپل پتنت یا همان حق اختــراع جدیدى را ثبت کرده 
است که احتماًال از یک گوشى آیفون تاشو در مراحل 
اولیه توســعه خبر مى دهد. با توجه به این پتنت، اپل 
مشــغول کار روى یک ماده ویژه خود ترمیم شونده 

اســت که به وســیله آن، خراش ها و تورفتگى هاى 
جزئى نمایشگر برطرف مى شــود. اپل با این فناورى 
یکى از بزرگ ترین نقاط ضعف گوشى هاى تاشو یعنى 
آســیب پذیرى باالى آن ها را رفع خواهد کرد. در آخر 
شیشه را نمى توان از وسط تا کرد و به همین دلیل، باید 
اقدامات نوترى را در پیش گرفت. ایراد اصلى هم این 
است که مواد انعطاف پذیر به راحتى خش بر مى دارند 

که خود چالش دیگرى محسوب مى شود.
سامســونگ به عنــوان بزرگ ترین توســعه دهنده 
گوشى هاى تاشو در حال حاضر، سعى دارد با سفت 
و ســخت تر کردن مواد 

انعطاف پذیر تا حد ممکن، مشکل ایجاد خراش هاى 
تصادفى روى نمایشــگر را کنار بزند. در مقابل، اپل 
ظاهراً رویکرد متفاوتى را در پیــش گرفته و به جاى 
ساخت نمایشــگر صرفًا مقاوم در برابر خراش، راهى 
را براى به حداقل رساندن اثر خراش پس از ایجاد آن 

فراهم مى کند.
با اختراع جدید اپل، نمایشگر حداکثر انعطاف پذیرى 
را حفظ مى کند؛ خود این نکته هم در رفع یکى دیگر 
از نقاط ضعف گوشــى هاى تاشو یعنى چین خوردگى 
تاثیرگذار خواهد بود. روى هم رفته، جالب اســت که 
ببینیم کدام رویکرد در طراحى در طوالنى مدت موفق 

ظاهر خواهد شد.
غول فناورى کره اى سامســونگ هم اکنون 
بازیگر اصلى بازار گوشى هاى تاشو خصوصًا 
خارج از چین به حساب مى آید. در این نقطه الزم 
است که شــرکت هاى مختلف با ورود به عرصه 
تاشوها، تحولى به طراحى این گوشى ها ببخشند. در 
این بین، اپل همان شرکتى است که مى تواند باالخره 
کامل ترین گوشى تاشــوى ممکن تاکنون را به بازار 

ارائه کند.

اخیراً پوسترى در شــبکه اجتماعى ویبو منتشر شده 
که نشان مى دهد شرکت هواوى در حال آماده شدن 
براى عرضه نسخه جدیدى از گوشى هواوى پى 50 

پاکت است.
در اواخر ماه اوت (مــرداد ماه) اطالعاتى از ســایت 
گواهینامه دولتى TENAA چین منتشر شد که نشان 
مى داد شــرکت هواوى در حال کار بر روى دنباله اى 
براى گوشــى هواوى پى 50 پاکت اســت. اکنون، 
پوسترى از این دستگاه در شبکه اجتماعى ویبو لو رفته 
 Huawei P۵۰ که نشان مى دهد این دســتگاه با نام

Pocket New در بازار عرضه خواهد شد.

 به گفتــه Teme، یکى از افشــاگران قابــل اعتماد 
دنیــاى فنــاورى، Pocket New Huawei P۵۰ به 
چیپست ۴G ،Snapdragon888 مجهز خواهد شد 
و فاقد نمایشگر پوششى خواهد بود. پوستر فاش شده 
همچنین نشان مى دهد که دســتگاه صفحه نمایش 
خارجى ندارد. همچنین این تصویر ویژگى هاى کلیدى 
مانند صفحه نمایش اولد 120 هرتزى، هارمونى او اس 
3 و فناورى پردازش تصویــر XMAGE را به نمایش 

مى گذارد.

اگرچه در حال حاضــر نمى توان صحت پوســتر را 
تأیید کــرد، اما بر اســاس آن مى تــوان فهمید که
 Pocket New P۵۰ در گزینه هاى ذخیره سازى 256 
و 512 گیگابایتى در دســترس خواهد بود. در پوستر 
همچنین ذکر شده اســت که این مدل ها به ترتیب 
4999 یــوان (~718 دالر) و 6999 یوان (~1005) 
قیمت دارند و در رنگ هاى ســیاه و ســفید موجود 

خواهد بود.
 Pocket New P۵۰ در مورد ســایر ویژگى هــاى
متأســفانه هیچ اطالعات دیگرى در دست نیست، 

اما به احتمــال زیاد، این تلفن تاشــو برخى از 
ویژگى هاى خود را از Pocket P۵۰ اصلى 
که در دسامبر 2021 در چین عرضه شد، 
قرض بگیرد. هواوى پى 50 پاکت داراى 
صفحه نمایش 6.8 اینچى OLED تاشو 

با وضوح 1188 در 2790 پیکسل است.
این دستگاه از تراشه اسنپدراگون 778 
فور جى پشتیبانى مى کند که با 8 یا 
12 گیگابایــت رم و 128 / 256 / 
512 گیگابایت حافظه داخلى، جفت 

مى شود. گوشــى پى 50 پاکت از یک دوربین 10.7 
مگاپیکســلى در جلو بهره مى برد و پنل پشتى آن نیز 
داراى یک دوربین اصلى 40 مگاپیکســلى، یک لنز 
32 مگاپیکســلى با زاویه دید عریض و یک دوربین 

13 مگاپیکسلى فوق 
عریض است.

دســتگاه Mutalk که یک میکروفن بلوتوثى اســت و 
صداى کاربر را بدون اینکه در دنیاى واقعى منتشر شود، 
به طور مستقیم به فضاى مجازى منتقل مى کند در دو 

ماه پایانى امسال وارد بازار خواهد شد.
همه  ما از صداى کسانى که با صداى بلند در یک مکان 
عمومى صحبت مى کنند، اذیت شــده ایم. اکنون یک 
شرکت فناورى ژاپنى از راه حلى خالقانه و البته تا حدودى 

عجیب و غریب رونمایى کرده است.
دستگاه Mutalk یک دستگاه بلوتوثى است که کاربرانى 
را که با وجود آن روى دهانشــان صحبــت مى کنند، 

بى صدا مى کند.
Mutalk که توسط شرکتى موسوم به Shiftall توسعه 

داده شده اســت، کمى شــبیه به یک هدست واقعیت 
مجازى اســت، با این تفاوت که به جاى چشم ها، روى 

دهان قرار مى گیرد.
این دستگاه بر اساس اصولى به نام "تشدیدگر هلمهولتز" 
که براى اولین بار بیش از 160 سال پیش توصیف شد، 
کار مى کند. این بدان معناســت که این دستگاه با یک 
محفظه فشار هوا در حفره داخلى طراحى شده است که 
از خروج فرکانس هاى صــدا از حفره هوایى جلوگیرى 

مى کند.
در واقــع، Mutalk صداى گفتار کاربــر را تا منفى 20 
دسى بل یا تا منفى 30 دسى بل براى صدا هاى بلندتر، 
آهسته یا اصطالحا مانند یک صدا خفه کن، خفه مى کند. 
طبق گفته شرکت سازنده، حتى افرادى که دقیقاً در کنار 

کاربر نشسته اند نیز نمى توانند 
آنچه را که کاربر مى گوید، 

بشنوند.
Mutalk را مى تــوان از 

طریق بلوتــوث یا جک 3.5 
میلى مترى هدفون به گوشــى هاى داراى 
سیســتم عامل iOS و اندروید و همچنیــن رایانه ها و 

لپ تاپ هاى داراى سیستم عامل ویندوز وصل کرد.
این دستگاه از طریق یک درگاه USB-C شارژ مى شود و 

ظاهراً مى تواند تا هشت ساعت باترى نگه دارد.
ایده این ســت که بتوان از Mutalk بــراى برگزارى 
جلسات صوتى، گرفتن تماس هاى تلفنى یا چت صوتى 
در مکان هاى عمومى و بــدون اینکه براى افراد حاضر 
در یک مکان مثال در یک کافه مزاحمت ایجاد شــود 
یا اسرار تجارى یک شــرکت در مترو یا اتوبوس فاش 

شود، استفاده کرد.
همچنین مى تواند به جلوگیرى از رسیدن سر و صداى 
پس زمینه در مکان هاى پر ســر و صــدا کمک کند، 
بنابراین افراد آن طرف خط فقط صداى شما را مى شنوند 
و صداى اذیت کننده محیطى که در آن هستید، به آن ها 

نمى رسد.
این دســتگاه به چند روش کار مى کند. اگر قرار است 
زیاد صحبت کنید، مى توانید آن را به شکل بدون نیاز به 
استفاده از دست درآورید و آن را با نوار مخصوى که دارد، 
به پشت سر خود ببندید. اما اگر فقط گاهى با آن صحبت 

مى کنید، مى توانید در وقت نیاز، آن را جلوى دهان خود 
نگه دارید و در صورت عدم نیاز آن را روى میز بگذارید.

کارشناســان همچنین در مــورد اینکه این دســتگاه 
چقدر خوب عمل مى کند، تردید دارند. شرکت سازنده 
ویدیویى منتشــر کرده اســت که نشان 
مى دهد Mutalk از نویز پس زمینه 
براى کســانى که در میان یک 
تمــاس هســتند، جلوگیرى 
مى کند، اما هنوز هیچ نمایش 
زنــده اى از آنچه آن 

طــرف خط 
شنیده مى شــود، وجود 

ندارد.
شــرکت Shiftall مى گوید عرضه این دستگاه 

از ماه نوامبر یا دســامبر آغاز خواهد شد و قیمت آن 
حدود 139 دالر است.

میکروفنى که 
با آن مى توان 
بى صدا 
صحبت کرد!

iOS16 6 ویژگى مهم سیستم عامل

اختراع جدید اپل؛ یک نمایشگر خود ترمیم شونده براى گوشى ها

این احتمال وجود دارد که مدل هاى آینده ى گوشــى هاى هوشــمند 
رده باالى سامسونگ، با طراحى کامًال بدون دکمه، روانه  بازار شوند.

سامسونگ احتماًال تصمیم دارد همه ى دکمه هاى فیزیکى ازجمله 
دکمه ى پاور و دکمه هاى تنظیم بلندى صدا را از مدل هاى آینده ى 
گوشى هاى هوشمند پرچم دار سرى گلکسى خود، حذف کند. به نظر 
مى رسد این تغییر طى چند سال آینده روى محصوالت این شرکت 
اعمال خواهد شد و بنابراین فعًال نیازى نیست نگران حذف دکمه ها 

از سرى گلکسى S۲۳ باشیم.
شــایعه  حذف دکمه هاى فیزیکى از گوشــى هاى آینده ى سرى 
گلکسى سامسونگ، همچنین اشاره مى کرد که عملکرد دکمه  پاور 
و دکمه هاى تنظیم  صدا ازطریق روش نرم افزارى دراختیار کاربران 
قرار خواهد گرفت. نحوه  کار گوشــى هاى بدون دکمه  غول فناورى 
کره ى جنوبى هنوز دقیقًا مشخص نیســت اما منبع این خبر مى گوید 

سال آینده و با سرى گلکسى S۲۳ یا گلکسى زد فولد و زدفلیپ 5 شاهد 
چنین تغییرى نخواهیم بود.

حــذف دکمه هاى فیزیکى از روى گوشــى هاى هوشــمند، ایده اى 
بلندپروازانه به نظر مى رسد و با توجه به شــایعات احتمال دارد سرى 
گلکسى S۲۵، اولین گوشى هاى هوشمند سامسونگ باشند که بدون 
دکمه هاى فیزیکى روانه ى بازار خواهند شــد. البته با توجه به برنامه  
زمانى معرفى پرچم داران جدید این شــرکت، هنوز بیش از دو سال تا 
معرفى سرى گلکسى S۲۵ باقى مانده و به همین دلیل هنوز خیلى زود 
است که بخواهیم مشخصات دســتگاهى را که بیش از دو سال دیگر 

معرفى خواهد شد، پیش بینى کنیم.
بااین حال، براســاس توئیت هاى منتشرشــده درمورد امکان حذف 
دکمه هاى فیزیکى از گوشى هاى سامسونگ، این احتمال وجود دارد 
که گلکسى S۲۵ بدون دکمه، به طور انحصارى براى شرکت KT تولید 
شود؛ شرکتى که دومین اپراتور بزرگ بى سیم در کره ى جنوبى است. 

به نوشــته  SamMobile، شاید نسخه ى 
جهانى گلکسى S۲۵ همچنان با دکمه هاى فیزیکى روانه ى 
بازار شود، درحالى که نســخه  اختصاصى KT بنابه دالیلى، از طراحى 
متفاوت و بدون دکمه و قابلیت هاى نرم افزارى جدید براى ارائه  عملکرد 

دکمه هاى پاور و دکمه هاى تنظیم بلندى صدا بهره ببرد.
طبق معمول، نمى توان با اطمینان کامل درمورد شایعات نظر داد. البته 
این اولین بار نیست که شاهد انتشار گزارشــى درمورد احتمال حذف 
دکمه هاى فیزیکى از روى گوشى هاى سامسونگ هستیم. چندسال 
قبل نیز شایعه شده بود که گلکسى نوت 10، بدون دکمه هاى فیزیکى 
عرضه خواهد شد و عالوه براین طى چند سال گذشته بارها شاهد انتشار 
پتنت هایى بوده ایم که غول فناورى کره اى، گوشــى هایى با طراحى 
بدون دکمه را در آن ها توصیف کرده است. با درنظر گرفتن این موضوع، 
احتمال دارد هیچ گاه شاهد حذف دکمه هاى فیزیکى از روى گوشى هاى 
هوشمند سامسونگ نباشیم. به هرحال درصورتى که این شرکت تصمیم 
بگیرد سرى گلکسى را حتى به طور محدود و اختصاصى، در مدل بدون 
دکمه نیز عرضه کند، به نظر شما این تغییر را چگونه روى گوشى هاى 

آینده  خود اعمال خواهد کرد؟

در حالى که گفته مى شود، 31 ایموجى جدید به زودى وارد گوشى هاى هوشمند خواهد شد، شرکت 
گوگل اعالم کرده است که مدل هاى خود را زودتر ارائه خواهد کرد.

 20 آیکون جدید توسط کنسرســیوم یونیکد، گروه ویژه اى که مسئولیت ایموجى ها را بر عهده 
دارد، تایید شد.

با فاکتور گرفتن در رنگ هاى مختلف پوســت و همچنین حرکات دست چپ و راست، مجموع 
ایموجى ها 31 عدد خواهد بود.

یونیکد 15.0، همانطور که به طور رسمى شناخته مى شود، شامل کاراکترهاى مختلفى است نه 
فقط ایموجى.

اپل، سامسونگ و ســایر شــرکت هاى فناورى به زمان نیاز دارند تا آنها را در سیستم هاى خود 
معرفى کنند.

در این میان انتظار نمى رود تا سال آینده تعداد زیادى از آنها به تلفن هاى هوشمند وارد شوند. با این 
حال، گوگل منتظر ماند و تصمیم گرفت طرح هاى خود را بالفاصله منتشر کند.

گوگل اما با انتشــار اطالعیه اى از اضافه شــدن ایموجى هاى جدید در ماه دسامبر خبر داد. این 
شرکت پیش نمایشى از ایموجى هاى جدید براى اندرویدى ها، پیش از عرضه در آذر ماه به اشتراك 

گذاشته است.
گوگل در پست وبالگ خود، برخى طرح هاى جدید از 21 ایموجى را منتشر کرده است.

سامسونگ تمام دکمه ها را حذف خواهد کرد؟
ایموجى هاى جدید

 در راه گوشى هاى هوشمند

نسخه جدید گوشى هواوى پى 50 پاکت در راه است

iOS۱۶ ســرانجام توســط اپل عرضه شد. در این 

مطلب به بررسى شش تا از بهترین ویژگى هاى این 
سیستم عامل جدید مى پردازیم.

 iOS۱۶ سرانجام توسط اپل عرضه شد. این سیستم 
عامل که براى اولین بار در کنفرانس WWDC اپل 
معرفى شــده بود، پیش از عرضه عمومى در کنار 
آیفون 14، چندین نســخه بتا را پشت سر گذاشته 

است.
 این نسخه با مجموعه اى از ویژگى ها و ارتقاء هاى 
جدید ارائه مى شــود که هدف آن ها بهبود عملکرد 

آیفون شما است.
 در ایــن مطلب به بررســى شــش تــا از بهترین 
ویژگى هــاى ایــن سیســتم عامــل جدیــد 

مى پردازیم.

iOS۱۶ شخصى سازى قفل صفحه
iOS۱۶ امکان شخصى سازى صفحه قفل با تصاویر 

پس زمینه چند الیه، ویجت ها و فونت هاى سفارشى 
براى تاریخ و زمان را ارائه مى دهد.

همچنین مى توانید مجموعه اى از تصاویر را انتخاب 
کرده تا در طول روز به طور تصادفى به شما نمایش 

داده شود. 
گالرى جدیــد Lock Screen طیف وســیعى از 

گزینه هاى Lock Screen را به نمایش مى گذارد.
از جمله یــک تصویــر زمینــه جدید با شــرایط 
آب و هوایى زنــده و یک تصویر زمینــه نجوم که 
نمایــى از زمین، مــاه و منظومه شمســى را ارائه 

مى دهد. 
iOS۱۶  از چندین طرح Lock Screen پشتیبانى 

مى کنــد و به شــما این امــکان را مى دهــد تا با 
کشیدن انگشــت خود، در بین موارد دلخواه جابجا

 شوید.

ویرایش و لغــو ارســال پیام هاى 
iMessage

کاربران اپل اکنــون مى توانند یک پیــام را تا 15 
دقیقه پس از ارســال آن ویرایش کنند. هر پیام را 
مى تــوان حداکثر 5 بار ویرایش کــرد. گیرنده پیام 
مى تواند تاریخچــه ویرایش ها را مشــاهده کند. 
دستگاه هایى با iOS15 یا نســخه هاى قدیمى تر، 
پیام هاى ویرایش شده را به شــکل پیام جدیدى با 
عنوان «ویرایش به پیام جدیــد» دریافت خواهند 

کرد.
براى ویرایش یا لغو ارســال پیام، کافى است روى 
چت موردنظر ضربه بزنید و نگه دارید و سپس گزینه 
مناسب را از منوى ظاهر شده انتخاب کنید. پیام هاى 
ویرایش شده با عنوان «edited» عالمت گذارى 

مى شوند.

پخش کننده موسیقى تمام صفحه
اپل آخرین بار در ســال 2016 یــک پخش کننده 
 iOS10 موسیقى تمام صفحه بر روى قفل صفحه
معرفى کرد. اکنون iOS۱۶ نیز یک 

این ویژگى را همراه با یک تصویــر آلبوم بزرگ و 
والپیپر هم رنــگ آن معرفى کرده اســت. اگر این 
ویژگى را دوست ندارید، مى توانید با ضربه زدن به 
پایین صفحه نمایش اندازه پخش کننده موســیقى 
 Lock را کوچک کنید و به تصویر زمینه اســتاندارد

Screen خود بازگردید.

Joy- پشتیبانى از کنترلر بازى نینتندو
Cons

گوشــى هاى آیفــون بــا iOS۱۶ از بســیارى از 
کنترل کننده هاى بازى بلوتوثى مانند Joy-Cons و 

Pro Controller نینتندو سوییچ پشتیبانى مى کنند. 

کنترلر Joy-Cons در گوشى هاى آیفون با سیستم 
عامــل iOS۱۶  را مى توان به عنــوان یک کنترلر 
چپ، یک کنترلر راســت و یا هر دو بطور همزمان 

استفاده کرد.

Apple Pay پیگیرى سفارشات
iOS۱۶ اطالعــات داخلى جدید ردیابى ســفارش 

در برنامه Wallet اپل پى را ارائه مى دهد. کاربران 
مى تواننــد از این طریق ســفارش هاى 

آنالینى را که از طریق Apple Pay تکمیل شــده 
اند، ردیابى کنند. این قابلیت زمان تقریبى تحویل 

سفارش را نیز به کاربران ارائه مى دهد.

دسترسى به برنامه هاى تناسب اندام
با ارائه iOS۱۶، کاربران آیفون حتى بدون اپل واچ 
نیز به برنامه هاى تناســب اندام دسترسى خواهند 
داشت. این برنامه با استفاده از حسگر هاى حرکتى 
آیفون میزان کالرى سوزانده شده و قدم هاى روزانه 
فرد را تخمین مى زنــد. در جریان رویــداد آیفون 
14، اپل اعالم کرد که ســرویس +Fitness براى 
کاربران آیفون بدون اپل واچ از اواخر ســال جارى 
در 21 کشورى که به این سرویس دسترسى دارند، 
در دسترس قرار خواهد گرفت. کاربران مى توانند با 
پرداخت 9.99 دالر در ماه و یا 79.99 دالر در سال 

به این سرویس دسترسى داشته باشند.

kددســتگاه Mutalk که یک میکروفن بلوتوثى اســت و 

صصداى کاربر را بدون اینکه در دنیاى واقعى منتشر شود، 
مستقیم به فضاى مجازى منتقل مى کند در دو  طور به

خواهد شد. ازار
یکمکان

کاربر نشسته اند نی
آنچه را که کا

شنوند.بش
ر lkMuta

یق بلوتـطری
 به گومیلى مترى هدفون
د و هم و اندروید iOS سیســتم عاملS

مل ولپتاپ هاى داراى سیستم عام
Cه ایندستگاه از طریق یک درگاهC

ت بااهشتساعت

ژ و
مى پردازیم.

کشیدن انگ
 شوید.

این احتم
رده باال
سامس
دکمه
گوشى
مى رس
اعمال
از سر
شــا
گلکس
و دکمه
قرار خو
کره ى جن

کز کرده است. 
کت آمریکایى 

مى رسد 
ت 

ع 

ى را ثبت کرده 
شو در مراحل 
ین پتنت، اپل

ترمیم شونده 

سامســونگ به عنــوان بزرگ ترین توســعه دهنده 
گوشى هاى تاشو در حال حاضر، سعى دارد با سفت 
و ســخت تر کردن مواد

از نقاط ضع
خ تاثیرگذار
ببینیم کدام
ظاهر خواه
غول
باز
خارج
است ک
تاشوها، تح
این بین، اپ
کامل ترین
ارائه کند.

6زینه هاى ذخیره سازى 256
ترسخواهد بود. در پوستر

ت که این مدل ها به ترتیب 
( یوان(~1005)  9ر) و 6999
ى ســیاه و ســفید موجود 

Pocket New P۵۰ ــاى
ت دیگرى در دست نیست، 

تلفن تاشــو برخى از 
PocketP اصلى

چین عرضه شد، 
5 پاکت داراى 
OLED D تاشو

یکسل است.
8دراگون 778
8 که با 8 یا 
 / 256 / 6 1
خلى، جفت 

داراى یک دوربین اصلى40 مگاپیکســلى، یک لنز 
32 مگاپیکســلى با زاویه دید عریضو یک دوربین

13 مگاپیکسلى فوق
عریض است.
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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 شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15روز در روزنامه هاى نصف جهان  و کیمیا ایران 
چاپ اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به بند ( الف ) به 
مدت دو ماه و نسبت 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 شماره 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 شــماره 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 شماره 140060302008001323- مورخ 1400/03/17 غالمحسین صفیان 
فرزند ناصر 27 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 753  

فرعى بمساحت 227,18 متر مربع 
5-راى شماره 140060302008001324- مورخ 1400/03/17 زهرا 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 شماره 140160302008002222- مورخ 1401/05/05 عاطفه باقرپور فرزند  
شکراله 14,4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1873  

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

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

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

فرعى بمساحت 79,83 متر مربع
11-راى شــماره 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 شماره 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 ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

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

2696  فرعى بمساحت 118,23 متر مربع
18-راى شــماره 140160302008002636- مورخ 1401/05/30 ذبیح اهللا خالقى 
فرزند رحمت اله ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شده از پالك 3937 فرعى 

بمساحت 150,26 متر مربع
19-راى شــماره 140160302008002450- مورخ 1401/05/20 سید اسماعیل 
موسوى راد فرزند سید على اصغر ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده 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 شماره 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 شماره 140160302008002582- مورخ 1401/05/29 امیر منیري فرزند 

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

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

باقیمانده که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده جمعًا تشکیل یک واحد داده است.
ج) قســمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده از پالك 2128 فرعى 
باقیمانده که به شــماره 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 شماره 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 شده از پالك 5435 فرعى به 
مساحت 4,33 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 5436 فرعى و 2128 فرعى 
باقیمانده که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده جمعًا تشکیل یک واحد داده است انتقال 

عادى از طرف فاطمه السادات بحرینى 

ب) قسمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شده از پالك 5436 فرعى به 
مساحت 7,33 متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك 5435 فرعى و 2128 فرعى 

باقیمانده که به شماره 8818 فرعى تبدیل شده جمعًا تشکیل یک واحد داده است 
ج) قســمتى از یک باب مغازه با طبقه تحتانى آن مجزى شــده 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 شماره 140160302008002130- مورخ 1401/05/02 سید حسن دادخواه 
فرزند میرزا اشرف ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك هاى 3050 و 3050,1 
فرعى که به شماره 8943  فرعى تبدیل شــده بمساحت 14,85 متر مربع انتقال عادى 

از طرف اسداله براهیمى 
25-راى شماره 140160302008002131 مورخ 1401/05/02 سید حسن دادخواه 
فرزند میرزا اشرف ششدانگ 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 شماره 140160302008002680 - 1401/05/31 – حمیدرضا خادم فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9358 

فرعى به مساحت 121,51 متر مربع  انتقال عادى از طرف محمود رضا خادم
27-راى شــماره 140160302008002681 - 1401/05/31 – ســمیه طغرایی 
سمیرمی فرزند محمد حســین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
مجزى شــده از پالك 9358 فرعى به مســاحت 121,51 متر انتقال عادى از طرف 

محمود رضا خادم
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

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

فرعى بمساحت 54,09 مترمربع 
29-راى شــماره 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 شماره 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 شــماره 140160302008002638- مورخ 1401/05/30 محمد حســن 
شریفانى فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده 

از پالك 310 فرعى بمساحت 29,70 مترمربع 
32-راى شــماره 140160302008002135- مورخ 1401/05/02پوریا فردوسیان 
فرزند اکبر  ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پــالك 479  فرعى 

بمساحت 174,89 مترمربع
33-راى شــماره 140160302008002520- مورخ 1401/05/26 میثم صالح پور 
فرزند مسیح اله سه دانگ  مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 869  

فرعى بمساحت 134,80 مترمربع
34-راى شــماره 140160302008002521- مــورخ 1401/05/26 فاطمه زهرا 
کوچکى عطاء آبادى فرزند محمد حسین ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 869  فرعى بمساحت 134,80 مترمربع
35-راى شماره 140160302008001797- مورخ 1401/04/15 منیره بشاش فرزند 
مهدى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده 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 شماره 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 شــماره 140160302008001994- مورخ 1401/04/26 مهســا 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 شماره 140160302008002541 مورخ 1401/05/27حمید نظریت فرزند 
محمد حسین  ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده 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 ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 961 فرعى 

بمساحت 112,85  مترمربع 
41-راى شماره 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 شماره 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 شــاهین 
فرزند سیف اهللا ششدانگ 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 شــماره 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 شــماره 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 شماره 140160302008001983- مورخ 1401/04/25 زهرا مدنى فرزند 
محمود  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 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 –ســى و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 1250  فرعى بمساحت شش دانگ  316  مترمربع 
49-راى شماره 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 شــماره 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 شــماره 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 شــماره 140160302008002725- مورخ 1401/06/02 خدیجه رضائى 
فرزند قربانعلى 75 سهم مشاع از 301 سهم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى 

شده از پالك 1719 فرعى بمساحت 303,30 مترمربع
54-راى شــماره 140160302008001812- مورخ 1401/04/16 فرزانه ولیخانى 
فرزند جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1778 فرعى بمساحت 

200,09 متر مربع
55-راى شماره 140160302008002427- مورخ 1401/05/19 حمید رضا امیرى 

فرزند حسین  ششدانگ
الف )قســمتى از  یک باب خانه مجزى شــده از پالك 525 فرعى بمساحت 124,43 
مترمربع که به انضمام قســمتى 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 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 قســمتى 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 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 شــماره 140160302008002444- مورخ 1401/05/20 عزت نصیرپور 

فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
الف )قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 525 فرعى به بمساحت 108,48 
مترمربع که به انضمام قســمتى 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 100,57 متر 
مربع 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
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 شــماره 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 ششــدانگ پالك 4367 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه رامى 

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

حسن  16 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) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده 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 شماره 140160302008002530- مورخ 1401/05/26 مهدیه قدسى فرزند 

حسن  8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
   الف ) قســمتى از یک باب مغازه مجزى شده 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 شده 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 
62-راى شماره 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 شده 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 شــماره 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 شده از پالك 2205 فرعى که به انضمام 
قسمتى از  پالك 1510 و 6441  فرعى و قسمتى از جوى جمعا تشکیل یک باب مغازه 

را مى دهد  بمساحت 30,92  مترمربع 
64-راى شماره 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 شــماره 140160302008001979- مــورخ 1401/04/25 اکبر دهقان 
شهرضائى فرزند جعفر قلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 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 شــماره 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 شــماره 140160302008002215- مورخ 1401/05/05 ســمیه گیوى 
شهرضا  فرزند حیدرعلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 14599 فرعى 

بمساحت 153,40 مترمربع
69-راى شماره 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 شــماره 140160302008001886- مورخ 1401/04/20 زهرا ســادات 
چاوشى فرزند  عبدالحسین 25 حبه مشــاع 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 مشــاع از ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده از 
پالك 280,1 فرعى که به 16653 فرعى تبدیل شده است بمساحت 98,73  مترمربع 

72-راى شماره 140160302008002721- مورخ 1401/06/02 شکیبا ممیز فرزند 
محمد رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 

280,1فرعى که به 16653 فرعى تبدیل شده است بمساحت 98,73  مترمربع 
73-راى شماره 1401603020080002310- مورخ 1401/05/11 فتح 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 شــده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى 

باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
74-راى شــماره 1401603020080002311- مورخ 1401/05/11 محمد حسن 
ظهوریان فرزند نعمت اله 6 حبه و شش - یازدهم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 
فرعى باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
75-راى شــماره 1401603020080002312- مــورخ 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 شــده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 
فرعى باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
76-راى شــماره 1401603020080002314- مــورخ 1401/05/11 فضــل اله 
ظهوریان فرزند نعمت اله 6 حبه و شــش - یازدهم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 7331 فرعى و 
1828 فرعى باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 

متر مربع 
77-راى شماره 1401603020080002316- مورخ 1401/05/11 عصمت ظهوریان 
فرزند نعمت اله 3 حبه و ســه - یازدهم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 ســه - یازدهم حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 7331 فرعى و 1828 فرعى 

باقیمانده که به شماره 18588 فرعى تبدیل شده است بمساحت 136,56 مترمربع 
79-راى شــماره 1401603020080002321- مــورخ 1401/05/11 جنــت 
ظهوریان فرزند نعمت اله 3 حبه و ســه - یازدهم حبه  مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى  از 72 حبه ششــدانگ یــک باب خانه مجزى شــده از پــالك هاى 7331 
فرعى و 1828 فرعــى باقیمانده که به شــماره 18588 فرعى تبدیل شــده اســت

 بمساحت 136,56 مترمربع 
80-راى شماره 1401603020080002322- مورخ 1401/05/11 الهام گرامى فرزند 
فتح اله 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
 81-راى شماره 1401603020080002323- مورخ 1401/05/11 شهربانو کاظم 
پور فرزند رمضانعلى 12 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 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 شــماره 1401603020080002324- مورخ 1401/05/11 زهرا طلوعى 
فرزند على اکبر 12 حبه  مشاع  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
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان 

83-راى شماره 140160302008001004- مورخ 1401/03/09 سید محسن اهلى 
فرزند سید حسین ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 562 فرعى بمساحت 

169,85 مترمربع
84-راى شــماره 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 شــماره 140160302008001984- مــورخ 1401/04/25 احمــد 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 شماره 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 شماره 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 الواســطه از طرف نبى اله و سراج 

الدین مرتضوى 
89-راى شماره 140160302008002195- مورخ 1401/05/04 محدثه نصیریان 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1246 
فرعى بمساحت 247,32 مترمربع انتقال عادى مع الواســطه از طرف نبى اله و سراج 

الدین مرتضوى 
90-راى شــماره 140160302008002657- مــورخ 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 شده از پالك 4813  فرعى بمساحت 

102,19 مترمربع 
92-راى شــماره 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 شماره 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 شــماره 140160302008002701- مــورخ 1401/06/01 محمــد رضا 
نصیریان فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع  از ششــدانگ 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- مــورخ 1401/04/04 حیــات على 
کاویانى  فرزندخونکار ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شــده از پالك 1044  فرعى 

بمساحت180,06 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
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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
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 شماره 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 شماره 140160302008000113- مورخ 1401/01/20 جعفر امیرى فرزند 
شکراله  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 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 شــماره 140160302008002354- مــورخ 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 ششدانگ 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 ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 2335 فرعى 

بمساحت 219,15متر مربع
109-راى شــماره 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 شماره 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 شــده 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- مورخ 1401/05/25 مجتبى قانع فرزند 
حبیب اله  ششدانگ یک باب خانه  مجزى شــده از پالك 239  فرعى بمساحت 131,37  

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

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

119-راى شــماره 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 شماره 140160302008002477- مورخ 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- مــورخ 1401/05/03 مظاهر اکبرى  
فرزند فریدون دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 183  فرعى 

بمساحت 170,88 متر مربع
122-راى شــماره 140160302008002152- مورخ 1401/05/03 شــهناز قاسمى  
فرزند رضا   چهار دانگ مشاع از ششدانگ 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 شماره 140060302008006669- مورخ 1400/11/18 اعظم  رضائى فرزند 
رحمت اله  ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 225  فرعى بمساحت 136 مترمربع 
124-راى شماره 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 شــماره 140160302008001981- مورخ 1401/04/25 محمد على فعال  
فرزند نبى اهللا  ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 274  فرعى بمساحت 200,48  

متر مربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
126-راى شماره 140060302008004367- مورخ 1400/08/09 رویا نادرى درشورى 
فرزند جهانبخش ششــدانگ یک باب خانه  مجزى شــده از پالك 386  فرعى بمساحت 

170,20 متر مربع 
127-راى شــماره 140160302008002739- مورخ 1401/06/02 اشــرف 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 شــماره 139960302008004819- مــورخ 1399/07/24 احمــد رضــا 
یونســى  فرزند حبیب اله ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب مغازه   مجزى شده 
از پــالك 507  فرعى بمســاحت 49,40  متر مربــع انتقال عادى از طرف ســعید خیر با 
قدر الحصه از گاراژمشــاعى مفروزى از پالك 507 به مســاحت ششــدانگ 5863,70

متر مربع 
129-راى شماره 139960302008004820- مورخ 1399/07/24 الهام اسکندرى فرزند 
عباسقلى  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 507  فرعى 
بمساحت 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 شماره 140160302008002148- مورخ 1401/05/03 محمد حسین براهیمى  
فرزند  عبدالستار 24 حبه و یک هزار و ششصد و هشــتاد –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 شــماره 140160302008002149- مورخ 1401/05/03 فتح اله پارســائى   
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 سى 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 شــماره 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 ششدانگ 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  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك1855  بمساحت 

150,55 متر مربع انتقال عادى مع الواسطعه از طرف عبدالرسول ملکیان
136-راى شــماره 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 شماره 140160302008002649- مورخ 1401/05/30 بتول نیرومند پرست  
فرزند خیبر  24 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
چهاردهم : شماره هاى فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه 

138-راى شماره 140160302008001982- مورخ 1401/04/25علیداد رئیسى ده کهنه  
فرزند هدایت اله  ششدانگ 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 شماره 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 شماره 140160302008002651- مورخ 1401/05/30 حسن نوروزى  فرزند 
حسین  6917/1333 25حبه مشاع  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 شماره 140160302008002309- مورخ 1401/05/11 نجمه کریمى  فرزند 
اکبر  ششدانگ یک باب خانه  بمســاحت 138,80 متر مربع انتقال عادى از طرف محمد 

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

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

بمساحت 82,70 متر مربع
143-راى شــماره 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 شماره 140160302008002037- مورخ 1401/04/29 بهناز بهبودى  فرزند  
منصور ششدانگ یک باب خانه  مجزى شــده 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 شــماره 140160302008001483- مورخ 1401/03/29  ســید جالل طبیبى 
ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده 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

1401 ســروش  /06 2-راى شــماره 140160302008002760- مــورخ 05/
آقاســى ششــدانگ یک بــاب خانــه مجــزى شــده از پــالك 66  فرعى کــه  در 
آگهى قبلى نــام خانوادگى به اشــتباه آقائى آگهى شــده بود که اکنــون تجدى آگهى 
مــى گــردد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول:1401/06/15 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 
1401/06/30 – م الــف: 1377092 - مرتضى قدیــرى  -  رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرضا/6/219

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3235 مورخ 1401/05/08 خانم سکینه عباسى جوزدانى فرزند شهید قدمعلى 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز 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: 1375861 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/201

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شــماره 0113 و 0114  مورخ 1401/01/15 خانم اشــرف محمــدى نجف آبادى 
فرزند على نســبت به چهار دانگ و آقاى رضا عبداللهى نجف آبادى فرزند احمد نســبت 
به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 131/31   مترمربع قســمتى 
از پــالك شــماره 1 فرعــى از 806  اصلى واقــع در قطعــه 10  خش 11 حــوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/06/15 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/30  - م الف:1375892 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/203

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شماره 6429 و 6430 مورخ 1400/12/08 آقاى حسن عبداللهى نجف آبادى فرزند 
رضا در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و خانم فهیمه منتظرى فرزند مهدى در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 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 انتشار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/30   - م الف:1375901 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/205

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2565 مــورخ 1401/04/09 خانــم نگیــن نورمحمد نجف آبــادى فرزند 
محمدعلــى ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 98/30 مترمربــع قســمتى از 
پالك شــماره 1224 اصلى واقــع در قطعه 10 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/30   - م الــف: 1375849 - حجــت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطرف

آفرین میرعباسى6/207

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- برابــر راى شــماره 
140160302023000336 مورخ 1401/04/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اســناد 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 مساحت 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 شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30 - م الف: 1376363 – رئیس ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان – حسین زمانى علویجه/6/211 

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

شماره نامه: 26000469 – تاریخ:1401/06/12 - راى شماره 140160302026003704 
مورخ 1401/03/08 مالکیت آقاى/ خانم مالکیت آقاى محمد ترابى اسفینائى به شناسنامه 
شــماره 1271688034 کدملى 1271688034 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 60,11 مترمربع از پالك شماره 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 عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/06/30 - م الف: 1376190 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/6/213

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3657 مورخ 1401/05/29 خانم محترم شاه سوارى نجف آبادى فرزند مهدى 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 185/53 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1053 اصلى 
واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/30   - 
م الف: 1375875 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/215

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 کالسه 0364 آقاى/ خانم سیدعلى مکى به شناسنامه شماره 5788 
کدملى 0069833771 صادره فرزند ســیدناصر در ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
436,10 مترمربع پالك شماره 1016 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شــامل 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 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: 1401/06/15- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30- م الف: 1375906 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/6/217

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 4201 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/09 - برابر راى شماره 4201 مورخ 
1401/06/09 به شــماره کالسه 2122 آقاى / خانم محسن شــفیعى خوزانى به شناسنامه 
شماره 306 کدملى 1141626551 صادره خمینى شهر فرزند محمدحسین در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 326,56 مترمربع پالك شماره 183 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شــامل دفتر 37 صفحه 63 و دفتر 127 صفحه 28 
و دفتر 127 صفحه 25 و سند شــماره 124387 مورخ 74/4/17 دفترخانه 20 و سند شماره 
68431 مورخ 1400/10/27 دفترخانه 139 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه 
و محرز گردیده اســت. 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 دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/30- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/07/14- م الف:1378635 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/6/270 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 5908 - تاریخ ارســال نامه: 1401/06/23 - وراث مرحوم ناصر نیکخواه فرزند 
رجبعلى به ش.ش 108 به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت 
پالك شماره (951) فرعى از (159) اصلى که در دفتر امالك 263 صفحه 410 به نام براتعلى 
حاجیان فروشانى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند انتقال 10260 مورخ 
1378/10/02 دفترخانه 63 خمینى شهر در مالکیت ناصر نیکخواه فرزند رجبعلى قرار گرفته 
است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده اســت. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/06/30 - م الف: 1382179- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرفى زهره عموشاهى خوزانى/6/272 

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسى نور فن آداك درتاریخ 1401/06/27 به شماره ثبت 72148 به شناسه ملى 14011510834 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و طراحى انواع چراغ هاى ال اى دى -طراحى-

-تامین کاال و پیمانکارى و اجراى سیستم هاى روشنایى و با انرژى خورشیدى و بادى و نو-طراحى ،تامین کاال و پیمانکارى اجراى سیستم هاى انرژى تجدید پذیر -طراحى و تامین کاال و پیمانکارى و اجراى نیروگاه هاى خورشیدى و بادى و تولید و توزیع ،پخش ،خرید،فروش و صادرات و واردات و 
طراحى قطعات مرتبط با الکترونیک و صنعت روشنایى و انرژى هاى نو خورشیدى و بادى -صادرات و واردات کاالهاى مجاز وابسته -اجراى سیستم هاى روشنایى ،پایه چراغ -نصب و راه اندازى و سایر قطعات مجاز به صنعت برق ،روشنایى و الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان برخوار، بخش حبیب آباد، روستاى شهرك صنعتى دولت آباد، شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى، کوچه بهار (2)، پالك 25، طبقه همکف کدپستى 8341653933 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 315763 مورخ 1401/06/20 نزد بانک تجارت شعبه شهرك صنعتى دولت آباد با کد 56345 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى احمدى فشارکى به شماره ملى 1287264700 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس احمدى فشارکى به شماره ملى 5659453775 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
شهربانو مهورى حبیب آبادى به شماره ملى 6609735689 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى مدد کن به شماره ملى 1286098416 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى رسول معصوم زاده جوزدانى به شماره ملى 1292295392 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 

نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1383349)

فقدان مدارك
کارت خــودرو ســوارى پــژو هاچ ب ــک تیپ 
207I-MT مــدل 1398 بنزینــى به شــماره 
موتور 163B0307397 و شــماره شاســى

 NAAR 03 FE6KJ381306به شماره پالك 
53 – 576 س 45 متعلق به فرشــته سعیدفر به 
شماره ملى 1292737972 فرزند قدمعلى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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«نیکوالس شیندل هولز» در سال 2020 متوجه شد به بیمارى 
سرطان ریه مبتال شده و در نهایت در سال 2021 مجبور شد 
از فوتبال کناره گیرى کند.  این فوتبالیست سوئیسى ابتداى 
هفته جارى از دنیا رفت تا همسر و چهار فرزندش را تنها بگذارد 
و فوتبال سوئیس را متأثر کند. روزنامه سوئیسى بلیک مدعى 
شده است که هم تیمى هاى ســابق این بازیکن در اف سى 
آرائو پس از پایان بازى روز یک شنبه برابر بازل که با شکست 
1-3 این تیم همراه بود متوجه این موضوع شده اند. گوینده 
ورزشگاه این خبر را به صورت رسمى اعالم کرد و بعضى از 

بازیکنان این تیم شروع به گریه کردند.

درگذشت یک فوتبالیست
 در سکوت

03

از ابتداى فصل جارى و با بازگشــت علیرضــا بیرانوند به 
فوتبال ایران ماجــراى خدمت ســربازى او هم در برخى 
رسانه ها مطرح شد و عنوان شــده بود که گلر ملى پوش 
پرســپولیس باید از ابتداى مهر ماه و به دلیــل پایان 30 
سالگى خود که سقف ســنى معافیت قهرمانان ورزشى و 
ملى پوش اســت به خدمت ســربازى برود و دیگر قادر به 
همراهى پرسپولیس در ادامه فصل نخواهد بود. در این میان 
باشگاه پرسپولیس و خود بیرانوند تاکید داشتند که معافیت 
حال حاضر بیرانوند به دلیل ملى پوش بودنش نیســت و 
او مشغول تحصیل اســت و از معافیت تحصیلى استفاده 
مى کند. سردار تقى مهرى در حاشیه نشست خبرى خود با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: آقاى بیرانوند از معافیت 
تحصیلى برخوردارند و چنین مواردى که مطرح مى شود،

 صحیح نیست.

بیرانوند سرباز نیست

«گلزن مشتاق» صفتى است که یونانى ها به کریم انصارى فرد داده اند، البته نه در آن 
زمان که این مهاجم ایرانى در تیم فوتبال آ.ا.ك کشورشان توپ مى زد. 

یک شنبه شب بود که پاى کریم پس از چهار بازى براى تیم جدیدش به گل باز شد 
و درخشش این ستاره ایرانى در لیگ برتر قبرس رسانه هاى یونانى را به وجد آورد و 
باعث شد آنها دهان به تمجید از عملکرد کاپیتان تیم ملى کشورمان بگشایند. آنها 
با تأکید بر مهارت کریم در گلزنى معتقدند اگرچه او فصل گذشته در یونان، زادگاه 
بازى هاى المپیک، چندان موفق نبوده اما اومونیــا مى تواند محل تولد دوباره این 

بازیکن باشد.
جالب آنجاست که کمتر از یک ماه پیش و به محض رسانه اى شدن خبر پیوستن 
انصارى فرد به تیم رده هشتمى لیگ برتر قبرس اکثر رسانه هاى ایرانى با ناامیدکننده 
خواندن تصمیم این بازیکن، تیر انتقادات خود را به سمت او روانه کردند. از نظر آنها 
کریم تنها براى استراحت، کشور جزیره هاى رؤیایى را به مقصد یکى از توریستى ترین 
لیگ هاى فوتبال دنیا ترك کرده بود. این فوتبالدوستان پا را فراتر گذاشته و معتقد 
بودند که کاپیتان تیم ملى قید حضور در جام جهانى را هم زده و حتى انگیزه اى هم 

ندارد که به عنوان یک بازیکن نیمکت نشین راهى قطر شود.
با این حال کریم انصارى فرد با آمار خوبى که در تیم جدیدش از خود برجاى گذاشت 
نشان داد که دیدگاه این افراد برایش محلى از اعراب ندارد. او با ثبت یک گل و دو 
پاس گل در چهار بازى در لیگ قبرس ُمهر سکوتى بر دهان منتقدان خود زد. این 
مهاجم 32 ساله ثابت کرد نه تنها براى تفریح به سومین جزیره بزرگ دریاى مدیترانه 
نرفته بلکه عزمش را جزم کرده تا با عرض اندام در لیگ نه چندان معتبر این کشور 

دوباره استعدادش در گلزنى را به رخ بکشد. 
کریم با کسب عنوان آقاى گلى در لیگ برتر کشورمان و همچنین قرار گرفتن در 

رده دوم گلزنان برتر سوپر لیگ فوتبال یونان در گذشته نشان داده عطش سیرى 
ناپذیرى براى گشودن دروازه رقبا دارد. او اگرچه اکثر اوقات خصوصاً در بازى هاى 
ملى به عنوان یار تعویضى به میدان رفته اما ثابت کرده که تنها چند دقیقه بازى براى 
مهاجمى چون او کافى است تا زهرش را به رقیب ریخته و نامش را در بین گلزنان 

به ثبت برساند. 
بهترین شاهد براى این مدعا هم گلزنى انصارى فرد در نخستین بازى ملى اش در 
رده بزرگساالن است. کریم در آن زمان در دقیقه 41 بازى دوستانه ایران برابر ایسلند 

به جاى فرهاد مجیدى به میدان آمد و در دقیقه 54 تک گل بازى را به ثمر رساند. 
اصًال چرا راه دور برویم؛ کافى اســت با نگاهى گذرا به لیست گلزنان رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى قطر، نام این بازیکن را در بین بهترین مهاجمان گلزن کشورمان 
در این مســابقات ببینید و پى به توانایى ویژه او در گشودن دروازه حریفان ببرید. از 
همه اینها مهمتر اینکه در جام جهانى دوره گذشته هم فقط یک ایرانى موفق شد 
نامش را در بین گلزنان این رقابت ها ثبت کند و آن کسى نبود جز کریم انصارى فرد. 
او در مسابقات جهانى 2018 روسیه تک گل کشورمان به پرتغال را در دقیقه 93 از 

روى نقطه پنالتى زد.
کریم حاال با درخشش در لیگ قبرس نشان داده که همچنان «اشتیاق» باالیى براى 
گلزنى دارد. همین موضوع هم کارلوس کى روش را متقاعد کرده تا در حضور دوباره 
اش روى نیمکت تیم ملى ایران از این لژیونر مورد عالقه اش براى شرکت در اردوى 
ملى پوشــان در اتریش دعوت کند. کى روش بدون آنکه کوچک ترین توجهى به 
سطح تیمى که شــاگرد قدیمى اش در آن بازى مى کند داشته باشد او را به لیست 
مهاجمان تیمش افزود. این ســرمربى پرتغالى بهتر از هرکسى مى داند که عطش 
کریم به گل زدن چقدر مى تواند عصاى دست او در خط حمله تیمش براى موفقیت 

در فروریختن سنگر رقیبان قدرش در حساس ترین تورنمنت جهانى فوتبال باشد.

«کریِم مشتاق» 
عصاى دست کى روش در قطر
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ســردار آزمون ســتاره ملى تیم ملى کشــورمان باشگاه 
لورکوزن را به مقصد اتریش تــرك کرد و به اردوى یوزها 
ملحق شد. باشــگاه بایرلورکوزن با انتشار پوسترى از 11 
بازیکن ملى پوش خود براى تمام آنها در بازى هاى دوستانه 
با تیم هاى ملى کشورشــان آرزوى موفقیت کرد. باشگاه 
آلمانى در این زمینه نوشت: 11 بازیکن خودکار در این وقفه 
بین المللى با تیم هاى ملى خود دور هستند. پسران سالم 
برگردید و بازى هاى خوبى داشته باشید. باشگاه لورکوزن 
ضمن آرزوى موفقیت براى ســردار آزمون ابراز امیدوارى 
کرد تا این بازیکن بعد از اردوى تیم ملى بدون مصدومیت 
برگردد. شــاگردان کارلوس کى روش قرار است جمعه به 
مصاف تیم ملى اروگوئه بروند. دومین بازى دوستانه یوزها 

مقابل سنگال قهرمان آفریقا برگزار مى شود.

آرزوى موفقیت لورکوزن
 براى آزمون
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منصور ابراهیم زاده، سرمربى سابق تیم فوتبال ذوب آهن 
که همراه با این تیم توانسته بود به فینال رقابت هاى جام 
باشگاه هاى آســیا نیز صعود کند، پس از چند سال دورى 
دوباره به نصف جهان برگشــته و این بــار زمزمه هایى 

مبنى بر قبول هدایت تیم 
لیگ یکى ون پارس نقش 
جهان توسط او به گوش 
مى رسد. گفتنى است تیم 
ون پارس بعد از گذشت 
چهار هفتــه از رقابت ها 

با 4 امتیــاز در رتبه 
15 جدول جاى 

دارد.

ابراهیم زاده در ون پارس؟

پزشــک تیم فوتبال پرســپولیس گفت: متاسفانه 
شیخ دیاباته در تمرین روز یکشــنبه بود که از ناحیه 
چهارسر ران دچار آســیب دیدگى شد. از لحظه وقوع 
مصدومیت، اقدام هاى پزشــکى الزم انجام شد و در 
نهایت بررسى هاى تکمیلى و پاراکلینکى نیز صحت 

تشخیص را معلوم کرد.
علیرضا حقیقت اظهار داشــت: به ایــن ترتیب، این 
بازیکن بــراى چند هفته جهت انجــام تمرینات در 
اختیار نخواهد بود. با توجه به تاثیر متغیرهاى مختلف 
در روند بهبــودى، تالش کار پزشــکى در جهت به 
حداقل رساندن دوران بهبودى اســت تا دیاباته در 
ســریع ترین زمان ممکن در اختیــار کادر فنى قرار 

بگیرد.
پزشــک تیم فوتبال پرســپولیس با اعالم این که 
وضعیت وحید امیرى را رصد مى کند در مورد آخرین 
شرایط سعید صادقى، خاطرنشان کرد: مصدومیت این 
بازیکن از ناحیه همسترینگ است که در اردوى اخیر 
تیم ملى برایش پیش آمد. در مورد او باید دوره مربوط 
به اقدامات پزشــکى را دنبال کنیم تا ظرف روزهاى 
آینده بار دیگر براى تمرین و مســابقه در اختیار کادر 

فنى قرار بگیرد.
به این ترتیب شاید دیاباته نتواند در دربى پایتخت هم 
حضور داشته باشد و شــاید اولین بازى او بعد از جام 

جهانى 2022 براى پرسپولیس باشد.

مصدومیت شدید دیاباته
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سرمربى ایتالیایى سابق اســتقالل مصاحبه اى را با نشریه 
«العرب» قطر انجام داد و بخشى از این گفتگو به تمجید از 
مهدى قائدى ستاره استقالل پرداخت. آندره آ استراماچونى 
در این زمینه گفت: من به عنوان یک مربى حرفه اى یکى از 
اهدافم استفاده از بازیکنان جوان است. همچنان در ترکیب 
تیم از بازیکنان جوان و با استعداد استفاده مى کنم تا در آینده 
به بازیکنان بزرگى تبدیل شوند. وى افزود: استفاده از بازیکنان 
جوان همیشه به عنوان یکى از اهداف اصلى من بوده و براى 
مثال کوواچیچ در اینتر، برونو فرنانــدز در اودینزه و مهدى 
قائدى در اســتقالل بازیکنان جوانى بودنــد که به بازیکن 

بزرگى تبدیل شدند.

تمجید استرا از
 باشوى آبى ها

گلر سپاهان براى حضور در جمع دروازه بانان ایران 
در جام جهانى قطر امید زیادى دارد.

هرچند پس از بازگشت سید پیام نیازمند به سپاهان، 
رکورددار کلین شــیت متوالى فوتبال ایران در سه 
هفته ابتدایى قادر به بســته نگه داشتن دروازه اش 
نشد، اما روند کلین شیت هاى او به نظر از دیدار برابر 
آلومینیوم شروع شد تا با حضور در اردوى تیم ملى 
زیر نظر کارلوس کى روش سوداى حضور در قطر را 

در سر داشته باشد.
نیازمند که به همراه علیرضا بیرانوند و سیدحسین 
حســینى از فیلتر کى روش و لوپز بــراى حضور در 
اردوى اتریش هم به ســالمت عبور کرد، حاال به 

فکر تجربه دومیــن رویداد عظیم ملى با 
کارلوس کى روش و تیــم ملى ایران 

است.
او که به همــراه امیر عابــدزاده و 
علیرضا بیرانوند در جام ملت هاى 
آسیا 2019 امارات عضوى از تیم 
ملى بود، حاال بعد از بازگشــت 
قرضى از پرتغال به ســپاهان، با 
حضور ســرمربى پرتغالى امید 
زیــادى دارد تا بتوانــد به عنوان 

یکى از 26 بازیکــن ایران در قطر 
خودش را معرفى کند. گلرى که در 

لیگ نوزدهم رکورد بسته نگه داشتن 
متوالى دروازه در فوتبال ایران را به نام 

خودش ثبت کــرد، در اردوى اتریش کار 
سختى براى حضور درون دروازه ایران دارد. 

به ویژه اینکه علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینى 
هم به عنوان دو رقیب اصلى اش در ایران در کنار امیر 

عابدزاده هرسه مدعى جدى سفر به دوحه هستند.
پیام که به واسطه کم بازى کردن براى پورتیموننزه 
در پرتغــال در ابتداى کار جایى در لیســت مدنظر 
دراگان اسکوچیچ براى اردوى قطر نداشت، در نهایت 
به آن اردو ملحق شــد و حاال با حضور 
مجدد در ســپاهان و بازى کردن 
مداوم، با تغییر سرمربى تیم ملى 
مى کوشد حضور در باالترین سطح 
فوتبال جهان را در جمع شاگردان 

کى روش تجربه کند.

امید زیاد گلر سپاهان به سفر به قطر

و
ضور در اردوى تیم ملى 
سوداى حضور در قطر را 

ضا بیرانوند و سیدحسین 
 و لوپز بــراى حضور در 
مت عبور کرد، حاال به 

 عظیم ملى با 
 ملى ایران 

دزاده و 
ت هاى 
تیم   ز
ــت 
ن، با 
 امید 
عنوان
قطر در

ى که در 
گه داشتن 

ان را به نام 
ى اتریش کار

روازه ایران دارد. 

ه و چ وچ ن
به آن اردو ملحق شــد و حاال با حضور
مجدد در ســپاهان و بازى کردن
ملى تیم با تغییر سرمربى مداوم،
مى کوشد حضور در باالترین سطح
فوتبال جهان را در جمع شاگردان

کى روش تجربه کند.

دو بازیکن ایرانى االهلــى در جریان باخت این تیم 
مقابل ام صالل حضور نداشتند.

در یکى از مســابقات هفته اول فصل 2022-23 
جام اوریدو قطر، تیم فوتبــال االهلى در حالى که 
شجاع خلیل زاده و محمدحســین کنعانى زادگان را 
بخاطر حضور در اردوى تیم ملى ایــران در اختیار 
نداشت، در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمن به مصاف 

ام صالل رفت.
یاران خلیــل زاده و کنعانى زادگان کــه طى چهار 
مسابقه اخیرشان در لیگ ســتارگان قطر موفق به 
کسب پیروزى نشده بودند، در دیدار جام اوریدو برابر 
ام صالل نیز که چند بازیکن اصلى خود را در اختیار 

نداشتند، نتوانستند نتیجه بگیرند و مغلوب شدند.
االهلى که در نخســتین بازى فصــل جدید لیگ 

ستارگان قطر به برترى یک بر صفر مقابل ام صالل 
رســیده بود، در جام اوریدو نتوانست برترى خود را 
تکرار کند و در این دیدار خارج از خانه با نتیجه دو بر 

یک شکست خورد.
محمدحسین کنعانى زادگان پس از حضور ثابت در 
هر هفت مسابقه این فصل لیگ ستارگان قطر و زدن 
چهار گل در این رقابت ها، در دیدار برابر ام صالل به 
دلیل حضور در اردوى تیم ملى غایب بود و شــجاع 
خلیل زاده نیز برخالف مســابقه هفته قبل لیگ در 

ترکیب دیده نمى شد و در اتریش به سر مى برد.
همچنین در دیگر دیدار گروه اول جام اوریدو قطر، 
تیم فوتبال الوکره در غیاب امید ابراهیمى نتوانست 
به پیروزى دســت پیدا کند و مقابل قطر اس. سى 

شکست خورد.

شکست االهلى بدون 2 یار ایرانى

ستاره ایرانى االهلى مســیر جدیدى در دوران ملى 
خودش آغاز کرده است.

از زمان مسجل شــدن حضــور کارلوس کى روش 
روى نیمکت تیم ملــى فوتبال ایران، بیشــترین 
گمانه زنى پیرامون دعوت بازیکنــان به اردو حول 

شجاع خلیل زاده مى گشت.
با این حال انتظارات براى اطالع از نظر ســرمربى 
پرتغالى نســبت به مدافع االهلى با اعالم لیســت 
نهایى مسافرین اتریش به پایان رسید و مشخص شد 
شجاع خلیل زاده یکى از مهره هاى مدنظر کارلوس 

کى روش براى قلب دفاع ایران است.
شجاع که پیش از این هم سابقه دعوت به تیم ملى 
در زمان سرمربیگرى سى کیو را در کارنامه داشت، 
به عنوان یکى از عناصر ثابت دفاعى تیم ملى در راه 
مسابقات انتخابى جام جهانى نقش پررنگى در صعود 

ایران داشــت و حاال براى قرار گرفتن در فهرست 
مسافران ایران براى جام جهانى قطر، رقابت سختى 
با سایر مدافعین تیم ملى خواهد داشت. نفراتى که 
همه آنها در آخرین روزهاى حضــور کى روش در 

ایران اعتماد او را جلب کرده بودند.
جدیت شــجاع در تمرینــات بدنســازى تیم ملى 
در اتریش هــم موید همین نکته اســت؛ جایى که 
خلیل زاده زیر نظر سیلوا، بدنساز تیم ملى حرکات را 

انجام داده و سخت مشغول کار با وزنه است.
مدافعى که نمى خواهد به هیچ قیمتى آخرین فرصت 
دوران ورزشــى اش براى تجربه جــام جهانى را از 
دست بدهد، با توجه به اصل دعوت شدنش از سوى 
کى روش، خوش بین اســت با تکرار عملکردش در 
دوران حضور دراگان اسکوچیچ، بتواند توجه سرمربى 

جدید تیم ملى را هم به خودش معطوف کند.

آغاز مسیر جدید براى شجاع در تیم ملى

ستاره ایرانى پورتو دو رقیب براى کسب جایزه آقاى 
گلى لیگ پرتغال دارد.

مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو پرتغال در این فصل هم عملکرد خوبى 
داشته و مانند دو فصل گذشته با درخشش فصل را 

آغاز کرده است.
طارمى در این فصل با وجود اینکه از ســوى برخى 
از هوادارنماها مورد انتقــاد و توهین قرار گرفته ولى 

همچنان به درخشش خود ادامه مى دهد.
ستاره تیم ملى ایران در 7 بازى 5 گل براى اژدهایان 

به ثمر رسانده است. در همین زمینه صفحه آمارى 
«فوتبال نویس» به معرفى بهترین هاى لیگ در این 

فصل تا پایان هفته هفتم پرداخت.
سیمون بانزا بازیکن اف سى براگا با 5 گل در 7 بازى 
در رده نخست ایستاد. عزیز بازیکن ریوآوه با 5 گل در 
7 بازى در رده دوم ایستاد و طارمى نیز با همین آمار در 

رده سوم قرار گرفت.
طبق آمار ســتاره ایرانى تیم پورتو با این دو بازیکن 
مساوى است و این دو بازیکن رقباى اصلى این فصل 
طارمى براى کسب جایزه آقاى گلى به شمار مى آیند.

خیز ستاره ایرانى براى آقاى گل شدن در پرتغال ى ز ز ر ن و ر ن ه
 بر قبول هدایت تیم 
یکى ون پارس نقش 
ن توسط او به گوش 
سد. گفتنى است تیم 
ارس بعد از گذشت 
 هفتــه از رقابت ها 

متیــاز در رتبه 
جدول جاى 

رقیب دروازه بان ایرانى پونفرادینا توانست نمایش خوبى در نخستین حضورش 
در ترکیب این تیم داشته باشد و به نوعى براى عابدزاده هم خط و نشان بکشد 

و ادامه کار را براى او سخت کند.
امیر عابدزاده که على رغم شــایعات زیاد مبنى بر جدایى از پونفرادینا در نقل 

و انتقاالت تابســتانى تصمیم به ادامه همکارى با این باشــگاه گرفت 
و در اللیگا 2 اســپانیا ماند، براى نخســتین بار در فصل 2022-23 

نیمکت نشین شد که حریف او نیز توانست عرض اندام کند.
عابدزاده سال گذشــته 35 بازى در اللیگا 2 اســپانیا انجام داد که 
توانست 10 کلین شــیت در لباس پونفرادینا داشته باشد، اما در پنج 

مسابقه ابتدایى فصل جدید نتوانسته بود دروازه اش را بسته نگه دارد و 
در آستانه حضور در اردوى تیم ملى ایران، شرایط سختى براى بازى 

در این باشگاه پیدا کرد و دور از جمع نفرات اصلى بود.
پونفرادینا در چارچوب هفته ششم اللیگا 2 اسپانیا 

مقابل آلباسته قرار گرفت که پس از سه شکست 
متوالى در این رقابت ها، موفق شد به یک برد 

ارزشــمند خارج از خانه برابر حریف خود 
دســت پیدا کند و با نتیجه یک بر صفر 

به برترى برسد.
جدا از بحث برترى پونفرادینا، اتفاق نه چندان خوشــایند براى امیر عابدزاده 
کلین شــیت رقیب او بود؛ گئورگى ماکاریدزه که در تابســتان امسال به این 
باشگاه اضافه شده، در این دیدار جانشین دروازه بان ایرانى در ترکیب 
پونفرادینا شده بود که توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و 

یک برد را تجربه کند.
این دروازه بان گرجستانى که سابقه بازى در ویتوریا ستوبال 
پرتغال و آلمریاى اسپانیا را دارد، براى اولین بار در فصل 
جدید اللیگا 2 اسپانیا به میدان رفت و موفق شد نخستین 
کلین شــیت فصل پونفرادینا را به نام خود ثبت کند و به 

نوعى براى عابدزاده هم خط و نشان بکشد.
تیم فوتبال پونفرادینا هفته آینــده در هفتمین بازى 
فصل میزبان تنریف خواهد بود که امیر عابدزاده 
در این مسابقه به خاطر حضور در اردوى تیم 
ملى ایران غایب خواهد بــود و احتماال 
ماکاریــدزه دوبــاره در ترکیب این تیم 

قرار مى گیرد.

کار عابدزاده در تیم اسپانیایى سخت شد

ت زیاد مبنى بر جدایى از پونفرادینا در نقل 
مه همکارى با این باشــگاه گرفت 

3خســتین بار در فصل2022-23
انست عرض اندامکند.

2ر اللیگا 2 اســپانیا انجام داد که 
پونفرادینا داشته باشد، اما در پنج 
ه بود دروازه اش را بسته نگه دارد و
یران، شرایط سختى براى بازى 

 نفرات اصلى بود.
2اللیگا 2 اسپانیا 

سه شکست 
 یک برد 

ف خود 
صفر 

باشگاه اضافه شده، در این دیدار جانشین
پونفرادینا شده بود که توانستد

یک برد را تجربه کند.
این دروازه بان گرجستانى کهس
د پرتغال و آلمریاى اسپانیا را
2جدید اللیگا 2 اسپانیا به میدا
کلین شــیت فصل پونفرادین
نوعى براى عابدزاده هم خط و نش
تیم فوتبال پونفرادینا هف

فصل میزبان تنریف
در این مسابقه
ملى ایران غ
ماکاریــدز
قرار مى گیر

مرضیه غفاریان
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ساسان اکبرزاده
آموزش و پرورش استان اصفهان از دوم مهرماه سال 
جارى کار تعلیم و تربیت بیش از یک میلیون دانش آموز 
را با حدود 80 هزار معلم در مدارس دولتى و غیردولتى 
در شش هزار مدرسه و پنج هزار کالس درس، به صورت 
کامًال حضورى با رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى در 

استان اصفهان آغاز خواهد کرد. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اعالم 
این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ســال تحصیلى 
1402ـ1401 با نشاط و امید در کالس هاى درس پس 

از دوران کرونا خواهد بود. 
محمدرضا ابراهیمى افزود: در دو سال گذشته، بخشى 
از مشکالت آموزشى ناپیدا بود اما با برنامه ریزى هاى 
مختلف و زیادى که چندیــن ماه در آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان صورت گرفت و کالس ها به صورت 
حضورى از فروردین ماه آغاز شد، در حوزه هاى نیروى 
انسانى، فضاهاى آموزشــى و... فعالیت هاى ویژه اى 
انجام داده و توانستیم بسیارى از مشکالت را برطرف 
سازیم و امروز در ســاماندهى و ثبت نام دانش آموزان 
بیش از 98 درصد موفق بوده و بقیه مشکالت موردى 

هم به تدریج برطرف خواهد شد. 
ابراهیمى از توزیع یک هزار و 100 کیت آموزشــى با 
کمک خیرین و با اولویت توزیع در مناطق محروم خبر 
داد و گفت: در تابستان گذشته، تحقیقاً بیش از یک سوم 
دانش آموزان در پایگاه هاى فرهنگى، هنرى، قرآنى از 
این امکانات استفاده کرده و در زمینه تجهیزات نیز در 
هنرستان ها اتفاقات خوبى رخ داد اما باید در نظر داشت 

که مشکالت بیش از اینهاست. 
مدرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از واریز سرانه 
مدارس گفت و اینکه: امســال براى بار سوم سرانه به 
مدارس واریز شــده و این بهانه خوبى براى مطالبات 

مدارس بــود. این درحالى اســت که امســال وزارت 
آموزش و پرورش در نظر دارد تامین تغذیه پنج میلیون 

دانش آموز را در دستور کار قرار دهد. 
ابراهیمى همچنین میزبانى جشنواره نوجوان خوارزمى، 
شرکت 143 هزار فرهنگى در مسابقات مختلف، توجه 
به ورزش و تندرســتى، اجراى طرح هاى پژوهشى در 
سطح ملى و ارتباط با صنعت و... را از دیگر فعالیت هاى 
آموزش و پرورش استان اصفهان برشمرد و گفت: در 
هفت ماه گذشــته، ما به ازاى هر روز تفاهم نامه یک 
افتتاحیه و یک کلنگ زنى را داشتیم و  تفاهم نامه احداث 
32 هنرستان در جوار صنعت به همت اداره کل نوسازى، 
خیرین و استاندار صورت گرفت که نیمى از آن انجام و 
نیمى در حال انجام است. ضمن اینکه هوشمندسازى 
در ساخت، مکان یابى و... در صنعت اتفاق افتاد و قرار 
شد این امر در سطح کشور الگو باشد و تعمیم داده شود. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره 
به سند تحول بنیادین هم گفت: براساس سند تحول 
بنیادین و مطالبه جامعه، نیروى انسانى در سند تحول 
بنیادین بســیار مهم بوده، هر چند که مــا با ایده آل ها 
فاصله داریم ولى راهکار ســند براى این کار دانشگاه 
فرهنگیان اســت و دولت باید به دانشگاه فرهنگیان 
از لحاظ کمــى و کیفى توجه نمایــد و در حقیقت باید 

دانشگاه فرهنگیان را دریابیم. 
وى با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهور به استان 
اصفهان گفت: مهمترین مطالبــه آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در ســفر ریاســت جمهور به استان 
اصفهان، تأمین اعتبار براى اتمام 300 پروژه  نیم تمام 

بود که 600 میلیارد تومان باید اختصاص یابد.
ابراهیمى از رتبه بندى معلمان هم سخن به میان آورد 
و گفت: خوشبختانه بعد از یازده سال رتبه بندى معلمان 
انجام و تا امروز 90 درصد همکارانمان ثبت نام کرده و 

مدارك خود را بارگذارى نموده اند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان معتقد است 
معلمى کار بســیار سختى اســت که همه والدین این 
سختى را در زمان کرونا احســاس کرده اند و دریافتند 
که هیچ جایگزینى براى معلمان وجود ندارد. البته این 
درحالى است که ما نیز معتقدیم آموزش غیرحضورى 
مى تواند در برخى اوقات مکمل آموزش هاى حضورى 

باشد. 
■■■ 

معاون آمــوزش، پژوهش و برنامه ریــزى آموزش و 
پرورش استان اصفهان هم گفت: آموزش، بزرگ ترین، 
ســخت ترین، مهمترین، پیچیده ترین کارى است که 
انجام شــده تا بتوان جوانان، این آینده سازان کشور را 
تربیت نمود که اگر نگاه زیبا، امیدبخش و امیدوارانه به 
آموزش و پرورش باشد انگیزه بیشترى به دانش آموزان 

مى دهد. 

ســیدعلى مدینه با بیان اینکه پیش بینى مى شود سال 
تحصیلى آرامى پیش رو باشد گفت: تعدادى از مدارس 
نواحى 4 و 5دچار مشکالتى هستند و مدارسى که حتى 
بدون فرونشست، داراى قدمت و فرسودگى هستند، در 
چرخه استفاده قرار نمى گیرند. 390 میلیون تومان براى 
فرونشســت مدارس از کمک دولت، خیران و فروش 

امالك آموزش و پرورش تأمین مى شود.
مدینه این را هم گفت که تمام تالش و ســعى ما آن 
اســت که با بازگشــایى مدارس، هیچ کالسى بدون 

معلم نباشد. 
وى خاطرنشــان کرد: دولت ســعى در تقویت میزان 
پرداخت سرانه مدارس دارد و تاکنون 24 میلیارد تومان 
پرداخت کرده و چهار میلیارد تومان هم براى مناطق 
محروم پرداخت کرده است. این در حالى است که تغذیه 

رایگان براى مدارس در نظر گرفته شده است. 
■■■ 

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان نیز گفت: امسال مدارس با شعار پروژه 
«نســیم مهررضوى» فعالیت مى کنند کــه این کار از 

ماه ها پیش آغاز شده است. 
ســیداحمدرضا بنــى لوحــى گفــت: آییــن غنچه 
«مهدکودك»، آیین «جوانه ها»، متوســطه اول، آیین 
شکوفه ها «اول دبســتان» برگزار شــده و در نهایت 
دوم مهرماه که آیین بازگشــایى مدارس در اســتان و 
کشور است و کالس ها نیز کامًال حضورى و با رعایت 

شیوه  نامه هاى بهداشتى خواهد بود. 
وى از نهضت هنرستان ســازى در اســتان اصفهان 
خبر داد و گفت: در چند ســال آینده 32 هنرســتان به 

هنرستان هاى استان اصفهان اضافه خواهد شد. 
■■■ 

معاون پرورشى و فرهنگى ادارة کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: از دوم مهرمــاه و همزمان با 
بازگشــایى مدارس در تمام مدارس اقامۀ نماز و زنگ 

نماز خواهیم داشت. 
نم نبــات افــزود: اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در حوزة قرآن در بخش فرهنگیان کشور مقام 
اول را داراست. در رشته هاى فرهنگى هنرى رتبۀ اول 
را به دست آورده و در بخش اوقات فراغت با دو هزار و 
10 پایگاه فعال، 372 هزار دانش آموز از این فعالیت ها 
بهره گرفتند. این در حالى است که در بخش آسیب هاى 

اجتماعى، پیشرو هستیم. 
■■■ 

معاون تربیت بدنى و سالمت ادارة کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با برشــمردن فعالیت هاى انجام شده 
به ویژه در زمینۀ ســالمت دانش آمــوزان گفت: ما در 
فروردین ماه ســال جارى بدون هیچ تنشى توانستیم 

مدارس را به صورت حضورى بازگشایى نماییم. 

آذر کیوان امیرپور افزود: از مهرماه سال جارى و در سال 
جارى تحصیلى همه تمهیدات براى برگزارى کالس ها 
به صورت حضورى انجام شده و بحث استفاده از ماسک، 
بهداشــت فردى دانش آموزان و تهویه هواى مطلوب، 

صورت پذیرفته است. 
وى ادامه داد: در تربیت بدنى نیز امســال طرح شهید 
ســلیمانى مدنظر بوده که توانستیم فضاهاى تربیتى و 
چندمنظوره مختلف بــراى دانش آموزان ابتدایى دختر 
ایجاد کرده و حتى 41 زمین چمن مصنوعى و 41 زمین 
ساحلى در حال راه اندازى داریم. ضمن اینکه تجهیزاتى 
براى کالس هاى تربیت بدنى دختران در نظر گرفته شده 
است. این مقام مســئول گفت: طرح شهید خرازى هم 
ادامه مى یابد و ورزش خانوادگى براى پدر و پسر و مادر و 
دختر در روزهاى پنج شنبه برپا خواهد بود تا همبستگى 
بیشترى به ارمغان داشته باشــد که امید است بیش از 

پیش از این طرح استقبال شود. 
امیرپور گفت: طرح شــهید طوقانى هم کــه یکى از 
پهلوانان کاشــان بود در زمینۀ آموزش رشــد از بین 
دانش آموزان در مــدارس دورة دوم ابتدایــى به اجرا 
درخواهد آمد تــا صبح ها دانش آمــوزان را به تحرك 

وادارند. 
■■■ 

معاون ابتدایــى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز گفت: تا امروز 99 درصد کالس هاى دوره 
ابتدایى تکمیل شــده و کتب درسى در حال تحویل به 
دانش آموزان مى باشد. این درحالى است که تا امروز در 
پایه اول ابتدایى 511 هزار و 744 دانش آموز در مدارس 

ثبت نام کرده اند. 
وجیهــه فاضل افــزود: بــراى بچه هایى کــه دوره 
پیش دبســتانى را نگذرانده اند که حدود دوهزار و 900 

نفر بودند، دورة آموزشى برپا مى کنیم. 

همراه با 80 هزار معلم و از دوم مهرماه؛

یک میلیون دانش آموز اصفهانى به مدرسه مى روند

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى 
اصفهان گفت: به دنبال انجام عملیات آزمایش دوره اى و بازآماد (اورهال) فنى تله سیژ 

ناژوان، این مجموعه تفریحى و گردشگرى تا روز هفتم مهرماه 1401 تعطیل است.
سعید ساکت با تشریح انجام عملیات آزمایش دوره اى و بازآماد (اورهال) فنى تله سیژ 
ناژوان، اظهار کرد: تله ســیژ ناژوان از جمله ابرســازه هاى تفریحى و گردشگرى در 
اصفهان محســوب مى شــود که به موجب موقعیت مکانى منحصربه فرد آن یکى از 

ظرفیت هاى مورد اقبال مردم اصفهان و گردشگران است.
وى با اشاره به اســتقبال چندهزار نفرى از این ظرفیت هاى گردشگرى از ابتداى سال 
تاکنون، افزود: توجه به اهمیت مبحث اســتاندارد در بهره بــردارى و ارائه خدمات به 
گردشــگران و مردم در ابرســازه ها و پیگیرى مداوم و انجام اقدامات الزم از اهمیت 

ویژه اى براى شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى سپاهان برخوردار است.

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، فرهنگى و ورزشــى سپاهان 
شــهردارى اصفهان، افزود: در حال حاضر در مسیر همیشــگى ارتقاى کیفیت ایمنى 
و رعایت اصول و قواعد اســتاندارد، عملیات اورهال فنى خط تله ســیژ ناژوان توسط 
نیروهاى فنى این شــرکت و طى مشــارکت یک مجموعه فنى خطوط کابل راه آغاز

 مى شود.
وى خاطرنشان کرد: به دنبال حساسیت و پیچیدگى عملیات آزمایش دوره اى و بازآماد 
(اورهال) فنى، تله ســیژ ناژوان تا روز هفتم مهرماه 1401 تعطیل اســت و امیدواریم 
بتوانیم با انجام این عملیات به نحو احســن و با کیفیت باالترى میزبان مردم اصفهان 

و گردشگران باشیم. 
ساکت گفت: این روند تحت نظارت بازرسان ملى استاندارد انجام و جزئیات این عملیات 

فنى پس از پایان پروژه مذکور به صورت مستند اطالع رسانى خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: همزمان با نخستین روز از 
هفته دفاع مقدس آئین عطرافشــانى و گلباران مزار مطهر شهیدان«مهمانى الله ها» 

برگزار مى شود.
مســعود احمدى نیا اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، مراسم 
غبارروبى و عطرافشانى مزار مطهر شهدا «مهمانى الله ها» عصر پنج شنبه _سى ویکم 

شهریورماه_ و از ساعت 16 در گلستان شهداى اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا، جمعى از مسئوالن و مردم 
انقالبى و شهیدپرور اصفهان برگزار مى شود، شــرکت کنندگان ضمن اداى احترام به 
مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با آرمان هاى رفیع آنها تجدید میثاق 

مى کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان ادامه داد: آیت ا... قربانعلى درى 
نجف آبادى، نماینده ولى فقیه در اســتان مرکزى و امام جمعه اراك، ســخنران آئین 

عطرافشانى و گلباران مزار مطهر شهیدان است.
اســتان اصفهان یکى از استان هاى برجســته و منحصربه فردى اســت که با تقدیم 
بیش از 23 هزار شــهید، 48 هزار و 200 جانبــاز و 3500 آزاده، برترین آمار ایثارگرى 
کشــور را به خود اختصاص داده است. این اســتان با تقدیم یک شــهید به ازاى هر 
144 نفر (مرد و زن) به نسبت جمعیت نیز بیشترین شــهید را تقدیم انقالب اسالمى

 کرده است.

ویژه برنامه «حســینیه کتاب» با محوریت معرفى کتاب هاى مرتبط با محرم و قیام 
اباعبدا... الحسین(ع) به همت کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، همزمان با 
فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگوارى و عزادارى ساالر شهیدان، ویژه برنامه «حسینیه 
کتاب» با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورا، گسترش فرهنگ کتاب خوانى و مطالعه، 
پیوند شور و شــعور حســینى و با محوریت معرفى کتاب هاى مرتبط با قیام اباعبدا... 
الحسین(ع)، با حضور اساتید دین پژوه، ســخنرانان، مداحان اهل بیت علیهم السالم، 

کتابداران، اعضاى فعال کتابخانه و عالقه مندان این حــوزه به همت کتابخانه هاى 
عمومى استان اصفهان برگزار شد.  

این ویژه برنامه از عاشوراى حسینى آغاز و شامل 28 برنامه در شهرستان هاى آران و 
بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، بوئین میاندشت، تیران و کرون، جرقویه، چادگان، 
خمینى شهر، خوانسار، خوروبیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، 
فریدن، فریدونشهر، فالورجان، کاشــان، کوهپایه، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نایین، 

نجف آباد، نطنز، ورزنه و هرند برگزار شد.

چشمه لنگان که منبع تامین آب شرب 27 هزار نفر از اهالى شهرستان فریدونشهر است، 
با کاهش محسوس دبى مواجه گردیده است.

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدونشــهر، با توجه به محدودیت هایى که در 
منابع آب در منطقه وجود دارد و کاهش دبى چشمه لنگان , جلساتى در این خصوص با 
اداره منابع آب شهرستان برگزار گردیده و با توجه به مصوبات این جلسه، تمهیدات الزم 

براى گذر از وضعیت تنش آبى پیش رو اندیشیده شده است.
پیش بینى مى شــود در صورت عدم بارش در فصل پاییز سال جارى، وضعیت آبدهى 
چشمه لنگان به شدت بحرانى شود، اما این اطمینان خاطر وجود دارد که با استفاده از 

سایر منابع نسبت به تامین آب شرب این مناطق اقدام خواهد شد.

تعطیلى چندروزه تله سى یژ ناژوان

عطرافشانى و گلباران مزار شهداى اصفهان 

 ویژه برنامه «حسینیه کتاب» برگزار شد 

کاهش محسوس دبى چشمه لنگان


